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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vaktin gecikmiş olduğu bildirilerek, 5 Ma
yıs 1966 Perşembe günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,50 de son verildi. 

Baş'kan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AİD 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına ve bu yardımın ne suretle sarf edilmiş 
olduğuna dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/327) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ermenek ilçesinin kalkınması için ne 
gibi tedbirler alınmış olduğuna dair sözlü so
ru önergesi, Tarım, Sanayi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlıklarına gönderilmiştir (6/328) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya köy yollarının yapımı için eksik ayrılan 

— 294 — 



Ödeneğin nasıl telâfi edileceğine dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/329) 

4. —• Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, il
ler Bankasının 19 . 4 . 1966 tarihindeki yıllık 
genel kurul toplantısında, önceden hazırlıklı ol
dukları intibaını veren, bâzı delegelerin olaylar 
yarattığı rivayetinin doğru olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, İmar ve İskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/330) 

5. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün ekicilerinin ma
lını birkaç liralık kaparo karşılığı kapatıp ve 
sonra bir daha görünmiyen alıcı firmalar yü
zünden zarar gören ekicilerin zararına mâni 
olacak tedbirlerin neden alınamadığına dair 
sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/331) 

6. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol bi
naları ile gözetleme kulelerinin, büyük milleti
mizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi yıl 
gerçekleşebileceğine dair sözlü soru önergesi, 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/332) 

7. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte bağ
lıyacağına ve hava alanı yapımının hangi yıl 
programına alınacağına dair sözlü soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
v6/333) 

8. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, verilmiş olan gensoru önergeleri 
görüşülüp neticelendirilinceye kadar her hangi 
bir tasarı veya teklifi gündeme almamak sure
tiyle Anayasanın 89 ncu maddesi hükmünün ye

rine getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Millet Meclisi Başkan
lığına gönderilmiştir. (6/334) 

Yazılı sorular 
1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

Yugoslavya'da emlâki bulunan Türk vatandaş
larına ait malların, millileştirme bedellerinin, 
Türk Hükümetine intikal edip etmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/128) 

2. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 
Eskişehir'e bağlı Sivrihisar, Seyitgazi, Çifteler, 
Mahmudiye ve Sarıcakaya ilçelerinin umumi şe
bekeye bağlanacak elektrifikasyonunun hangi 
yılların programına alındığına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/129) 

3. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un, 
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan fosfat 
madeni ile ilgili tetkik neticelerinin neler oldu
ğuna ve bu madenin biran evvel istihsali için ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/130) 

4. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, 1960 yılından bu yana gümrüklere gelip de 
eekilmiyen ve çekilemiyen malların tasfiyesi 
için bugüne kadar kaç defa Bakanlar Kurulu 
kararnamesi çıkarıldığına ve bu kararnameler 
gereğince, kotalarda olmadığı halde sırf güm
rüklere geldikleri için yurda sokulmalarına mü
saade edilen malların neler olduğuna dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/131) 

kıdem verilmesi hakkındaki kanun teklifi. 
(2/292) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 43 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi. (2/293) (Plân 
Komisyonuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 18 arkadaşının, Tarım müşavirliği 
kurulması hakkında kanun teklifi. (2/294) 
(Dışişleri, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

2. — GELEN 

TEKLİFLER 
1. — Çorum Milletvekili Nejdet Yücer'in, 

akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisi hakkın
daki 25 .11 .1952 tarih ve 5889 sayılı Kanunun 
1 nci ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/291) (İçişleri, Gümrük ve Te -
kel, Bayındırlık, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ve Bur
sa Milletvekili Barlas Küntay'm, Devlet hizıne- ; 
tinde çalışan memur ve hizmetlilere birer sene i 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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5. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 
Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici bir 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin lütfen düğmelere 
ıbasmalarmı rica ederim. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 

1. — Ticaret Bakam Macit Zeren'in, Ankara 
Umum Otomobilciler ve Şoförler Derneği Baş
kanı ile Yönetim Kurulunun kongrelerini za
manında yapmamak hususundaki direnişleri yü
zünden geciken kongrenin bu ayın içinde yapıla
cağına dair demeci. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı (Sayın Macit 
Zeren, Ankara Otomobilciler Derneği kongresi 
ile ilgili gündem dışı bir konuşma yapmak is
tediğini bildirmiştir. Kendilerine söz veriyo
rum. Buyurun Sayın Zeren. 

TİCARET BAKANI MAOİT ZEREN (Cum
huriyet Senatosu Amasya Üyesi) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; evvelki oturum
da Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Ar-
san'm gündem dışı yaptığı konuşma ile ilgili 
olara'k bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

Sayın Milletvekili bu konuşmasında özetle, 
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Der* 
neği Başkanı ile Yönetim Kurulunun kongre yap
mamakta direndiğini, Ticaret Bakanının ise yet
kilerini kullanmakta acze düştüğünü ifade et
miştir. 

madde eklenmesine dair kanun teklifi. (2/295) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, ge
rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

ıBu beyanında bir doğru ve bir de yanlış ta
rafı vardır. Doğru olan tarafı, Dernek Başkanı 
ve Yönetim Kurulunun kongreleri zamanında 
yapmamak hususundaki direnişidir. Yanlış olan 
tarafı ise, kongreleri yaptırma hususunda Hü
kümetin acze düşmüş olduğudur. Sayın Millet
vekili arkadaşTm bu hususta biraz haksızlık 
yapmıştır. Hakikatte Hükümet daima kongre
leri yaptırmıştır. Ancak dernekler aşağıdan yu
karıya doğru kurulan ve demokratik prensiple
re göre irade izhar eden müesseseler olduğu 
için, Hükümet (<C) fıkrasına dayanan salâhiyet
lerini kullanmakta daima ihtiyatlı hareket et
miştir. Bu kere fevkalâde kongre yapılması için 
831 üyenin vâki müracaatı, bu müracattan üç 
gün sonra, yani 8 . 4 . 1966 tarihinde Ankara 
Valiliğine yazılarak (îB) bendi gereğince mua
mele yapılması istenmiştir. Derneğin kongre 
yapmaktan imtina gösterdiği üç gün evvel Ba
kanlığıma bildirilmiştir. Normal kongre süresi
nin dolmak üzere bulunduğu ve imza edenlerin 
adedinin ne olursa olsun, bir huzursuzluğun 
mevcudiyeti dikkate alındığından 22 Mayıs 1966 
tarihine müsadif Pazar günü derneğin fevka-

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KATİPLER: Adil Yaşa (Siirt), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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İade toplantıya çağırılmasına Bakanlığımca 
ktırar verilmiştir. İki gün içinde cereyan eden 
ıbu muamelede ne bir gecikme mevzuuibahistir, 
ne de Hükümet için bir acze düşme mevzuu-
'bahistir. Arz eder, saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Edip 
Somunoğlu'nun, Siirt'in Pervari ilçesinde vuku-
bulan salgın hastalıkla yapılan mücadeleye dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sağlı'k ve Sosyal Yardım Ba
kanı Sayın Edip Somunoğlu Siirt'in Pervari 
ilçesinde salgın hastalık hakkında birkaç gün 
önce Siirt Milletvekili arkadaşımız tarafından 
yapılan gündem dışı konuşmayı cevaplandır
mak talebiyle gündem dışı söz istemiştir. Ken
dilerine söz veriyorum. Buyurun Sayın Somu-
noğlu. 

&AĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; bundan birkaç gün önce Siirt Millet
vekili Sayın Âdil Yaşa'nm, Siirt'in Pervari il
çesinde zuhur eden kızamık, boğmaca hastalığı 
ve bu hastalıklardan dolayı vukua gelen ço
cuk ölümlerinden bahseden gündem dışı yaptı
ğı konuşmayı cevaplandırmak üzere maruzatta 
bulunacağım. 

Sayın Milletvekili çocuklarda zuhur eden 
hastalıktan bahsederken Siirt ili ve ilçelerinin 
hususiyetlerini ve nedenlerini de açık bir şekil
de izah etmiş bulunuyorlar. Bu nedenlerin çok 
kısa zamanda giderilmesinin de mümkün olma
dığını ve geçmişin de bunda hissesi olduğunu 
takdir buyururlar. Siirt'in Pervari ilçesinde ço
cuklarda zuhur eden salgın hastalık haberi alı
nınca vilâyetle derhal irtibat temin edildiği 
gibi Bakanlıktan da Doktor Lûtfi Bayraktaroğ-
lu ve Sağlık Uzmanı Rıfat Ço»banoğlu bir ekip 
hastalık mahalline derhal hareket ettirilmiş ve 
hemen her gün gönderilen raporlara göre ge
rekli tedbirler alınmıştır. 

Siirt ilinde 1.9G5 Ağustosunda sağlık hizmet
leri sosyalleştirilmistir. Bu ilde halen 4 müte
hassıs, 24 pratisyen hekim, 20 hemşire ve hem
şire yardımcısı, 34 köy ebesi, 3'6 sağlık memu
ru vazife görmektedir. Orta - Anadolu ve Batı
daki diğer illere nazaran mütehassıs adedinin 

azlığını istisna edersek tabip ve yardımcı per
sonel adedini kifayetli görürüz. 

Siirt'te Şubat başından beri kızamık epide-
mis vardır. Bu sebepten Bakanlığımız 5 500 doz 
muhtelif kızamık aşısı, 600 doz gama globülin 
göndermiştir. 

Ayrıca duruma ciddiyetle el konularak ih-
tilâta ve ölümlere mâni 'olunacak her türlü 
tedbir alındığı gibi, bildirilen ihtiyaçları da te
min olunmuştur. 

Ma'hallinde mevcut ilâçlardan ayrı olarak 
5 bin kapsül antibiyotik, 60 şişe çocuklara ve
rilecek antibiyotik, 60 kutu antibiyotik fenil, 
11 kilo deposulfamit, 21 kilo yine sulfamerarin, 
1 500 aded depopeniselin gönderilmiştir. 

Pervari ilçesindeki talbip ilçeden bu Şubat 
ayında ayrıldığından yerine merkezden bir ta
bip 14 Martta gönderilmiş olup bu müddet zar
fında bâzı boğmaca vakaları tesbit edilmiştir. 
Bu tabip bir aylık müddetini ikmal edip geri 
gelince 22 Nisanda muvakkat vazifeli diğer bir 
tabip gönderilmiştir. Yalnız arkadaşımızın da 
açıkladıkları veçhile, Pervari ile Siirt arasında şo
se irtibatı bulunduğundan bu mevsimde ancalk 
hayvanla gidilmektedir. Bununla 'beraber Ba
yındırlık Bakanı arkadaşımızın bilhassa bu yol 
konusunu görüşmek üzere makamında yaptığım 
ziyaretle yolun bu sene programa alındığı ve 
350 bin lira tahsisat konduğu ve yolun ikmal 
edilerek motorlu vasıtaya açık tutulacağı mem
nuniyetle öğrenilmiştir. 

Kızamık ve boğmaca hastalıkları yalnız 
Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında küt
le halinde epidemi yapan bir hastalıktır. An
cak hijyen ve gıda şartlarının yerinde olduğu 
ve hastalığın ihtilâta meydan verilmediği, ih
tilâl; husule geldiği takdirde tıbbi tedbirlerle 
ölümün olmadığı veya çok az denecek derece
de vakalar kaydedildiği Dünya Sağlık Teşki
lâtı bültenlerinde açıklanmaktadır. Burada 
mevsim dolayısiyle yol müşkülâtı, hasta sahip
lerinin hastalığı vaktinde haber vermemesi, 
ağır ihtilâtlar ve ölüm husule geldikten sonra 
teşkilâta duyurulması hastalıktan ölüm vaka
larının meydana gelmesine sebeb'Oİmaktadır. 

Netice olarak her iki hastalığın da tama
men kontrol altına alındığı ve köylerde hasta
lık olup olmadığını araştırmak üzere ekiplerin 
köylere kadar gittiği telsizle alınan raporlar
dan anlaşılmıştır. 3 bin nüfuslu ve nüfusun 
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°/o 50 sini 12 yaşından ufak ve hassas yaş gru-
punun teşkil ettiği ilçede zulhur eden boğmaca 
ve kızamık vakaları sayısına nazaran ölenlerin 
yüzde nisbetinin, iki ağır enfeksiyonunun bir 
arada bulunmasına rağmen, yüksek olmadığı 
kanaatine varılmıştır. 

Buraya bir tabip devamlı olarak tâyin edil
miştir, ayrılan olduğu takdirde buraya mer
kezden tabip gönderilecektir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi nor
malden fazla süratle ilerlediği ve bu yerlerin 
kanun ve talimatına uygun olarak bilhassa ta
bip ve vasıtanın yetişmediği ve plânın lâyıkı 
veçhile tatbik edilemediği ve yapılan plânın 
daha önceden imkânları göz önünde tutmadığı 
için işte bu kafoîl vakalarla meydana çıkmakta
dır. 

Bu malî yıl içinde hakikaten maJhrumiyet 
bölgesi bulunan bu yerlerin yine eldeki imkân
lar dâhilinde hekim ve vasıta ile birlikte yol, 
su gibi çevre sağlığı hizmetlerinin götürülme
sine âzami gayret sarf edilmekte ve \m husus 
için Bakanlığımızda geceli ve gündüzlü çalış
ma yapılmaktadır. 

Bu bölgede sağlık ve diğer hususların temi
ni zımnında yaptığımız koordinasyonla işlerin 
programlaştırıldığı ve yürüdüğü kanısındayım. 

Siirt merkez ilçesinde şimdiye kadar beş ay 
içinde 18 203 boğmaca, 18 kızamık vakası tes-
•bit edilmiş olup ölenlerin adedi yalnız oniki 
çocuktur. Bu 12 adedin isimleri de telsizle alın
mıştır. 

Liste 

1. 
2. 
o o. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
9. 

1. 
2. 
3. 

Adı soyadı 

Hüsna Bulduk 
Sinem Baytekin, 
Adile Sacı, 
Abdullah Gündoğdu 
Durri Batur, 
A. Selâm Doğan, 
Sisi Batur, 
Ayşe Tomris 
Meneviş Alkan, 

Pervari merkezinde 
Adı soyadı 

Aslan Erbek, 
Emine Güç, 
Fiyet Erdoğmuş, 

Baba adı 

Abdullah 
Şevki 
Hasan 
Mahmut 
Fethi 
Hamit 
Kutas 
Ömer 
Sadık 

Yaşı 

1 
1 
1 
9 
1 

18 aylık 
2 
2 
2 

kızamıktan ölenler 
Baba adı 

Yusuf 
Cemit 
Halit 

Yaşı 

8 
1 
1 

Denildiği gibi 12 den ibarettir. 18 vasıta 
vardır. Orta ve Batı Anadolu'ya nazaran bir 
ilde hemen hemen bu kadar vasıta buralarda 
yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın 

Nuri Eroğan söz istemişsiniz, efendim. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 

3. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine 
katılan kız öğrencilerin kıyafetleri ile ilgili ko
nuşmasına Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'-
in cevabı. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Muammer 
Dirik 19 Mayıs 1966 Gençlik ve Spor Bayramı 
törenlerinin okullarda devam etmekte olan ha
zırlık safhaları ve daha önce yapılan sportif ha
reketlerle ilgili olarak söz istemiştir. Burada mı 
Dirik arkadaşımız efendim? 

Sayın Dirik, buyurun. 
MUAMMER DİRİK (Manisa) — Sayın 

Başkan ve değerli arkadaşlarım; önce Yüce He
yetinizi en derin saygılarımla selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, Yüksek Huzur
larınızı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gös
terilerinin hazırlık safhasında, üzerinde durul
ması gereken bâzı hususları belirtmek: ve izah 
etmek maksadiyle işgal etmiş bulunuyorum. 
Büyük Atatürk tarafından Millî Kurtuluş Mü
cadelesinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919 
tarihinin millî bayram olarak kutlanmasından 
bütün bir Türk Milleti haklı bir gurur duymak
tadır. Mukaddes vatanımızın düşman işgalinden 
kurtarılışının ilk başlangıç günü olan 19 Ma
yısı Türk Milleti yaşadığı müddetçe heyecanla 
ve iftiharla kutlamakta devam edecektir. Mil
letçe bu mutlu günün ebediyen kutlanabilmesi 
için son damla kanımıza kadar mücadele etmek 
bizler için millî ve mukaddes bir vazife olacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bilindiği üzere Atatürk 19 Mayısı Gençlik 

^e Spor Bayramı olarak Türk gençliğine hediye 
etmiştir. O tarihten bu yana bu mutlu günde 
Türk gençliği yapılan merasimlerde bağlı bu
lundukları okullar ve birlikler vasıtasiyle muh
telif gösteriler tertiplemekte ve sportif hare
ketlerle Türk gençliğinin gücünü ve kuvvetim 
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ortaya koymak imkânını bulmaktadırlar. Bun
dan da ayrıca Milletçe iftihar duymaktayız. 

Ancak, yıllardan beri devam edip gelmekte 
olan 19 Mayıs günü kutlama gösterileri son yıl
larda şeklini biraz değiştirmiş ve yapılan spor
tif hareketleri birçok öğrenci velilerinin şikâ
yetlerini mucibolmuştur ve halen de olagelmek
tedir. Nitekim bâzı öğrenci velileri şikâyetlerini 
bana aksettirmiş bulunmaktadırlar. Bu durum 
karşısında bu haklı şikâyetleri dile getirmeyi ve 
ilgilileri uyarmayı zaruri kabul ederek söz almış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepinizce malûmdur ki, 19 Mayısı kutlama 

törenleri mevsim icabı ekseriyetle sıcak günlere 
tesadüf etmektedir. Bu sebeple sportif gösteri
ler yapan öğrenciler, mümkün olduğu kadar 
ince kumaşlardan yapılmış giyimler içinde ça
lışmaktadırlar. Bunu da bir bakıma mazur gör-
ı ek icabeder. Fakat şunu üzülerek ifade etmek 

isterim ki, birçok büyük şehirlerimizde 19 Ma
yıs spor gösterilerine iştirak eden kız öğrenci
lerimiz hiç de örf ve âdetlerimize uygun düşmi-
yen kıyafetlerle bu gösterilere katılmaktadır
lar. Daha doğrusu, okul idareleri tarafından bu 
şekilde katılmaya mecbur tutulmaktadırlar. 
(Gürültüler) 

İşte bu mecburiyet bilhassa 14 ü geçmiş kız 
öğrenci velilerinin haklı şikâyetlerini mucibol-
m aktadır. 

•Saym milletvekilleri, son senelerde yapıl
makta olan 19 Mayısı kutlama törenlerini ta-
kibetmektesiniz. Bilhassa büyük şehirlerimizde 
yapılan sportif gösterilerde kız öğrencilerimizin 
ıtusıl bir kıyafetle bu gösterilere katıldıklarını 
her halde müşahede etmektesinizdir. Örf ve 
âdetlerimize bağlı insanlar olarak kızlarımızın 
giymek mecburiyetinde bırakıldığı bu kıyafet
lerden üzüntü duymamak elbetteki mümkün de
ğildir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz 
lütfen. Hatip kendi fikirlerini söylüyor, müda
hale etmeyin. 

MUAMMER DİRİK (Devamla) — Evet, 
spor hareketlerinin normal bir şekilde yapıla
bilmesi için nisbeten kısa kıyafet giyilmesi el
zemdir. Ama bunun da bir haddi vardır, haddi 
olması icabeder. Spor hareketi yapacak diye 
genç. kızlarımıza bikinivari şort giydirmenin, 

ancak güzellik müsabakalarında görülebilecek 
çıplaklıkla gösteri yaptırmanın lüzumu var mı
dır? (Gürültüler) Şunu açıkça ifade edeyim .ki, 
kızlarımızı ve kız kardeşlerimizi striptiz sanat
kârları, oryantal dansözleri gibi dekolte kıya
fetlerle onbinlerce insanın karşısına çıkarmak 
hiç de tasvibedilecek bir davranış olmasa gerek
tir. (Gürültüler, «çarşaf giysin» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin, ri
ca ediyorum. 

MUAMMER DİRİK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, 19 Mayıs spor gösterilerinin elbet
te ki, bir de hazırlık safhası vardır. Öğrenci veli
leri bilhassa bu hazırlık safhalarından şikâyetçi
dirler. Zira yaşı ilerlemiş kız öğrencilerin giydik
leri bikinivari şortlarla bu hazırlık safhalarında 
yaptıkları hareketler, yine yaşı ilerlemiş erkek 
öğrenciler tarafından dikkatle takibedilmekte ve 
bu yüzden birçok hallerde nahoş durumlarla kar
şı karşıya kalınmaktadır. (Şiddetli gürültüler, 
ayağa kalkmalar.) 

İL YAS SEÇKİN (Ankara) — Maarif Vekili 
ne diyor? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Kendine sahibol 
yahu. («in aşağıya» sesleri, sıra kapalarına vur
malar.) 

BAŞKAN — Sayın Dirik lütfen bağlayın 
efendini, beş dakika doldu. Lütfen efendim. Lüt
fen çabuk efendim. 

MUAMMER DİRİK (Devamla) — Yine affı
nıza sığınarak bir hususu daha açıklamak mecbu
riyetindeyim. Bu nevi hazırlık safhalarında kız 
öğrencilerinin yanma yaklaşıldığında maalesef 
mahrem yerleri dahi görünmekte... (Gürültüler), 
(ayağa kalkmalar), (sıralara vurmalar) Dinle
yin arkadaşlar bunlar birer gerçektir. (Şiddetli 
gürültüler.) Bunlar birer gerçektir... 

ALİ BOZDOÖANOĞLU (Adana) — Ayıp 
bu kadarı. 

1LYAS SEÇKİN (Ankara) — Gardiyanlık
tan bahset. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, müda
hale etmeyin, istirham ediyorum. Müdahale et
meyin. Sayın Dirik lütfen bağlayın sözlerinizi 
efendim. 

MUAMMER DİRİK (Devamla) — Ve bu na
hoş manzara ile karşı karşıya kalan yaşlı yani 
bulûğ çağma ermiş erkek öğrenciler okullarının 
tuvaletlerine koşarak kendi kendilerini tatmin 
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etmek yoluna başvurmaktadır. (Şiddetli gürültü
ler, «yuh!» sesleri, sıra kapaklarına vurmalar.) 
Gerçektir bunlar, bunlar hakikattir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, istirham ediyorum, 
lisan nezahat'i içinde lütfen. Sayın Dirik karşı
lıklı görüşmeyin efendim. Bağlayın sözlerinizi 
lütfen. İstirham ediyorum. (Şiddetli gürültüler, 
kürsüye yürümeler.) İstirham ediyorum, bağla
yın sözlerinizi inin kürsüden lütfen. İstirham edi
yorum. 

MUAMMER DİRİK (Devamla) — Sayın Hü
kümetimizden ve Sayın Millî Eğitim Bakanımız
dan rica ediyorum. Bu meselelerin üzerinde has
sasiyetle ilgilensinler. Genç kızlarımızı tatmin ol
mamış bakışlara yem olmaktan... (Şiddetli gürül
tüler, «yuh!» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Dirik istirham ediyorum. 
Sayın Dirik bu şekilde konuşmaya devam eder
seniz sözünüzü keseceğim efendim. İstirham edi
yorum efendim. Konuşamazsınız bu şekilde Meclis 
kürsüsünden. Kesiyorum efendim sözünüzü is
tirham ediyorum, rica ediyorum. İstirham ediyo
rum ininiz kürsüden. (Sağdan, soldan şiddetli gü
rültüler.) 

Arkadaşlar lütfen, istirham ediyorum, sükû
neti muhafaza edelim. Sayın Millî Eğitim Bakanı 
gündem dışı söz istemiştir'. Arkadaşlar lütfen 
sakin olalım, sükûneti muhafaza edelim. Sayın 
Millî Eğitim Bakanını dinliydim efendim, lüt
fen. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ'EĞİTİM BAKANr ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Ook sayın milletvekili arkadaş
larım; 

Bir Millî Eğitim Bakanı olarak, partime men
sup bir arkadaşım dahi olsa, okullarımızdaki bu
günün, medeni dünyanın icabı olarak yapılmak
ta bulunan ve okutulmakta bulunan derslere ve. 
hareketlere... (Sağdan, soldan ve ortadan: «bravo» 
sesleri, sürekli, şiddetli alkışlar.) Burada gayet 
nazik kelimelerle ifade edilmesi lâzım gelen mese
lelere dair biraz daha açıklıkla ve maalesef güzel 
oimıyan kelimelerle ifade etmiş olmasını bir Ba
kan olarak teessürle karşıladığımı arz etmek is
terim. 

Okullarımızdaki beden eğitimi derslerinden bi
rini iki saat önce çok Sayın Cumhurbaşkanımızla 
birlikte seyretmiş bulunuyorum. Ve burada, bu 
türlü beden eğitimi öğretmenlerini yetiştirecek 

okulların miktarını çoğaltonaJk lâzım geldiği fik
rimizin bir defa daha tarsin edilmiş olduğunu 
gördük. (Bütün gruplardan alkışlar ve bravo ses
leri.) Hükümetimiz her zaman böyle düşünmüş
tür ve okullarımızda beden derslerinin kız ve er
keklerimize bugünün icabı, şekli ne ise ve fakat 
Türk ruh ve ananesine ve Türk ahlâkına gayet 
tabiî yakışır şekilde ve her zaman olduğu gibi de
vam edileceği muhakaktır ve bunu bütün arkadaş
larımın böyle bilmesi icabeder. 

Adalet Partisi okullarda hiçbir zaman tervi-
cetmediği gericilik zihniyetini ve hiçbir zaman 
tervicetmediği çok ileri komünizm zihniyetini 
önlemenin kararlılığı içinde çalışmaktadır ve 

bütün vazifeleri bu yolda yapmaktadır. (C. H. P. 
si ve Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

Ben Millî Eğitim Bakanı olarak beden ter
biyesi öğretmenlerimize, beden terbiyesi göste-
rilerilerinde gösteriler yapan çok sevgili kız ev
lâtlarımıza ve bunları seyreden bütün Türk 
halkına hitaben söylüyorum ki, bu kürsüden 
bu mânada söylenmiş olan bütün sözler ve iste
nilen şeyler katiyen doğru değildir Türk halkı 
halkı ve öğretmenleri ve sevgili kızlarımız mu
hakkak ki, kendilerine telmihen de olsa burada 
söylenmiş olan sözleri protesto edeceklerdir. 
Ben de aynı kanaatteyim saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Ke
mal Şensoy, fındık mahsulü ile ilgili bir mesele
nin müstaceliyetine binaen söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Şensoy. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Sayın 
Başkanım, ben bir haftadan beri bekliyorum, 
söz isteğimi yazdırmıştım, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Gündemimizde kanunlaşacak 
mühim kanun var, onun için başka arkadaşa 
gündem dışı söz veremiyeceğim. 

4. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un, 
fındık ürünü satışlarının düzensizliğine ve me
selenin ivedi durumuna dair konulması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şensoy. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri, mesele memleketimi
zin iktisadi ve sosyal açısından çiftçi vatan
daşlarımızın, hususiyle Karadeniz'in fındık böl
gesinin bugün içinde bulunduğu durum ve bu 
durumun ıslahı yönünden alınması lazımgelen 
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tedbirleri izah sadedinde Yüksek huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. 

Meseleyi her şeyden evvel partiler üstü bir 
problem olarak telâkki ettiğimi tüm siyasi 
parti gruplarının müşterek dâvası halinde mü
talâa eyliyeceğimi beyan etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, hepimiz seçim mey
danlarından geldik. Asırların ihmaline uğra
mış, gerçek dâvaları lâyıkı veçhile ele alınma
mış sadece «Memleketin efendisidir» diye avu
tulmuş köylü vatandaşlarımızın problemlerine 
eğilmek, onları lâyık oldukları seviyede tutmak 
hepimizin hassaten üzerinde durmamız lâzım-
gelen mühim, mühim olduğu kadar da şerefli 
bir vazifedir. Hâdiseyi bu şekilde teşhis tah
min ederim, hepimizin arzusudur. Hepinizin te
mennisidir. 

Hangi siyasi teşekküle mensup bulunursak 
bulunalım, kalkınma ve iktisaden güçlenme te
lâkkimiz ne olursa olsun, unutamıyacağız, ihmal 
edemiyeceğimiz bir nokta varsa o da, köylüle
rimizin hususi ile çiftçi vatandaşlarımızın bu
gün içinde bulundukları durumun vahim istika
metlerde seyrettiği gerçeğidir. Ne toprak 
reformu, ne eşitlik prensibi gibi henüz ne şekilde 
gerçekleşebileceği bugün ilmen ortaya konul
mamış kitabi sözler ve ne de «Kalkmmıya siz
den başlıyacağız» iddiaları bu büyük kütlenin 
derdine deva olmaktan uzaktır. Hâdiseyi de
rin bir vicdan muhasebesine tabi tutar, her 
türlü politik endişelerin ve gayelerin dışında 
meseleyi gerçek yönü ile ele alırsak, üzerine dü
şen vazifeleri yapmamış insanların duyması lâ-
zımgelen ıstırapları duyarız veya duymamız lâ-
zımgelir. 

Partiler arası münasebetler arzularımız hi
lâfında şu veya bu istikamette cereyan ede
bilir, binbir türlü problemlerle mahmul duruma 
düşebiliriz. Fakat unutmamak lâzımdır ki ; ih
mal edemiyeceğimiz tek konu, Allahın bizi af-
fetmiyeceği tek problem, köyümüzün iktisaden 
kalkınması yönünde alınması lâzımgelen tedbir
leri almakta bir hayli gecikme keyfiyetidir. 
Ne geçen iktidarları itham, takdir veya tenkid 
ve ne de ideolojik iddialar bu masum kütlenin 
karşısında bizi haklı çıkaramaz, onların ahi ile 
Allahın huzurunda dahi suçlu olmak durumun
dan kendimizi kurtaramayız. 

Her zaman ve her yerde köylüye sorduk, 
hangi siyasi teşekkülün münteşiri olursak ola

lım, yol, çeşme, cami, banka gibi tâbirler ağzı
mızdan düşmedi. Bu masum kütle binbir der
dine deva bulunulacağı düşüncesi içerisinde 
şıu veya bu siyasi teşekküle reyini verdi. Me
sele reyde değil, mesele reyin azlığında veya 
çokluğunda da değil, öz nokta, mâna ve gaye
dir. İşte A. P. ve kendisine yönelmiş bulunan 
büyük teveccühe, muhalefet kanatlarının da 
yardımı ve irşadı ile, lâyık olmıya çalışmak 
mecburiyetindeyiz. 

Sözü bir noktaya getirmek istiyorum : 
A. P. Hükümeti dinamik ve ilerici karakteri

nin icabı olarak, derhal büyük bir teşekkül 
olan Ziraat Bankasının ticari, imar, ihya, çevir
me kredileri haricinde ziraatle iştigal eyliyen 
köylü vatandaşlarımıza teminat iraesi suretiyle 
münasip taksitlerle kredi verilmesini derpiş 
eden bir kanun tasarısını süratle Meclise sevk 
etmelidir. Ziraat Bankası Kanunu bugünkü hü
viyeti içerisinde ihtiyaca cevap vermeketen 
uzaktır. 

Toprak barem tatbikatı kesin bir istikamet 
almamıştır. Hususile Karadeniz bölgesinde he
le Ordu Vilâyetinde murabahacılık son haddini 
bulmuştur. Bu yıllardan beri devam eden bir ıs
tıraptır, bir hastalıktır. Arazi sahibi vatan
daşlar banka formalitelerinin çıkmazlığı içeri
sinde bunalıp faizcilerin % 70 - 80 gibi hiçbir 
vicdan ve ahlâk ölçüsü ile bağdaştırılmıyacak 
faiz haddi paraları ile cenazesini kaldırmak
ta, ayşesini, fatmasmı kocaya vermekte veya 
Mehmcdini evlendirmektedir. Köylü vatandaş
larımız artık uyanmıştır. O da çağımızın icap
ları istikametinde, ağır tempo ile de olsa yol 
almak istemekte o da çarık devrinden nefret 
etmektedir. Ziraat Bankasının kuruluş gayesi 
ve iktisadi bünyemizdeki amacı köylü ve çiftçi 
vatandaşlarımızın kalkınması dâvasında matuf 
olmakla beraber, bizatihi taşıdığı hükümler iti
bariyle ihtiyaca cevap vermek niteliğinden uzak 
bulunmaktadır. Farzı muhal Ordu'da 50 dö
nüm miktarında fındık bahçesine sahip bir va
tandaş asgari ölçülerle 150 bin liralık bir ser
vetin maliki iken her hangi bir âcil ihtiyacı 
karşısında 5 000 liraya ihtiyacı olsa Ziraat Ban
kasına müracaat etse yukarda zikretmiş oldu
ğum hususlar haricinde 50 lira dahi almak im
kânından mahrum bulunmaktadır. O beşbin 
liralık ihtiyacın % 70 - 80 i bulan faiz haddi 
para karşılığı giderileibiknekte, binnetice bahçesi, 
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tarlası imarsız kalmakta, neticede millî mahsul 
bundan zarar görmektedir. 

îstitraden kaydetmek isterim ki, 1965 yılında 
mahsulünün noksanlığı sebebiyle borçlarını te
diye edemiyen mahsulün noksan oluşu sebe
biyle edemiyen müstahsıllarm borçlarının im-
hali ve kendilerine yeniden gübre verilmesi ve 
devam olması yolundaki taleplerimizi is'af ey-
liyen Sayın Hükümet Başkanı ve Hükümet Ba
kanına yüksek huzurlarınızda kalbî teşekkür
lerimizi arz etmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem 'milletvekilleri, hu umumi iza
hatımdan sonra sözıü Karadeniz'in fındık böl
gesine intikal ettirmeme (müsaadenizi istirham 
edeceğim. 

1966 yılı fındı'k mahsulünün 1965 yılına nis-
beten fazla ve fakat 1964 yılma misbetcn bir 
hayli noksan olduğu bir gerçektir. Fındığı hek-
liyen birtakım âfetlerin de tahribatı nazarı 
dikkate alınacak olursa pek mükemmel olmasa 
da 'memnuniyet verici bir rekolte ile karşılaş
mamız mümkün olabilir. 

Bu sebeplerle «ayın Ticaret Vekili çok ye
rinde bir tedbiri alarak alivre satışları yasak 
•etmiş olmasına rağmen yine bu yolu ihtiyar 
edenler büyük kazançlarının garantisini temin 
maksadiyle bol fındıktan, fiyatların düşük se
viyede tutulması suretiyle ihracatın 'kolaylaş
tırılması tekliflerini öne sürerek Ticaret Ba
kanlığının 'merdivenlerini aşındırabilirler. 

Muhterem arkadaşlar, .kesinlikle yasak 
edilen alivre satışlar bugün Ordu'da ve Gire
sun'da yapılmakta ve bu •fiyatlar 4 liranın aşa
ğısında tutulma'ktadır. Aradan bir aylık za
man geçtikten sonra bu suretle alivre satış ya
pan tüccarların ve müstabsılların Hükümet 
nezdinde fındık fiyatları hakkında öne süre
cekleri meselelerin nazarı dikkate alınmıya-
cağından ve çift fiyat «istemindon ayrılarak 
110 doların üstünde fiyat tesbit edilmek su
retiyle 'bu büyük dâvanın halledileceğimden 
emin (bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Kemal ıŞıensoy istirham 
ediyorum, bağlayınız efendim sözlerinizi. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Ti
caret Bakanının şimdiye kadar bu yokla tatbik 
ettiği sistemi memnuniyetle karşılar, bilhassa 
alivre satışlar hususundald kesin 'kararlına 
rağmen, bu tatlbikatı devam 'ettiren tüccarla

ra ve müstahsıllara iltifat etmemesini kendile
rinden rica eder ve bu hususta kendilerinden 
emin bulunduğumu ifade .ederim. 

Derin saygılarımla. 

5. — Avrupa Konseyi üyelerinin aldıkları 
ve Hükümetimizin de katıldığı karar gereğince 
konseyin kuruluş günü olan 5 Mayısın Avrupa 
günü olarak ilân edildiğine dair Başkanlığın 
açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Avrupa 
Devletini ısinesimdc toplıyan Avrupa Konseyi, 
üyelerinin müştereken aldığı ve Hükümetimi
zin de katıldığı Lkaırar gereğince, Konseyin 
kuruluş günü olan 5 Mayıs «Avrupa günü» 
olarak ilân .etmiştir. Bu vesile ile şu hususu 
Yüce Heyete arz ederim : 

İnsan haklarıma ve demokratik nizama say
gılı, Atatürk d evrimlerini ibaşarmış ve coğrafî 
bakımdan da Batının gerçelk bir riikınü olan 
inenile'keltimiz için bugünün özel bir anlamı 
vardır. 

İki büyük harbin felâketini gören Avrupa, 
geçmişin kin ve 'ihtiraslarını unutarak refah ve 
barış içinde yaşamak için birleşme yoluna gir
miştir. 

Avrupayı (birleştirmek için tarih boyunca 
çeşitli teşebbüsler yapılmıştır. Barış içinde 
toplumların refaha 'kavuşturulması amacını 
güden Avrupa Birliği için olumla adımlarım. 
atılması çağımızda mümkün olmuştur. Müs
takbel Avrııpamn dayanacağı başlıca .esaslar 
şunlardır: 

1. İnsan hakları; 
Din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin herke

sin doğuştan ısahibolduğu hürriyetlere saygı 
'gösteren bir toplum yaratılması esastır. Bunun 
için 5 Mayıs 1949 ela kurulan ve Avrupa Bir
liğini temim hususunda cm eski ve müessir bir 
teşekkül olan Avrupa Konseyi, Birleşmiş Mil
letler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 
tesıbit olunan prensipleri ilk defa müeyyide
ye bağlıyarak, Devletlerin Milletlerarası bir 
divan önünde yargılanmasını sağlamıştır. 

2. Demokratik nizam; 
Avrupa Birliğinin dayandığı ikinci prensip 

insana verilen önemi ifade eden Demoıkratik 
nizamdır. 
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Avrupa konseyinin gayesi, «.müşterek ideal 
ve prensipleri korumak, yaymak, üyelerinin 
'ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlamak 
maksadiyle aralarında daha sıkı bir birlik vü
cuda getirmek» tir. 

Konsey 1949 dan beri çalışarak gayeye 
ulaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir. 

Müşterek ölçüler ıtemini ve farklı mevzuatın 
^birleştirilmesi yolunda çeşitli konularda bugü
ne 'kadar 51 anlaşma yapılmıştır. 

Lâik bir teşekkül ıolan Avrupa Konseyinin 
em büyük başarısı, Devletleri mulıakeıme et
mek yetkisini hıaiz «İnsan Haklan» mekaniz
masını kurmuş olmasıdır. 

İnsan, aırtık Avrupanım en kıymetli varlığı 
haline gelmiştir. İnsan refahı, insan saadeti 
için Devletlerin gösterdiği çaba Avrupa Kon
seyinde bitmemiş ve Avrupa Birliğinin nüve
sini daha çabuk teşkil edeceğine inananı 6 Dev
let (Demir - Çelik Binliği), (Ortak Pazar) 
ve (Euraıton yani nükleer kuvvetten barışçı 
maksatlar için yararlanma) gibi teşekkülleri 
kurmuşlardır. 

1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/76, 2/13, 
2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83). 

BAŞKAN — Kanun tasarısının görüşülme
sine kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Lüt
fen, Hükümet ve komisyonun yerlerini almala
rını rica ederim. 

Efendim; kanun tasarısının 5 nci maddesin
de kalınmıştır. 5 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 5. — Lüzumu halinde, (belediyeler 
gecekondu ıslah ve tasfiye sahaları içinde ıbuhı-
nan veya bu kanun hükümleri dairesinde yeni
den teşkil edilecek önleme bölgeleri içine raslı-

' Bu teşekküller, öngörülen şartlara uymak 
kaydiylıe demokratik prensiplere ve insan hak
larına saygı gösteren bütün Avrupa 'memleket
lerine açıktır. 

İnsan haysiyetini ve demmkratik rejimi 
her şeyin üstünde tutan, en büyük kuvveti 
Atatürk devrimlerinden alan memleketimiz, 
İkinci Dünya 'Savaşından »vura Avrupadaki 
gelişmeleri yakından izllyerek, Avrupa Konse
yine derhal üye olmuştur. Aynı gayenin icabı 
olarak 21 Eylül 1963 tarihinde Ortak Pazar 
üyesi memleketlerle imzalanan anlaşmalar so
munda ıbu teşekkülle de temas kurulmuştur. 

Her yıl 5 Mayısta tesit edeceğimiz (Avrupa 
günü) münasebetiyle, üye bulunduğumuz Av
rupa Konseyinin ve onu takiben vücut bulunuş 
olan. Avrupa Birliklerinin ebediyyen payidar 
olmasını temenni ederken Yüce Meclisin duy
gularına da tercümanı olduğuma iııa:nıyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Oündeme geçiyoruz. 

yan özel .mülkiyetteki arazi ve arsaları ve bun
lar içerisinde yapı veya sair- her hangi ıbir tesis 
bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisleri, bu ka
nunda 'belirtilen amaçlarda kullanmak üzere, 
İmar ve İskân Bakanlığıni/iı izni ile, sahipleriy
le anlaşarak satmalabilirler veya kamulaştı-
rabilirler. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz alan 
arkadaşların isimlerini okuyoram. Sayın Reşit 
Ülker, Sayın Nihat Diler, Sayın Arif Ertunga. 

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

arlkadaşlari'm, ıtasarınm tümünde ve diğer mad
delerinde belirttiğimiz veçhile, bu tasarının 
en önemli maddesi, bu 5 nci madde ile 3 ve 
4 ncü maddeleridir. Bunun sebebi, bu 'gecekon
du kanunu ile vatandaşların tapu ekle etmesi 
temin edilecektir. 5 Yıllık Plân, gecekondu me
selesinde özellikle mülkiyet probleminin çö
zümlenmesini .öngörmüştür. Grcrçektende her 
hangi bir .gecekondu kanununda, kim tarafın
dan (teklif edilirse edilsin, ister tasarı olsun 
ister teklif lOİsun, evvelâ mülkiyet probleminim 
çözümlenmiş olması şarttır. Mülkiyet proıblemi-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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niın çözümlenmesi de işte bu beşinci ve üçüncü 
maddede ıgözükmektedir. Kanunun sistemine 
göre üçüncü maddede Devlet, özel idareler, va
kıflar idaresi hariç, katıma bütçeli daireler elin
de bulunan ve sekizinci ve diğer maddelerdeki 
niteliği taşımıyan yerler gecekondulara yahut 
gecekondularda oturanlara verilmek üzere be
lediyelerin mülkiyetine geçecektir. Bu bir kıs
mı. 4 ncü maddedeki uzun, uzun bunun tartış
masını yaptık, fakat Yıüce Meclis Iramı bir 
karara bağladı Vakıfların elinde bulunan ve 
hayır .gayelerine ve umumi hizmetlere talliısiıs 
edilmemiş olan ki'si'mitarında ki bunlar bilhassa 
büyük yer tutmaktadır; İstanbul başta olmak: 
üzere gecekondu şehirlerinde büyük bir encım 
taşımaktadır ve rakam vermiştim. İstanbul'da 
Zeytiınburnun'da, Sümer 'mahallesin'de '% 23 
nisbetinde vakıf vardır ve bu nispet İstanbul'
un bütün gecekondu 'bölgelerinde aşağı - yu-
;karı 'ayrıdır demiştik) o mesele de bizim Mec
lisimizce bir karara bağlanmış du'rumdadır. 
Senato tasarruf da bulunur, bulunmaz... 

Şimdi esas meseleye gelmiş bulunuyoruz: 
Gecekondu bölgeleri içinde kalan şahıs elinde
ki arazi ne olacaktır? Bu 5 nci 'maddeye göı : 
bunlar 'anlaşma suretiyle şahıslardan satır 
•alınacaklardır veyalhut da ıkamulaştırıl'aca'ktır. 

Muhteremi iarkıadaşlarım; bugün gecekondu 
tas anısı getirilirken yeterli istatistik bilgi 
elimizde olmadığı veya getirilmediği için sarih 
olarak konuşmak mümkün değil. Aslında bu 
tasarı getirilirken şunlarm yapılması lâzımge-
lirdi: Gecegondu bulunan her şehirde, her be
lediyede ayrı ayrı olmak üzere, özel idarenin 
elinde ne kadar devredilecek arazi vardır? Hu
susi şahısların elinde ne kadar devredilecek 
arazi vardır? Vakıfların elinde ne kadar arazi 
vardır ve diğer devredilecek araziler ne ka
dardır? Bu şehirler ve gecekonduların da mik
tarları tesbit edildiği zaman aşağı - yukarı bu 
kanunun gecekondulara ne getirdiği meydana 
çıkabilirdi. Bu rakamlar elimizde olmadığı için 
akla gelen ve elinde olanlara göre tekrar ifa
de ettiğim İstanbul'da gecekonduların % 57 si 
şahısların tapulu malları, mülkleri üzerinde 
inşa edilmiş bulunmaktadır. Öyle ise demek ki, 
gecekonduların % 57 sinin, % 60 mm akibeti 
bu madde ile ilgilidir. Neden bu madde ile il
gilidir. Çünkü, belediyelerin ya kendi kaynak

larından veya Devletin kaynaklarından istifa
de ederek ellerinde para bulunduracaklar, bu 
paraların yettiği nisbete şahısların elinde bulu
nan gecekondulan istimlâk ile satınalacaklar. 
E, parası yoksa, Devletin veya başkasının pa
rası yoksa veya belediyelerin parası yoksa - ki, 
yoktur biliyoruz tatbikatını - o zaman biz güzel 
bir Gecekondu Kanunu çıkarmakla beraber, va
tandaşlarımıza tapu vermek imkânından mah
rum bulunacağız. Öyle ise bu meselenin içinden 
nasıl çıkılabilir? Bu meselenin, -ki, Sayın Ba
kan da bu noktaya temas ettiler - «Bunların ge
nel ve uzun vadeli tedbirleri vardır. Kısa va
deli tedbirler vardır.» dediler. Plân da böyle dü
şünüyor, biz de öyle düşünüyoruz. Birleştiği
miz nokta oluyor, gecekondu derdi... O zaman 
iş vatandaştan âdil bir sistem içinde, çok kaza
nandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmı-
yandan hiç vergi almamak suretiyle vergi ge
lirlerini artırmak ve bu artan gelirlerden gece
konduya para vermek. Bu bir yol. 

Bu da biraz hayalî gözükmektedir arkadaş
lar. Bunlar iktidarda 'bulunan hükümetlerin 
programlarına ve seçim beyannamelerine göre 
kıymetlendirilmek lâzımgclir. Adalet Partisi 
umumiyet itibariyle fazla vergi almaya taraf
tar gözükmemektedir. Gözükmediğine göre ge
cekondulara da böyle bir parayı tahsis etmesi 
mümkün değildir. Nitekim Beş Yıllık Plânın 
gecekondu probleminin çözümlenmesi için her 
yıl 120 000 000 dan fazla para 120 - 160 milyo
na kadar her yıl para ayrılması lâzımgolirken 
maalesef bugünkü tatbikat bütün hükümetler 
zamanında eskiye, daha eskiye nazaran çok ileri 
olmakla 'beraber, eskisine nazaran, daha eski
sine nazaran çok ileri olmakla beraber 35 mil
yon ile 25 milyon arasında değişmiştir. Sebep, 
fazla bir para geliri temin edilemediği için. İşin 
bu tarafı bir gerçek olduğuna göre bu nokta
da bir açıklık bir fazlalık ümidi gözükmüyor. 
Geriye kalıyor 2 nci nokta: Bendeniz de bunu 
teklif etmekteyim, geçen devrede de bu fikirde 
idim, uzun münakaşalarımız oldu, Gecekondu 
Komisyonundaki bizim tarafımızdan verilen ka
nun teklifi de böyledir. Bu devrede de ko
misyonda konuşulurken kıymetli arkadaşlarımı
za ve Sayın Bakana bu noktayı arz ettik. Fa
kat, pek iltifata mazhar olmadı. Muhterem ar
kadaşlar, şimdi kamulaştırma müessesesi işletil-
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diği takdirde bugünkü şartlar altında belli baş
lı bir kamulaştırma yapılıp gecekondudaki va
tandaşlarımıza tapu verilmesi imkânı olmıya-
caktır. Fon vardır, ama fondan gereğinden çok 
ümitler beklenmektedir, kredi verilecektir, şu 
yapılacaktır, İra yapılacaktır, yollar yapıla
caktır. Fonda ela böyle bir ümit ışığı olmadığı
na göre -ki, bu yoldur, bu yolda da bir ışık 
gözükmediğine göre - burada bu dört sene zar
fında iktidarda bulunan Adalet Partisi hükü
metlerine bizim muhalefet olarak bir yardımı
mız şeklinde ben anlıyorum. Burada biz Ana
yasanın emretiği taksitle istimlâk yoluna git
meliyiz. Şimdi bunu konuştuğumuz zaman, 3, 
4 senedir, foâzı arkadaşlar - hepsi demiyor, bu
nu ka'bul eden arkadaşlar da vardır - «Efendim, 
vatandaşın mülkiyet hakkı ne olacaktır1?» Di
yorlar. Şimdi bu teklifi !bir de o taraftan ala
lım. Mülk sahipleri üzerindeki tesiri ne ola
caktır? Gecekonducular bakımından tesiri ne 
olacaktır? 

Arkadaşlar, 'bugün mülk sahiplerinin du
rumu fecidir. Senehi şudur: Arazinin üzerine 
gelmiş gecekondu yapılmıştır. Bâzısına 50, bâ
zısına 250, bâzısına 1 550. Hiçbir vatandaş 
mahkemeden ilâm dahi almış olsa kolay kolay 
1 500 geckondunun bulunduğu arazinin tasfiye
si yoluna gidememektedir. Gidenlerin akıbeti 
muhtelif yerlerde görülmüştür. Vatandaş kolay 
kolay bu işe gidemez. Bir taraftan yüreği sız
lamakta, bir taraftan da korkmaktadır. Açık 
konuşalım vatandaş korkmaktadır. Çünkü za
ten 5 yıllık plân geçmiş Hükümet ve bugünkü 
Hükümet gecekonduyu bir fiilî 'hâdise olarak 
ka'bul etmektedir. Yalnız bizde değil, bütün 
dünyada bir fiilî hâdisedir gecekondu. Yalnız 
bize mahsus değildir, bütün dünya keşmekeş 
içindedir, bu bütün dünyada vardır ve bizim 
gîbi dünya bu büyük tehlikenin üzerine eğilmiş 
durumdadır. 

Şimdi mülk sahibine karşı tutumumuz ne
dir? Yani biz mülkün koruyucusuyuz, bedelini 
peşin vermedikçe katiyen almayız. Almazsanız 
ne yaparsınız, yıkar mısınız? Hayır.. Arkadaş
lar, bu 'bir ddarei maslahat politikasıdır. Ana
yasada mülkiyet hakkı var, elinde ilâm var, yı
kamazsınız.. Vatandaş da yıkamaz, bir kuruş da 
alamaz. O bir taraftan, şartlan Anayasa çer
çevesi içinde tea/bit edilebilir, 10 taksit desek 

yıllar çabuk geçecek ve mülk sahibi de para
sını alacak. -Onu da yapmayız. 

Şimdi bizim getirdiğimiz teklif şunu demek 
istiyor: Taksitle istimlâki, burada Yüce Mecli
siniz lütfedip kabul buyurduğu takdirde, iki 
hizmeti birden yapmış olacağız. Yüz milyon 
veyahut elli milyon benim Hükümetimin elin
de istimlâk için para varsa bununla birinci yıl
da yarım milyarlık istimlâk yapacak. 10 taksit
te olduğuna ve elinde 50 milyon bulunduğuna 
göre, onda birinci peşin ödemek suretiyle yarım 
milyar liralık istimlâk yapacaktır. Yarım mil
yarlık istimlâk yapıldığı zaman, bunu hangi Hü
kümet yaparsa yapsın, vatandaştan iyi puvan 
alacak. Çünkü, yarım milyarlık yapılan istim
lâk gözle görülür, elle tutulur bir istimlâk ola
cak ve T. B. M. M. olarak vatandaş birinci se
nenin sonunda «Evet diyecektir, bu Büyük 
Millet Meclisi benim gecekondu dâvama el koy
muş.,»' İnanacak, çünkü görecek istimlâk edilip 
adama tapusu verilecektir. Şimdi o bir açıdan 
mülk sahiplerine bu durum bu tedbirler anlatıl
dığı zaman mülk sahipleri de «Allah razı olsun» 
diyecek. 20 senedir bu arazinin üzerine gelip 
oturdular, bir kuruş para alamıyordum, çıka
rılan kanun sayesinde, taksitle de olsa, onda bi
ri verilmiştir, yüzbin lira aldım, geride 900 
bin lira kaldı, her sene 100 bin lira olarak ala
cağım, Allah sizden razı olsun» diyeceklerdir: 
Bu bir açık hakikattir. Bunu sizlere anlatırken 
kendi odamda veya kütüpanede düşünüp arz et
miyorum, gecekondu yerlerindeki mülk sahip
leri ve diğer vatandaşlarla konuştum, reaksi
yonlarını da dinledim «Evet Reşit Bey, doğru 
söylüyorsunuz» dediler. Aksi kanaatte olsa
lar haksızsınız derler. Yaptığınız rezalettir 
derler.. Açık açık kendilerine anlattığımız za
man vatandaş da bunun hakikaten çıkar bir 
yol olduğu kanaatindedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, burada, muh
temel olarak, söylenecek, komisyonda görü
şülürken ve daha evvel ileri sürülmüş bir iddia 
vardır: Anayasanın 38 nci maddesi «Çiftçinin 
topraklandırılması, ormanların devletleştiril
mesi, yeni orman yetiştirilmesi ve .iskân proje
lerinin gerçekleştirilmesi amaçları ile kamulaş
tırılan toprak bedellerinin ödeme şekli kanun
la gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngör
düğü hallerde ödeme süresi 10 yılı aşamaz-. Bu 
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takdirde taksitler eşidolarak ödenir ve kanunla 
gösterilen faiz haddine bağlanır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu mesele ko
nuşulurken bâzı arkadaşlarımız - ki, fikirlerine 
saygı duyarız böyle düşünenler olabilir - iskân 
projesinin gerçekleştirilmesi amaciyle fikrini sa
vunuyorlar «İskân projelerinin gerçekleştirilme
si amaciyle» sözünü gayet dar bir mânada alı
yorlar ve «Efendim, gecekondu başka bir iş, is
kân başka bir iş» diyorlar. İskân projesi ne de
mektir? İskânın Türkçcsi yerleştirme, yerleştir
me projesi demektir. Muhterem arkadaşlarıma, 
böyle düşünen değerli arkadaşlarıma, soruyo
rum, Türkiye'de üç milyona, yakın insanın yerleş
tirilmesinden daha mühim bir iskân projesi tasav
vur edebilirler mi? Yani bundan daha güzel ör
nek olacak bir iskân politikası projesi gösterebi
lirler mi? Cumhuriyetin kuruluşundan bu ya
na böyle bir büyüklükte bir iskân işi geçmiş mi
dir? Cumhuriyet Hükümetleri 1920 den bu ya
na büyük iskân işleri yapmışlardır. Buna rağ
men bundan daha büyük bir iskân tatbikatı ola
maz. Nitekim, geçen yıl komisyonda bu mesele 
görüşülürken İmar ve İs'kân Bakanlığının araş
tırma bürosunda çalışan mütehassıslar (İskân pro
jesi) tâbirinin içine gecekonduların gireceğini 
açık olarak ifade ettiler. Nitekim, her halde ben
den sonra konuşacak arakdaşlarm da bu noktada 
Kurucu Meclisteki müzakeresine temas edecekle
rini tahmin ederim. Bendenizin kanaati bu Ana
yasadaki iskân projesinin tam karşılığı, gecekon
duda yaşıyan vatandaşların iskân edilmesi mese
lesini tam kapsıyaca'k mahiyettedir. Bu sebep
le bendeniz bir takrir veriyorum ve 10 yılda tak
sitle istimlâk hükümlerinin bu maddenin içine 
ithal edilmesini inanarak ve en güzel bir tedbir 
olarak teklif ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu maddede üre
rinde durulacak bir nokta daha var. Bu da is
timlâkin belediyeler tarafından yapılmasıdır. Bu 
kanun tetkik edildiği zaman görüyoruz ki, bü
tün muameleler İmar ve İskân Bakanlığının eli
ne verilmiştir. Hattâ o akdar ki, bu kanunda 
muayyen noktalara gelindiği zaman «Yönetme
likte gösterilir.» diye tamamen bize aidolan yet
kiyi dahi oraya bırakmışız. Aslında ciddî bir yö
netmelik veyahut tüzük içdn bizim burada bâzı 
sınırlar koymamız, o sınırların boşluğunu onların 
doldurması lâzııngelirdi. 
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Bu istimlâk hakkının belediyelere verilmesinin 
birtakım mahzurları vardır. Belediyeler mahallî 
idarelerdir. Belediyeler halktan kolayca gelen 
kısımlar karşısında kalır, bu tazyikleri itebilirler 
denebilir. Hangi iktidar olursa olsun bu tazyik
leri itmezler, açık konuşalım, gerçek konuşalım... 
Bu istimlâk muameleleri de zaten İmar ve İs
kân Bakanlığının izni ile olur diyor, hep oraya 
geliyor. Bu madde de öyle: «Özel mülkiyetteki ar
saları ve bunlar içinde her hangi bir yapı ve te
sis bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisleri'bu ka
nunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere 
İmar ve İskân Bakanlığının izni...» diyor. «İzni» 
yerine bu işi karıştıracak, teşkilâtı zorlaştıracak 
birtakım tesir ve tazyikler neticesinde istemedi
ğimiz neticelere götürecek bu imkânı olduğu gibi 
İmar ve İskân Bakanlığının eline verelim, ora
da Devlet yönetimi bakışı ile işe el koysunlar ve 
o şekilde halletsinler. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA NİHAT 

DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Tasarının 5 nci maddesini okuduğumuz za
man maddenin gecekondunun ıslah, tasfiye ve 
önleme sahaları içinde bulunan özel mülkiyete 
ait arsa, yapı ve tesisleri, İmar - İskân Bakanlı
ğının iznini almak suretiyle, fertler arasında an
laşmak suretiyle satmalına veya kamulaştırma
yı ifade etmektedir. Belediyeler haddizatında 
bugünkü kanunlar muvacehesinde her hangi bir 
arsayı, tesisi veya araziyi kamu yararı münase
betiyle istimlâk edebilirler. Bu yönden maddeyi 
tetkik ettiğimiz zaman lüzumsuz bir madde ol
duğu ortaya çıkacaktır. Ancak esbabı mucibe-
de maddenin kaleme almış sebebini, fertler ara
sındaki anlaşma suretiyle satmalma keyfiyeti
ni belediyeler icabında fertlerle anlaştıkları za
man bedelleri taksitle de vermesine imkân sağ
lanma amaciyle olduğunu görüyoruz. Fakat 
maddenin esbabı mucibesinde bu olmaMa bera-

| ber metninde böyle bir şeye tesadüf etmemekte
yiz. Esasen kanunlar iki şeyle tefsir edilir, bi
risi metni ile, birisi de esbabı mucibesine göre. 
Birine sübjektif tefsir deniyor, öbürüne ise ob
jektif tefsir deniyor. Sübjektif tefsir, maddenin 
esbabı mucibesine göre metnin mânalandırılma-
sıdır. Objektif tefsir ise, doğrudan doğruya 

1 maddenin lâfzından çıkarılan ve diğer madde-
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lerle olan ilişkileri sistematik olarak karşılaş
tırılıp mukayeseleri yapılan tefsirdir. 

Her hangi bir madde bu şekilde ortaya kon-
ınıışsa da, maddenin metninden fertlerle anla
şıp, fertlerin arazilerini, arsalarını veya tesis
lerini taksitlere bağlamak suretiyle alma gaye
si istihdaf edilmiş ise de metinde bu olmadığı 
için tatbikatta yine bu kolaylık sağlanamıya-
caktır. Esasen bugün mevcut kanunlar muvace
hesinde de, İstimlâk Kanunu çerçevesi içinde de 
yine fertlerle anlaşıldığı takdirde böyle taksit
lere bağlamak imkânı vardır. Bunu önliyecek 
her hangi bir kanuni engel yoktur, kanuni hü
küm yoktur. Böyle olduğu aşikâr olduğuna na
zaran, 5 nci maddenin âdeta mânâsız kaleme 
alındığı ortaya çıkmaktadır. Bu yönden mad
deye sarahat vermek yani taksitlendirmeyi bir 
esasa bağlamak lâzımdır. 

Biz Y. T. P. olarak sosyal devletin en bü
yük vazifelerinden biri vatandaşlar için, içine 
girebileceği bir konutun temin edilmesidir diye 
düşünürüz. Sosyal adaletin, sosyal emniyetin an
cak bu şekilde tecelli edebileceğine inandığımızı 
bu kanunun tümü üzerindeki görüşlerimizi or
taya koyduğumuz zaman açıklamıştık. 

Anayasanın 38 nci maddesi de göz önüne ge
tirilerek her yıl bu dâvanın halledilmesi için 
asgari 300 milyon lira paranın bütçeden ayrıl
masını, gecekondu dâvasının bu suretle halledi
lebileceğini Y. T. P. olarak ortaya koymuştuk. 

Anayasanın 38 nci maddesinin hükümleri 
karşısında belediyeler, bu ayrılan paradan isti
fade etmek suretiyle rahatlıkla özel mülkiyette 
bulunan tesisleri, yapıları ve arsa ve arazileri 
istimlâk etme imkânı bulabilecektir. Bir sıkıntı 
ile karşı karşıya kalma imkânı bu bakımdan 
olmıyacaktır. Kanunun şimdiki durumuna gö-
ıe daha ehven olacaktır. Yoksa biz bu kanun 
maddesini getireceğiz, kanunun emirleri var, or-
t; da, ama bu emirlerin icabını yerine getirecek 
para olmazsa sadece bu kanunu çıkardık, işte 
vatandaşlar gördünüz ya sizin gecekondu dâ
vanızı hallediyoruz deyip bütün maddi imkân
ları hazırlamadan sadece vatandaşları kandır
maktan başka bir netice istihsal etmiyeceğiz. 
Çünkü dâva yalnız ve yalnız kanun maddesini 
getirmek değildir. Dâva bu kanunun getirdiği 
mî 11 imkânları da hazırlamaktır. 

Maddenin diğer sarahate kavuşması lâzım-
gelen bir husus da İmar ve İskân Bakanlığının 

izninin alınmasıdır. İmar ve İskân Bakanlığının 
izninin alınması belki mâkûl bir sebebe dayan
maktadır. Ama imar ve İskân Bakanlığı beledi
yelerin yapacağı istimlâk muamelesinde 
kavli mücerrette kalan bir cevap verdiği tak
dirde ne olacaktır1? Maddenin metnine bu iznin 
hanıgi sebebe, hangi esbabı muciibeye göre iste
diğinin açıklanması lüzumludur ki, kanunların 
hududu içinde ilgili merciler, makamlar ken
dilerini mukayyet kılsınlar, bu izni ona göre 
versinler. Olabilir ya, İstanbul Belediyesi bir 
özel tesisi, bir özel arsayı, bir araziyi istimlâk 
edecektir, İmar ve İskân Bakanlığından izin is
tihsal ediliyor. İmar ve İskân Bakanlığı da kavli 
mücerrette kalan bir cevapla, «Ben izin ver
miyorum.» dediği takdirde, hiç olmazsa isti'taf 
yolu ile, yani bizzat merciin kendi kendine şi
kâyet etmek yolu ile, «'Sizin vermiş olduğunuz 
cevap kanuni değildir.» deyip, onu murakabe 
etmek imkânını belediyelerin elinden almış ola
cağız. Madde bu bakımdan da noksandır, kifa
yetsizdir, vuzuhsuzdur. 

Bu yönlerden Sayın Komisyonun ve Baka
nın bizi tenvir etmesini saygılarımla arz ede
rim. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertunga. 
Diğer söz alan arkadaşları sırasiyle okuyo

rum: Sayın Behice Boran, Sayın Talât Köseoğ-
lu, Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın Ruhi Soyer, Sa
yın Sabahattin Savacı, Sayın Reşit Ülker. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; üzerinde durduğumuz 
Gecekondu kanunu tasarısının 5 nci maddesi 
hakikaten iki bakımdan da vatandaşlarımızı il
gilendiren önemli bir maddedir. Bu 5 nci mad
de belediyeler lüzum gördükleri takdirde ıslah, 
tasfiye ve ucuz konut sahası bulunan önleme 
bölgelerindeki özel arazi sahiplerinin arazileri* 
ni, arsalarını ve bunların üzerinde bulunan ya
pı ve tesisleri kanunun amaçlarına uygun su
rette, ancak İmar ve İskân Bakanlığının izni 
ile alınmak kaydiyle, hattâ gerektiği takdirde 
sahipleriyle anlaşarak satmalabilmelerini ve 
bunların kamulaştırılaıbilmıelerini emreden bir 
hükümdür. iBu esaslar içinde 5 nci maddeyi ge
nellikle benimsediğimi evvelâ ifade etmek iste
rim. Burada garip bir tesadüf daima sevgili 
Nihat Diler arkadaşımın fikirleriyle fikirlerim 
çatışıyor, bütün şirinliğine rağmen kendileri bu 
maddenin mânâsız kaleme alındığını ve biraz 

— 307 — 



M. Meclisi B : 92 5 . 5 . 1966 O : 1 

da açıklık verilmesi lâzım geldiğini ifade etti
ler. Halbuki umumi prensipleri içinde bu mad
denin yerinde olduğu kanısındayım. 

Artkadaşlarım, Anayasanın 38 nci maddesi
nin 'Sayın Reşit Ülker arkadaşım bir yönünü 
ifade ettiler, ben 1 nci fıkrasını okuyacağım: 
«Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararı
nın gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını 
peşin ödemek şartiyle, özel mülkiyette bulunan 
taşınmaz malların, kanunda gösterilen esas ve 
usullere göre, tamamını veya bir kısmını ka
mulaştırmaya veya bunlar üzerinde idari irti
faklar kurmaya yetkilidir.» der 1 nci fıkrası. 

Şimdi en mühim konu olan (bütün büyük 
şehirlerde, diğer şehirlerdeki vatandaşlarımızı 
ilgilendiren bu içtimai derdin halli konusunda 
gecekondu yapıla-cak olan önleme, tasfiye ve 
î'SİaJh bölgelerinde hususi eşhasa ait 'bulunan bu 
yerlerin, bu taşınmaz malların kamulaştırılma
sı konusu hakikaten elzemdir. Hattâ burada 
Reşit Ülker'in açtığı münakaşa içinde Hükü
mete kuvvet olsun tüye yardımcı olmak gaye
siyle bu kamulaştırmanın 10 yıl müddetle tak
sitler halinde yapılmasını da faydalı mütalâa 
ettiğimi bilhassa belirtmek isterim. 

Arkadaşlar, bu şartlar altında hanigi Hükü
met lolursa olsun, bugün muhalefetteyiz, yarın 
iktidardayız, biz memleket dertlerine, dâvala
rına parmak basarken olbjektif ölçüler içinde 
no kadar iyi hareket edersek memlekete o ka
dar iyi hizmet etmiş olabileceğimiz kanaatin
deyim. Bu itibarla bütçeye konacak bir para 
ile 10 yıllık taksitlere böldüğümüz takdirde, 
hususi eşhasa aidolan taşınmaz malların kamu
laştırılması imkânına daha fazla sahilbolacağı-
mız ve böylece birçok vatandaşın geniş mik
tarda dertlerine derman olacağımız kanaatin
deyim. Bu itibarla 10 yıllık taksitle kamulaş
tırma yapıldığı takdirde, hem bütçeye bu ka
dar yük tahmil etmemiş olacak, hem de bir
çok vatandaşlarımızın dertlerine deva olunmuş 
olacak. Ayrıca gecekondu sahasında bulunan 
hususi eşlhasa ait yapılar, arsa ve araziler ge
cekonducuların işgal sahası altında olduğu için 
•onlar sahipli olan yerlere sahibolamadıkların-
dan, tonlardan istifade edemediklerinden, Devlet 
taksitlendirmeye geçtiği takdirde kendilerimin 
de menfaatine olacağı düşüncesiyle bunları ka-
'bul edeceklerini ve böylelikle bir rahatlığa ka
vuşacaklarını ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarım, bu konuyu özet olarak ifade 
ettikten sonra bir hususun Hükümet tarafın
dan veya Sayın Komisyon tarafından dikkate 
alınmasını arz etmek istiyorum. 

Bu gecekondu kanunlarında hakikaten ge
niş bir emek vermiş ve halen İzmir Belediye 
Başkanlığını yapmakta olan Sayın Osman Ki
bar arkadaşımızın bendenize de yazdığı bir 
mektupta bu 5 nci madde için bir temennisi 
var. Sanıyorum ki, arkadaşlarımız da muttali-
dirler. Bu mektubun beşinci madde ile ilgili 
kısmında, ıslah bölgelerindeki kamulaştırmanın 
yerinde olduğunu ifade ediyor, ama tasfiye böl
gelerinde böyle bir hale lüzum olmadığını söy
lüyor. «Hakikaten tasfiye bölgelerinde, madem 
ki o ıgecekondu salhası tasfiye edilmektedir, ar
tık orada gecekondu yapılmıyaeağından orada 
özel şahsa ait arsaların, yapıların istimlâk edil
mesinde ne fayda vardır?» diye soruyor. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Varsa var, 
yoksa yok. 

ARİF ERTUNGA (Devamla) — Evet bun
da ben de biraz tereddüde düştüm ve Osman 
Kibar arkadaşımızın bu gecekondu mevzuun
daki bilgilerine de itimadettiğim için, bu te
reddüdü kafamdan silmek bakımından Sayın 
Komisyonun fikrini öğrenmek istiyorum. Şan 
yet tatmin ederlerse mesele biter, ama fayda
lı bir şey ise, bunu tasrih etmekte fayda ol
duğunu mütalâa ediyorum. 

Arkadaşlarım, bir konuya daıha temas edip 
huzurunuzdan ayrılmak, sizi fazla sıkmamak 
istiyeceğim. Bu İmar ve İskân Bakanlığının iz
niyle ve sahipleriyle anlaşmak suretiyle bu ta
şınmaz malların, arsaların, yapının satınalına-
bilmesi veya kamulaştırılması konusunda, -ki 
kamulaştırmada daha ziyade izin mevzuubahis-
tir - bence yerinde bir harekettir. Yani İmar ve 
İ^kân Bakanlığının izni olması, birçok yönler
de belediyelerin girmiş oldukları yanlış yolu 
tashih etmesi bakımından yerinde bir tedbirdir. 
Her ne kadar şu veya bu tesirlerle belediyeler 
ıhareket ederlerse de, İmar ve İskân Bakanlığı 
Devleti temsil eden, Hükümeti temsil eden bir 
Bakanlık olarak yerine oturmuş, her hanigi bir 
tesirden daima kendini kurtarabilecek bir ma
kam olarak, doğru yolu seçeceğine kaani bu
lunduğum için tasarının ıbu yönde olan hük
münü ve sarahatini yerinde bulduğumu ifade 



M. Meclisi B : 92 5 . 5 . 1966 O : 1 

etmek isterim. Hepinizi saygı ile selâmlarım ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bellice Boran. Yok mu 
arkadaşımız ?.. 

Sayın Talât Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 
bu maddenin ehemmiyeti, özel mülkiyetin ka
mulaştırılması mevzuunun burada zikredilmiş 
olmasındandır. Şimdi özel mülkiyetin kamulaş
tırılmasında esas kritik nokta şu oluyor: Nor
mal istimlâk mi yapılmalıdır, yoksa Anayasanın 
38 nci maddesinin öngördüğü taksitle istimlâk 
yapılması mümkün müdür? Eğer mümkün ise 
o zaman madde bu şekilde 10 senelik bir taksit
lendirme yapmaya yetki verir, değilse bugün 
metin olduğu şekilde kalır. Şimdi esas faydalı, 
maddenin en mühim noktası bu olsa gerektir. 
Anayasamızın 38 nci maddesinin ikinci fıkrası, 
çiftçilerin topraklandırılın asında naniği husus
larda 10 yıllık taksitlendirme yapılacağını ayır
mış, hudutlandırmış. Buna göre: 

1. Çiftçinin topraklandırılması, 
2. Ormanların devletleştirilmesi, 
3. Yeni «orman yetiştirilmesi ve iskân pro-

jelerinin gerçekleştirilmesi. 

Bizim meselemiz bu hususa giriyor. Yani is
kân projelerinin gerçekleştirilmesi amacına gi
rer mi, girmez mi? Sayın Reşit Ülker arkada
şımızın açmış olduğu münakaşa da bu olsa ge
rektir. 

Kanaatimiz şudur ki, iskân projelerinin ger
çekleştirilmesi şudur; arkadaşımız tâbiri açık
ladılar. Bu yerleşme olduğuna göre bu gece
kondu sakinlerinin yer leştir ilmesini Hükümetin 
yerleştirmesi şeklinde mütalâa etmemiz müm
kün müdür? Denilebilir ki, bu gecekonduların 
sakinleri yerleşmişlerdir, esas itibariyle yeni 
«bir proje ile yeni bir yerleştirme cihetine gi-
dilmiyeee'ktir diye bir mütalâa beyan edilebi
lir. Fakat hemen şunu arz edeyim ki, gecekon
dularda bu yerleşme durumu bir fiilî durum
dur, hukukî bir yerleşme yoktur. Esas kanunun 
ikinci maddesi bunu bu şekilde kabul etmiştir. 
Şu hale göre gecekondu sakinlerinin yerleşti
rilmesi kelimesi yerleşmiş olması şeklinde mü
talâa etmeye müsait değildir. Çünkü onun hu
kukî durumu yerleşmiş sayılmaz. O halde bun
ları yerleştirici bir projenin, - ki Gecekondu ka
nunudur - bu şekliyle Anayasamızın 38 nci mad

desinin 2 nci fıkrasının şümulü içine girmesi 
lâzımdır ve girer kanaatindeyiz. Bu girme şek
lini kabul ettikten sonra, kanunda 10 yıllık 
taksitlendirmenin konulmasının da faydası 
çoktur. 

Yine Reşit Ülker arkadaşımın izah ettiği şe
kilde, bugün fiilî durumla karşı karşıya olan 
Hükümet, îktidar elbette ki buna hukukî bir 
veçhe vermek için biran evvel bu gecekondu 
sakinlerinin ellerinde bulunan, yapmış oldukla
rı binaların sahibi olması, yani tapuya sahi-
bolmaları zaruridir. Tapulama, zaten mülkiye
tin en büyük şekli budur. 

Tapuyu alabilmesi için mutlaka bir taksit
lendirme şeklinde istimlâkin yapılmasında 
büyük fayda vardır. Bu yönde yine bütçe me
selesi ile karşı - karşıya geliriz. Bütçeden bu 
mesele için muayyen fona ayrılacak paralar ile 
çok az vatandaş tapu alma durumuna ge
çer, halbuki taksitlendirme olursa büyük va
tandaş kütlesi bundan faydalanır ve kanunun 
gayesi de gerçekleşmiş olur. 

İkinci açılan münakaşa, îmar ve iskân Ba
kanlığının müsaadesinin alınmasında fayda 
vardır, kanunun bu haliyle kalmasında biz 
de fayda görmekteyiz. Şu bakımdan ki elbette 
bu iskân projesini yapan ve tatbik edecek 
olan bir bakanlık belediyelere gerekli yardı
mı yapacaktır ve her hangi bir çatışma ol
maması için kanunun bu halde kalmasında 
favda vardır. Fakat bu maddeye 10 yıllık tak 
sitkndirme hükmünün konulmasında da zaru
ret vardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir. He
nüz altı milletvekili görüşmediği için oylıya-
mıyorum. 

Sayın Hilmi işgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan ve muhterem milletvekilleri : 

Gecekondu kanunu tasarısının 5 nci madde
sinde yer alan ve arkadaşlarımın üzerinde 
konuşmuş bulunduğu iki noktaya bendeniz 
de temas etmek üzere gelmiş bulunuyorum. 

Birinci kısım, lüzumu halinde belediyeler 
gecekondu ıslah ve tasfiye içinde bulunan ve-
va bu kanunun hükümleri dairesinde yeni
den teşkil edilecek önleme bölgeleri içine 
raslıyan özel mülkiyetteki arazi ve arsalar ve 
bunlar içinde yapı veya sair bir tesis bu-
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ltuıduğu takdirde bu yapı ve tesisleri bu 
kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak üzere 
İmar ve îskân Bakanlığının izniyle kamu-
laştırabilir.» denmektedir. 

Bundan önce konuşan arkadaşlarımızdan 
bilhassa Reşit Ülker'in temas ettiği birinci 
kısmı Anayasanın 38 nci maddesinin öngör
düğü hususun içinde mütalâa etmemekteyiz. 
bugün her ne kadar gecekondu sahalarına yer
leşen vatandaşlar burada fiilen bulunuyorlarsa 
da hukukan yerleşmiş bir durumda leğidir-
ler, böyle telâkki etmeye imkân yoktur. Bi
naenaleyh, esasında kamulaştırma suretiyle 
bunları îmar ve îskân Bakanlığının da iznini 
aldıktan sonra kamulaştırmak suretiyle bun
ların fiilî durumlarını hukukî şekle rokmak 
suretiyle bunları meskene kavuşturma im
kânları doğaca"! cihetle, bu kısmın doğrudan 
doğruya istimlâklerde, bilhassa özel şahıs
lara ait kısımların istimlâkinde 88 nci mad
dece yev aldığı .-şekilde mütalâa etmenin ye-
r 'n ie olduğu kanısındayım. 

Yalnız bizim özellikle üzerinde durmak iste
diğimiz nokta, belediyelere bu istimlâk yet
kisi verilsin mi, yoksa doğrudan doğruya îmar 
ve îskân Bakanlığına mı verilsin meselesi 
üzerende bundan önce görüşen arkadaşların 
fikirlerinden ayrı'ıyorum. Yani Reşit Ülker 
Brvv'n ileri sürmüş olduğu sakmcılar be
lediyelere verilmek suretiyle ortaya çıkacak 
değildir. Zira belediye reisleri esasında tek 
derece ile sekilen ve beldenin tam mânasiyle 
temsilcileri olduğu için o beldenin sâkinleri
nin gerçek ihtiyaçlarını daha iyi bilen kişiler 
olmak itibalrMe belki de «oturmuş bir ba-
kacijfhn dışındaki bu teşekkül, çok daha 
yeril? de karar verebilir. Bu bakımdan tasarı
nın bu kısmmda yer alan belediyelere veri
len bu salâhiyet yerindedir. Belediyeler tarafın
dan esasında kamulaştırma yapılabilir ve bu 
sakıncayı önlemek için, yani her hangi bir 
şu ve bu belediyenin şu veya bu tesir altında 
k^mak suretiyle yapacağı istimlâki önliye-
bilmek icîn de bir kayıt konmuştur : «îmar 
ve iskân Bakanlığının izni ile kamulaştırma 
yapılabilir» deniyor. Bu bakımdan belediye
lere verilen bu yetki zannıma göre çok daha 
az suiistimal edi1^, bu madde yerindedir. 
Ancak îmar ve îskân Bakanlığının izni olma

dığı takdirde ne olacaktır meselesi, aydın
lığa kavuşması icabeden bir meseledir. Ko
misyon sözcüsünden istirhamımız, belediye
nin yerinde ihtiyaçları karşılamak üzere ala
cağı bir istimlâk kararının îmar ve îskân Ba
kanlığı tarafından kabul edilmemesi halinde 
ne gibi bir tedbir alınacaktır? Bu hususun 
açıklanmasını bilhassa kendilerinden istirham 
ediyorum. 

Kaldı ki, gecekondu sakinleriyle yapmış 
olduğum incelemede, Ankara'nın Gülveren, Gül-
seren gibi gayet güzel imar edilmiş gece
kondu bölgesi halinde olan fakat hukukî ba-
.kımdan tam mânasiy1e belgelerini alamadıkları 
için oralara sahibolarmyan bu vatandaşların 
dertlerini yerinde dinlediğimiz zaman anlı
yoruz ki, îmar ve îskân- Bakanlığına yetki ve
rildiği takdirde bâzı mahzurlar da ortaya 
çıkmaktadır, öyle Bahalar vardır ki, bugün 
hakikaten îmar ve îskân Bakanlığının bölge 
plânlamasında yeşil saha olarak gözük
müştür, oraya bugün hakikaten modern an-
lamivle mimari tarza uygun bir okul, bir cami 
yapılmıştır. Bu camiin yeri de, okulun yeri de 
yeşil saha olarak gözükmektedir. Burası yıkı
lacak mıdır? Yoksa beledyenin plânına, görü
şüne daha uygun, fakat İmar ve îskân Bakan-
lığnrn kendileri tarafından tertlbcdilnıiş, teorik 
olarak tas bit ve tanzim edilmiş olan plâna ay
kırı olarak gözüken bu sahalardaki müesseseler 
yıkılmıyacak mıdır1? lrıte bu meseleler hakika
ten çok önemlidir, özellikle arz etmek istedi
ğim Gül'vercn ve Gülscren gvbi örnek bir mahi
yet arz eden bir şehircilik plânına tamamiyle 
tetabuk edecek şekilde inşası ve ikmali yapıl
mış, fakat îmar ve iskân Bakanlığı plânlariy-
le bağdaşamıyan ve o plâna göre yıkılması şart 
olan hususlar olacaktır. Bu bakmıdan biz İmar 
ve iskân Bakanlığını sadece kontrol mahiyetin
de teknik yönde onlara bir imkân tanıma ba
kımından, bunu-şekil yönü ile izne bağlamak 
yerinde olacağı kanısındayız. Kesinlikle bele
diyelere istimlâk hakkını tanımak mecburiye
tindeyiz. Benim mazeretim ve teklifim, sayın 
komisyonun da dikkatini çekmek istediğimiz 
nokta, yetkiyi belediyeye verelim, fakat bele
diyenin şehircilik ve kontrol bakımından İmar 
ve iskân Bakanlığına şekil yönünden, icabında 
ikaz yönünden, belediyeleri teknik olarak mu-
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rakabe "bakımından imar ve iskân Bakanlığı
na bir ikaz hakkı tanıyalım. 

Benim mâruzâtım bundan ibarctir. Hür-
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Behice Hatko Boran T. 
I. P. Grupu adına söz istemiştir, buyurun. 

TÜMÜYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Sayın 
Başkan sayın üyeler; kanunun beşinci maddesi 
komisyonda da görüşülürken üzerinde en çok 
tartışılan ve durulan maddelerden birisi oldu. 
Benden önce konuşan Sayın Ülker de bu mad
denin önemlimi şu sözlerle belirtti: «Vatandaşla
rın tapu edinmeyi elde edecektir, mülkiyet me
selesinin çözümü öngörülmüştür ve bu husus
lar kanunun diğer bir iki maddesi arasında bil
hassa beşinci maddede derpiş edilmiştir.» Dedi. 

Bon de komisyon müzakelerinde bu madde
yi kendi başına ele alınıp mütalâa edilince bu 
kamulaştırma meselesini çok önemli bulmuş, 
hattâ (kamulaştırılabilir) diye değil, (kamu-
laştırılır) diye değiştirilsin teklifinde bulun
muştum. Fakat Meclis konuşmaları için kanu
nun Tbütününde ve maddeleri birbiriyle ilgili ola
rak tetkik edip de kanunun umumi amacı ve 
esprisi üzerinde durunca, şu kanaate vardım ki, 
bu madde sanıldığı kadar önemli değildir. Bu 
kanun esasında -daha önce de bu görüşü gru-
pum adına belirtmiştim - her ne kadar gece
konduda oturan vatandaşlarımızı mülkiyet sa
hibi etmek gibi görünüyorsa da aslında kanu
nun getirdiği hükümlere göre bu amacı sağlıya-
cak nitelikte değildir. 6 ncı ve 21 nci maddele
rin tahlilinde bu noktalara tekrar değineceğim. 
Bu kanunun kanaatimce en önemli maddeleri 
onlardır ve kanunun esas amacını ve esprisini 
gösteren de o maddelerdir. O maddeler ışığın
da üzerine gecekondu yapılmış olan özel arsala
rın kamulaştırılması meselesi öneminden çok 
kaybetmektedir. Çünkü açıkça ifade olunu
yor ki; arsa değeri fazla olan gecekondu böl
geleri, iş ve ticaret merkezlerinde olan gece
kondu bölgeleri veya sair mülâhazalarla gece
kondu bölgesi olarak muhafaza edlimek isten-
miyen gecekondu bölgeleri, tasfiyeye tabi tu
tulacaktır. 

Demek ki, ancak -buradan istidlal edebili
riz - arsa değeri kıymetli olmıyan yerler belki 
gecekondu ıslah bölgeleri ilân edilecek ve bun

lar muhafaza edilecektir. Esas mesele teşkil 
edecek olan, arsa kıymeti yükselmiş olan gece
kondu bölgelerinde, şimdiden kesinlikle söyli-
yebilii'iz ki, tasfiye bölgeleri ilân edilecek ve 
bunların tasfiyesine gidildiği zaman oradaki 
gecekondular yıktırılarak arsalar esas mülkiyet 
sahiplerine iade edilecektir ve onlar arsalarını 
yeni değerler üzerinden yüksek fiyatla satabile
cekler veya değerleri yükselmiş olan arsalar 
üzerinden rantı yüksek olan binalar inşa ede
bileceklerdir. Yani bu kanunda tasfiye bölge
leri öngörüldüğüne göre, arsa değeri yüksek 
olan mıntıkaların tasfiyesi öngörüldüğüne göre, 
özel mülkiyet üzerinde yapılan gecekonduların 
kamulaştırılması ve arsa bedellerinin mülkiyet 
sahiplerine iadesi meselesi öneminden kaybet
mektedir. 

Daha önce kanunun bütünü hakkında konuş
tuğum zaman belirtiğim üzere, biziım parti 
görüşümüz, gerek gecekondularda oturan va
tandaşların en hayati ve temel ihtiyacı olan 
konut ihtiyacını karşılamak ve onları zor du
rumda bırakmamak için, gerekse kanunun pra
tik bir tatbik kabiliyeti olabilmesi için, gece
konduların muayyen bir süreden itibaren don
durulmasını teklif ediyoruz. Bu mülâhaza ile 
grupumun görüşü olarak bu besinci maddenin 
tamamen değiştirilmesini derpiş eden bir teklif 
yapacağım Başkanlığa. Buna göre, meselâ, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten altı ay ön
cesine kadar yapılmış olan gecekonduların don
durulması, ancak şehir plânı gereğince kısmî 
istimlâkler gerekiyorsa bunların yapılması, ama 
bu takdirde de şehir plânının en az bir sene 
önce ilân edilmesi, bir sene sonra istimlâke ge
çilmesi. Bu takdirde de istimlâk edilecek olan 
gecekondulardaki vatandaşlara gecekondunun 
belediye arsası üzerine yapılmış olduğu veya 
özel şahıslara ait arsanın üzerine yapılmış ol
duğu gibi bir tefrik gözetilmeksizin istimlâk 
edilecek bütün gecekondulara önlenme bölgele
rinde arsa gösterilmesi ve gecekondu yapma kre
disinin temin edilmesi. 

Bu gibi kısmi kamu hizmetleri için şehir plâ
nına uygun olarak ve bir sene Önceden ilân edi
lerek yapılacak kamulaştırmalarda gecekondu sa
hibi olan vatandaşa da yapının değeri üzerinden, 
bir bedel ödenmesi, bu değer küçük olacağından bu 
değerin peşin ödenmesi, fakat arsa bedelinin 10 
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taksite bağlanarak taksitler halinde arsa sahibi
ne ödenmesini derpiş etmektedir teklifimiz. 

Ve yine teklifimizin son fıkrasına göre, «be
lediyelerin bu suretle kamulaştıracağı arsalar 
belediyeler tarafından özel kişilere satılamaz.» 
Bundan maksat da bu kamulaştırılan sabalarda 
arsa spekülâsyonunu önlemektir. Binaenaleyh, tek
rar edeyim, bu kanunun diğer maddeleri göz 
önünde tutulunca beşinci maddedeki bu özel ar
saların kamulaştırılması meselesi ilk anda sanıL 
dığı gibi öneminden çok kaybetmektedir ve ger
çekten eğer gecekondudaki vatandaşlarımız iz'aç 
ve tedirgin edilmek istenmiyorsa, bunların duru
muna bir huzur ve istikrar getirilmek isteniyor
sa, gerçekten mülkiyet meselesi halledilmek iste
niyorsa, o zaman gecekonduları belirli bir tarih
ten itibaren dondurm'alk, arsalar ve binalar üze 
rindeki hakları dondurmak ve kanunun tümü 
üzerinde konuştuğum zaman izah ettiğim gibi. 
uzun vâdede memleketin genel ve bölgesel kal
kınması neticeeıinde normali bir tasfiye yoluna gi
dilmesinin seçilmesi doğru olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylanmadan 

önce Komisyona ve Hükümete söz vereceğim. 
Sayın Bakan siz mi söz istiyorsunuz? 
Buyurun. 
İMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
5 nci madde üzerinde konuşan değerli milletve
killeri, özetle arz edersem, birkaç nokta üzerin
de durdular. Bu konuya matuf olarak noktai 
nazarımı arz edeceğim. 

Sayın Reşit Ülker, mühim bir nokta üzerin
de durdular. Dediler ki, «Bunların kamulaştı
rılması büyük ve hacimli meblâğlar tutacaktır, 
icrayı güç durumlara düşürebilecektir, bundan 
evvelki hükümetler Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın tavsiyesine rağmen bütçelerine istenilen mik
tarı koyamamıştır, Binaenaleyh, bu kamulaştır
ma Anayasamızın 38 nci maddesindeki iskân pro
jesi espirisine vefakâr olarak kamulaştırma be
dellerini taksite bağlanması lâzımgelir» dediler. 
Bu görüşün cidden icrayı kolaylaştırıcı bir yö
nü ve mahiyeti vardır. Bu bir gerçektir. Fa
kat biz bu meseleyi enine boyuna incelerken ve 
komisyonda da değerli arkadaşlarımızla tartışır
ken, şu nokta, şu hususiyet karşısında endişe 

duyduk: Dedik ki, iskân propelerinin uygulan
ması umumi bir iskân politikasına taallûk eden 
bir keyfiyettir ve Anayasamızdaki bu metin bu 
umumi iskân hüviyetini ifade etmektedir. Oy
sa ki, gecekondu istisnai bir iskân işidir, mes-

! ken politikasının da istisnai bir yönüdür. Bina
enaleyh bu istisnai hususa kadar Anayasanın bu 
metnini şümullendirmek Anayasanın bu sarih 
metnine vefasızlık olur, aykırılır olur ve kanu
nun bütünü üzerinde bir anahtar hizmeti gör
mekte olan bu beşinci madde kalktığı takdirde 
tatbikatta icracılar müşkül mevkide kalır... En
dişesi komisyonda da hâkim olmuştur. Bizde de 
olan budur. Ama, Yüce Heyetiniz, birkaç ar-
kadaşıimın işaret ettiği gibi, gecekondu tatbika
tında bir genel iskân projesinin tatbiki mahi
yeti ve karakteri görüyorsa bu cihetteki Yüce 
Meclisin en iyiyi bulmak hususundaki mahareti
nin bir tezahürü olur. Elbetteki takdir Yüce 
Meclisindir. 

Sayın Reşit Ülker ve Sayın Diler, hiç söy
lenmemesi lâzımgelen ve gayet objektif esaslar 
içinde müzakeresi yapılıp muktazasmm tâyin 
edilmesi lâzımgelen bu maddede birisi idarei mas
lahat politikasından, diğeri de halkı aldatma ko
nusundan bahsettiler. 

Muhterem milletvekilleri; çeşitli defalar arz 
ettim, memelektin çok mühim ve hayatî bir me
selesi olan bu Gecekondu Kanununu iyi niyetli 
bütün partililer el ele vererek çözmek mevkiinde
dir, çözmek görevi altındadır ve bu kanun Bü
yük Meclisin büyük eserlerinden birisi olacak
tır dedim. Şu halde meseleyi bu kadar iyi ni
yetlerle çözerken, arkadaşlarımın, bilhassa Sa
yın Diler'in, «bu halkı aldatmaktır» tâbirlerin 
bu kürsüde konuşması.. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Benim değil 
Yeni Türkiye Partisinin görüşüdür. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Yeni Türkiye 
Partisine cevap veriyorum Beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Diler, oturduğunuz yer
den müdahale etmeyin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla.) — Objektif esas
lara vefakâr olarak memleket meselelerinin çö
zümlenmesi lâzımgelirken, hiçbir delilsiz ve ema-
resiz, bu tasarıyı getiren Hükümeti halkı aldat-
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mak gibi bir isnada ve ithama mahkûm tutmak, 
en hafif tâbir ile, insafsızlık olur. Oysa ki; Ada
let Partisi halkı aldatmak istiyenlerle ilk günden 
beri mücadele ederek iktidara gelmiş olan bir si
yasi teşekküldür ve onun Hükünıeti de, Adalet 
Partisi de halkı aldatmak istiyen gayretlerin dai
ma karşısında olmuştur, karşısında olacaktır! Bi
zim hizmet politikamızda halkı aldatmak, sami
miyetsizlik gibi bir nakise yoktur ve olmıyacak-
tır. 

Bunu söyliyebilmek için bu kürsüye deliller
le gelmek lâzımdır. Gelinmediği takdirde bir mem
leket meselesini siyaset ve hissiyat ölçüsü içinde 
mütalâa etmek olur ki; siyaset ve hissiyat bu ka
dar mesnetsiz olunca haklının ve hukukun karşı
sında daima mağlûbolmuştur. Sizin görüşünüz 
de bizim görüşümüz karşısında bu esbabı mucibe 
ile mağlûbolmaya mahkûmdur. 

Niçin bu maddeyi böyle getirdiğimizin gerek
çesini anlattım. İyi niyetlerle hareket ettik. He
pinizin sik sık söylediği ve hepinizin muhafaza 
etmeyi bu kürsüde yemin ettiğimiz Anayasanın 
metnine vefakâr olmak gaye ve maksadiyle getir
dik. Bunda idaröi maslahat politikası, bunda hal
kı aldatmak ve samimiyetsizlik istihracetmek bir 
nevi hâdisenin kat'ı olarak dışına çıkmak ve sa
dece politik niyetleri ve maksatları ifade etmek 
olur. 

Bir sayın arkadaşımız burada kamulaştırma
nın mevcudiyetinin tasfiyede nasıl tatbik edilebi
leceğinden endişe duyduğunu beyan ettiler. 

Sayın milletvekilleri; tasfiye bölgesi dediği
miz zaman bunları büyük çapta değil, gecekon 
duların kuruluşuna göre ve ıslah bölgelerindeki 
imar plânının tatbikatında karşılaşacağımız tas
fiye çizgileri ve bölgeleri olarak da mütalâa et
mek lâzımdır. Bir ıslah bölgesinde onun imar plâ
nı tatbik edilirken, karşımıza çıkan birtakım ge
cekondular tasfiye edilecektir tabiatiyle. İşte bu 
arada karşılaşacağımız yapıları da ortadan kal
dırabilmek için (tasfiye bölgeleri) terimi de kul
lanılmıştır ve kullanılması lüzumludur. 

Bir arkadaşımız İmar ve İskân Bakanlığının 
burada kamulaştırmada bir izin yetkisi ile teçhiz 
edilmesinde endişe izhar ettiler. Bu endişeye su
reti katiyedo mahal yoktur. Çünkü bu kanun 
bütünü ile dikkate alındığı takdirde gecekondu 
problemi belediyelerle İmar ve İskân Bakanlığının 
bir koodinasyon çalışmasiyle halledeceği bir me
sele olarak takdim edilmektedir. Binaenaleyh 

belediyenin bu konuda yapacağı, İmar ve İskân 
Bakanlığının bu konuda yapacağı işler ve hizmet
ler bir programa bağlanacak, ayrılacak, istim
lâk edilecek yerler varsa zaten daha evvelden o 
plân ve programa alınacaktır. Ve İmar ve İskân 
Bakanlığı belediyelerin tesbit edilen imar plân
larını gayet objektif ölçü ve istikametlerde kul
lanabilmesinin bir teminatı olarak izin yetkisiy
le teçhiz edilmiştir ve buna da lüzum ve zaruret 
vardır. Endişeye mahal yoktur. 

Sayın Behice Boran, her zamanki gibi, bu 
maddeyi de bir istismar metaı olarak kullanmak 
istediler. Kanunun tümü üzerinde de böyle ko
nuşmuşlardı ve kendilerine cevap vermiştim. 

Türkiye'deki gecekonduları kısa vadeli ted
birler çerçevesi içinde ve gayet modern metot ve 
sistemle halletmeye çalışan bu kanunu şahsi mül
kiyetleri teslim etmek, özel teşebbüse, mülk sa
hiplerine arsalarını vermek için çıkarılacak bir 
kanun diye tavsif etmek insafsızlığında bulun
muşlardı ve kendilerine de «Eğer bu noktai na
zarınızda samimî iseniz bu kanun bir hizmet ka
nunudur, kendi çapında gecekondu problemini 
çözmektedir, gecekondu mahallelerine su, elektrik, 
yol götürmekte, hizmet götürmekte, mülkiyet hak
kı götürmekte ve sosyal güvenlik götürmektedir. 
Eğer bunların karşısında iseniz o zaman bu kanu
nu reddediniz.» demiştim. Şimdi de sarahatle 
bu kürsüden bir kere daha ifade ediyorum ki, 
kıymetli birtakım arsaları sahiplerine vermek için 
bu kanun çıkarılmamıştır. Bu kanun gayet ağır 
şartlar içinde karanlıklar içinde, susuzluk için
de oturan gecekondudaki vatandaş kütlelerine 
ışık götürmek için, su götürmek için, imdat gö
türmek için hazırlanmış bir kanundur. Ama bu 
kanunun bu hedefini teslim edebilmek için Tür
kiye'nin gerçeklerini bilmek lâzımdır. İdeolojik 
davranışların da mahbesinden kurtulamıyanlar 
elbette ki, gecekondu kanununun getirmiş oldu
ğu feyzi kabul edemezler. Bu itibarla kendileri
ni tabiî karşılıyorum ve şunu tekrar ediyorum ki, 
bu kanun sureti kafiyede muay,yen bir zümrenin 
menfaatlerini derpiş eden küçük bir maksadın 
mahsulü değildir. Öyle görürseniz bu isnatların 
ve bühtanların en ağırı olur ve bu kanunun bu 
problemi nasıl çözdüğünü, ıztıraplar içinde bulu
nan milyonlarca gecekondudaki vatandaşlarımıza 
bu gibi istismarınızla, huzursuzluk ve tedirginlik 
getirdiğinizin ezasını bir gün vicdanınızda hisse
deceksiniz. 
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YUSUF ZİYA BAHADIRLI (Yozgat) — 
Maddelere geçince göreceğiz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÜLU (Devamla) — Gecekondularda 
oturanlar Merih'te bulunmuyorlar. Türkiye'de 
oturuyorlar. Geziniz; ben onların içinden şimdi 
geldim, iki saat evvel. Gidiniz görünüz, bu ka
nunu nasıl sitayişle, nasıl sabırsızlıkla beklemek' 
tedirlcr. Ama, siz bu kürsüye geliyor, bu mü
him memleket meselesinin çözülmesine yardım et
mek değil, bir kundak koymak için siyasi istis
mar vasıtası yapıyorsunuz. Vatanperverliğinizi 
hiç olmazsa bu büyük memleket meselesinde doğ
rusu görmek isterdik. (C. H. P. sıralarından, 
«lüks arabalar giremez oraya» sesi.) 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ni
ye bu kadar tahammülsüzlük gösteriyorsunuz? 
Bir gerçek ifade edilmiştir. Siz de aksini ispat 
edin. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci; oturduğunuz yer
den müdahale etmeyiniz. Var mı böyle müzakere 
tarzı? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Böy
le de konuşulmaz. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) —• Sataşı
yor efendim. 

BAŞKAN — Sataşıyorsa sataşıyor diye söz 
alırsınız. Oturduğunuz yerden müdahale etmeyi
niz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Biz bu kürsü
de daima gerçekleri dile getirdik. Hiçbir şahsa 
ve siyasi teşekküle isnatta bulunmadık. Ama ger
çekleri dile getirmiyenlere gerçekleri dile getirmi
yorsunuz, iftira ediyorsunuz demek hakkımızdır. 
Sizden takdir beklemiyoruz, ama müsaade edin 
insaf beklemek hakkımızdır. Ben bunu ifade edi
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
5 ne i maddenin nasıl bir maksatla tedvin edil

diğini bu sözlerimle gayet açık hatlarla ve aydın
lık bir hüviyet içinde ifade etmiş bulunmaktayım. 
Kamulaştırmanın taksitlere bağlanması keyfiyeti 
Yüce Meclisin takdirine muallâktır. Hepinize 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon adına söz istiyor mu
sunuz? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ EROĞAN 
(İstanbul) — Evet. 
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BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Sa
taşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. Komisyon 
adına söz istiyorlar. Komisyonların tercih hakkı 
vardır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ EROĞAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri, Gecekondu Kanununun 4 ncü mad
desi;* kamu tüzel kişilerinin sahiboldukları arsa
ların belediyelere intikali, 5 nci madde ise özel 
kişilere ait mülkiyetin belediyeye intikali husıtsu-
nun şeklini ve şartlarını tedvin etmektedir. 

4 ncü madde geçen defa müzakere ve kabul 
olunmuş, bugün de 5 nci maddenin, müzakeresine 
geçilmiş bulunuyor. 

Bu maddenin müzakeresinde 6 arkadaşımız söz 
alınış, hepsinin birleştikleri ve aydınlatılmasını 
arzu ettik]eri bir husus, bu özel mülkiyetin bele
diyeye intikalinde bedelin taksitlere bağlanması 
hususudur. 

Sayın Reşit Ülker'in çdk güzel bir temenni ola
rak ileri sürdüğü bu husus komisyon olarak esa
sen maddede derpiş edilmiş olduğu kanaatinde
yim. 

4 ncü madde şöyle bir fıkra ihtiva etmektedir: 
(Belediyeler kendi malî güçleri ve programlarına 
göre bu taşınmaz malların tamamen veya pey
derpey tescilini istiyebilirler.) 

Demek ki, belediye istimlâke giderken kendi 
malı gücünün yeterliğine göre hareket edecektir. 

İkinci husus, Sayın Reşit Ülker Anayasanın 
38 nci maddesi gereğince taksitle bunun alınabil
mesini n mümkün olduğunu beyan ettiler. Biz de 
a'ksi kanaati taşımıyoruz. Ancak ortada umumi 
bir İstimlâk Kanunu vardır, onun şart ve şekille
rine göre hareket etmek mümkündür. Bir de 
bu 38 nci maddeden istifade ile taksitle alınması... 
Bu da maddenin son hükmünde: «Sahipleri ile 
anlaşarak satmalınabilir veya kamulaştırılabilir.» 
denilmektedir. Şuradaki (anlaşmak) da taksitle
rin zamanın ve şartlarının karşı karşıya gelerek 
tesbiti ile mümkün olabileceğini ortaya koymak
tadır. 

Kamulaştırma da 6830 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince yapılacak bir işlemdir. Bu suret
le biz Komisyon olarak taksitin bu kanunla ted
vin edilmiş olduğu kanaatindeyiz. 

Konuşan sayın hatipler birbirlerini cevapla
mış bulunuyorlar. Sayın Ertunga bu taksitin 
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esasen bu hükümle mümkün olduğu kanaat ve 
fikrini beyan ettiler, Talât Köseoğlu da aynı 
fikre katıldılar; Hilmi işgüzar da aynı kanıyı 
taşıdığını belirttiler. Şu hale göre bu taksit 
mevzuunda konuşan hatipler Komisyonla aynı 
kanaatte gibidirler. Bunun dışında, zannedi
yorum Komisyonca hali bahis mevzu olacak 
bir mesele yoktur. Ancak İmar ve İskân Ba
kanlığının izni bahis mevzuudur. Bu da zaten 
önceden müzakeresi yapılmış maddeler gereğin
ce gerek tasliye bölgelerinin tâyin ve tesbi-
tinde, gerek önleme bölgelerinin, gerek ıslah 
bölgelerinin tâyin ve tesbitinde bir plân ve 
program yapılacağı ve bu plân ve programda 
belediyelerle imar ve İskân Bakanlığının müş
terek çalışması sonunda ortaya çıkacağı vazıh 
olarak belirtilmiştir. Artık böyle bir hazırlık 
sonunda bu arsayı istimlâk edelim etmiyelinı 
gibi bir ihtilâf sadece nazari kalmaktadır. 

Diğer soruları zannediyorum Sayın Bakanı
mız cevaplandırmış bulunuyor. 

BAŞKAN — Sayın Erogan bir dakika. 
Sayın Diler sual mi var? Buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Komis

yon sözcüsü konuşurken bendeniz bir sual 
sormuştum : Takşitlendirme keyfiyeti madde 
metnindo yoktur. Olmayınca hukukî bir müey
yideye bağlanmamış bir hususun sadece esbabı 
mucibede zikredilmesi doğru olamaz. Bunun 
izah edilmesini, 

İkincisi, İmar ve İskân Bakanlığının izninin 
alınmasını emrediyor madde. İmar ve İskân 
Bakanlığından hangi maksaatla, hangi gaye ile 
izin alınacaktır? Bunun da maddede zikredil
mesi lâzımdır. 

Esasen maddelerin teker teker kanun man
zumesi içinde mânaları vardır, cnun mâna
sına vâkıf olmak gerekir. Hangi maksatla izin 
isteniyor. İmar ve İskân Bakanlığından Komis
yon bunları açıklasın. Bu hususta maddede sa
rahat yoktur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ EROGAN 
(Devamla) — Taksit hususunda gerek Sayın 
Bakanımız, gerek Komisyon adına bendeniz kâfi 
izahat verdim, kanaatindeyim. Burada şayet ka
mulaştırma bahis mevzuu olsaydı, yani C83Ö 
sayılı Kanun hükümleri cari olacağı yolunda 
bir hüküm taşıdığına biz de inanmış olsaydık o 
takdirde tasarı tedvin olunurken sadece «Ka-
mulaştırılabilir» kelime ve ibaresini kullanır ve 

orada dururduk. Ancak «Satın alınır» iba
resiyle biz buna imkân ve cevaz verildiği ka
naatindeyiz. 

İkincisi izne gelince : (Bunlar içerisinde 
yapı ve sair her hangi bir tesis bulunduğu tak
dirde bu yapı ve tesisleri bu kanunda belirtilen 
amaçlarda kullanmak üzere İmar ve İskân Ba
kanlığının izni ile sahipleriyle anlaşarak...) Bu
rada dikkat buyurulursa sahipleriyle anlaşarak 
bu taksit mevzuu bahis mevzuu olunca İmar 
ve İskân Bakanlığının izni ortaya çıkmaktadır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
bir sualim daha var lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Acaba mevcut 

mevzuata göre sahipleri ile anlaşmak suretiyle, 
yani İstimlâk Kanunu muvacehesinde dahi be
lediyeler taksitle özel mülkiyete ait mülkleri 
satın almak hakkını haiz midir, değil midir? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ NUR! 
EROĞAN (İstanbul) — Elbette. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — O halde buna 
ne lüzum var? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (İstanbul) — Anlaşarak... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Anlaşıyor
lar, İstimlâk Kanununda da aynı şekilde anla
şıyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (İstanbul) — Taksitin şartları ve 
zamanı hususunda anlaşmak lâzımgelir iki ta
raf. Anayasanın koyduğu 10 senelik müddeti de 
aşabilir. İki taraf anlaşabildiği takdirde za
manın şartlarının tesbiti hususunda karşı kar
şıya geleceklerdir. Bir sene mi olacak, beş se
ne mi olacak, on sene mi olacak taksitler bun
ları tesbit edeceklerdir... 

NİHAT DlLER (Erzurum) — Bu olmasa an
laşamazlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (Devamla) — 6380 sayılı Kanun cari 
olur ve ig orada bitiyor. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, sizin söz
lerinizi ve Sayın Bakanın cevaplarını baştan 
sonuna kadar dikkatle dinledim. Siz birtakım 
ithamlarda bulundunuz, Saym Bakan da buna 
karşılık verdiler. Bunlar, Parlâmento çalışma
ları içinde olağan şeylerdir. Sataşma yoktur, 
kanaatimce. Direnirseniz oya koyacağım. 
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BEHlCE BORAN HATKO (Urfa) — Hiç 
kimseyi şaibe altında bulunduracak ithamlarda 
bulunmadım. Maddeleri tahlil ettim. 

BAŞKAN — O da bulunmadı. Sizin mese
leyi bir ideoloji açısından aldığınızı söyledi. 
Kanaatimce sataşma yoktur. Direniyorsanız 
oya koyarım. 

BEHÎCE BORAN HATKO (Urfa) — Dire
niyorum. 

BAŞKAN — Sayın Behice Boran, kendisine 
sataşıldığı iddiası ile söz talebetmiştir. Başkan
lığın kanaati sataşma olmadığı merkezindedir. 
Bu meseleyi oylarınız halledecektir. Sataşmayı 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme-
mişıtir. 

Şimdi, «Son süz milletvekilinindir» kaidesi
ne uyarak sıradaki bir milletvekiline söz ve
recek idim. Ancak C. H. P. adına Sayın Coşkun 
Kırca söz istediği için ona söz veriyorum. 
Buyurunuz. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA COŞ-
KIN KIRCA (İstanbul) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, huzurunuzda bulunan kanun gece
kondularda oturan vatandaşlarımızın dertlerine, 
şüphesiz Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, ge
çici mahiyette olmak üzere çare bulmak için çok 
önceden beri yapılan ve menşei Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânımızda dayanan çalışmaları 
ihtiva etmektedir. Binaenaleyh geçici mahiyette 
bir çare bulacağız, doğru... Fakat memleketimi
zin mâruz bulunduğu nüfus patlamasının aza
meti ve daha uzunca bir süre iktisadi kalkınma
mızda, temel yatırımlara, tarım ve sınai yatırım
lara bu memleketin ister istemez fonlarını önce
likle tahsis etmeye mecbur olacağı nazarı dikka
te alınırsa, gecekondular yerine sosyal mesken
leri ikame etmek suretiyle konut dâvamıza geçici 
olmıyan devamlı bir çare bulmanın gerçekten 
hayli uzun zaman alacağı şüphesizdir. Şu hal
de geçici olduğunu hep birlikte kabul etmemiz 
gereken bu devre aslında pek uzun senelerle ifa
de edilmesi gereken bir devre olacaktır. Bütün 
mesele bu devrenin, mümkün mertebe kısaltılma
sına çalışmaktır. 

Bu konu için, bu meselenin halli Devletin 
haiz olacağı finansman imkânlarının artırılması 
ile mümkündür. Bu finansman imkânları fazla 
olursa bu geçici süre o miktarda kısalır, bu fi
nansman imkânları az olursa bu geçici devre 

uzun olur. Devletin elindeki finansman imkân
larını bu bakımdan artırmak ne yoldan müm
kün olur? Devlete bu konuda elinde mevcut ve 
miktarı fazla olmıyan fonlarla mümkün merte
be daha fazla hizmette bulunabilmek imkânlarını 
vermek suretiyle, bu fonları en rasyonal şekil
de kullanmak mümkün olur. Bu bakımdan ben
deniz Sayın imar - İskân Bakanının 5 nci mad
de görüşülürken niçin doğrudan doğruya Sayın 
Reşit Ülker arkadaşımız tarafından verilmiş olan 
takriri Hükümet adına desteklemediğini ve ko
nuyu Yüce Meclisin takdirine bıraktığını açık 
söyliyeyim anlıyamadım. Bir hizmetin yapılma-
siyle görevli ve bu hizmetin yapılmasından mes
ul olan bir bakanın elinde mevcut finansman im
kânlarını en rasyonal şekilde ve en fazla hizmeti 
temin edecek şekilde kullanmasını istemek için 
hattâ Yüksek Meclise zorlaması icabeder. Bu ko
nuyu takdire bırakmaması gerekmez. 

Ne deniyor 5 nci maddede: özel mülkiyetteki 
arazi satmalmabilir veya kamulaştırılabilir. Sa
tın almanın taksitle yapılması hususu, hele bü
yük şehirlerdeki arsa darlığı dikkat nazarına alı
nırsa, bu bakımdan Devletin daha az masrafa 
girmesi ihtimalleri ve binaenaleyh finansman 
imkânlarının daha fazla hizmet yapabilmek üze
re kullanılması yolunu bu bakımdan açmayı dü
şünmek ancak teorik bir ihtimali deşmekten iba
ret kalır. Gerçekte özel mülkiyet üzerindeki ge
cekondulara yıkılmama teminatını vereceksek bu 
ancak özel mülkiyet üstünde kurulmuş, bu gece
konduların bu kanun hükümlerine göre hayli 
uzun sürecek bir devrede sosyal meskenlere tah
viline imkân verebilmek için yapılabilecek tek 
şey, özel mülkiyetteki bu arsaların Anayasanın 
gösterdiği hükümler, ve «Sosyal Devlet bu mem
lekete yerleşsin» diye ardına kadar açtığı bütün 
imkânları kullanmak suretiyle olur . 

Muhterem arkadaşlarım, iskân projeleri den
diği zaman iskân projelerinden maksat devamlı 
olarak vatandaşları bir yere yerleştirmektir. 
«İskân projelerinden maksat geçici olarak yerleş
tirme projeleri olamaz» yolunda bir kanaati Sa
yın Balkan burada ifade ederlerse, o zaman as
lında Meclisi bir takdir ile, bir alternatif ile de 
karşı karşıya bıraktırmıyorlar demektir. Çünkü 
eğer kanaatleri Anayasanın 38 nci maddesinde 
yer alan iskân projeleri ibaresinin geçici yerleş
tirme projelerini ihtiva etmediği ise; o zaman 
Meclis için Anayasaya uygun olarak yapılabile-
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eek tek şey getirdikleri 5 nei maddeyi aynen ka
bul etmekten ibarettir. 0 halde Meclisin bu du
rumda takdir edeceği bir şey yoktur. Neyi tak
dir edecektir Meclis? Şu halde ya bakan kendi 
ifadeleri ile tenakuz halindedir, yahut bu tena
kuzu ortadan kaldırmak iki yoldan mümkün
dür: Ya muhterem Komisyon ve Hükümet Ana
yasanın 38 nci maddesi gereğince taksitle kamu
laştırma imkânını kabul ettiğini açıkça burada 
beyan eder ve bu bakımdan hakikaten gecekon
dulara hizmet imkânlarını en geniş ölçüde ac
ımanın yolunu bulur veyahut buraya çıkar, bi
raz evvel dedikleri gibi, «Biz iskân projeleri tâ
birini ancak devamlı yerleştirme projeleri için 
kullanıyoruz, yapılabilecek bir şey yoktur, mad
deyi aynen kabul etmekten başka çare yoktur» 
der. Bu durumda aslında bu alternatifi Meclisin 
karşısına açık olarak vaz'etmek lâzımdır. Aksi 
halde alternatiflerin bir tanesi iskân projelerin
den maksat devamlı iskân projeleri deyip kapa
tıp 5 nci maddeden gayri hiçbir hukukî çözüm 
yolunun olmadığını söyledikten sonra Meclisin 
takdirine bırakmak meseleyi zannederim biraz 
çelişmeye düşmek oluyor çok sevgili Menteşe-
oğlu. 

Şimdi memleketin hangi dâvalarını hallet
mek için bu 38 nci madde sevk edilmiş? Bir 
kere ona bakmak lâzım. Ormanlaştırma, çiftçi
yi toprak sahibi kılma, iskân projeleri. Kim 
iddia edebilir ki şu memlekette, her hanıgi bir 
memlekette, bu meseleler birkaç yıl içinde hal
ledilebilecek meselelerdir? Elbette ki bu mese
lelerde nihai merhaleye erişineeye kadar geçiri
lecek birtakım geçici devreler mevcudolacaktır 
ve binaenaleyh, eğer Anayasanın 38 nci mad
desinin fiilen bir tatbikatı olacaksa o 38 nci 
maddenin varmamızı temin etmek için sevk 
edildiği merhalelere geçerken de kullanılması
nı kalbul edelim ki, ,o nihai merihalelere varabil
mek bizim için her şeyden evvel mümkün ola
bilsin. 

Şimdi daha önce geçen dönemde bendeniz 
ve arkadaşlarım tarafından yapılmış ve bu ke
re de Reşit Ülker ve arkadaşları tarafından be
nimsenmiş olan kanun teklifinde bunun yolu 
gösteriliyor. Hem de gerek özel mülk sahibi
nin, gerekse gecekondu sahibinin hakları telif 
edilmek:.suretiyle gösteriliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, özel mülk sahibi- I 
nin hakkını elbette ki tanıyacağız. Anayasa- I 

iniz mülkiyet hakkını tanımış, ama yine bu 
Anayasa mülkiyet hakkının kamu yararı aley
hine kullanılamıyacağmı emredici bir hüküm 
olarak da koymuş. Yine bu Anayasa her şey
den evvel vatandaşın yaşama hakkını tanımış. 
Bugün bir gecekondunun yıkılmaması hakkı 

- gerçekte bir gecekonduda oturan vatandaşa, 
Muhterem Bakanın da kabul ettiği gibi, hattâ 
bir sosyal merkez hakkını tanımak da değildir. 
Gecekondunun yıkılmaması hakkını tanımak 
vatandaşa yaşama hakkını tanımaktır. Bizim 
burada yapmamız icabeden şey, en kısa zaman 
zarfında vatandaşın yaşama hakkı ile vatan
daşın özel mülkiyet hakkını binbiriyle telif et
mekten ibarettir. İşte bu telif edişi yaparken 
her şeyden evvel Anayasanın bir başka mad
desine bakmak lâzımdı. O madde de Anayasa
nın 2 nci maddesidir. O maddede T. C. nin sos
yal bir Devlet olduğu söylenir. Bu boşuna sevk 
edilmiş bir hüküm değildir. Anayasanın ve ka
nunlarımızın ve mevzuatımızın bütün hüküm
lerini tefsir ederken bu Devletin sosyal amaçlı 
bir Devlet olduğunu hatırlamak mecburiyetin
deyiz. 

Şu halde bu tefsiri bu istikamette yapmak 
icabederse, zannediyorum, iskân projeleri der
ken bu iskân projelerinin içerisine belki de bir 
gün Türkiye'mizin kepimizin, her birimizin han
gi siyasi temayülde olursak olalım, görmek is
tediğimiz şekilde vatandaşları 200 metrekare
lik katlarda oturur, fevkalâde mamur ve mü
reffeh bir memleket olarak görüp de iskân pro
jelerinin varacağı nihai hedefi böyle tefsir 
eder ve ancak bunun için taksitle kamulaştır
ma yaptırmak lâzımgelir dersek, işte o zaman 
sosyal Devlet ilkesini hiçe indirmiş oluruz sa
nıyorum. 

Şu halde bize sosyal Devlet ilkesi her şey
den evvel vatandaşın yaşama hakkı ile, vatan
daşın özel mülkiyet ha'kkmın 'birbiriyle telif 
edilmesini emretmektedir. Şimdi bir vatandaş 
farz ediniz. (İstanbul'da ZeytinJburnu'nda, 
Eyüp mıntakasmda bunun pek çok misalleri 
vardır. Ben de bu mmtakaların içerisinde çok 
bulunmuş bir insanım.) Özel mülk sahibidir, 
üstünde gecekondu yapılmıştır. Öyle özel mülk 
sahipleri vardır ki, orada tapulu mülkü olduğu
nu, kendisi tapu senedini alıp yanına koymaya 
bile lüzum görmemiş, orada tapulu mülkü ol-
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duğunu bile üstüne gecekondu yapıldığı zaman 
fark etmek ihtiyacını duymuştur. Oraya gece
kondu yapılınca o arazi kıymetienmiştir ve 
bugün o özel mülk sahibi vatandaş gecekondu 
üzerine yapıldı diye kıymetlenen o arazisinden 
bugün daha fazla istifade edip zenginleşobil-
nıek için mahkeme kararlariyle gecekondu
ları yıktırma cihetine gitmektedir. Mülkiyet 
hakkının bu tarz kullanışının, bu Anayasanın 
cevaz vermediği bir istimal tarzı olduğunda 
zerre kadar şüphe yoktur. 

Şu halde yapılması icabeden şey nedir? 
Bunu daha evvelki kanun teklifimizde derpiş 
etmiştik. Bu özel mülk sahiplen bir alter
natif karşısında bırakılır. Kendilerine soru
lur, denir ki, «özel mülkünüz var, muhterem
dir, hürmet ediyoruz. Ama lütfen bu özel mül
künüzü evevlâ memleket yararına, kamu ya
rarına kullanınız.» Nasıl? iki sene, biz öyle 
demişiz, iki sene mühlet veriyoruz. Bu iki 
sene içerisinde burada plânın amaçlarına uy
gun, plânın getirdiği önceliklere uygun bir 
yatırım yapınız. Bir fabrika yapınız, bir 
okul yapınız. Bunu yaparsanız bu gecekon
duları buradan kaldırırız, sahiplerine başka 
yer gösteririz, orada başlarını ısokacak bir 
yev buluncaya kadar yıkmayız, ondan sonra 
yıkarız, nakledilirler, siz de yatırımınızı 
yaparsınız. Hem özel mülkiyet hakkından 
istifade edersiniz, hem de sizin bu istifade 
edişiniz kamu yararına olur. Kamunun ya
rarına bir yatırım orada yapılmış olur. 
Bunu yapmadığınız takdirde iki senelik müh
let içerisinde o zaman sizin mülkünüz artık 
Anayasanın emrettiği şekilde kamu yararına 
kullanılmıyor demektir. O takdirde de Ana
yasanın 38 nci maddesine göre istimlâk ederiz, 
he:ı de taksitle istimlâk ederiz. Çünkü mül
künü kanunun kendisine verdiği imkâna rağ
men iktisadi veya sosyal yatırım yapmak 
suretiyle Anayasanın emrettiği şekild-: ka
mu yararına kullanmıyan bir özel mülk sa
hibinin mülkiyet hakkı gecekonduda oturan 
vatandaşın yaşama hakkına tercih edilemez. 
Bunun tercih edildiğini bir sosyal Devlette 
söylemeye asla ve kat'a imkân yoktur, işte 
böylelikle özel mülkiyet ile vatandaşın ya
şama hakkı bu Cumhuriyetin sosyal bir Dev
let olduğu ilkesi içerisinde telif edilmiş olur. 

Bu teklifin yapılabilmesi, evvelemirde özel 
mülk sahibi üzerinde bir müeyyidenin, yani is
timlâkin taksitle yapılacağı müeyyidcsiyle olur. 
Aynı zamanda Anayasanın emrine rağmen kamu 
yararına kullanılmıyan bu gibi özel mülkler ka-
mulaştırılırken. Devlet, kamulaştırma parasını 
yine Anayasanın derpiş ettiği şekilde taksitle 
ödiyeceği defaten ödemiyeceği için. geri kalan 
fonları yine gecekondu içinde oturan vatan
daşlara, gecekondularını sosyal mesken haline 
tahvil etmek için kulalnmak imkânını daha 
fazla bulabilir. Sosyal Devlet anlayışına uygun 
tek hal tarzı bundan ibarettir. 

Bu itibarla muhterem Hükümetten, muh
terem komisyondan, Sayın Reşit Ülker arka
daşımızın Anayasanın 38 nci maddesine tama
men uygun olan takririni kabul etmelerini 
C. II. P. Grupu adına rica ederim, efendim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 
RUHİ SOYER (Niğde) — Söz verme sı

rası hakkında. 
BAŞKAN — istirham ediyorum. Yeterlik 

var, usul hakkında söz veremem. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Usul hakkında 

söz istiyorum, efendim. 
BAŞKAN —• Ne usulsüzlüğü var, efendim. 
RUHİ SOYER (Niğde) — izah ereceğim 

efendim. 
BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden izah 

edin . 
RUHİ SOYER (Niğde) — Kürsüden izah 

edeyim. 
BAŞKAN — Olmaz efendim. Altı millet

vekili, Hükümet ve komisyon konuştu. Son söz 
sizde idi, veremedik, grup adına söz istenildi. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Son söz hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, efendim. 
RUHİ SOYER (Ni.Şde) — Rica ederim; bir 

yanlış tatbikatı arz edeceğim. Bu benim hak
kımdır. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir hak yoktur. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Neye direniyorsunuz efendim, 

Sayın, Soyer. 
Bir şey yok Sayın Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Yanlış tatbikat var-
dır i usulsüzlük vardır. 
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BAŞKAN — Usulsüzlük yoktur. Yeterlik 
önergesini okutayım, okuyun efendim. 

Sayın Başkanlığa 

EUHÎ SOYER (Devamla) — Söz istiyorum 
efendim, size de izah edeyim, düzelteceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim düzeltiriz, hayır efen
dim vermiyorum. Tatbikat yanlış değildir Sa
yın Soyer. Rica ediyorum israr etmeyin. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Beni izah et-
meklen menetmeye hakkınız yok. 

BAŞKAN — îzah edilecek bir şey yok 
efendim, izah edilecek bir yok istirham ediyo
rum. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Zatıâliniz de 
iltihak edeceksiniz, müsaade edin. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Direnirseniz 
bir ihtar vereceğim. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Bana ihtar 
verin isterseniz, direniyorum. 

BAŞKA N— Size bir ihtar veriyorum. 
RUHÎ SOYER (Devamla) — Bir daha ve

rin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, bu kadar lau
bali olmayın efendim, Meclis müzakeresi ya
pıyoruz. Kahve sohbetinde değiliz, istirham 
ediyorum, alay mı ediyorsunuz? 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Reye koyu
nuz, direniyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum reye koyacak 
bir şey yok. Lütfen kâtip arkadaşım yeterlik 
önergesini okuyunuz. Yeterlik önergesi var 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 nci madde üzerindeki müzakereler ko

nuyu aydınlatmıştır, kifayetini arz ederim. 
Nevşehir 

îbrahim Boz 

BAŞKAN —- Kifayeti oyunuza sunuyorum 
efendim; kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

5 nci madde üzerinde 4 tadil önergesi var, 
okutuyorum. (Ruhi Soyer oturduğu yerden 
münakaşaya devam ediyor) Sayın Soyer, lütfen 
Mecliste olduğunuzu unutmayınız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 5 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Urfa 
Behice Boran Hatko 

Madde 5. — Bu kanunun yayım gününden 
6 ay önce mevcut gecekondular aynen bırakılır, 
bunlarla ilgili konut ve arsa üzerindeki haklar 
dondurulur. 

Şahir plânı gerektirdiği takdirde, içinde otu
ranlara 21 nci maddedeki haklar tanınmak şar-
tiyle özel arsalardaki gecekondulara belediyeler-
ca kamulaştırma işlemi uygulanır. Kamulaştır
mada konutların bedeli peşin olarak, arsa bedel
leri ise müsavi taksitlerle on yılda ödenir. 

Şehir plânının ilânı zorunludur. Plânın ilâ
nından sonra 1 yıl geçmeden bu işlem uygula
namaz. 

Belediyeler bu şekilde kamulaştırma sonucu 
mülkiyetlerine geçen arsaları özel kişilere sata
maz. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 

Madde 5. — Lüzumu halinde belediyeler ge-
cdkondu ıslah ve tasfiye önleme sahaları içinde 
bulunan özel mülkiyete alit arsa, arazi, tesisleri 
bu kanundaki amaçlarda kullanılmak üzere is
kân projesi yönünden îmar ve iskân Bakanlı
ğının izni ile sahiplerinden anlaşarak satmalabi-
lirler veya yarısını peşin eşit taksitlerle 10 yıl 
içinde, bedellerini ödemek suretiyle, kamulaştı-
rabilirler. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu Kanununun 5 nci maddesinin bi

rinci fıkrası olarak aşağıdaki şekilde değiğtiril-
mesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 5. — Lüzumu halinde îmar ve îskân 
Baıkanlığı gecekondu ıslahı ve tasfiye sahaları 
içinde bulunan veya bu kanun hükümleri daire
sinde yeniden teşkil edilecek önleme bölgeleri içi
ne raslayan özel mülkiyetteki arazi ve arsaları 
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ve bunlar içerisinde yapı veya sair her hangi 
bir tesis bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisle
ri, bu kanunla belirtilen amaçlarda kullanmak 
üzere anlaşarak ısatınalabilirler ve kajmulaştırabi-
lirler. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi

ni arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 
Ek fıkra — Kamulaştırma bedelinin yirmibeş 

bin lirası peşin, geri kalan kısmı taksitle ödenir. 
Takside bağlanacak miktar, peşin ödenecek 

miktardan az ise bedelin geri kalan kısmını tak
site bağlamakta veya peşin ödemekte imar ve 
iskân Bakanlığı serbesttir. 

Taksite bağlanacak miktarlar için, kamulaş
tırmanın kesinleştiği tarihten başlıyarak on yıl 
içinde ve on eşit taksitte ödenmek üz'ere Hazine
ce hak sahiplerine ada yazılı bona verilir. Bu 
bonolara yılda yüzde iki'buçuk faiz uygulanır. 
Bu bonoların itfasını, faizlerini ve diğer gider
lerini karşılıyacak ödenek, her yıl Maliye Ba
kanlığı bütçesine konulur. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon gördü mü 
önergeleri; tetkik ettiniz mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAÎL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Komisyon 
önergeleri teÜkik etti. Sayın Behiee (Boran) 
Hatko'nun önergesi daha evvel bu konuda ve
rilmiş olan bir önergenin tekrarından ibarettir. 
Sayın Behiee Hatko'nun önergesinde (mütem
mim cüzü) kaidesine aykırı davranışlar vardır. 
Zemini ile üzerindeki binayı tefrik etmeye imkân 
yoktur. Bu itibarla iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı okutup sora
cağım, efendim. Aykırılık sırasına göre takrir
leri tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Urfa Milletvekili Behiee Hatko'nun önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAlL 

HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim Sayın Behiee Hatko'

nun önergesini okudum, komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Nihat Diler'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAÎL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — önergemi 
izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Görüşmeniz sırasında izah etti
niz ve önerge veriyorum dediniz zaten. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, önerge veriyorum demedim ve önergemi izah 
etmedim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru
nuz... İzah ediniz. 

Sayın Diler bir hususu hatırlatacağım: İçtü
zük hükmüne göre mücmel yani, kısaca konuş
manızı rioa edeceğim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Peki efen
dim, kısa arz edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanunlar 
hukuk küMiyeti içinde bir sistemdir. Her mad
denin müstakil mânası olmakla beraber diğer 
maddelerle ilişkisini, irtibatını temin eden bir 
mânasının olması lâzımdır. Beşinci maddede 
(İmar ve İskân Bakanlığının izni alınır) den
mektedir. Fakat bu iznin niçin alındığı, ne se
beple alındığını ima edocdk bir kelimeye veya 
ibareye tesadüf edilmemektedir. Vermiş oldu
ğum önergede (iskân projesi yönünden İmar ve 
iskân Bakanlığının izni a]mır) kelimesini ilâve 
etmek suretiyle, maddenin vuzuha kavuşturulma
sını imkânını sağlamış bulunmaktayım. Bu yön
den önergemin kabul edilmesi lâzımdır, bir. 

İkincisi, bugün gecekondu dâvasının samimî 
olarak halledilmesi yalnız kanun hükümleriyle 
olmaz. Kanun hükümleriyle, isabetli tedbir al
makla olabilir. Bir de Devletimizin maddi im
kânları göz önüne getirilerek alınabilir. Ana
yasanın 38 nci maddesinde tesbit edilen 10 yıllık 
taksiti de yine maddeye koymakla, maddeye mâ
na vermiş bulunmaktayım. Aksi halde 5 nci 
madde lüzumsuz bir madde haline gelecektir. 
Maddenin esbabı mucibesine uygun bir şekil ve
rilmiştir, önergemin kabul edilmesini Yüce Mec
listen istirham ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim 
Sayın Nihat Diler'in önergesine? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAlL 
HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kaibul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, önergeyi tekrar oku
yorum. 

(Reşit Ülker'in 5 nei maddenin 1 nci fıkrası
na ait önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim komisyon Sayın Reşit 
Ülker'in önergesine katılıyor mu? 

GEÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz; 
çünkü İmar ve İskân Bakanlığının iznine taallûk 
eden kısmı çıkarmaktadır. Halbuki bu, birlikte 
yapılacak çalışma sistemini bozar. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılmadı
ğını ifade ediyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Lütfen kâ
tip arkadaşlar saysın efendim. Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

BAŞKAN — Bir tadil önergesi daha geldi, 
Sayın İbrahim Boz tarafından verilmiş, okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5 nei maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Madde 5. — 
Ek fıkra. 
5 nci maddede zikredilen gecekondular köy 

sınırı içinde oldukları takdirde yukardaiki hiz
metleri, işlemleri köy ihtiyar kurulu yapar. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim, 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabufl edenler... 
Kaibul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 6. — Belediyeler, gerek kendi mül
kiyetlerinde bulunan ve gerekse bundan sonra 
mülkiyetlerine geçecek olan bütün arazi ve arsa
ların yenlerini, tapu kayıtlarını, miktar ve özel
liklerini açık olarak gösteren, mülkiye amirliğin
ce onaylanmış liste ve krokileri, bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde İmar ve 
İskân Bakanlığına göndermekle ve sonradan mey
dana gelecek değişiklikleri aynı şekilde bildir
mekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti-
yenler, Sayın Reşit Ülker ve Sayın Nihat Dı-
ler'den ibarettir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Nihat Diler 

buyurun. 
Sayın Ertunga siz de mi söz istiyorsunuz? 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Evet. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 6 nci madde, (Beledi
yelerin gerek kendi mülkiyetlerinde bulunan ve 

gerekse bundan sonra mülkiyetlerine geçecek olan 
bütün arazi ve arsaların yerlerini, tapu kayıtla
rını, miktar ve özelliklerini açık olarak gösteren, 
mülkiye amirliğince onaylanmış liste ve kroki
leri, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 
ay içinde imar ve iskân Bakanlığına gönder
mekle ve sonradan meydana gelecek değişiklik
leri aynı şekilde bildirmekle yükümlüdürler.) 
demektedir. 

Bu maddenin yine kendi başına okunduğu 
takdirde mânasını anlıyamamaktayım. Esbabı 
mucibe tetkik edildiği zaman muayyen kanun
larla imar ve iskân Bakanlığının belediyelerin 
bir denetlemesinden bahsedilmektedir. Bu kanun
ların tahmil etmiş olduğu denetleme zannederim 
ki plân, imar plânı yönündendir. imar plânı yö
nünden ise maddeye imar plânı yönünden denet
leme yapabilmesi için İmar ve iskân Bakanlığı
na gönderilir) ibaresinin ilâve edilmesi gerekir 
ki, madde tek başına ele alındığı zaıman bir mâ
na ifade edebilsin. Bu haliyle madde bir mâna 
ifade etmemekte zira niçin gönderileceği hususun
da maddeyi okuyacak kimse anlama imkânına 
sahibolamamaktadır. Birtakım istidlallerle mad-

— 321 — 



M. Meclisi B : 92 5 . 5 . 1966 O : 1 

deden bir mâna çıkarmak cihetine gidilecektir ki 
mümkünse Komisyon bu hususta bizi tenvir et
sin. Benim vereceğim bu önergeyi kabul buyur
manızı istirham ederim. 

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

kıymetli arkadaşlarım, konuşduğumuz 6 ncı mad
de belediyelere gerek kendi mülkiyetinde bulu
nan ve gerekse bundan sonra mülkiyetine geçe
cek olan toprakların tapu kayıtlarını, yerlerini 
tmar ve İskân Bakanlığına 6 ay içinde bildirme
sini derpiş eden bir maddedir. 

Arkadaşlarım, bence bu yerinde bir madde
dir. Çünkü gecekondu dâvasının bütün yükünü 
omuzlarında taşıyan, bunların denetimini yapan 
ve bu maksatla görevlendirilen İmar ve İskân 
Bakanlığı elbette bu gecekondu sahalarının be
lediyelerin olan münaseboti ve bunların mülkiye
tindeki arsaları ve mülkiyetine geçecek arsaları 
bilmek ister. Çünkü bu işin envanteri, bu işin 
mahiyeti ve belediyenin ne kadar arsaya sahibol-
duğu bilinmezse İmar Bakanlığı zannederim 
tıpkı pusulası olmıyan bir gemi kaptanına ben
zer. Bu itibarla bu madde zannediyorum ki, çok 
yerindedir. Yalnız maddenin içinde gecekondu 
mevzuu ile ilgili olan arsaların bildirimine dair 
bir sarahat yoktur. Ama o boşluğu dolduran ge
rekçedeki bâzı hususlar mevcuttur. Bu kısjmlar
da belediye bir liste yapacak, İmar ve Tskân 
Bakanlığına altı ay zarfında bildirecektir. Bu 
itibarla hiç üzerinde durulmadan hattâ düşün
meye lüzum kalmadan bu maddenin yerinde, fay
dalı bir madde olduğunu ifade etmek isterim. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen yoktur. Altıncı maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Arsaların hangi amaçla kullanılabileceği: 

MADDE 7. — Belediyelerin mülkiyetinde 
bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mül
kiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, bele
diye meclisi kararı ile belli edilip, tmar ve İs
kân Bakanlığınca uygun görülenler, bu kanun 
hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır. 

İmar ve İskân Bakanlığı, belediye meclisle
rince tesbit edilen yerleri redde, aynen veya de
ğiştirerek onaylamaya veya değiştirilmek üzere 

geri göndermeye yetkili olduğu gibi, teklif edi
lenler dışında lüzumlu gördüğü yerlerin de bu 
maksada ayrılmasını belediyelerden istiyebilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde Sayın 
Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Sayın Süleyman 
Arif Emre söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Re
şit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, gecekonduların mülkiyet meselesiyle 
ilgili bulduğumuz birbirini tamamlıyan madde
lerden birisi de budur. 

Bu madde esas itibariyle yerinde, fakat, «Be
lediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan son
ra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan 
arazi ve arsalardan belediye meclisi kararı ile 
belli edilip İmar ve İskân Bakanlığınca uygun 
görülenler bu kanun dairesinde konut yapımı
na ayrılır.» denilmekte, yani uygun görülmekte
dir. Bu uygun görmek bakımından bir de 8 nci 
madde var. 8 nci madde ile irtibat halindedir. 
Belediye ne ile, hangi ölçülerle uygun görecek? 
8 nci madde: 

(Bu kanun gereğince belediyelere devrolunan 
arazi ve arsalardan, şehir ve kasabaların ticari, 
iktisadi, sınai faaliyet merkezlerinde veya kesif 
iş bölgelerinde bulunan, bu ve sair sebeplerle 
alım - satım değerleri yüksek veya imar plânla
rına göre belirli bir kamu hizmetine verilmiş 
olan veya ucuz konut yaptırılması uygun görül-
miycnler, belediye meclisi kararı ve tmar ve İs
kân Bakanlığının tasvibi halinde, belediyelerce, 
karşılığı bu kanunda belirtilen...) demektedir. 
Yani 7 nci madde ile 8 nci madde arasında irti
bat vardır. İrtibat şöyle: 

8 nci madde yani yedinci maddede uygun 
görülüp görülmeyi tesbit ederken bakacak, 8 nci 
maddede hangi şartlar vardır? Şu, şu, şu şartlar 
vardır. O şartları haiz ise diyecek ki uygun gör
müyorum. Meselâ bunlardan birisi: «Bu kanun 
gereğince belediye arazisi ve arsalar şehir ve ka
sabaların ticari ve iktisadi sınai merkezleri» di
yor. Ben şimdi İstanbul'u düşünüyorum. İstan
bul'u düşünüyorum tabiî düşünmek mecburiye
tindeyim. Çünkü hem bir numaralı gesekondu 
merkezi, («Seçim bölgen» sesleri) evet hem de 
aynı zamanda da seçim bölgemizdir. 

Şimdi İstanbul'u göz önüne getirdiğimiz z.v 
man şehrin Galata Köprüsünü merkez olarak 
kabul edelim, şöyle 30 - 40 kilometrelik bir dai-
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re çizelim - hattâ daha geniş bir daire çizmek 
mümkün ama, yanlış olmasın . diyorum - bunun 
hepsi şu vasıf içine girmiştir. Meselâ Kadıköy'ü 
'hariç tutuyorum, Kartal. Pendik mmtakalan 
bütün sanayi mmtakalan halindedir, öbür ta
rafa geçerseniz; Yeşilköy ve daha ilerilere ka
dar yine kıymetli mmtakalar halindedir. Yani 
muhtelif yönlere giderseniz her taraf böyledir, 
turistik bölgelere girmiştir. Peki bunları sata
cağız, öyle ise eğer orada tatbikatı yapanlar 
bunu şu kanundan aldıkları ölçüyü tatbik 
ederlerse ne olacak? Demin söyledim, tamam;• 
nm .yüzde 57 si şahsi, geri kalanların yüzde 23 ü 
vakıf, geri kalanlar da özel idarelere, Hazine
ye ve saireye aidolan yüzde 10 veya 15 civarın
da, Bunların içinden kıymetlileri çıkardığımız 
zaman ortada birşey kalmaz. Bu bakımdan 
maddenin bununla bir irtibat vardır, bu madde
nin 8 nci maddenin kabulü ile ilgisi vardır, bu 
maddenin 8 nci maddeden sonra görüşülmesi 
lâzımgelir kanaatindeyim. Çünkü burada kabul 
edeceğimiz esasa göre buna tesir edecek mahî 
yettedir. Yani lüzumu tâyin edecek madde 8 nci. 
maddedir. 

Yahut burada lüzumu kabul eder de 8 nci 
maddede değişiklik yaparsak gene netice has 1 

•olur. Yani buradaki lüzum 8 nci maddedeki 
lüzum şeklinde anlaşılır. Başka türlü anlaşılma
sına imkân yoktur. Zaten birçok şeyleri burada 
kabul etmediğimize göre ortada birşey kalaca
ğı kanaatinde değilim. Saygılarımla. 

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

kan, Sayın milletvekilleri, bu madde de 6 nci 
maddede olduğu gibi belediyeleri sanki imar 
ve İskân Bakanlığının vesayeti altında bire-
müessese gibi madde kaleme alınmış vaziyette
dir. 

7 nci madde şöyledir: 
(Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve 

bundan sonra da bu kanuna göre mülkiyetine 
geçecek olan arazi ve arsalardan Belediye Mec
lisi kararı ile belli edilip îmar ve İskân Bakan
lığınca uygun görülenler bu kanun hükümleri 
dairesinde konut yapımına ayrılır.) 

Burada arz ettiğim gibi, doğrudan doğruya 
bir maksat, bir hedef, bir gaye gözetilmeksizin 
îmar ve iskân Bakanlığının uygun görmesine 
;bağlı kılarak belediyeleri her hangi bir sahanın 
bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımı 

na ayırmasını âmir bir hüküm vaziyetine geti
recektir. Halbuki imar ve iskân Bakanlığının 
belediyeler üzerindeki denetimi bölge imar plâ
nı bakımından, şehir plânı bakımından, imar 
ve iskân yönünden olması lâzımdır. Eğer uy
gunluk varsa, bu takdirde de belediyeye bu 
sahanın ayrılmasında ihtiyar sahibi olması ge
rekir. Aksi halde belediyeler bir nevi imar ve 
iskân Bakanlığının vesayeti altına girmiş, muh
tar teşekküller almaktan uzak, hale gelecek
lerdir. Bu bakımdan vuzuha kavuşturulmasını 
arz ve rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre, 
yok mu efendim arkadaşımız? Buyurun Sayın 
Arif Ertunga. 

ARlP ERTUNGA (izmir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bu 7 nci maddenin muza 
keresinde görüyoruz ki ; 7 nci maddede zikredi
len hususlar hakikaten yerinde yazılmıştır. Ya
ni arsaların hangi amaçlarla kullanabileceği 
konusu ortaya atılırken belediyeler hangi arsa
ları gecekondu sahalarında gecekondulara tah
sis edeceklerdir; bunların bir izahını yapmak
tadır. Diğer 8 nci madde hangi arsaları kullan
mayacakları konusunu derpiş etmektedir. Bina-
enaleyh; hem 7 nci maddenin ve 8 nci madde 
nin yeri olması gerekir. 

Şimdi 7 nci maddeyi müzakere ettiğimize 
göre burada esas mesele belediye meclislerinin 
bu gecekondu sahalarına tahsis edeceği arsaları 
imar ve iskân Bakanlığına bildirmesini evvelâ 
söylüyor ve arkasından İmar ve iskân Bakanh 
ğının da belediye meclislerinin bu gösterdiği 
arsaların reddi salâhiyeti olduğunu veyahut da 
kendisinin teklif etmesi mevzuunda da yetkili 
olduğunu derpiş etmektedir. 

Şimdi evvelemirde görülüyor ve zannedili
yor ki, belediye meclisi mahalli teşkilât ve 
imar ve iskân Bakanlığı bunun üzerinde hak 
sahibi olmaktadır. 

Eğer biraz derin düşünecek olursak memle
ketin her tarafındaki gecekondu problemlerini 
halletmekle görevli bulunan imar ve iskân Ba
kanlığının bu yetkisini çok görmemek gerekir. 
Elbette böyle bir yetiksi olması belediye mecli
sinin şu veya bu tarzda yapmış olduğu hatalı ha
reketleri tesbit edecek ve ona göre yerinde bir 
teklifle kendisini vazifeli kılacaktır. Bence 
imar ve İskân Bakanlığına bu maddede verdi
ğimiz yetki çok geniş bir yetki değildir, bilâkis 
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doğru yola getirici ve faydalı bir yetkidir, be
nim kanaatime göre. Bu itibarla 7 nci maddenin 
bu mevzudaki kapsamını ve mânasını yerinde 
bulduğumu ifade eder, saygılar sunarım arka
daşlar. 

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

ve muhterem arkadaşlarım; 

Gecekondu kanun tasarısının 7 nci maddesi
nin mâna ve ruhu bakımından lehinde olduğu
mu burada belirtirken demin burada konuşan 
Sayın arkadaşım Nihat Diler'in temas ettiği gibi 
belediyeler tamamen ve İmir ve İskân Bakanlığı
nın hemen hemen vesayeti altında ve belediyele
rin şahsiyeti mâneviyesi ve Belediye Kanununun 
ruh ve mânası ortadan tamamen kaldırılmak
tadır. Bu bakımdan belediyelerin mülkiyetin
de bulunan ve bundan sonra da bu kanuna göre 
mülkiyetine geçirilmesi icabcden arsalar üzerin
de tasarruf yetkisini tanı mânasiyle belediyeye 
tanımak mecburiyetindeyiz. Aksi halde tama
men altıncı maddenin üzerinde söz aldığım za
man işaret ettiğim gibi, İmar ve İskân Bakan
lığında mevcudolan plânlar üzerinde fikir yürü
tenler belediyenin gerçeklerini bilemezler. Çün
kü; belediyenin de kendi bünyesi içerisinde tek
nik memurları, mühendisleri ve mimarları var
dır. Binaenaleyh belediye bu tasarrufunu kul
lanırken elbette ki bunu muayyen kıstaslar içe
risinde mesnetlere dayamak mecburiyetinde
dir. Bu bakımdan belde halkının tam mânasiyle 
ihtiyaçlarının, beldenin imkânlarını çok yakın
dan tanıyan belediyelerin umumiyet itibariyle 
salâhiyetine tecavüz mahiyetindedir bu 7 nci 
madde. İmar ve İskân Bakanlığının buradaki 
yetkisini tamamiyle ortadan kaldırmak ve G nci 
maddede işaret ettiğim gibi, şekle inhisar ettire
cek şekilde sadece kontrol ve ikaz salâhiyetini 
tanımak gerekir. Aksi halde belediye burada 
bir kukla mahiyetinde kalacaktır. Yani inisiya
tif bizatihi, 7 nci madde ile ve esastan uzaklaş
mak suretiyle İmar ve İskân Bakanlığına veri
lecektir. 

Hepinizin bildiği gibi, bâzı gecekondular ba
his konusu olmıyan belediyelerde sık sık bâzı 
manzaralarla karşılaşacağız. Belediye meclisi. 
belediye başkanları buraya kadar gelirler imar 
plânını değiştirelim derler. İkna edemezler İmar 
ve İskân Bakanlığını, o, elimdeki plân böyledir 
der. Bu bakımdan hakikatleri, gerçekleri gör-
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mek ve biraz da objektif olmak mecburiyetinde
yiz. Mademki bu kanun vardır, kanun her şey
den evvel objektif olacaktır. Onun için de bel
denin her yönüyle ilgisini üzerinde taşıyan bele
diyenin salâhiyetlerini kısmıyalım. İmar ve İs
kân Bakanlığı uygun görmediği takdirde bele
diyenin bu tasarrufu tamamiyle ortadan kaldı
rılacak ve hattâ belediyenin kendi işareti dışın
daki hususlarla da re'sen bu kanun İmar ve 
İskân Bakanlığına, talimat verme, direktif ver
me ve muayyen noktalar üzerinde tasarruf 
yapma gibi hususlarda salâhiyet vermektedir. 
Bu esaslar Belediye Kanununun ruhuna, bele
diyenin vazifesinin esas anlamına uygun düş
mez. 

Benim mâruzâtım bu kadardır. Bu madde 
mevcudolan İmar ve İskân Bakanlığının salâhi-
yeterini tamamiyle ortadan kaldırmak, yetkiyi 
belediyeye vermek gerekir kanısındayım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Abbas Çetin. -
ALİ ABBAS ÇETİN. (Kars.) — Muhterem 

arkadaşlarım; her kanunda olduğu gibi bu ka
nuna da vücut veren prensipler vardır. Bunla
rın başında geleni memleketlerin her tarafında 
mevcut ve bugün her belediyenin kendi yetkileri 
içersinde hercümerç halinde yürümekte bulunan 
gecekondu mevzuunu bir elden, bir elin ne
zareti altında halletmektedir Kanuna hâkim 
olan prensiplerin başında bu gelir. Yani İmar 
ve İskân Bakanlığının nezaret hakkı, muraka
be hakkı ve yetkileri kanuna vücut veren ana 
prensiplerden birisidir. Eğer meseleyi kazalar 
ve nahiyelerdeki belediyelere bırakırsak tat
bikatta bugün daha çeşitli ve birbirini tutmaz 
şekillerle karşı karşıya geliriz. Kanunun ana 
prensiplerinden birisi ortadan kalkmış olur. 
Eğer benden evvel konuşan arkadaşım İmar ve 
İskân Bakanlığının salâhiyetlerini kaldıralım 

lemeselerdi, ben bu şekil ve istikamette bir ko
nuşma yapmayacaktım ve belki de konuşma
yacaktım.' 

Onun için istirham ediyorum arkadaşlarım
dan, bu madde yerindedir, kanuna vücut ve
ren prensipleri içinde taşımaktadır. Buna teca
vüz edildiği takdirde kanuna vücut veren pren
sipler yok olmuş ve meselesini memleket şümul 
bir şekilde halletmek imkânını elden kaçırmış 
oluruz. Madde bu mevzuda fevkalade isabet-
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lidir. Olduğu gibi kabulü lüzumuna inanıyo
rum. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, buyurun. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, hepinizin de okumuş olduğunuz gibi, 
arsaların hangi amaçlarla kullanılabileceği mev
zuunu kapsayan 7 nci maddede İmar ve îskân 
Bakanlığının denetimini tanımak hakikaten 
Devletin kendi arazisi içerisinde, kendi şehir 
ve kasabalarında ne olup ne olmadığını veya 
ne olması doğru veya yanlış olduğunu denetle
mesi hakkının kullanılmasıdır. Hakikaten eğer 
bunları doğrudan doğruya belediyeler muhtar
dır fetvasına uyarak belediyeleri İmar ve İs
kân Bakanlığının denetimi dışında bırakmış ol
saydık o zaman şehir projelerinin ve plânlarının 
İmar ve İskân Bakanlığmca kontrole tâbi tu
tulmaması ve belediyelerin her belediye reisinin 
kendi kafasına göre - ki, Millet Partisi adına ko
nuşan arkadaşımın sözüne iştirak etmiyorum -
her' belediyede değil, bir 'çok belediyelerde 
diploma sahibi mühendis yoktur. Belediye re
isi veyahutta fen memuru projeliyecek ve İmar 
ve İskân Bakanlığının bunun üzerinde denetle
me yetkisi olmıyaeak. Muhterem arkadaşlarım, 
büyük bir hercümerç olur, itimadınızı rica ede
rim, büyük bir hercümerç olur. Binaenaleyh, 
İmar ve İskân Bakanlığı gibi teşkilât sahibi, 
şehircilikte ihtisas sahibi ve şehircilikte mün
hasıran uğraşmakta bulunan daire sahibi bir 
teşekkülün fennî kontrolünün kaldırılması mem
lekette şehirlerimizde ve kasabalarımızda yapı
lacak inşaat üzerinde büyük bir hercümerci vü
cuda getirir. 

Bu itibarladır ki, ben hakikaten İmar ve İs
kân Bakanlığının bu mevzuda bilgi ve tecrübe 
sahibi elemanlarının kontrolünün bulunmasını, 
memleketin nizamı ve şehirciliğimizde bir her
cümerç olmaması bakımından bir garanti teş
kil ettiği kanaatindeyim. 

Binaenaleyh, bu denetimin kaldırılmaması 
hepimizin vazifesidir. Binaenaleyh, lehine oy 
verilmesine taraftarım. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Efendim altı arkadaş konuştu, 
bir yeterlik önergesi geldi. Buyurun Sayın Ba
kan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, muihterem milletvekil
leri; söz alan bir arkadaşımız, «Müzakere et

tiğimiz madde katî bir vesayet hakkını İmar 
ve İskân Bakanlığına tanımaktadır, belediye
ler bıı suretle bir kukla haline gelmektedir.» 
dediler. Bu mütalâa gerçek değildir ve isabete 
dayanmamaktadır. Bir defa muhterem millet
vekilleri; şu anaprensibi teşhis ve tesbit ede
lim : Bu kanunun temel bir prensibi vardır. Bu 
temel prensipten hareket ederek bu hükümle
ri getiriyoruz. Türkiye'de mesken politikasını, 
mesken meselesini ve onun gibi yönetilen gece
kondu probleminin de çözümlenmesinde ilk de
fa Hükümet ve Devlet vazife almaktadır. Bu, 
kanunun en büyük esprisi ve temel prensibi
dir. 

Neden almaktadır? Çünkü bu problemi bele
diyeler şimdiye kadar çözememişlerdir. Gerçi 
elde iner'i kanunlar tam bir kifayet taşıma
maktadırlar ama bugünkü belediyelerimizin bü
tün halinde ifade ettiği realite, bu noktada me
selenin halledilmesine kifayet edecek seviyede 
olmadığını göstermektedir. Şu halde eğer bu 
meseleyi, gecekondu meselesini kanalize ede
ceksek, çözeceksek Hükümetle belediyeleri ko-
ordineye çalışan bir sistemi ikame etmemiz lâ
zımdır. İşte bu kanun bu sistemi, bu metodu 
getiriyor ve müzakeresini yaptığımız kanun da 
bu metodun hukukî istinatgahını teşkil etmek
tedir. 

Kaldı ki, bir - iki değerli arkadaşımın vu
kufla temas ettiği gibi, vesayet hali daha zi
yade m'alhallî idareler sisteminin korkulan ve 
korkulacak bir müessese değildir. İdari siste
mimizin mehazım teşkil eden Fransız mahallî 
idare sisteminde o kadar kesif vesayet vardır 
ki, nasıl bir hürriyet rejiminde, bir mahallî 
idareler istiklâlinin hâkim olduğu yerde bu ola
bilir diye hayret edilir. Ama hiçıbir Fransız be
lediyesi bu vesayetten şikâyetçi değildir. Neden 
şikâyetçi değildir, çünkü o vekâlet beledî hiz
metlere mümanaat eder bir vekâlet değil, hiz
metlerin kolaylıkla görülmesi için teşvik ve 
yardım yapan, beledî çalışmalara ışık tutan, 
belediyelere yol gösteren bir vekâlettir. Uy
garlığın en üstün seviyesine gelmiş olan bir 
esasa Türkiye'mizde yer vermemek veya itibar 
göstermemek hataya düşmek olur. 

Bunun içindir ki, İmar ve İskân Bakanlığı 
bütün yurt sathında yaygınlaşmayı kabul et
miş ve bu sene 33 vilâyetimizde imar müdür-
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Kikleri ihdas ederek büyüklü küçüklü bütün be
lediyelerimize teknik yardım yapmayı ve çalış
malarında onlara rehber olmayı anavazife ka
bul etmiş ve Hükümetimizin hizmet politika
sının bir tatbikatını vermek azmi ve kararı 
içindedir. 

Şu halde, bu mâruzâtımdan sonra tahmin 
ederim ki, aksini mütalâa eden arkadaşlarım 
•bu hükmün çok yerinde bir metot olan hukukî 
istinatgahı olduğunu ve belediyelerimizin ne 
istiklâline, ne de yetkisine gölge düşüren bir 
hüküm olduğu fikrinde değildir. Bilâkis bele
diyelerimizi 'kolaylıkla hizmet görebilir bir im
kâna hazırlıyan bir hüküm olduğunu kabul 
ederler. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — iki arkadaşımızın sorusu var
dır, buyurun Gıyasettin Duman. 

ÖIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Bir ar
kadaşımız İmar ve İskân Bakanlığının beledi
yeler üzerindeki murakabesinin kaldırıldığın
dan, belediyelerimizin bir hercümerç hale ge
lebileceğinden bahsettiler. Tatbikatta belediye
lerimiz şehir plânlarını hakkiyle tatbik edeme
diklerine göre ve fakat plânları haMdyle tat
bik etmek istediklerine göre Sayın B,akanm be
lediyeler inşaat ve şehir plânlarının tatbikatını 
imar müdürlüklerine devretmek için bir fikri 
var mıdır, yok mudur? Yani belediyelerin şe
hir inşa kontrolörlüklerini tamamen imar mü
dürlüklerine bağlamak daha kolay ve daha 
politika dışı olmaz mı? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, arkadaşın noktai na
zarı, maıhalî idareler sistemleri prensibiyle, te
mel prensibiyle kabili telif değildir. Belediye
lerin yetkilerine dokunmuyoruz. İmar müdür
lükleri kurarak valilere, imar Bakanlığının hiz
metini tevdi ediyoruz ve belediyelerin imar ve 
plân tatbikatı hareketlerini kolaylaştıracak bir 
zemin hazırlıyoruz. Bir yardımcı kuvvet geti
riyoruz. Yoksa elbette belediyelerin imar mü
dürlükleri, imar büroları olacaktır. Ama ma-
ıhallin valisinin müşaviri olan imar müdürlük
leri onları teknikman mura'kabe edecektir, reh
ber olacaktır, ışık gösterecektir. 

BAŞKAN — Sayın Diler buyurunuz. Lütfen 
kısa ve vazıh, olsun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baka
na iki sual soracağım. Birinci sualime cevap 
verdikten sonra ikinci suali soracağım. 

ıSaym Bakan belediyelerin tam mânasiyle 
vesayete tabi birer müessese olarak çalışmasını 
mı arzu ediyorlar? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Anlıyamadım 
efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Belediyelerin 
bihakkın vazife ifa etmeleri için vesayet altın
da mı olmasını istiyorlar ? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Mer'i mevzuatı 
tetkik ettiğiniz takdirde zaten belediyelerimiz 
çeşitli yönlerden vesayet altındadırlar... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bunu daha 
daraltmak mı lâzımdır? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi mahallî 
idareler vesayet müessesesine bağlı olsun mu, 
bunun dozu, derecesi nedir, bunun münakaşa
sını yapmıyorum. Maddenin gerekçesinin han
gi prensibe dayanılarak getirildiğine işaret edi
yorum ve vesayetten korkulmaması lâzımgel-
diği hakkında Batıdan bir misal veriyorum ve 
Bakanlığımın, sizin tâbirinizle kullanacağı ve
sayetin unsurlarını buzurunuzda tadadetmiş 
bulunuyorum. Sizin sorduğunuz soru tamamiy-
le, «Vesayet sistemi doğru mudur, değil midir?» 
şeklindedir. Bu, ayrı bir konudur. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Belediyeler 
şimdi vesayet altında olmalarına rağmen kendi
lerine mahsus bir muhtariyet alanları yok mu? 
Bu olduğuna göre bu kanun maddesinde de be
lediyeler kendilerine devredilmiş veya devredi
lecek olan arsa ve arazinin bir kısmını şehir 
plânına, şehir projesine, iskân projesine ve ay
nı zamanda bölge plânına uygun şekilde kul
lanmak isterler ve İmar ve İskân Bakanlığı da 
bunu uygun görmezse bu takdirde belediyeler 
vazifelerini yapma imkânını bulabilir mi, bu
lamaz mı?.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
arkadaşımız hizmet gören müesseselerin hususi 
kasıtlar sahibi olduğunu kabul ediyor. Diyor 
ki, belediye iyi niyetle hizmet yapacaktır, ama 
İmar ve İskân Bakanlığı iyi niyet sahibi değil-
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dir, bu hizmeti köstekliyecektir. Beyefendi, bu 
hizmet felsefesi, bu hizmet anlayışı tarihe ka
rıştı. Türkiye'de böyle bir şey yok. Her müesse
se kanunların kendisine vermiş olduğu yetki
leri ve vermiş olduğu vazifeleri hukuk kaidele
rinin sınırı içinde kalmak mecburiyetindedir
ler. Kullanmazlarsa murakabe altındadırlar. 
Murakabe edenler de kullanmazsa idari kaza
ların geniş kontrolü altındadır. Zatıâliniz di
yorsunuz ki, belediye şöyle bir şey getirdi, bir 
hizmet plânı getirdi, ama kasıtlı olarak îmar 
ve İskân Bakanlığı kabul etmezse hizmet sa
hasında vazife almış olan şahıs ve müesseseler 
hususi kasıtların dışındadır. Bizim hizmet anla
yışımız budur ve Türkiye'de böyle hizmet gö
rülecektir. Müesseseler böyle çalışacaklardır. 
Hususi kasıt taşıyan şahıslar ise hizmet dışın
da kalmaya mahkûmdur. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kanunlara ih
tiyaç yoktur... 

BAŞKAN — Bu karşılıklı görüşme değildir... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla Senatörü) — Şu nok
tayı arz edeyim arkadaşıma, belki polemik olarak 
diğer maddelerde getirir. Benim arz ettiğim ve
sayet idari vesayettir, yoksa beyefendinin anla
dığı mânada kanuni vesayet değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Bendenizin de 

iki sualim vardır: İyi niyette şüphesiz yoktur. İyi 
niyet anlayışı içinde olduklarına göre neden iki 
müessese arasında yani belediye ile İmar ve İs
kân Bakanlığı gibi iki ayrı müessese arasında 
yedinci madede kontrol durumunu tesbit etme
diler? Birincisi bu. 

İkincisi, kanunlar daha pratik ve tatbik im
kânlarının daha kolay olması bakımından belediye 
bünyesi içerisinde İmar ve İskân Bakanlığının dı
şında imar müdürlükleri kurmak suretiyle bu 
işin belediye hudutları içerisinde yürütülmesin
de fayda var mıdır, yok mudur? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
hizmet müesseselerinin hayatında hem kontrol 
hem otokontrol vardır. Bunlar temel prensipler
dir. Diğer taraftan ister idari müesseselerde hi-
yerarşik münasebetler olsun, ister olmasın, bir 
müesseseyi bir murakabe müessesesine bağlama
dığımız takdirde, oradaki hizmetleri takibetmek 
fikrini esasa feda etmiş olursunuz ki, bu ne hiz

met sisteminde ne merkezi idare prensibine uy
gun değildir. 

Sayın Başkan, arkadaşımızın ikinci sorusu, 
eğer yanlış anlamadımsa, bizim kuracağımız imar 
müdürlüklerine mi matuftur, yoksa belediyelerin 
imar müdürlüklerine mi matuftur. Lütfen tavzih 
ederler mi? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Belediye bün
yesi içinde arz etmiştim. Belediye bünyesi içinde 
bir kurul olarak imar müdürlüğü kurulsun, İmar 
ve İskân Bakanlığı ile ilgisiz olsun. Zatıâliniz bil
hassa Fransa'ya işaret ettiniz. Fransa'da böyle 
bir teşkilât zannederim vardır. Bunun içinde 
imar müdürlükleri de vardır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla Senatörü) — Türki
ye'de birçok büyük belediyelerimiz, zannederim 
arkadaşım küçük belediyelerden bahsediyor, bü
yük belediyelerin hepsinde imar müdürlüğü var
dır, çalışmaktadır. İmar müdürlüğünün tesisini 
tâyin eden bir hüküm yoktur. Bizim bu kanunu
muz böyle espri getirmemektedir. 

BAŞKAN — Komisyon adına ayrıca ilâve edi
lecek bir husus avr mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞAN (İstanbul) — Yoktur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu bu
yurun söz sırası sizin. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, belediyelerle Hü
kümeti koordinasyon halinde işletecek olan bu 
hükme şiddetle ihtiya çokluğu kanaatindeyim. Sa
yın Bakanın güzel izahlarını tekrar ederek vakti
nizi almak istemiyorum. Ancak şunu teyiden ifa
de ederim. Bu hüküm, Türkiye'nin ihtiyaçlarına 
ve gerçeklerine son derece uygundur. Saym ar
kadaşlarım sorularından Hükümetin bu tasarrufu 
iyi kullanamıyacağı şüphesini sezdim. Bilâkis 
mahalli idareler, mahalli birtakım siyasi hesap
lar yüzünden yetkilerini Hükümete nazaran da
ha çok suiistimal edebilmektedirler. Bunu umumi 
bir hüküm olarak beyan ediyor değilim. Fakat 
bir ihtimal öne sürülecektir. Bu ihtimalin ma
halli idareler için daha fazla olduğunu tecrübe
lerin gösterdiğini söyliyebilirim. 

Bir de küçük bir misalle mâruzâtımı destekle
mek istiyorum : Bâzı belediye meclisleri, bir ta
rihte bir okul sahası olarak ayrılan araziye yeni 
bir okulun daha inşasını menotmişlerdir ve Millî 
Eğitim Bakanlığı devlet plânını uygulayamaz 
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hizmet sektörü olarak kalmıştır. Hiç şüphesiz bir 
Bakanlığı murakabe etmek, tasarruflarını 
kontrol etmek çok kolay ve süratli olabilir. Fa
kat bir küçük belediye meclisinin kararını düzelt
mek için büyük zahmetlere katlanmak mecburi
yeti hâsıl oluyor. Bu itibarla idarede bunun sı
kıntısını çekmiş bir arkadaşınız olarak maddeyi 
büyük ölçüde desteklemenizi istiyorum. Hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
7 ne i madde üzerindeki müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Antalya 

Hasan Akçalıoğlu 
BAŞKAN — Yedinci maddenin müzakeresinin 

kifayeti hakkındaki önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. 

Yedinci madde ile ilgili bir tadil önergesi var
dır, oktuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
(7 nei maddede, İmar ve İskân Bakanlığınca,..) 

diye başlıyan cümlesinin (İmar ve İskân Bakanlı
ğınca şehir plânı, imar, proje bölge imar plânla
rına uygun görülenler..) şeklinde düzeltilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor nıu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-

ÖAN (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Yedinci maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 7 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Efendim, Sayın Ruhi Soyer arkadaşım, ken
disine verilen ihtar cezasından tebriye etmek 
için, Tüzüğün 184 ncü maddesine göre söz iste
mektedir. Buyurunuz Sayın Ruhi Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, biraz evvelki bir yanlış tatbikatın 
izahı için söz rica ettiğim zaman Sayın Başka
nın söz vermemesi üzerine direniyorum, reye ko
yabilirsiniz demiştim. Fakat Sayın Başkan ne
dense buna da itibar etmiyerek oturmamı ihtar 

ettiler. Direniyorum demem üzerine «ihtar ce
zası veriyorum» dediler. Veriniz, dedim. Çün
kü verecekleri ihtar cezasının haksız olacağını 
biliyordum. Şimdi, ihtar cezasının Başkan ta
rafından niçin verildiğini huzurunuzda arz ede
ceğim ve Başkanı kararı değiştirip değiştirme
mekte serbest bırakacağım. 

Madde 184. — «İhtar cezasının müstelzim ha
reketler şunlardır : 

1. Söz kesmek.» 
Takdir buyurursunuz ki böyle bir şey yap

madım. 
«2. Sükûneti bozmak.» Böyle bir şey de yap

madım. (Sağdan işitilmiyen bir müdahale) Her 
halde Meclisin ciddiyetini muhafaza etmek size 
daha çok yakışır. 

«3. Şahsiyetle uğraşmak.» Hiç kimsenin 
şahsiyeti hakkında kürsüden bir söz söylemiş de
ğilim. Bu itibarla Başkanın verdiği bu ceza ha
talıdır, çünkü ben haklı idim. Haklı olduğumu 
izah ediyorum. 

Yine İçtüzüğün 85 nci maddesinde, grup söz
cüleri veya komisyon sözcüleri söz isterlerse, sı
raya tabi değildir. Tâbir aynen böyle, sıraya 
tabi değildir dedikten sonra, en sonunda kesin 
bir cümle ile İçtüzüğü koyan Yüksek Meclis son 
söz milletvekilinindir cümlesini ilâve etmiştir, 
şimdi bunun mânası ne olur sevgili arkadaşla
rım? Bu öteden beri Meclisimizde yanlış tatbik 
edilmektedir. Sanki İçtüzük de böyle söylüyor
muş gibi istedikleri zaman söz alırlar, sıraya 
tabi değildirler. Ama son söz milletvekilinindir 
İçtüzüğe göre. Bu milletvekilinin son sözü söy
lemek hakkını iptal edemez. Eğer böyle olmuş 
olsa idi maddeyi vaz'eden Yüksek Meclis ko
misyon üyelerinin veya grup adına söz istiyen-
lerin sıraya tabi değildir demesi için evvelâ son 
söz milletvekilinindir ama, komisyon üyeleri ile 
grup adına söz istiyenler sıraya tabi değildirler 
demiş olsa idi, o zaman hakikaten milletvekili
nin son söz hakkının kaldırılması icabederdi. 
Ama burada vâzıı kanun milletvekili hakkı ile 
komisyon ve grup adına söz alanların haklarını 
ayrı ayrı cümleler içerisinde ayırmıştır, birbirin
den ayrıdır. Yani komisyon adına veya grup 
adına söyliyenleri ayırmış, altında ayrıca sara
haten son söz milletvekilinin, demiştir. Eğer 
böyle demeseydi, hakikaten grup adına söz 
söyliyenler de milletvekilleri olduğuna göre on
ların konuşması milletvekilinin konuşmasının ye-
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rine geçer diye bir kayıt ilâve etmek icabederdi. 
Madde gayet açık ve sarihtir. Her hukukçunun 
anlıyabileeeği alfabetik bir maddedir. Bina-
enaleh, bu kadar sarih bir maddenin Yüksek 
Mecliste senelerden beri hatalı ve yanlış tatbi
katı sayın milletvekillerinin muhtelif zamanlar
da ve pek çok defalar son söz haklarının ipta
line sebebolmuştur. Sayın Başkan hukukçudur.. 
bu maddeyi anlıyacaklarmdan ve kendi kendi
lerine okudukları zaman bana hak vereceklerin
den eminim. Ama burada bir asabiyete kapıl
dılar, benim direnmem üzerine yapacakları mu
amele reye müracaattı. Muhterem heyet söz 
hakkımı tanımazdı, aleyhinde oy verirdi, o za
man ben de rahatça yerime otururdum. Ama, 
direniyorum dedikten sonra Başkanın yapacağı 
muamele, «o halde reye vaz'ediyorum» demek
ti. «İhtar veriyorum, oturunuz» diye tahdidetti 
ve ihtar verdi. Ama sarahatle arz ediyorum, 
dayanağı yoktur verdikleri ihtarın. Çünkü ben 
İçtüzükte sarahatle ifade edilen şeylerin hiçbi
risini yapmış değilim. Binaenaleyh, Başkanı 
kendi mütalâasında vicdanı ile başbaşa bırakı-
rak, daha doğrusu düşüncesi ile başbaşa bıra
karak huzurunuzdan ayrılıyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Ruhi Soy er arka
daşımız İçtüzüğü yanlış anlayıp tefsir etmekte 
devam etmektedir. Son sözün milletvekillerine 
aidolduğunu bildiren İçtüzük maddesi daima 
benim tatbik ettiğim şekilde uygulanmaktadır 
Söz sırası Hükümet, vekiller, komisyon, parti 
grupları ve milletvekilleri olarak dizilmektedir. 
Nitekim biraz evvel yaptığım uygulamanın son 
şekli son dönemde 22 . 9 . 1965 tarihli Birleşimin
de aynen böyle tatbik edilmiş parti grupu adına 
söz istiyen bir arkadaş milletvekile tekaddüm 
etmiştir. Arkadaşımızın yanlış anlaması yal
nız bu bahiste değil direnme bahsinde de ken
dini göstermektedir. Direniyorum deyince, Baş
kanın bunu oya sunması lâzımgelirdi, demekte
dir. Bu direnme ve oya sunma ancak sataşma 
bahsindedir. Kendisine verilen ihtar cezası, 
Başaknlığa karşı takındığı tavır içindir ki, hepi
nizin gözleri önünde geçmiştir. Belki ihtardan 
daha ağır bir cezayı istilzam ettirir idi. Ancak 
madem ki kendi kendisini tebriye etmek ihti
yacını hissetmiş, bu anlayış içinde kürsüye gel
miştir, vermiş olduğum cezayı bu esbabı mucibe 
ile kaldırıyorum. (Alkışlar) 

Tasarının 8 nci maddesini okutuyorum. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince belediye
lere devrolunan arazi ve arsalardan, şehir ve 
kasabaların ticari, iktisadi, sınai faaliyet mer
kezlerinde veya kesif iş bölgelerinde bulunan, 
bu ve sair sebeplerle alım - satım değerleri yük
sek veya imar plânlarına göre belirli bir kamu 
hizmetine verilmiş olan veya ucuz konut yaptı
rılması uygun görülmiyenler, belediye meclisi 
kararı ve İmar ve İskân Bakanlığının tasvibi 
halinde, belediyelerce, karşılığı bu kanunda be
lirtilen amaçlarda kullanılmak üzere 12 nci mad
de ile kurulan fon hesabına yatırılmak şartiy-
lc ve yönetmelik esaslarına göre kiraya veri
lebilir veya satılabilir veya başka şekil ve su
rette kıymetlendirilebilir. 

BAŞKAN — Efendim, 8 nci madde üze
rinde söz istiyen arkadaşlar şunlardır : Sayın 
Reşit Ülker, Sayın Nihat Diler, Saym Arif 
Emre, Sayın Arif Ertunga, Saym Hilmi İş
güzar ve Saym Behice Hatko Boran. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Ben 
Grup adına söz istiyorum efendim. 

Sayın Behice Boran; Türkiye İşçi Partisi 
Grupu adına buyurun. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Saym 

Başkan, sayın Meclis üyeleri; kanaatimizce bu 
kanunun en önemli maddelerinden birisine gel
miş bulunuyoruz. Ve şimdiye kadar bu kanun 
hakkında ileri sürdüğüm görüşlere ve bunun 
üzerinde yapılan polemiklerin haklı olup ol
madığını gösterecek maddelerden birisi de bu
dur. Diğerleri, 16 nci ve 21 nci maddelerdir. 

Daha önceki bir maddenin üzerinde konuş
tuklarıma cevap veren Sayın Bakan «Bu ka
nunun kıymeti yükselmiş arsaları satmak özel 
mülkiyete aidolan arsaları sahiplerine iade et
mek maksadını gütmez» dediler. Bu kanun ge
cekondularda oturan başı dertte olan, çok kötü 
barınma şartları altında yaşıyan vatandaşlara 
emniyet, huzur getirecek mülkiyet haklarını tes-
bit edecek vesaire tarzından konuştular. Şimdi 
bu maddenin esas hükümlerini bir daha hatır
latmak üzere müsaadenizle okuyorum. (Tasarı
nın 8 inci maddesini okudu) Görülüyor ki, 
açıkça bu kanun tahtında belediyelerin mül
kiyetine intikal edecek arsa ve arazilerin mut-
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lak surette gecekondu yapımında kullanılma ı 
mecburiyeti yoktur. 

Dört şart altında bu arasalar belediyelerce 
satılabilir, kiraya verilebilir veyı başka, mak
satla kullanabilir. Hangi hallerde bunlar ya
pılabilir, dört halde, bunlar sıranlanmış. 
Bunlardan ikisi gayet önemli iktisadi ba
kımdan. îş merkezlerinde, sınai mmtakalarda 
olan arsa ve araziler veya alım - satım değeri 
yüksek olan arsa ve araziler belediyelerce, 
özel şahıslara satılabilir. Bu hükme dayanarak, 
bu hükmü hatırlıyarak kanunun tümü hakkın
da konuştuğum zaman bu kanunda arsa spekü
lâsyonuna yol açan hükümler vardır dediğim 
zaman ve maddelerin de o zaman numaralarını 
zikrettiğim halde Sayın Bakan o zaman da, 
bugün de bana cevap verirken, hayır böyle bir 
madde hükmü yoktur diyeceği yerde umu
mi birtakım demagojik lâflarla yine bizim 
ideolojimizden bahsederek ve hattâ kendisinde 
bizim vatanperverliğimizden şüphe etmek salâ
hiyetini, cüretini bularak konuştu. Bunun gibi 
bir teknik kanun ve binlerce vatandaşımızı il
gilendiren bir kanun böyle politik demagoji
lerle, ucuz vatanperverlik edebiyatiyle örtbas 
edilemez. Ben hükümleri okuyorum, ve madde
leri tahlil ediyorum. Eğer yanlış yaptım ise 
kalkarlar, gelirler maddeyi okurlar ve derler 
ki, hayır, bu maddenin tahlili yanlıştır, doğru
su şudur. Buradaki ifadeden şu hükümler çık
maz, bu hükümler çıkar diyebilirlerdi. Fakat 
bunları yapmayıp da, ideoloji, kızıl diktatorya, 
zaten maksatları bellidir gibi demagojik şeyler
le hakikatler örtbas edilemez. 

Kendilerine burada hatırlatmak isterim ki, 
ben de polemik konuşma yapmasını bilen bir in
sanım. Ben de aynı seviyede demagojik cevap 
verebilirim. Ben de mukabil olarak faşist dik-
tatoryasmdan, halkın sömürülmesi edebiyatını 
gayet güzel yapabilirim. Bu karşılıklı suçla
malar hiçbir şey ifade, etmez. Bundan evvel 
bütçe görüşmeleri dolayısiyle Adalet Partili 
üyelerine hatırlatmak istemiştik. Demiştik ki, 
ortaya bir görüş koyuyoruz, hâdiseler koyu
yoruz, gerektiğinde bir mantık meselesi koyu
yoruz. Buna karşı siz de bir görüş, bir man
tık getiriniz; olaylar, veriler, doneler getiri
niz, karşılıklı münakaşa edelim. Fakat siyasi 
demagoji ve suçlamalarla işıler halledilmez. Biz 

i de aynı seviyede mukabele edebiliriz, fakat 
hiçbir şey halledilmiş olmaz. 

Ben şimdiye kadar bunu yapmadım, bugün 
de yapmıyacağım. Fakat Sayın Bakandan sab
rımızı tüketmemelerini ve bu yolda polemiğe 
girişmemelerini bilhassa rica ederim. 

Kendilerine cevap vermek benim hakkımdır. 
Şunu hatırlatayım ki, yine kanunun tümü hak
kında ve bugün bana cevap verirlerken hep ken
dilerinin gecekondu şartlarını bildiklerinden 
bahsettiler ve beni istersem oraya götürebile
ceklerini yani bu hususu benim bilmediğimi söy
lediler. Ben kendimden bahsetmek istemem, 
fakat bu iki kere oldu, hep «Ben ben» diye bah
settiler. 

Bir hususu hatırlatmak isterim. Bu memle
kette gecekondu meselesi diye bir meseleyi he
men hemen hiç kimse farkında olmadığı bir za
manda yani bundan hemen hemen 24 - 25 sene 
evvel yani 1944 - 1945 - 1946 senelerinde ben bir 
sosyoloji doçenti olarak, sosyolojide ihtisas ya
pan talebelerime gecckondulardaki hayat şart
ları ve sosyal şartlar üzerinde araştırmalar ya
pıp mezuniyet tezleri yaptırdım. Bu tezler 
daha sonra Amerika'da Northwest Üniversite
sinde doçentlik doktora tezine temel teşkil etti. 
Binaenaleyh kendilerinden rica ederim, bana 
gecekonduları hatırlatmak, bunları göstermek 
gibi tekliflerde bulunmasınlar. Ben bir sosyo
logum ve gecekondu mevzuunda bilgi verebilir 
bir kimseyim. 

Biraz da 8 nci maddeden bahsedeyim. 
Şimdi bu maddede gördük ki, belediye kendi

ne intikal eden bu arsaları satabilecek, kiraya 
verebilecek. îş mıntakalarındaki arsalar ki - bun
lar elbettcki değeri yüksek olan arsalardır. îş 
mmtakalarında, sanayi mıntakalarındaki arsa
lardır - bunlar da gecekondudan başka maksat
lara tahsis olunarak satılabilir, kiraya verilebi
lir. 

Şimdi bu kanunun başka bir maddesi 16 ncı 
maddesi var. Çünkü maddeleri hep beraber de
ğerlendirmek icabeder. 

Gecekondular tasfiye bölgeleri ve ıslah böl
geleri diye ikiye ayrılarak tesbit edilecek. El
bette basit bir iz'an ve mantık meselesidir. Tas
fiye bölgesi tesbit edilirken bu geceknodu mm-
takasmın iş ve sanayi mmtakalarında olup ol
madıkları, gecekondunun üzerinde bulunduğu 
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arsaların alım ve satım değerlerinin yüksek 
olup olmadığı göz önüne alınacaktır. Madem 
ki, satmak, kiraya vermek salâhiyeti vardır, ci
hetteki belediye arsa değeri düşük olan, iş mer
kezinden uzak olan bir gecekondu bölgesini tas
fiye bölgesi ilân edip oradaki arsanın satışına 
gitmiyecektir. Bu kadar mantıksızlık olmaz. 
Gayet tabiî bu hükmün muvacehesinde şehrin 
merkezine yakın', iş mmtakasma veya sanayi 
mmtakasmda olan ve arsa değerleri yükselmiş 
bulunan gecekondu mmtakalarmı, tasfiye mm-
takaları ilân edecek. Bu gayet tabiî bunun ak
sini iddia etmek abesle iştigal olur. Böyle olun
ca, bu arsa değeri yükselmiş veya iş mmtaka-
sında, sanayi mmtakasmda bulunan gecekon
dular tasfiye bölgesi ilân edildiği takdirde be
lediyeler kendilerine aidolan arsa ve arazileri 
satacaklar veya kiraya vereceklerdir. Peki aynı 
tasfiye bölgesinde ve değeri yükselmiş bulunan 
arsalardan, özel şahıslara aidolanlar ne olacak? 
Bir kamulaştırma maddesi de olmadığına göre 
ve zaten tasfiye edildiğine göre kamulaştır
maya da lüzum yoktur mânasmdadır, demek ki, 
özel şahıslara aidolan arsalar üzerindeki gece
kondular tasfiye dolayısiyle yıkılacak ve de
ğeri yükselmiş olan arsalar sahiplerine iade 
edilmiş olacaktır. Bendeniz bundan evvelki 
5 nci maddenin tahlilinde bu şimdi söz konusu 
ettiğimiz madde hükümleri içinde özel ar
saların kamulaştırılması öneminden çok kay
betmiştir derken bu tahlile dayanıyordum. 
Şimdi bu tahlilde kanunun getirdiği hükümler 
ışığı altında bir yanlış varsa Sayın Bakan kalk
sınlar bu yanlıştır diye lütfen izah etsinler. Fa
kat kalkıpta ideolojiden, şundan bundan, gc-
cekonduculuktan, ucuz edebiyattan bahsetme
sinler. 

Lütfen dediğim 'gibi ıbu madde ibare itiba
riyle 16 ILCI madde ile (birleşince bölgeler halin
de yani toptan tasfiye haline gidilebilmek, 
ıbelediyelenc satış imkânı vermek hem iyi bir 
yol olmıyacak hem de belediyeleri za
rara sokacaktır. Komisyonda bir Ada
let Partili üyenin ıbelirttiği gibi, bunun 
Ankarada bir tecrübesi yapılmış ve belediye 
arsalarını 20 sene kiraya vermek suretiyle hem 
ısatış fiyatı olarak düşünülen bedelden daha 
yüksek 'gelir elde edilmiş, hem de bu arsaların 
20 sene sonunda üzerindeki tesisleriyle birlikte 

belediyeye ücretsiz 'olarak intikali sağlanmıştır. 
Belediye böyle bir kolaylık varken neden sa
tış hükmü getirtiliyor? Satış hükmüne lüzum 
yoktur. Lüzumu halinde kiraya verilmesi ter-
cihan 'bu 'arsaların kamu 'hizmetleri için doğ
rudan doğruya belediyelerce kullanılması şa
yianı tavsiyedir. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim komisyon 
.adına mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
ERO&AN (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN —\Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 

EROĞAN ••(•Devamla) —• Kanunun tümü tat
bik lodildiğinde görülecektir ki, bu kanıundan 
maksat gecekondu sakinlerine Devletin el uzat-
masıdır. Bunu yaparken İmar ve İskân Bakan
lığını vazifelendirmekte, belediyeleri vazifelen
dirmektir. Belediyelere bu hizmet verilirken 
elbette ki Belediyeyi de takviye etmek icabede-
oeiktir. Bu nasıl olacak? İleride 14 ıncü mad
de gelecek, bu hizmeti görürken belediyeye 
İmar ve İskân Bakanlığına bu mevzuda har
camak üzere bir fon tesis edilecek. Bundan 
'ayrı olarak 3 ncü 4 mcü ve 5 nci madde ile be
lediyelere arsa sağlamaktadır. Şimdi belediye
lere arsa sağlanırken, sağlanmış bu arsalar ya
nında hepsi gecekondulara tahsisi kabil olmı-
yan yerlerdeki arsalar da mevcut. Bunları ne 
yapalım? Değerlendirelim, bu suretle belediye
leri takviye edelim; hizmetleri daha kolay ve 
daha rahatlıkla görelim. İşte 8 nci madde bu 
maksadı gütmektedir. 

7 ,nci madde şu başlığı taşıyor: Arsalar 
hangi amaçla kullanılabilecektir. Bunu 7 nci 
madde tasrih ettikten sonra bir kısım arsaları 
da bundan müstesna tutmaktadır. Yani gece
kondu /hizmetine tahsis edilmesi mümkün ol-
mıyan arsalar şu 8 nci maddenin tâyin ettiği 
hudut ve çerçeve dâhilinde kullanılabilecektir.' 
Ne yapılacak? /Satılacak, kiraya verilecek, 
kamu hizmetine tahsis edilecektir. Düşününüz, 
3 ncü, 4 ncü, 5 nci madde ile Karaköy'de tüne
lin yanında bir arsa belediyeye intikal etmiş. 
Siz gecekondu kanunu ile bu arsaya da tesa-
hübettiniz. Onu başka bir yere, bışka bir hu
susa tahsis edemiyeceksiniz, istimal cdemiyo-
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çeksiniz, gecekondu yalanmazsınız. Binaenaleyh 
o arsa orada kalacak. İşte bu gibi arsaların 
değerlendirilebilmesi bu suretle belediyeye 
bir destek olması için bu madde tedvin edil
miş bulunmaktadır. 

Şim'di )bu kamın gereğince belediyeye dev
redilen arazi ve arsa şehir ve kazaların sınai 
ticari faaliyet merkezlerinde ise böyle bir yere 
gecekondu yapılması elbette İd, mümkün ol-
mryaeaktır. Ama bu kanuni yoklan belediyeye 
devredilen bir arsa anevcudolabilir veya ola
maz. Veya kesif iş yerlerinde bulunanların 
alım - satım değerleri yüksek olur. Bu kanun
dan maksat ucuz konut teminidir. Yüksek de
ğerli ıbir arsa belediyeye devredildi mi bunu 
vatandaşa ucuz fiyatla devretmek akla, mantı
ğa uymaz. İmar plânları gibi maksatlara göre 
bu gibi arsalar yani ucuz konut yaptırılmasını 
uygun görülmiyenler belediye meclisi karan 
ile, İmar ve İskân Bakanlığının da 'tasvibi 
halinde, bu kanunda belirtilen amaçlara göre 
kullanılmak hiraz evvel bahsettiğim şekilde, 
belediye bu görevinde kendisine destek ol
ması için bu arsaları değerleııdlroı-oktir. Mâ
ruzâtım. bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, söz .sırası si
zindir. Yalnız bunu beş dakika içinde değerlen
direbilecek misiniz ? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) —• Sayın Baş

kan, 'muhterem arkadaşlarım, İlendeniz de, 
Millet Partisi Grupu adına 8 nci madde üzerinde 
konuşmak üzere söz aldım. 

Kanunun bu metninin yerinde olduğunu işaret 
etmek isterim önce. Yalnız «bu kanun gereğin
ce belediyelere devırolunan arazi ve arsalar şe
hir ve kasabaların, ticari, iktisadi, sınai faali
yet merkezilerinde veya kesif iş bölgelerinde 
'bulunan, bu ve sair sebeplerle alım - satım de
ğerleri yüksek veya imar plânlarına göre be
lirli bir kamu hizmetine verilmiş olan veya ko
nut yaptırılması uygun görülmiyenleır, Bele
diye Meclisi kararı ve İmar ve İskân Bakanlı
ğının tasvibi halinde, 'belediyelerce karşılığı 
bu kanunla belirtilen amaçlarda kullanılacağı» 
meselesi kanunun bu maddesi içinde yer almış
tır. Bu 'madde içinde yer alan bâzı hususlarda, 
bilhassa satılmalar, kiraya vermeler veya baş
ka bir şekilde kullanma keyfiyetlerinde suiis

timal ihtimali olduğu bedihidir. Buna işaret et
mek isterim. Her şeyden 'evvel esasında ucuz 
olan arsa, meskenden mahrum, fakir vatandaş
lara 'kanunun maksadına matuf olarak kulla
nıl mak üzere alınanlardır. Fakat demin Ko
misyon sözcüsü arkadaşın da ifade ettiği gibi, 
bugünkü şekilde bu kanunun ruhuna uygun 
olarak (belediyelere intikali etmiş olan fakat 
kıymetleri yüksek bulunan a'rsakm biz konut 
olarak verdiğimiz takdirde 'bunun bedellerini 
vermek mümkün değildir, dediler, haklıdırlar. 
Fakat böndeniz şimdi bir takrir vereceğim. Bu 
takrirde daha ziyade kiralamaların tahdidi, 
hiç değilse açık artırma usulüne uygun olarak 
tanzim edilecek yönetmelik esaslarına güre ki
raya verilebileceğini 'burada bilhassa kabul 
etmek imecıburiyetindeyiz. Bunu yapmadığımız 
takdirde, yönetmelik esaslarına göre» dendiği 
takdirde istediği şahsa istediği esasa göre ki
ralandırılmış olur. Yahut da istediğimiz şekil
de satabiliriz. O bakumdan kanunun bu kısmı 
aksak ve eksik olur. ileride suiistimallere de 
yol açabilir. Bundan dolayı bendeniz satışın 
ortadan kaldırılması ve kiralanmaların da 
açık artırma ile ve yönetmelik esasları üze
rinde yapılması, kiralamanın da asgari beş se
nelik müddetle olması için, arz ettiğim esasları 
havi bir takrir takdim ediyorum Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Efemdim, 8 nci madde üzerin
de söz alanların isimlerini mütaakıp celsede bir 
yanlışlığa meydan vermemek için arz ediyo
rum. İhsan Kabadayı, Gıyasettin Duman, Arif 
Ertunga. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (İstanbul) — Son hatibi de cevap
landırayım, müsaade ederseniz. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Ben de yazıl
mıştım. 

BAŞKAN — Arif Ertunga var, .esas listede 
yazılı efendim. 

Buyurun sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (İstanlbul) — Biraz evvel konu
şan sayın arkadaşımız bu gibi arsaların kiraya 
vûrilirfken Artırma Eksiltme Kanununa riayet 
edilme hususunum yapılacak bir nizamname 
ile tespitini öne sürdüler. Şu bir gerçektir ki, 
belediyeler daha ziyade ıböyle yerleri kiraya 
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verirken 2480 sayılı Kanuna riayete mecbur
durlar. Esıas ileride gelecek maddelerde hazır
lanacak olan tüzükten 'bahsedilmekte ve tüzük
lerde bu hususlar derpiş edilmektedir. Müsterih 
olsunlar. Saygılarımla. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) - - Bir sual so
rabilir miyim efendim ? 

BAŞKAN — Efendim, vakit geçti, görüş
melere sonra devam edilecektir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Çok kısa 
olacak efendim. 

BAŞKAN — (Buyurun efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Arz. ettiğim 

hususun kanun .metnine göçmesinin bir mahzu
ru olur mu ? Açık artırma şeklinde. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (tstanibul) — Umumi kanunların 
hususi kanunlardan 'ayrıca zikri bahis konusu 
olmamaktadır. Bû  kanun tekniği ve ımovzuat 
icabmdandır. Bu bakımdan inetnc geçmesini 
yerinde bulmuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, saat 21 de, evvel
ce alınan karar gereğince Tapulama Kanununu 
görüşmek üzere tekrar toplanacağız. Bu ba
kımdan Birleşime 'ara veriyorum. 

Kapanma : saati : 19,00 

tapulamaya takaddüm eden sebeplere dayanı
larak itiraz olunamaz ve dâva açılamaz. 

BAŞKAN — 31 nci .madde üzerinde veril
miş bulunan bir değişiklik 'önergesi vardır, onu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31 ıiıed maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki 

cümlenin eklenmesini 'arz ve teklif ederim. 
«Ancak Hazinenin açacağı dâvalar için za

man .aşımı uygulanmaz.» 
Hatay Milletvekili 
Yahya Kanlbollat 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ıkatılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz efendim, 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde bu
yurunuz Sayın Kanbolat. 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 
Başkan, sayın 'milletvekilleri 31 nci 'maddenin 
birinci fıkrası, «Tapulamaya müsteniden tescil 
olunan tapu sicilleri, aksi hükmen sabit olun-

ÎKÎNCÎ 0 
Açılma saa 

BAŞKAN — Başkaı 

KÂTİPLER : Â. Kurtel (Kars), 

BAŞKAN — 92 nci birleşimin ikinci otu
rumuna devam ediyoruz. 

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

BAŞKAN — Yüce Meclisin daha önce al
mış olduğu karar gereğince Tapulama Kanu
nunun .maddeleri üzerindeki müzakereye de
vam ediyoruz. 

Bir önceki birleşimde Tapulama Kanununun 
31 nci an'addes'ine kadar gelmiştik. Şimdi 31 nci 
maddeyi okutuyorum. 

Sicillerin hukukî kıymeti ve sukutu hak 
müddeti 

MADDE 31. — Tapulamaya 'müsteniden te
sis olunanı tapu sicilleri, aksi hükmen sabit 
oluncaya kadar 'muteberdir. 

Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri 
tarihinden itibaren on sene geçtikten sonra, 

ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Â. Kurtel (Kars), S. Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 
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caya 'kadar mutetberdir.» ibaresiyle, gerek ger
çek 'kişilerin gayrimeııkulle.rini ve gerek Dev
let emvalimi, haksız intisaplara karşı korun'maisı 
bakımından gayet yerinde bir esas vazetmek
tedir. Gerçek kişi zilyedi bulunduğu tapusuz 
bir gayrimenkulu kendi dama tescil ettirecek
t i r ; ancak bu gayrimenkulun üzerindeki mül
kiyet hakkı «aksi hükmen sabide! uncaya ka
dar» devam edecektir. 'Bu esas bilhassa Dev
letin hüküm ve tasarrufu 'altında bulunupda, 
hazine adına henüz tescili yapılmamış Devlet 
topraklarının büyük 'mülk sahipleri tarafın
dan hile ve desise ile .galsb edilme terini önliye-
cek bir 'mahiyettedir. 

Fakat 3,1 nci maddenin ikinci fıkrası ıbirin-
ci fıkra ile ortaya atılan ve gayet yerinde olan 
bir prensibi ortadan kaldırmaktadır. «Bu sicil
lerde belirtilen haklara tescillere tarihinden 
itibaren 10 sene ıgeçtikton sonra, tapulamaya 
takaddüm eden sebeplere dayanılarak itiraz 
olunamaz ve daya açılamaz» demekle, gerek 
16 . 3 . 1950 tarihli ve 5602 sayılı Kanunla 
ve gerek 509 sayılı Kanun hüküm 1 erine daya
narak, Devlet toprakları üzerinde kurulmuş 
bulunmakta ve çiftlik sahiplerine karşı haizine 
adına .dâva açmak imkânı ortadan kaldırmak 
hedefi güdüimektedir. 

Büyük Türkiyemizde Devlet /ararına ve 
Devlet emlâki aleyhinde olarak hinden zengin 
olmak ve hiç almteri dökmeden refaha kıavuş-
ımaık zihniyeti endişe verecek dere e ede yay
ığın bir manzara arz etmektedir. Bu zihniyet
le malûl insanların, tapuya henüz tescili ya
pılmamış Devlet topraklarını gashetmek için 
gereken bütün fena (gayretleri yapacakların
dan hiç şüphe ötmemek gerekir. Devlet top
raklarına karşı tasallutu bir itiyat haline ge
tirmiş insanları himaye ötmek, taibiaten hiç bi
rimizin aklından geçmez. 

Nitekim '5607 sayılı Kanunda, gayet .haklı 
olarak, böyle takyidi 'bir (müddet konmuş 'değil
dir. Fakat her halde bir zühul eseri olarak 509 
»ayılı Kanuna, 31 nci maddeyle 10 yıllık bir 
zaman aşımı getirilmiştir. 

Gerçek kişiler, menfaatlerini Devletin hi
mayesine lüzum kalmadan (aralarında ve ibirlbir-
lerine karşı maharetle savunmak yeteneğine 
sahiptirler. Şu halde 31 nci maddede zikredi
len 10 yıllık 'zaman aşımı, gerçek kişiler bakı
mından çok istisnai bir mahiyettedir. Fakat 

aynı sözleri, Devlet toprakları mevzuibahsolur-
ken, söylemliye imkân yoktur. Bu duruma göre, 
Hazine adıına açılacak dâvalar için bu 10 yıllık 
zaman aşımının uygulanmaması gerekmektedir. 
Tadil teklifimizin Yüksek Kurulunuzca kabulü, 
hepimizce arzu edilen neticeyi sağlıyacak ni
teliktedir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon katılmamaktadır. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyemler... Önerge kabul .edilmemiş
tir. 

Maddeyi okunan şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenleir... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 32 nci maddeye 
geçeceğiz. 32 ne! (maddeyi okutmadan evvel 
Sayın Reşit Ülker tarafından veril mis bulu
nan usulî bir (itiraz mevcuttur'. İÜ unu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tapulam Kanununun müzakere şekli esasen 

İçtüzüğe aykırı (bulunmaktadır. Bununla bera
ber verilen takrirlerle ilgili maddeler de yalnız 
takrir sahibinin konuşturulması ve başkaca 
kimsenin konu şturulm aması yanlıştır. Takrir 
verilen madde hakkında tüzük hükmünce 6 ki
şinin konuşturulması ile ancak o madde müza
kere edilmiş olabilir. Bu suretle normal mü
zakere yapılmasını, aksi takdirde yapılan ka
nunun Anayasaya aykırı olacağını bildirir. Ve 
normal müzakereyi arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Yüce 
Meclis bu kanunun görüşülmesi usulünü daha 
önce kararlaştırmış bulunmaktadır. Şöyle ki; 
Sayın İsmail Hakkı Tekinel'in bu kanunun gö
rüşülmesi usulüne dair vermiş bulunduğu öner
ge Meclisçe tartışılmış ve bir karara bağlan
mış bulunmaktadır. Verilmiş bulunan önerge
nin son paragrafını okursam bu, usul itira
zına bir cevap teşkil eder kanaatindeyim. «Ka
nun tasarısının tümünün müzakeresinde sayın 
grup sözcüleri ve milletvekillerinin maddeler 
hakkında da görüşlerini sunmalarını ve mad
delerde değişiklik taleplerinin mevcudiyeti ha
linde bu taleplerini de bildirmelerini ve mad
delere geçilmesine karar verildiği takdirde sa-
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idece genel görüşme sırasında müzakeresi ya
pılmış bulunan değişiklik önergelerinin oyla
masının yapılması ve sonuç alındıktan sonra 
kanun tasarısının tümünün oya sunulmasını 
saygiyle arz ve teklif ederim.» demiş ve bu usu-
li tartış-mayı açtıktan sonra Yüksek Heyetin 
hakemliğiyle halledilmiş buhumuaktadır. 

Kaldı ki, bu Meclisçe karar altına alınmış 
önergeye rağmen Reisiniz olarak İçtüzüğün de
ğişiklik önergesini alâkadar eden maddeleri 
muvacehesinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini komisyon katılmadığı ahvalde sa
hiplerine müomelen beyan hakkını bahşetmiş 
ıbulunmaktayız. Bu itibarla bu itirazın kabule 
şayan bulunmadığını Yüce Heyetinize bildir
mek mecburiyetindeyim. 

Şimdi Sayın Süleyman Arif Emre de usuli 
yönden bir itirazda bulunmuştur, şu anda gel
miştir. Önergelerin alınmaması hususunda usul 
hakkında söz istiyorum buyuruyor. Sayın Em
re önergelerin bu kanunun tümü üzerindeki 
müzakereler bitinceye kadar verilmiş olması 
hususunda Yüce Meclisçe şimdi okumuş oldu
ğum Sayın Tekinel tarafından verilmiş olan 
önerge muvacehesinde karar altına alınmıştır. 
'Bu itibarla Yüce Meclisin kararına saygı gös
termemiz bakımından önergeyi almaktan imti
na ediyoruz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Bu kararın Yüce Meclisin kararının mevcut 
mevzuat karşısında usuli bakımdan tatbik edil-
miyeceğini izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu daha önce görüşülmüş ve 
halledilmiş bulunduğu cihetle zatıâlmize söz 
veremıiyeceğim. Çünkü daha önce Meclis bu me
selenin usuli tartışmasını yapmış, lehinde ve 
aleyhinde görüşme cereyan etmiş ve oyuyla me
seleyi halletmiş bulunmaktadır. Tekriri müza
kere İçtüzüğümüzde mevcut bulunmadığı cihet
le söz vermiyeceğim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Kanun hükmünden beyefendi, kanun hükmünü, 
içtüzük hükümlerini tartışma ile tadil edilemi-
yeceği hususunu izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Emre, ona da cevap arz 
edeceğim. Bu meselenin geçmiş yıllarda tatbi
katı vücut bulmuştur. İcra ve İflâs Kanunu, 
Ticaret Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu da aynı esas dairesinde icra edilmiştir. 

Bu bakımdan bu mevzuda alınmış bir Meclis 
kararı da vardır. Bunun haricinde bir tartışma 
konusu teşkil edileceği bahis konusu olamıya-
caktır ve ayrıca Yüce Meclisin huzurunda bu 
meselede zatıâlinizin dermeyan ettiği itiraz mü
zakere edilmiş ve karara bağlanmıştır. 

32 nci maddeye geçiyoruz. Bu madde üze
rinde Sayın Salih Yıldız, Sayın Nihat Diler ve 
Sayın Yunus Koçak'm değişiklik önergeleri 
vardır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 
Tapuda kayıtlı gayrimenku-ller 

MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı 
ise : 

a ) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hü
kümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, 
kayıt sahilbi ölmüş ise, mirasçıları adına ve eğer 
mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazıl
mak suretiyle kayıt sahibi adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıla
rın ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müd
deti içinde dâva yolu ile tapulama hâkiminden 
talebedebile>eekleri gibi murisin ölüm tarihine 
göre aranılacak belgelere istinaden idareden 
de istiyefcilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek bel
geye istinatla henüz kütükler tapuya devredil
memiş ise tapulama müdürü, devredilmiş ise 
tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle ya
pılacak intikal muamelelerinin intikal hare ve 
resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş
kası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mi
rasçılarının tapulama teknisyeni ve yardımcısı 
huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adına 
tesbit olunur. 

Noter tarafından tesbit ve tevsik edilen mu
vafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 

c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş
kası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibin
den veya mirasçılarından veyahut bunların mü
messillerinden gayriresmî surette temellük et
tiğini, bunların beyanı veya her hangi bir bel
ge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tev
sik ettiği ve ayrıca en az on sene müddetle zil
yed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit 
olunur. 
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d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat et
miş yahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut 
tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşıla
mamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müd
detle ve malik sıfatiyle zilyed bulunan kimse 
adına tesbit olunur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde üç önerge 
mevcuttur. Aykırılıkları itibariyle bir diziye 
konulmuştur. En aykırı bulunan önerge Sayın 
Yunus Koçak tarafından verilmiştir, önergeyi 
okutuyorum. Daha sonra izah sadedinde müc-
melen beyanda bulunulmasına müsaade edece
ğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasaya aykırı ve Medeni Kanunumuzun 

mülkiyetin iktisabına dair prensiplerine aykırı 
olduğundan tasarının 32 nci maddesinin tasa
rıdan çıkarılmasını teklif ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Yunus Ko
çak'm önergesine katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Nihat Diler tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 32 nci maddesindeki (C) bendi 

kısmının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Sayın Diler, verilmiş bulunar 
önergede gerekçede bahsetmişsiniz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben gerekçe
mi müsaade ederseniz izaih edeyim. 

BAŞKAN — İzah etmek istiyorsunuz buyu 
run efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş 
kan, Sayın milletvekilleri, bu kanunun nazari 
ve tatbiki bakımdan en mühim maddesi üze
rinde önerge vermiş bulunuyorum ve bu kanu
nun Anajmsa Mahkemesince veya Cumhurbaş
kanlığınca reddedilmesi hukukî zihniyetten 
uzak bir anarşi yaratacak mahiyette, vatan
daşların arasında bir tesanüt kurmak yerine 

vatandaşları birbirine düşürecek mahiyette oir 
hüküm ihtiva etmesi, yine tasfiye değil kanu
nun tatbikatını sürüncemeye götürecek mahi
yette bir madde olması dolayısiyle bu maddenin 
«O» bendinin metinden çıkarılmasını istemiş
tim. «C» bendinin maddede kalmasını istiyen 
Sayın Bakan ve çok muhterem Tapu ve Ka
dastro Umum Müdür yardımcısı Galip Esmer 
Bey «Bu kanunun icabettirdiği gaye bir tasfiye 
gayesidir. Medeni Kanun nizamının kurulması
na kadar bu kanunu tatbik etmemiz gerekir 
Fakir köylüye masraf yüklememek iealbeder. 
Tasfiye kanunu olduğu için bu gibi hükümlere 
ihtiyaç vardır.» demek ve hukuk otoritelerin
den ele bahsetmek suretiyle, bu «C» bendini 
müdafaa etmiş vaziyettedir. 

Mutherem arkadaşlarım; hukuk otoriteleri 
ne kadar üstün nisıbete sahip olurlarsa olsunlar, 
ilimde otoriterlerin fikirleri ancak hukuka uy
gun olduğu nisbette tervicedilir. Yüzde yüz 
yanlış olduğu ve basit bir mantık tahliline tabi 
tutulduğu takdirde bu mantık tahlili karşısında 
müdafaaya imkân olmıyan fikir hangi ilim oto
rite] eri tarafından ortaya konursa konsun o fi
kir yanlıştır ve yanlış olduğu da herkes tara
fından söylenecektir. Bu maddeyi Komisyona. 
almak bir defa muameleleri sürüncemede bıra
kır, süratlendirmez. Bu kanun milyonlar
ca gayrimenkule intikal imkânı verecektir. Şa
hitlik müessesesi hukukçuların itibar etmedik
leri bir müessesedir. Biliyorsunuz şahitlik bir
takım psikolojik tesirlerin altında ayıklanması 
icabeden malumatlar vermektedir. Diyorlar ki, 
bir ağır ceza mahkemesi bir şahidin veya iki 
şahidin beyanı ile bir kimsenin hayatına niha
yet veriyor, idam kararı veriyor. Muhterem ar
kadaşlarım, bir ağır ceza mahkemesi hüküm ve
rirken bir şahidin beyanına eğer uygun şekilde 
hüküm veriyorsa, o şahidin beyanını vakaların 
cereyan şekline uygun bulunduğu takdirde an
cak hüküm verebiliyor. Eğer uygun bulmuyor. -
sa, hilafı hakikat ise, bin tane şahit dahi olsu 
bir ağır ceza mahkemesi bin tane şahidin şaha
deti vakıalara uygun şekilde şahadet değilse o 

. takdirde hüküm vermiyor, birbirine mübaym 
şahitlerin şahadetleri dolayısiyle de ağır ceza 
mahkemelerinin dosyaları çok 'büyük, aşağı yu
karı beş on kilo ağırlık teşkil ediyor o kadar 
kabarıyor. 
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Şimdi eğer 'biz şahitlerin şahadetine dayana
rak bir gayrimenkulu mülkiyetini intikal ettir. 
mek imkânını bahşedersek o zaman bir anarşi 
meydana gelir. Bu gayrimenkulun iktisadi kıy 
meti fazladır, birisi ben bu gayrimenkulun üze
rinde zilyedim der, ben burayı filân kimseden 
isatmaldım der, şahit ikame etmeye çalışır. Üçer 
tane şahit dinlettiği takdirde bu şahitlerin te
ker teker şahadetlerini ayıklamak hakikate uy 
gun mudur, değil midir diye bir neticeye ulaş
mak, büyük bir zamanın alınmasına sebebolu:. 
Bu da tasfiyeyi değil sürüncemeyi meydana ge 
tirir. Gayeyi asliyeden tam mân asiyle uzakln 
şılır. 

Şahitlerin, arz ettiğim gibi, kasten yalan 
söylemesi mevzuubahis değildir, kasıtsız yalan 
söylemeleri de bahis mevzuudur. Hüküm veren 
kimseler de bunu gayet iyi bilirler, bâzı kimse 
ler hallusinasyonlarmm veya illizyonlarmın te
siri altında kalmak suretiyle yalan söylemek 
cihetine giderler. işte hu yönden de bu madcle-
ki sübut sebebi doğru değildir. 

Üçüneü olarak, «C» bendi ile âdi senette bir 
sübut vasıtası olarak ortaya konmuş bulunmak
tadır. Âdi senet de muhterem arkadaşlarım, da 
ima sahteliği iddia edilen ıbir senettir. 

Her hangi bir kimse, ben bu gayrimenkulu 
şu senede dayanarak filânkesten satmaldım 
derse bunun aksine iddia sahibi de, hayır bu 
senet hilâ'fi hakikattir, sahte olarak tanzim 
edilmiştir, derse o zaman bu senedin ceza mah
kemesine gitmesi gerekir. Çünkü sahte senet 
tanzim etmiştir, sahteliği bahis mevzuudur. Ce
za mahkemesine gidip, orada sahteliğinin meşe 
lei müstehire olarak halledilmesi lâzımgelir. 
Bundan dolayı da yine saihte senede dayanarak 
bir iktisap sebebi ortaya koydukları için bu ka
nun yine süratle yürürlüğe giremiyecektir, yi
ne bu kanun süratli şekilde tatbik mevkiine 
konamıyacaktır. 

Bütün hu sebeplerden dolayı 'bir anarşi ka 
nunu haline gelecektir. Bu anarji kanunu, ge
çen sefer de söylemiştim, kendi reylerini ver
mek yolu ile muhtelif şahitlerin şahadetlerine 
imkân vermek suretiyle vatandaşları birbirler' 
ne düşüreceklerdir ve vatandaşlar birbirlerini 
hançerliyecektirler. Her hançer darbesinde bu 
kanuna parmak kaldıran kimsenin rolü olacaktır. 
Bu sebepten dolayı bu «C» bendinin gerek hu

kukun umumi esaslarına, gerekse bizim Medeni 
Kanunun prensiplerine ve gerekse bugüne ka 
dar samimî olarak hukuk tahsili yapmış ve hu
kukun umumi esaslarına vâkıf olan kimselerin 
kanaatlerine göre, bu «C» bendinin çıkarılması 
gerekmektedir. Eğer bu «C» bendi çıkarılmazsa 
muhterem arkadaşlarım, yine Anayasa Mahke
mesince iptal edilecektir ve tekrar bu kanunun 
görüşülmesi cihetine gidilecektir. Temenni et
mem, fakat tekrar bu kanunun, bu «C» bendinin 
aleyhinde konuşmak lüzum ve zaruretini duyan 
arkadaşlar olacaktır. Onun için bu «C» bendinin 
çıkarılmasını arz ve istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor değişik

lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi ka
bul edilmemiştir efendim. Sayın Yıldız tara
fından verilmiş bulunan önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısının 32 nci maddesi

nin (d) bendinin aşağıdaki şekilde ilâve yapı
larak değiştirilmesini arz ve talebederim. 

Van 
Salih Yıldız 

MADDE 32/d : 
Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat etmiş ve 

bu müddet zarfında mirasçıları meşru bir se 
bebolmadığı halde kendi adlarına intikal yap 
tırmamışlarsa, yahut gaipliğine hüküm veril
miş veyahut tapu sicilinden malikin kim oldu
ğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi 
sene müddetle ve malik sıfatiyle zilyed bulunan. 
kimse adına tesbit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurunuz efen
dim. 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın arkadaşlar, 
maddenin (D) bendinde «kayıt sahibi yirmi se 
ne evvel vefat etmiş ise» deniyor. Yani, yirmi 
sene evvel kayıt sahibi vefat etmişse ve bu 
müddet zarfında da mirasçılar kendi adlarına 
intikal yaptırmamış iseler ve aynı zamanda ge
rek asli ve gerek fer'i surette zilyedlik varsa 
hukukî değerini tamamen kaybediyor. Buna 
mukabil tapu kayıt sahibi hayatta ise yüz se
ne de tasarruf etmemişse yine de gayrimenku 
lün hukukî kıymeti kaybolmuyor. Evvelâ mad
denin tenakuzu burada. 

mim^& . ' 
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İkincisi, mülkiyet hakkına hürmet eden biı 
diyarda bu gibi hallerde mücbir sebep, meşru 
söbep aramak da icab etmektedir. Faraza tapu 
sahibi ölmüştür, aradan 20 sene geçmesine rağ
men çocukları meşru bir sebeibe müsteniden ta 
'sarrafta bulunmamışlarsa ve bu müddet zar
fında kendi adlarına intikal yaptırmamışlara a. 
- ki, böyle meşru hâdiseler çoktur - tatbikatt'i 
bunun çok misallerine şahidoldum - buna rağ 
men tapunun hukukî kıymetini kaybetmiş ol
ması ve böyle kabullenilmesi son derece haksız 
bir muameledir. Bu itibarla ben «meşru bir se-
»bep» in ilâvesini zaruri görmekteyim. Hâkime 
burada takdir hakkı tanımakta, evvelâ mülki
yet hakkına hürmet bakımından, lüzum var
dır. Takdirlerinize arz ederim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesi
ne katılmamaktadır, önergeyi oyunuza sunu
yorum.. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle ayner. 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

33 ncü madde sekiz tane değişiklik önergesi 
vardır. 33 ncü maddeyi okutuyorum. 

Tapusuz gay rimenkuller 

MADDE 33. —^Tapuda kayıtlı olmıyan ve 
beher parçasının yüzölçümü yüz dönüme kadar 
olan (Yüz dönümü dâhil) gayrimenkul, nizasız 
ve fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfa-
tiyle zilyedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut 
şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına 
tesbit olunur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüz
ölçümü toplamı yüz dönümden fazla bulunan 
müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ay
rı sebeplere istinadettiği takdirde beher parça
nın yüzölçümü yüz dönümü geçmemek ve zil-
yedliğe ait diğer unsurlar mevcudolmak şar-
tiyle, zilyedi namına tesbit olunur. 

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil par
çaların veya aynı şahsın aynı sebebe dayana
rak zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve 
yüz ölçümleri toplamı yüz dönümü aşan birden 
fazla parçaların her birinin yüz dönümlük kıs
mı, zilyedliğe ait birinci fıkradaki unsurların 
mevcudiyeti halinde, zilyedi adına tesbit olu
nur. 
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Bunların yüz dönümü geçen kısmının zilye
di namına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin 
ayrıca, aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri 
ile tevsiki lâzımdır. 

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 

b) Zilyed lehine katiyet keslbetmiş olan 
ilâmlar, 

c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 

d) Muteber müteveili, sipahi, mültezim te
ni essük veya senedi, 

e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga 
Hazinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf 
ilmühaberi, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı atîka kalemi ka

yıtları, 

'h) Mubayaa, istihkâm ve ihban' hüccetle
ri, 

i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilme
miş tasarruf kayıtları. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini aykırılık itibariyle bir sıra dâhi
linde müzakere konusu yapılacaktır. Sayın Yu
nus Koçak tarafından verilmiş olan önerge en 
aykırısı olduğu için ^evvelâ onu okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasaya aykırı ve medeni kanunumuzun 

gayrimenkul iktisabı prensiplerine aykır? oldu
ğundan 33 ncü maddenin tasarıdan çıkarılması
nı teklif ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVNİ 
NEDÎMOĞLU (Elâzığ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Koçak izah edecek misi
niz? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

ıSaym Reşit Ülker tarafından verilmiş bu
lunan diğer değişiklik önergesini okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tapulama Kanununun 33 ncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tekili 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve be
her parçasının yüz ölçümü yirmi dönüme ka
dar olan (yirmi dönüm dâhil) gayrimenkul, çe
kişmesiz ve aralıksız en az yirmi seneden beri 
malik sıfatiyle zidyedliği belgelerle veya bilir
kişi veyahut şahit beyanları ile tevsik edilen 
zilyedi adına kaydedilir. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüz 
ölçümü toplamı yirmi dönümden fazla bulunan 
müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ay
rı sebeplere dayandığı takdirde beher parlar,m 
yüzölçümü yirmi dönümü geçmemek ve zilyed-
liğe ait diğer unsurlar rn.etveu.dolm.ak şartiyle bu 
parçalar zilyedi namına kaydedilir. 

Bir tapulama birliğinde aynı şahıs adına, 
yukardaki fıkralar gereğince, zilyedliğin bilir
kişi veya şalhit beyanları ile tevsikine dayanıla
rak yüzölçümü toplamı yetmişlbeş dönümü ge
çemez. 

Yüzölçümü yirmi dönümü geçen müstakil 
parçaların veya aynı şahsın ayrı ayrı sebeplere 
dayanarak zilyed bulunduğu yekdiğerine biti
şik ve yüzölçümleri yirmi dönümü aşan birden 
fazla parçalarının her birinin yirmi dönümlük 
kısmı, zilyedliğe ait birinci fıkradaki unsurla
rın mevcudiyeti halinde, zilyedi adına kaydedi
lir. Bunların yirmi dönümü geçen ve yetmişbeş 
dönüme kadar olan kısmının zilyedi adına kay
dedilmesi için zilyedliğin ayrıca, aşağıda yazılı 
belge ve kayıtlardan biri ile tevsiki lâzımdır. 

a)1 Onıbeş yıl veya daha önceki vergi kay
dı (15) 

b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş zilyed-
likle ilgili ilâmlar. 

c) Tasdikli irade senetleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipalhi, mültezim te-

messük veya senedi, 

e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga 
Hazmei Hassa senedi, veya muvakkat tasarruf 
ilmühaberi, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 

g) Mülkname, muhasebatı atika kalemi ka
yıtları, 

h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilme

miş tasarruf kayıtları 

Yetmişbeş dönümü aşan kısmın zilyedi adı
na kaydedilebilmesi için, 'birinci fıkra gereğin
ce delillendiren zilyedliğin ayrıca 1944 yılma 
veya daha önceki yılara ait vergi kaydı ve usu
lüne göre muntazaman ödenmiş son on yıllık 
vergiler ile tevsiki gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon okunmuş bu
lunan önergeye katılmıyor. Sayın Ülker, müc-
melen beyan edecekseniz, buyurunuz efendim. ^ 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, tümünde açıkladığım gibi burada 
esas itibariyle tartışma konusu olan yirmi dö
nüm kaydı fazla gibi gözüküyorsa da bu mad
de dikkatle okunduğu takdirde burada kade
meli ispat külfetinin konulmuş olduğu, yirmi 
dönüme kadar isbat külfetinin gayet serbest bı
rakıldığı, 75 dönüme kadar bâzı şartlarla müsa
ade edildiği, 75 dönümden sonrası için de gene 
bâzı şartlarla tescil mümkün olduğu, yani halk 
indinde bu kanun 20 dönüm diye kalbul edildi
ği takdirde «tescil imkânı ortadan kalkmıştır» 
iddiası tamamen yanlış ve mesnetsizdir ve bura
da alman esasta bir ölçü göstermek icabediyorsa, 
75 dönüm esası alınmış bulunmaktadır. Bunun 
da asıl zorunluğu memleketin muhtelif bölge
lerindeki arazilerin değer ve kıymetlerinin fark
lı olmasından ileri geldiği, eğer imkân bulunsa 
idi, Türkiye kurak, yarı kurak, nemli, yarı 
nemli bölgeler diye bu 20 dönüm esasının mese
lâ kurak bir bölge olan illerde yüz dönüme ka
dar çıkması mümkün olabilirdi. Fakat teklif 
«bir metin getirdiği -için yirmi dönüm ölçüsü 
içinde kalabilir. Yahut Komisyon bunu alıp da 
bölgeleri kurak, yarı kurak, nemli diye bölge
lere ayırır ve onlara göre de bir ölçü koyarsa 
bu en doğru şekilde olacaktır. Bu olmadığı tak
dirde bendenizin teklif ettiğim şekilde ve ilim 
adamlarının da üzerinde ittifak ettikleri metin 
doğrudur. Çünkü bunun dışına çıkan bir teklif 
şekli, toprak reformunu kökünden baltalıyacak-
tır. Toprak Reformu geldiği zaman milyarlarca 
liraya ihtiyaç gösterecektir. Vatandaşlardan 
alman vergiyle yapılabileceği için bu da alına-
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mıyacak ve toprak reformu gerçekleşemiyecek-
tir. 

Binaenaleyh Anayasamızın 37 nci maddesi 
şu esası getirmiştir: «Devlet toprağın verimli 
olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve toprak
sız olan veya yeter toprağı 'bulunmıyan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçlariyle gereken tedbirle
ri alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım böl
gelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini 
gösterebilir. Devlet çiftçinin işletme araçlarına 
sahJbolmasını kolaylaştırır. Toprak dağıtımı, 
ormanların küçülmesi veya diğer toprak ser
vetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.» 

Şimdi toprağı 'bulunmıyan çiftçiye toprak 
bağlamak amaeiyle getirilen 'bu 37 nci madde 
100 dönümlük denilen metinle ihlâl ediliyor. 

Diğer taraftan Anayasanın 53 ncü maddesi: 
«Devlet bu bölümde belirtilen iktisadi ve sos
yal amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi 
gelişme ile malî kaynaklarının yeterliği ölçü
sünde yerine getirir.» 

Şimdi 37 nci madde topraksız çiftçiye top
rak vermek için 53 ncü maddenin sınırı içinde
ki iktisadi güce dayanmaktadır. Netice itiba
riyle bu teklif dışındaki 'bir teklif veya bun
dan çok farklı 100 dönümlük teklif Anayasanın 
37 ve 53 ncü maddelerine açıkça aykırı bulun
maktadır. Onun için lütfediniz, bu 75 dönüm 
esası 20 dönüm gözükmektedir ama, esas ölçü 
içindedir. Bu esası kabul buyurunuz. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis
yon katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Deği
şiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Sayın Ali Rıza Uzuner tarafından verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama Kanununun 33 ncü maddesinde : 

«yüz dönüm» ifadesinin «yirmi dönüm» olarak 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Traibzon 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Buyu
runuz Sayın Uzuner. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başfkaıı, muhterem arkadaşlarını, kanunim tü
mü üzerinde yapılan görüşmeler esnasında ben
deniz muhalefetimi genel olarak belirtmiştim. 

Şimdi neden 33 ncü maddenin tadili lâzımdır 
hususundaki görüşlerimi biraz daha detaylı ola
rak sunmak imkânını bulduğum için de bahti
yarım. 

Değerli arkadaşlarım, köylerde tatbikat şöy
le cereyan ediyor : Toprak komisyonları, top
rak teşkilâtı bir köye yöneldiği zaman şayet 
köylüler topraksız ise katiyen tapulama komis
yonu istemiyor ve şayet köylü toprak bakımın
dan zengin ise o köylü tapulama komisyonu is
tiyor. Birisi çiftçiyi tapulamak ister, toprağı az 
olan köylüler, toprağı kâfi olan, az çok zengin 
sayılan köylüler tapulama teşkilâtını istiyor. 
Şimdi 33 ncü maddeye benden evvel konuşan 
arkadaşlarım değindiler, ben de izninize sığına
rak tekrar etmekte fayda görüyorum, Anaya
samızın 37 nci maddesine ve bununla ahenkli 
olan maddelerin ruhuna aykırıdır. Topraksız 
olan ve yeteri toprağı bulunmıyan çiftçiye top
rak sağlamak Devletin vazifesidir. Bu vazife
sini yerine getiremiyecek bir durum yaratıla
caktır. Misaller arz edeyim. Bir defa bu bilir
kişi meselesi birbirinin menfaatini koruyan bir 
keşmekeş içindedir. Vesikalardan, belgelerden 
bahsediliyor. Bunlara da belge demek mümkün 

• değil. Bunların büyük bir kısmının hukukî de
ğeri kaybolmuş fermanlar, ve sairedir. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci fıkra da gayet 
enteresandır. Bendeniz şöyle tipik bir durumu 
çare olarak düşünüyorum; tatbikatta buna ras-
lamak mümkündür : Kendisine ait arazi, nor
mal düşünürsek tatbikatta görülür, münfecirin-
den satmaldığı arazinin yanında annesinden, 
babasından, kardeşinden kalan araziyi yedi par
ça olarak düşünürse1!?:, her biri 100 dönüm olsa 
bu 700 dönüm arazinin zily e dükten dolayı tes
cili kolaylıkla mümkün olacaktır. Şimdi asıl-
istatistiklere başvurarak 4753 ve 5618 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma kanunları ki, bu ka
nunlar 1947 de yürürlüğe girmiş. 1965 yılma 
kadarki tatbikata bir göz atalım. 5822 köyde 
çalışılmış ve bu arada topraklandırılan yerli 
aile sayısı 362 444, dağıtılan arazi miktarı 
18 185 491 dönüm, halen elde bulunan dağıtıma 
hazır, Hazine arazisi 7 226 825 dönüm. Şimdi 
yıllar itibariyle bu tatbikatı tetkik edersek 1963 
te 1964 ve bilhassa kanunun yürürlüğe girdiği 
bu kanunun tasarı halinde Meclise sunulduğu 
tarihten itibaren seyri takibedeeek olursak ga-
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yet enteresan bir tablo ile karşılaşırız. Bu mad
de, - Sayın Bakan beni mazur görsünler - «yağ
ma kanun» ifadesi bu rakamların, gerçeklerin 
ifadesiyle söylenmiştir. 

1963 te topraklandırılan yerli aile sayısında 
azalma vardır. Bunların etütleri yapılmıştır, ne
ticeleri vilâyetlerde vardır. 1963 ve 1964 te da
ğıtılan arazi miktarı azalmıştır, fakat dağıtıla-
caJk arazi miktarına dikkat edecek olursanız 
1963 te 1 767 000 dönüm iken 1964 te dağıtıla
cak arazi 1 750 000 dönümdür, fakat bu yarıya, 
830 bin dönüme düşmüştür. 1965 te de bunun 
yarısına düşmüştür. Halbuki dağıtılan yalnız 
beşbin dönümdür. Demek ki, bu aradaki arazi 
boş geçmiştir arkadaşlar. Bu, Devletin resmî 
istatistiklerinden aldığım rakamlardır. Esasen 
bu kanunun maksat ve gayesinden uzaklaşıl-
ırıak suretiyle 33 ncü maddeye göre asıl çiftçiyi 
topraklandırma ile ilgili ve asıl Sayın Hüküme
timizin de benimsiyerek getirdiği Toprak Re
formu Kanununun bünyesinde yer alması lâ-
zımgelen hükümler iken, hiç ilgisi olmıyan bir 
şekilde tedvin edilmiş maddelerle şu anda karşı 
karşıya gelmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda çok şeyler 
söylendi. Geçen dönem söylendi, bu dönem de 
vaktinizi fazla almak istemiyorum, birtakım 
tipik misal arz etmiş oldum. Ben yaptığım tek
lifle, halen mer'i diğer kanunlarla bir tetabuk 
tenakuz yaratmamak maksat ve gayesi ile ve top
rak zayiatını önlemek, Hazine topraklarını daha 
rasyonel bir şekilde değerlendirmek, memleket 
realitelerine uygun bir şekilde fakir köylüyü, 
topraksız köylüyü, az topraklı köylüyü toprak 
sahibi kılmak maksadını daima göz önünde tut
mak mecburiyetinde olduğumuzu belirtmek iste
dim, Anayasamıza göre. Bunu diğer kanunlar
la çelişmesin diye balen yürürlükte olan 20 dö
nüm esasının lüzum ve zaruretine önergemde işa
ret etmiş bulunmaktayım. Esasen Yüksek Mec
lisler uzun uzun bu dönüm esası üzerinde tetkik
ler .yapmamış olsalar gerek ki, komisyonlardan 
Meclise, Meclisten Senatoya intikali halinde bu 
rakamlar daima değişmiş bulunmaktadır. Bu şu
nu ifade eder: Türkiye'nin realiteleri gerçek öl
çüde tatbik edilmemiştir. Esasen toprak normu 
diye bir konu uzun tetkik mahsulü olmuştur. Böl
gelere göre değişiyor. Daha önce tasarı görüşü
lürken bölgelerde bir aileye yetecek toprak mik
tarı ne ise bu esas alınıp, Cenupta yüz dönüm la

zımsa, daha evvel arz ettiğim gibi, beş ailenin ge-
:imı için bugün yapılan ölçüdür. Ama, Orta -
Ynadolu'da ve Doğu - Anadolu'da yüz dönüm 

kâfi gelmiyebilii*. Onun için İmar ve İskân Ba-
'ranlığı daha önce ve sonra da Toprak ve İskan 
lenel Müdürlüğü - ki, bu Köy İşleri Bakanlığına 
bağlıdır. - bu Bakanlıktaki çalışan teknisyenler 
;e ziraat mühendisleri arazinin verimini esas al-
rak suretiyle her bölgede bölgesel toprak normu 

cetvelleri meydana getirmişlerdir. Bunlar ciddî 
araştırma mevzularıdır. Bunları bu vesile ile de
ğerlendirmek mecburiyetindeyiz. Memleket rea-. 
1 itelerini dile getiren rakamlar elimizdedir. Bun
ları nazarı itibara alalım diye geçen dönemde 
ızun uzun üzerinde durduk, maalesef arkadaşla-
ımız benimsemedi. Ama ben şu inançtayım ki, 

bu kanun genel olarak Türk köylüsünün, Türk 
;iftçisinin nefine, lehine bir netice vermiyecek-
tir, ıztıraplarmı menfi istikamette artıracaktır. 
Dengesizlikler artacaktır ve Anayasamızın gayet 
:azıh olan ruhuna uygun, 37 nci ve bununla ilgi
li maddelerine uygun olarak tahakkuku mümkün 
olmıyacaktır. Lütfediniz, önergem üzerinde bi-
•az düşününüz ve hakikaten tetkik etmek suretiy

le -getirdiğim teklifimin kabulünü istirham ede
rek teşekkürlerimi sunarım. 

Sayın Başkan bir hususu arz etmek istiyo
rum, bendeniz kanun görüşülürken önerge verile
ceği inancı içinde 42 nei madde için hazırladığım 
önergemi daha önce takdim etmemiştim. Lütfen 

. bunu kabul ederseniz bir değişikliktir, memnun 
olurum. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde Sayın 
Celâl Kılıç arkadaşımızın bir önerge vermiş bu
lunduğu için size bir kolaylık göstermem müm
kündür. Celâl Kılıç arkadaşımızla temas buyu
runuz, bu önergenizi ona izah ettirme imkânı hâ
sıl olabilecektir. Müstakillen sizin önergenizi ka
bul etmem Meclisin aldığı karara aykırı olur. 

Sayın Uzuner tarafından verilmiş olan deği
şildik önergesine komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etm.iyenl.er... Değişiklik önergesi kahul edil
memiştir. 

Sayın Yahya Kanbulat tarafından verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
33 ncü maddenin birinci fıkranın aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
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Tapuda kayıtlı oimıyan ve beher parçasının 
yüzöçümü yüz dönüme kadar olan (Yüz dönümü 
dâhi!.) susuz gayrimenkul veya yirmi dönüme 
kadar o]an sulu gayrimenkul (Yirmi dönümü dâ
hil), niza sız ve fasılasız en az yirmi seneden beri 
malik sıfatiyle zilyedliği belgelerle veya bilirki
şi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan top
raksız veya... 

BAŞKAN — Komisyon..? Katılmıyor. 
Buyurun Sayın Kanbolat. 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri 33 neü maddenin bi
rinci fıkrası için ileri sürdüğümüz tadil teklifi, 
33 ncü madde dolayısiylo meydana gelen haklı 
tenkidleri önliyecek bir niteliktedir. Nitekim Dev
let Bakanı Sayın lîcfet Sezgin bu haklı tespitler
den daima şikâyet etmiş, 509 sayılı Kanunun top
rak ağalarından yana olmadığını, Hazineye aidol-
ması iktiza eden arazilerin ağalara tescil edilme
diğini ve en son olarak da bu kanunu bir yağma 
kanun addetmenin haksız ve insafsız olduğunu 
söylemiştir. Tadil teklifimiz bu nevi şikâyetleri 
ortadan kaldıracağı gibi, Sayın Refet Sezgin'in 
toprak reformu özlemine de büyük ölçüde yardım
cı olacak bir nitelik taşımaktadır. 

Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkullerin zil-
yedleri adına tescilinde iki ölçü ileri sürmekte
yiz : 

Susuz araziler için 100 dönüm, sulu gayrimen-
kuller için de 20 dönüm. Bu iki kıstasın tesbiti 
gayet objektif olmuştur. Şahıs 100 dönüm susuz 
arazi üzerinde buğday ekse ve dönüme 100 kilo 
buğday sağlaması Orta. - Anadolu şartlarında bi
le normaldir. Şu halde şahıs olarak 10 ton buğ
day elde eder ki, Toprak Mahsulleri Of islinin 
fiyatı ile bu miktar buğdayın değeri 7 800 lira 
eder. 

Zil yed 20 dönüm sulu araziyi adına tescil et
mişse, yine sağlıyacağı yıllık gayrisâfi gelir 7 - 8 
bin liradır. Çünkü bugün sulu arazi genellikle 
endüstri bitkilerinin ekim konusu olmaktadır. 
Şu halde 700 dönüm susuz gayrimenkulle 20 dö
nüm sulu arazi birbirine denk gelir sağlamakta
dır. Ayrıca bu topraklar üzerinde zilyed duru
munda . bulunan şahsın, malik sıfatiyle topraksız 
veya az topraklı olması şarttır. 

1963 yılı istatistiklerine göre 308 899 çiftçi 
ailesi topraksızdır. Ortakçılık ve kiracılık bun
ların temel geçim kapılarıdır. Aynı istatistiğe gö-
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re 5 dönümden aşağı 398 866 çiftçi ailesi vardır. 
Şu halde 1963 yılma göre toprağa muhtaç aile
lerin asgari miktarı Türkiye'de bugün 707 765 
arazi bulunmaktadır. Bu rakama tarım işçileri
nin dâhil olmadığını önemle açıklarım. 

Şu halde bugün milyonlarca köylü A. P. ik
tidarının şefkat ve himayesini beklemektedir. Ta
dil önergemiz işte bu yoksul insanları topraklan
dırmak amacını gütmektedir. 

Aksi halde 33 ncü madde şimdiki şekliyle Dev
let topraklarını büyük mülk sahiplerine bırak
makta ve ayrıca Anayasamızın 37 nci maddesiy
le bir çelişme halindedir. Çünkü Anayasamızın 
37 nci maddesi, topraksız olan veya yeter topra
ğı bulunmıyan çiftçileri topraklandırmak amaciy-
le, değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre 
toprağın genişliğini gösterebilmektedir. Yani özel 
mülkiyete sınır koymayı öngörmektedir. 

Anayasamızın bu esprisi dâhilinde Devlet top
rakları üzerinde çiftliklerin bulunmasına imkân 
vermek ve buna karşı bir tedbir almamak bü
yük bir hata olur kanaatindeyiz. Tadil teklifimiz 
bütün bu mahzurları ortadan kaldıracak mahiyet
tedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kanbolat tarafından ve

rilmiş bulunan değişiklik önergesine komisyon 
katılmamaktadır, önergeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kabadayı tarafından verilmiş bulunan 
değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 33 ncü maddesindeki (100) dönüm

lerin (50) dönüm olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif .ederim. 

Konya 
ihsan Kabadayı 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Buyurun Sayın Kabadayı. (Sıralar arasından 

karşılıklı konuşmalar) 
Sayın Yücefcök, Sayın Karcı çok rica ederim, 

karşılıklı konuşmayınız arkadaşlar. 

ALÎ KARCI (Adana) — Sizinkiler alışkın 
buna, hemen müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Sizinki, bizimki gibi bir tâbir 
kullanmanız yersizdir, manasızdır. Bu kürsüde 
oturan kimse Meclisin başındadır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; huzurlarınıza gelmiş 
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olan Ibu kanun, toprağa sahibolup da tapuya ger 
miyen toprakların tapuya bağlanması, Haziney 
ait toprakların Hazine malı olaraik kalması, er 
geç kabulüne mecbur olacağımız ve Türkiye şart 
larmı ve realitelerini kabul ederek bugünden te 
kalbbül edeceğimiz Topraf reformu Kanunu tat 
bilkatına fırsat verecek şekilde Yüksek Meclisini
zin müzakere etmesi keyfiyetidir. Bunun dı
şında maddenin (başka sekilide tezekkürünü kalbul 
edemiyorum. 

Bu kanunun (iyi niyetle hazırlandığına inanı
yorum. Ancak itirazım ve söz alışım miktarlar 
üzerinde olacaktır. Bu kanun için bundan evvel
ki dönemde bâzı arkadaşlar şanssız, talihsiz ka
nun gibi terimler kullandılar. Bir insan olarak 
gelmiş geçmişin muhasebesini tetkik edersek 
şanssızlık, talihsizlik gibi görünen birçok şey
ler haddizatında şanstır ve talihliliktîr. Bidayet
teki kalıbı şanssızlık, talihsizlik gibi görünür, 
ancak sonraki hâdiselerle onun şans ve taliM'i ol
duğu anlaşılır. Şu kanunun tarihçesi, gelmiş 
geçmişi tetkik edilirse, başından cidden garip hâ
diseler geçmiştir. Geçmişe göre talihsizliktir. 
Ama Yüksek Meclisin uyarmak, Türkiye'de top
raksız olan vatandaşları içinde bulunduğu şart
lara göre korumak için Meclisi uyarmak gere
kir. Benim samimî inancım budur. 

Üçüncü defa Meclise geliyor. Bu kanunda 
esas olan, vatandaşın bihakkın sahibolduğu, ana
sının ak sütü gibi malı olan toprağı tapuya bağ
lamaktır. Ama sureti katiyede sahibi olmadığı 
toprağı, maddelerin açık "kapılarından geçerek 
tapulamasına fırsat vermemek de hepimizin va
zifesidir. 

Bu kanunun Hükümet tarafından ilk sevk 
edilişinde asi olan ölçü 20 dönüm miktar, Meclis
te 75 dönüme çıkmıştır, sonra Senatoda 100 dö
nüm olmuş, 50 dönüm olmuş ve yine tekrar bir
çok safahattan geçtikten sonra huzurunuza gel
miştir. Şöyle bir bakacak olursak bidayette 20 
dönüm iken 100 dönümü ziilyedlik esasında tapu
lamayı kabul ediyoruz, fazlası için de bâzı ka
nunlarda sıralandığı şekilde a, b, c gibi belge
lerle tapulamasına cevaz veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlardan bâzıları «bu kanu 
nun tapulama ile hiçbir ilcisi yok» dediler. Ol
madan vermek Allah'a mahsustur. Eninde so
nunda Tapulama Kanununa tatbik etmeye mec

bursunuz. Bu memlekette, Türk vatandaşıyım 
îiyen herkesi kendi sanatında, iştigal ettiği meş
galede karnını doyurup tatmin etmeye mecbur-
îunuz. % 70 i köyde oturan, toprakla iştigal 
eden ve her gittiğimiz yerde bize «toprak top
rak!» diye bağıran fakir vatandaşlara, bir gün 
Yüksek Meclisiniz Toprak reformu Kanununu 
çıkarmaya mecbur olduğu zaman, toprak olmaz
sa neyi vereceksiniz? Yarın vereceğimiz toprağı 
bugünden düşünmeye ve bulup damla damla da
ğıtmaya mecburuz, mecbursunuz. Bugünden 
birçok geniş ölçülerle bu toprağı dağıtırsak, sa
mimiyetle söylüyorum ki, yarın toprak dağıtma
ya kalktığımız zaman dağıtacak toprak bıılamı-
yacağız. Veya çıkardığımız şu kanunla toprağı 
pek çoğu - anatâbirlni kullanmıyacağım, benim 
de soyum sopum ağadır - almış olacak, yedine 
geçirmiş olacak, öyle ise bugünden yarına Ha
zinenin sırtına büyük külfetler yüklemem ek için 
hepimiz nefsine hâkim, vicdanına esir olarak dü
şünmeye mecburuz. Bunun dünya ve uhra he
sabının verileceğine ben kaaniim, bu hareket 
noktasından ele alarak söylüyorum. 

Beyler, burası Türkiye'dir. Türk olarak çok 
iyi bilirsiniz ama bir yabancı kalemin Türkiye'yi 
tarifini sizlere söylemek İsterim: «Türkiye her 
mevsimde dört mtevsimi olan, yedi iklime ait her 
türlü m ey vasi ve sebzesi yetişen bir memleket
tir.» 

öyle ise Türkiye toprak ve iklim bakımından 
mütecanis tek nitelikte bir memleket değildir. 
Adana'sı başka, Ege'si başka, Orta - Anadolu'
su başka, Şarkı başka, Karadenizi başkadır. 
Onun için memleketimizde zaman zaman hazır-
lana gelen toprak reformundaki ölçüler kıraç 
toprak, nemli toprak, sudu toprak diye ayrılmış, 
çeşitli ölçüler konmuştur. Demek ki, bunu ha-
zırlıyan teknisyenler, buna bihakkın vakıf olan 
insanlar. Türkiye'nin değişik iklim ve fonksi-
vonlarını »kalbul etmiş ve toprak dağıtımında ve
rilecek miktarları değişik esaslara göre bağla
mıştır. Hal böyle iken biz Türkiye'nin değişik 
ölçülerini kabul etmiyoruz, 100 dönüme kadar 
zilyed, 100 dönümden sonra şu ölçüye ve bel
celere göre toprak veriniz diyoruz. Eğer 33 ncü 
maddeyi buna göre çıkarırsanız Türkiye'nin 
gerçeklerini, tabiatını, iklimini, mevsimini bil
meden çıkarmak suretiyfte, özür dilerim, benim 
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'kanaatim odur ki, bu maddeyi böyle çıkara
caksınız. Hata etmiş olacaksınız. Geliniz bu 
maddeyi böyle çıkarmayınız. Türkiye'deki de
ğişik iklimlere göre ve bidayette sevk edildiği 
20 dönüm esasına göre olmasında bon biraz 
musırrım. Biraz da hattâ Hazineye külfetler 
yülkliyeceksıiniz. Birçok topraksız insanları bu
günden toprak alamazsın gibi bir akıbete sürük
lemiş olacaksınız. 

özetliyorum ve son sözümü söylüyorum. 
Bu madde böyle çıkarsa, bu madde ile toprak
sız olan küçük çiftçinin yararına bir madde çı
karmış olmuyorsunuz, haddizatında toprağı 
olan, «ağa» terimine sığan, her türlü imkânı 
mevcudolan insanlara bir kere daha imkân sağ
lamış oluyorsunuz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon katılmamaktadır. önergeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler.. 
önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Yahya Kan'bolat tarafından verilmiş 
bulunan diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
33 ncü maddenin 4 ncü fıkrasının, birinci 

cümlesinin aşağıdaki şlelkildıe tadilini arz ve tek
lif ederim. 

«Bunların yüz dönümü geçen kısmının zil
yedi namına tesfbit edilebilmesi için zilyedi iğin 
ayrıca aşağıda yaızılı belge ve kayıtlar ile tevsiki 
lâzımdır.» 

Hatay 
Yahya Kanbolat 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor musunuz? 
Sayın Kanpolat izahı yönünden bir söz istiyor 
musunuz 1 istemiyorsunuz. 

KOMİSYON ADINA KEVNt NEDİMOĞ-
LU (Elâzığ) — Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum 

Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmemiştir. 

Sayın Kanbolat tarafından verilmiş "bulu
nan diğer bir değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama Kanununun 33 ncü maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Hatay 
Yahya Kanbolat 

«Ancak c, d, e, f, g, h ve i boııdlerinde yazılı 
belge ve kayıtların, üzerlerindeki tarih göz önü
ne alınarak bunların doğruluğunun kâğıt, mü
rekkep ve kullanılan kalem bakımından yetkili 
bilim müessesol erince incelenerek tasdiki gere
kir» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVNİ 

NEDlMOĞLU (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Kanbolat, söz istemiyor
lar. Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
kalbul edilmemiştir. 

Sayın Diler tarafınızdan verilmiş bir değişik
lik önergesi vardır, Sayın Diler, gerekçeyi de yaz
mışsınız müsaade ederseniz gerekçe ile amel ede
lim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — izah edece
ğim efendim. 

BAŞKAN —• Değişiklik önergesini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

ckılenmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 

33 ncü maddenin son fıkrasının sonuna: Bu 
kayıtlar ve vesikalar her halükârda ispat yönün
den bilirkişi veya şahadete tercih edilir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar; 33 ncü madde tapusuz gayrimen-
kullerin nizasız ve fasılasız en az 20 seneden be
ri malik sıfatiyle zilyedi bulunanlara ne şekil
de intikal edeceğinin ispatı bakımından tesbit 
edilmiş bir maddedir. Madde esasen Medeni Ka
nunun 639 ncu maddesi ile hukukumuza gir
miş, Medeni Kanunun 639 ncu maddesini isviç
re'den alınırken yanlış tercüme edilmiş, İsviç
re'deki aslı Hazineyi hasım göstermek suretiyle 
olduğu ve vergi kaydı ve saire aranmadığı hal
de, bilâhara 639 ncu maddenin memleketimizde 
Hazineyi hasım göstermeden hasımsız tescil dâ
vasına imkân verdiği için, birçok kimseler Ha
zinenin, hasım şahısların arazilerini iki şahit 
göstermek suretiyle kendi lehlerine tescil etmiş, 
bu suretle haksız iktisaplara sebebolmuştu. işte 
639 ncu maddenin değiştirilmesi, 6333 ve 6335 
sayılı kanunlarla, gerek Medeni Kanunumuz 
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gerekse 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi bu 
haksızlıkların önüne geçmek gayesiyle tadil 
edilmiş ve 20 dönümden fazla olan gayrimen-
kullerin tescil edilebilmesi için zilyedliğin vergi 
kayıtları ile ispat edilmesi lüzum ve zarureti or
taya konulmuş, bu zaruretle 20 dönümden fazla 
olan arazilerden vergi kaydının ispat vesikası 
olması aranmıştır. Bunu içtimai zaruretler do
ğurmuştur. 639 ncu maddenin ve 5602 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin tadili bir içtimai za
ruretten doğmuştur. Bu içtimai zaruretle Ha
zinenin arazisini, şahısların arazisini yağma va
ziyetinde kendi lehlerine iki yalancı şahit din
letmek suretiyle iktisabeden adamların önüne 
geçmek gayesiyle konmuştur. Bu içtimai zaru
ret bugün hafiflcmemiştir, daha fazlalaşmıştır. 
Çünkü arazinin iktisabî kıymeti daha fazlalaş
mıştır. Herkes bu kanun maddesini istismar et
mek ve bu kanunun açık kapılarından istifade 
etmek suretiyle birtakım, haksızlıklara meylet
mek gayesiyle hareket edecektir. Böylece orta
ya çıkacak haksızlıklarının önünü almak zaru
reti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, esas itibariyle İsviçre 
Medeni Kanunundan alınmış olduğuna göre, ts-
viçrf. Medeni Kanununda da 20 sene nizasız ve 
fasılasız zilyedliğini ispat eden kimse adına gay
rimenkulun tescili âmir hükmü olduğuna göre 
bunun vergi kaydı olmasa dahi şahitlerle is
patı mümkündür, mümkün olması gerekir. Fa
kat muhterem arkadaşlarım, bizim memleketi
mizde kadastro yapılmamıştır, ama Devletimiz 
kadastronun yerine vatandaşların itibar ettiği 
bir vergi kaydı muamelesi, vergi kayıtları bu
gün vardır. Vatandaş senelerden beri vergisin: 
vermiştir, kaydı da vardır. Yine vergi kaydının 
olmasına göre senelerden beri zilyedi bulundu
ğu bir gayrimenkul sahibi vefat ettiği takdirde 
ve bu sahibin küçük çocukları olduğu ve bun
lar vesayete muhtaç bulunduğu takdirde her 
hangi bir başka kimse, ister 20 dönümden aşa
ğı olsun, ister 20 dönümden yukarı olsun, o gay
rimenkulun üzerinde zilyedlik iddiasında bulu
nur, iki tane yalancı şahit de ikame ederse, o 
zaman büyük bir haksızlık ortaya çıkar ve do-
layısiyle şahitleri dinleten kimse de fazla ola
bileceğinden, hem hak tam mânasiyle taayyün 
etmiyecek, hem de kanunun bu maddesi hükmü 
tatbik edilirken büyük güçlüklerle karşı karşı

ya kalınacak, bu suretle yine bir anarşiye se-
bebolunacaktır. 

İşte bu sebepten dolayı Medeni Kanunun as
lının alınmış olduğu İsviçre Medeni Kanunun
da 20 dönüm, veya dönüm kıstası esas alınmak
sızın zilyedlik esas şart kabul edilmiştir. Zil
yedliğin ispatı da başta vergi kaydı ile olur ka
naatindeyim. İster bir veya iki dönümlük olsun, 
ister 100 dönümlük olsun, Hazinenin arazisi 
eğer vergi kaydına dayanıyorsa, şahsın arazisi 
vergi kaydına dayanıyorsa, kendi vergi kaydı
nı ibraz eden bir kimse, gerek Hazine ve gerek
se şahsın olsun, vergi kaydı şahitlerin şahade
tine tercih edilirse bak taayyün eden. Gerçi 
maddenin yazılış şeklinden bu şey çıkarılır, bu 
sıralanmış. 33 ncü maddeyi aynen okuduğumuz 
manian bundan bu mâna çıkıyor : 

«Tapuda kayıtlı olmıyan ve beher parçası
nın yüzölçümü yüz dönüme kadar olan (Yüz 
dönümü dâhil) gayrimenkul, nizasız ve fasıla
sız en az yirmi seneden beri malik sıfatiyle zil-
ycdliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit 
beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tesbit 
olunur.» 

Burada sıraladığıma göre belgelerin içine 
/ergi kaydı da giriyorsa elbetteki belgelerin bi
lirkişi ve şahit beyanlarından daha evvel nazarı 
itibara alınması gerektir. Fakat kendisine hür
met ettiğim Tapu ve Kadastro Umum Müdürü 
Calip Esmer Bey, vergi kayıtlarının 100 dönü
me kadar olan gayrimenkulleri de şahitlerin şa
hadetine ve diğer belgelere tercih olunacağını 
ifade ettiler. Eğer bu şekilde tatbik edilirse bir 
yanlış anlamaya sebebolacak, dolayısiyle maddi 
sübut sebepleri ortada iken sübjektif sübut se
beplerine dayanarak iktisap ortaya çıkacak 
olursa bu hem haksızlığa, hem de arz ettiğim 
gerekçe dolayısiyle bir anarşiye sebebolacaktır. 
Bütün bunların önüne geçmek gayesiyle teklifi
mi yapmış oluyorum. Galip Esmer Beyin iddia 
ettiği şekilde şahit beyanlarını 100 dönümden 
aşağı yüzölçümü tescillerinde esas kabul eder
sek, burada maddenin içinde tahtında müstetir 
bir tenakuz da ortaya çıkacaktır. Yüz dönüme 
kadar olan meselelerde şahidin şahadetine bi
rinci derecede itibar edilmek meselesi ortaya 
çıkacaktır. Madde devam ediyor : 

«Bunların yüz dönümü geçen kısmının zil
yedi namına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin 
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ayrıca, aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri I 
ile tevsiki lâzımdır. 

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Zilycd lehine katiyet kesbetmiş olan 

ilâmlar, 
c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim te-

messük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga 

Hazinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf 
ilmühaberi, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı atika kalemi ka

yıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilme

miş tasarruf kayıtları.» 
Şimdi eğer 100 dönümden aşağı ise o tak

dirde bu kayıtlara itibar edilmeme mânasını 
çıkarıyor Sayın Umum Müdür Muavini. Bu 
takdirde maddenin içinde maddenin diğer hü- I 
idimleriyle bir tenakuz meydana getiriyor. 100 
dönümden yukarı olan şeylerde bu kayıtları 

esas olarak kabul ettiğimize göre 100 dönümden 
aşağı olan gayrimenkullerde bu kayıtları evle-
viyetle kabul etmemiz gerekir. Bunun için mad
denin sonuna : «Bu kayıtlar her halükârda de
lil tesbitinde şehadete ve bilirkişinin beyanına 
tercih edilir» ibaresi konulduğu takdirde mad
de vuzuha kavuşacaktır. Medeni Kanunun İs
viçre'deki aslına uygun bir espri kazanmış ola
caktır ve büyük haksızlıkların önüne geçecek
tir. 

Önergenin bu yönden kabul edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis

yon katılmamaktadır. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekli ile oyunu
za sunuyorum... 

NUEİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Hükü
met ne diyor? I 

BAŞKAN — Hükümete sormak mecburiyeti 
yok. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Öyle
dir Sayın Başkanım. Hükümet belki cevap ve- I 
ı-ir, maksadım hizmet yapmaktır. I 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bu arada 
bir usulî mesele ortaya çıkıyor. Şayet zatıâlini- | 

I zin bir değişiklik önergesi olsaydı, bunu beyan 
ederken Hükümete de bir soru sormak imkânı
nız olacaktı, ^ i m d i eğer bunu kabul edersek 
bundan sonraki sistemimiz bozulur ve Yüce 
Meclisin aldığı karara aykırı hareket etmiş olu
ruz. O bakımdan sırf bu yönden zatıâlinizin be
yanını kabul edemiyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkanım soracağım sual çok önemli. Bilhassa 
İstanbul'daki birtakım tescil dâvalarına ışık tu
tacağı için, bir soru sormak istiyorum. Sanırım 
Hükümet lütfedip cevap verecektir. Millî men
faatlerimize de yararlı olabilir. 

BAŞKAN —• Demin de arz ettim Beyefendi, 
şimdi bu yolu açmış olursak her madde hakkın
da her arkadaşımız sual sormak yoluna gide
cektir ki, bu da Yüce Meclisin almış olduğu ka
rara aykırı bir durum arz edecektir. Sırf usulî 
yönünden mazur göreceğinizi tahmin ederim. 

Değişiklik önergesi kabul edilmedi. 33 ncü 
maddeyi yazılan ve okunan şekliyle Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

DEVLET BAKANİ REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Kodamanoğlu'nun sualine 
yazılı olarak cevap vermeye amadeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın arkadaşlarım, 34 ncü, 35 nci, 36 ncı ve 

37 nci maddelerde değişiklik önergeleri yoktur. 
34 ncü maddeyi okutuyorum. 

Taksim halinde 

MADDE 34. — Tapuda kayıtlı gayrimenku
lun malikleri veya bunların mirasçıları ve ta-

I puda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 33 ncü 
madde gereğince tahakkuk eden zilyedi eri ara
sında taksim edildiği belgelerle veya bilirkişi 
veyahut şahit beyanları ile sabit olduğu tak
dirde, gayrimenkullar taksim veçhile zilyedleri 
adına tesbit olunur. 

BAŞKAN — 34 ncü maddeyi yazılan ve oku
nan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 34 ncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 
Umumun istifadesine mahsus köy ortamalları 

MADDE 35. — Mera, yayla, kışlak, otlak, 
harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi 
âmmenin istifadesine tahsis edildiği veya ka
dîmden beri umumun istifade ve intifa ettiği, bel-

I gelerle veya bilirkişi ve şahit beyanı ile tevsik 
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edilen ortamalı arazi sınırlandırılır, parsel nu
marası verilerek yüzölçümü hesaplanır. 

Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadı
ğı gibi bu suretle belirtilen gayrimenkuller, 
hususi kanunlarda yazılı hükümler mahfuz kal
mak üzere hususi mahiyette konu teşkil etmez
ler. 

BAŞKAN — 35 nci maddeyi yazılan ve oku
nan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 35 nei madde aynen 
kabul edilmiştir. 
Kamu hizmetlerinde kullanılan köy ortamalları 

MADDE 36. — Namazgah, mezarlık, yunak, 
köy odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla 
yapılan cami, okul ve tesisleriyle, kitaplık ve 
sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinde kullanılan 
gayrimenkuller, sınırı içinde bulunduğu köy 
tüzel kişiliği adına, 

Tapu kayıtlarına veya özel kanunlarına gö
re Hazine, özel idare veya belediyeye ait bu 
gibi gayrimenkuller adı geçen tüzel kişiler adına, 

Tesbit edilir. 
BAŞKAN — 36 ncı maddeyi yazılan ve oku

nan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ihya 

MADDE 3.. — Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu hükümlerine göre; Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunup kamu hizmetlerine 
tahsis olunmıyan taşlık ve dclicelik araziden 
27 . 3 . 1950 tarihinden önce masraf ve emek 
sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik veya 
tarla haline getirilmek suretiyle ihya edilmiş 
gayrimenkuller, Hazine adına tesbit ve tescil 
olunur. İhya edenlerle kanuni veya akdî halef
leri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde 
gösterilir. Bu gibi yerler hakkında yetkili mer
cilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
muaddel geçici maddesi hükmü uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller üzerine Hazine ta
rafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o 
yerde tatbik edilinceye kadar ahara temliki 
tasarrufta bulunamıyacağı gibi, ihya edenlerle 
haleflerinin zilyedlikleri ihlâl olunamaz. Bu 
cihet tapulama tutanağında belirtilir ve kütü
ğün şerhler hanesine işaret olunur. 

Bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ihya
sına başlanmış olan gayrinmenkulleı* doğrudan 
doğruya Hazine adma tesbit ve tescil olunur. 

özel kanunlar hükümleri saklıdır. 
Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında 

şartları uygun bulunduğu takdirde 33 ncü mad
de hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 37 nci maddenin yazılı ve oku
nan şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Hazine adma tesbit 
MADDE 38. — Yukardaki maddelerin hü

kümleri dışında kalıp da tescile tabi olan gay
rimenkuller Hazine adına tesbit olunur. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde Saym 
Kanbolat tarafından verilmiş bulunan bir de
ğişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
38 nci maddenin aşalıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
«Yüzdönümü aşan tapusuz gayrimenkuller 

ilk önce Hazine adına tesbit ve tescil olunur.» 
Hatay 

Yahya Kanbolat 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine komisyon 

katılmıyor. Sayın Kanbolat, buyurunuz. 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 

Başkan, saym milletvekilleri; tadil teklifimiz 
çok istisnai hallere münhasır kalmak vasfını 
taşımaktadır. Ama 509 sayılı Kanuna yapılan 
çeşitli ithamları önliyecek bir niteliktedir: 

Tapu ve Kadastro bütçesi müzakeresi sıra
sında Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sa
yın Ömer Lûtfi Bozcalı, konuşması sırasında 
509 sayılı Kanunun tatbikatı ile ilgili olarak 
şu bilgileri vermektedir: 

1. 509 sayılı Kanunun 1,5 yıllık zaman zar
fında 104 bölgede tatbikat görmüştür; 

2. 66 bölgede 267 köyde uygulandı. 100 dö
nümden fazla tapusuz gayrimenkule rastlan
madı; 

3. 35 bölgede ve 197 köyde uygulandı 
100 - 150 dönüm arasında 795 parsel tesbit edil
di. Bunun: 

Ortalama 
Parsel Dönüm Tescil dönüm 

204 17 7,890 Hazine adma — 
22 13 473 Kamu tüzel kişiliği — 

adına 
569 107 277 Şahıslar adma 188 

795 
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Devlet Bakanı Refet S ezgin'in verdiği bilgi
ye göre ise: 

38 bölgede 100 dönümden fazla 850 parsel 
tesbit edilmiştir ve 326 288 dönümü kapsamak
tadır. Bımıın: 

Ortalama 
Parsel Dönüm Tescil dönüm 

223 182 388 Hazine adına — 
35 19 026 Köy tüzel kişiliği — 

592 124 870 Şahıslar adına 210 
Birisinde ortalama dönüm miktarı 188, di

ğerinde ise 210 dönümdür. Kaldı ki, verilen bu 
iki bilgi de yanlıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı
nın burada verdiği bi]gi bu iki arkadaşımız 
tarafından verilen bilgilerin yerinde olmadığını 
göstermektedir. Bu kürsüde aynen şu ifadede 
bulunulmuştur: 

«509 sayılı Kanunun uygulanmasından bu 
yana da elde edilen neticeleri Sayın Bakanı i 
açıkladılar. Bendeniz kendilerine malûmat ver
mekte hatâ etmişim.» 

Yani demek istiyor ki, daha önce verile: 
bilgi sıhhatten tamamen uzaktır. 

Devam ediyor. 
«Bendeniz de şunu ilâve edeyim. 592 par

selde vatandaş adına tesbit edilen 124 bin kü
sur arazi tek kişi adına ait değildir, 8 ilâ 10 
hissedarlı kimselere aittir. Eğer bunun da ne
ticesini ineeliyecek olursak beher kişiye 5 dö
nüm arazi düşmektedir.» 

Şu halde teklifimiz Tapu ve Kadastro G 
nel Müdür Yardımcısının açık ifadesiyle, bü
yük mülk sahiplerini mutazarrır etmemektedir. 

Fakat buna mukabil, tadil teklifimiz, 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa uygun 
bir paralellik kurmaktadır. Tadil teklifi 100 
dönümden aşağı tapusuz gayrimenkullerin top
raksız veya az topraklı menkullerin, topraksız 
veya az topraklı köylülerin mülkiyetine geçme
sini öngörmektedir. Şüphesiz bu hepinizce ar
zu edilen bir sunuştur. Yüz dönümü aşan ta
pusuz gayrimenkullcrin her şeyden evvel Ha
zine adına tescili ise 5618 sayılı Kanun tarafın
dan zaten öngörülmektedir. 

Şu halde tadil teklifimiz ikinci plânda bu 
mahzuru da önliyecek bir niteliktedir. 4753 sa
yılı Kanuna, 9 ek madde ve 3 geçici madde 
ekliyen 5618 sayılı Kanunun ek 7 nci madde

sinin gerek 1 nci ve gerek 2 nci fıkı ayında 
«tapuca kayıtlı olmıyan Devlet topraklarının 
topraksız veya az topraklı çhtçiyi topraklan
dırmak üzere, önce Hazine adına ve sonra nak
len hak sahipleri namına tescili prensibini koy
maktadır.» Şu halde tadil teklifimiz ilk plânda 
4753 sayılı Kanunla paralellik kurarak toprak
sız v az topraklı çiftçiyi korumaktadır. 

Ayrıca 100 dönümü aşan toprakların, mülk 
sahiplerine munzam bir mülk olarak veril cmiye-
ceği kanaatindeyiz. 

4753 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre: 
«Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülki
yeti altında bulunup kamu işlerinde kullanılım-
yan arazi bu kanun hükümlerine göre dağıtılır.» 

Aynı kanunun 10 ncü maddesi: «8 nci mad
de gereğince dağıtılacak araziden maddenin 
(a) bendinde yazılı olanlar bu kanunun yürür-
üğe girmesiyle... Tarım Bakanlığı emrine geçer. 

«Böylece Devlet tarımsal toprakları, Anaya-
;a gereğince çiftçiyi topraklandırma hizmetine 

tahsis edildiğinden bir «âmme emlâki» olmuş
tur. Âmme emlâki ise, zilyedlik yani zamanagı-
miyle bozulamıyacağından bu gibi toprakların 
özel kişilere tapulanmasma imkân yoktur.» de
mektedir. 

Şu halde tadil teklifimiz ikinci plânda bu 
mahzuru da önliyecek niteliktedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —. Değişiklik önergesine Komis

yon katılmamaktadır. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, tavzih bakımından 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Kanbolat arkadaşımız iki hususu dikkat
ten kaçırmış bulunmaktadır. Birisi, Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm Cumhuriyet Senatosunda bütçe mü
zakereleri sırasında grup sözcüsü olarak vâki 
beyanının zamanı, ikincisi de kanun tasarısının 
müzakeresi sırasında en son bilgileri ihtiva eden 
bendenizin beyanı. 

Tabiatiyle bundan dört ay evvelki, altı ay 
evvelki tatbikat neticesi başkadır, 4 - 5 ay son
raki tatbikattan elde edilen neticeler başkadır. 
Rakamların değişmesi bundan mütevellittir. An
cak bu hususu dikkatten uzak bulundurmuş
lardır. 
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İkinci bir nokta da, Tapu ve Kadastro Umum 
Müdür Muavini Galip Esmer Beyin bundan ev
velki birleşimde vâki bir beyanından neş'et et
mektedir. Gerçekten Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün Bakanlığa tevdi ettiği en son 
rakamların verilişi esnasında şahıslar adına ka
yıtlı parsel sayısı bildirildiği zaman, bâzı parsel
lerin birkaç şahıs adına tesbit edilmiş olduğu hu
susu bildirilmemiştir. 

Galip Esmer Beyin burada Bakama beyan et
meyi unuttuğum diye bahsettiği husus bundan 
ibarettir. 

Bu vesile ile bir hususu Yüce Meclise arz et
mek isterim : 509 sayılı Kanunun ve sevk edilen 
tasarının tümünü muhafaza etmek düşüncesi içe
risinde takdim edilen bütün değişiklik önerge
lerinin Hükümet olarak aleyhinde olduğumuzu 
arz ederiz. 

BAŞKAN — Başka beyan yok. Değişiklik 
önergesini Yüce Heyetin oyuna sunuyorum Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler... Değişiklik öner
gesi kabul edilmemiştir. 38 nci maddeyi yazılan 
ve okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 38 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Takyitler ve mülkiyetin gayrı aynî haklar 

MADDE 39. — Tapuda kayıtlı gayrimenku
lun zilyed lehine, tesbitinde, gayrimenkulun 
takyidinden, mülkiyetin gayrı aynî haklardan, 
tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü 
şahısların hakları saklı tutulur. Tapu kayıtla-
rmclaki bu nevi hak ve mükellefiyetler tapula
ma tutanağında belirtilerek yeni kütüklere ay
nen geçirilir. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmemiştir. Maddeyi yazılan 
ve okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... 39 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Muhdesat 

MADDE 40. — Gayrimenkul üzerinde arzın 
malikinden başkasına ait muhdesat mevcut ise, 
muhdesatm cinsi ve ihdas tarihi tutanağın ikti
sap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle 
muhdesatm sahibi tutanağın ve kütüğün be
yanlar hanesinde gösterilir. 

BAŞKAN — 40 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. 40 nci maddeyi Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 40 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı 
haller 

MADDE 41. — Bu bölümde aksine hüküm 
bulunmıyan hallerde, Türk Kanunu Medenisi 
ile diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde veril
miş değişiklik önergesi yoktur. Oyunuza sunu
yorum. Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin 
MADDE 42. — Değişmez ve genişletilmeye 

elverişli olmıyân sınırlı tapu kayıtları ile diğer 
belgelerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve belge
lerde gösterilen sınıra itibar olunur, özel kanun
ların kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edil
mesini göz önünde tuttuğu haller saklıdır. Ancak, 
Hazinece özel kanunları hükümlerine göre miktar 
üzerinden satılan tefviz veya tahsis edilen veya 
parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık, satış, 
tefviz, tahsis veya dağıtım tarihinden başlıyarak 
on yıl geçmiş ise miktarına bakılmadan kayıt sa
hibi adına tesbit edilir; on yıl geçmemiş ise mik
tar fazlası hakkında 5618 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi hükmünün kayıt sahihi lehine uygulanıp 
uygulanmıyaeağı en büyük mülkiye âmirinden 
sorularak alınacak karşılık uyarınca işlem yapılır. 

Değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı 
belirtmekte, kayıt ve belgelerde yazılı miktara 
tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını 
itibar olunur. 

Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise 
yerine uygulama kabil olduğu takdirde haritaya 
itibar olunur. 

Bu maddede yazılı gayrimenkullerde husule 
gelen miktar fazlalıklarında da şartları uygun 
bulunduğu takdirde 33 ncü madde hükmü uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Celâl 
Kılıç'm bir önergesi vardır. Okutuyorum. Sayın 
Kılıç önergenizi izah sadinde kısaca söz isteye
cekseniz gerekçesini okutmayayım. 

CELÂL KILIÇ (îçel) — Kısaca söz isteyece
ğim başkanım. 



M. Meclisi B : 92 5 . 5 . 1966 O : 2 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kanunun 42 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

tadiline delalet buyurmanızı arz ve teklif ederiz. 
Eskişehir İçel 

îsmet Angı Celâl Kılıç 

MADDE 42. — Değişmez ve genişletilmeye 
elverişli olmayan sınırlı topu kayıtları ile diğer 
belgelerin muhtavasmı tâyinde, kayıt ve belge
lerde gösterilen sınıra itibar olunur, özel kanun
ların kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar 
edilmesini göz önünde tuttuğu haller saklıdır. 

Ancak, hazinece özel kanunları hükümlerine 
göre miktar üzerinden veya ifrazen bir kısmı ve
ya tamamı, satılan tefviz veya tahsis edilen 
yahut parasız dağıtılan yerlerden zuhur eden 
fazlalık, satış, tefviz tahsis yahut dağıtım tari
hinden itibaren, on yıl nizasız fasılasız mülk 
sıfatıyla kullanılmış ve vergisi de fazla miktara 
göre ödenmiş ise asli tapu kavdı hudut ve miktarı 
esas alınmaksızın, tasarruf edilen fazlalık, zilyed 
veya halefleri adına tesbit ve tescil edilir. 

Sabit hudutlu yerlerdeki zilyetlik on seneyi 
geçmemiş ise fazlası hakkınla 5618 sayılı kanunun 
2 nci maddesi hükmünün kayıt sahibi lehine uy
gulanıp uygülanamıyacağı en büyük mülkiye 
âmirinden sorularak alınacak karşılık uyarınca 
işlem yapılır. 

Kayıt ve belgeler, haritaya dayanmakta ise, 
yerine uygulama kabil olduğu takdirde, harita
ya itibar olunur. 

Bu maddede yazılı gayrimenkul lerd e husule 
gelen miktar fazlalıklarından da şartları uygun 
bulunduğu takdirde 33 ncü madde hükmü uygu
lanır. 

BAŞKAN — 42 nci maddeye ait tadil tekli
fine Komisyon katılmıyor. Değişiklik önergesi 
üzerindeki fikirlerimizi mücmelen beyan edecek
siniz. Buyurunuz Sayın Kılıç. 

CELÂL KILIÇ (İçel) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, Türkiye'de tapu sicili munta
zam ve ilmî esaslara dayanmamaktadır. Vâzıı ka
nun 1950 yılından itibaren Türkiye'de tapu si
cilini sağlam ve ilmî esaslara bağlamak, eski ta
pu sicillerini tasrih edebilmek için 5602 sayılı 
Kanunu çıkarmış ve tatbikine geçmiştir. 5602 sa
yılı Kanunun yaptığı hukukî tahribat ve nok
sanlık anlaşılmış olmalı ki, vâzıı kanun bu defa 
509 sayılı' Kanun getirmiş bulunmaktadır. 509 
sayılı Kanunun ilmî değerini kabul etmek lâzım

dır. Biz bu kanunun 42 nci maddesi üzerinde 
ufak bir tadilât talebetmekteyiz. Bundan maksa
dımız 42 nci maddeyi hazırlıyan zevata ve bu 
maddeyi kabul etmek üzere bulunan Teşriî Mec
lise hizmet edebilmek gayesine matuftur. 

Aziz arkadaşlar, 42 nci madde ile 1950 den 
bu kanunun meriyete gireceği tarihe kadar ya
pılan tatbikatın aksine olarak Hazinece vaktiyle 
satılan, tefviz edilen, tahsis edilen veya bedava 
dağıtılan araziden tapu muhteviyatında çıkan 
fazlalık 5602 sayılı Tapu Kanununun tatbikatı 
hilâfına Hazine hesabına değil, zilyedleri veya 
halefleri adına tesbit edilmektedir. 

Yalnız burada denilmektedir ki, «Ancak Ha
zinece özel kanunları hükümlerine göre miktar 
üzerinden satılan, tefviz veya tahsis edilen ve
ya parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık; satış, 
tefviz, tahsis veya dağıtım tarihinden başlıyarak 
10 yıl geçmiş ise, miktarına bakılmadan kayıt 
sahibi adına tesbit edilir. «Sade bir», «On yıl» 
tâbiri kullanılmaktadır. Yani Hazinece vaktiyle 
satılan bir yer, sözümün başlangıcında arz etti
ğim gibi, Türkiye'de tapu sicilleri muntazam ol
madığı için, tapuda iki dönüm yazılıdır, muhtevi
yat ise 20 dönümdür. Tapuda me yazılırsa yazıl
sın fazlalık zilyed adına tesbit edilecektir, fakat 
«Hudut sabit olmak şartiyle», denmektedir. Şim
di arkadaşlar; benim takıldığım nokta burasıdır. 
Tatbikatta bâzı suiistimallere, bâzı suiitakdirlere 
yol açabileceğini tahmin ettiğim bir boşluk var 
burada. Türkiye'de kadastrolama tam ve kâmil 
mânası ile henüz yapılamadığı için hiçbir hudut 
sabit addedilemez. Bilfarz zilhicce bilmem kaç 
tarihinde tescil edilmiş br gayrimenkulun Şimal 
hududunda, farz edelim, «Şimalen dut ağacı» 
denmiştir. Aradan 120 - 150 sene geçmiş, dut 
ağacı kalmamış orada. Kadastro memuru Ah-
med'in tarlasına, girecek, dut ağacı kalmamış.. 
Bu Şimal hududunu sabit addetmeye imkân yok
tur. Bendeniz teklifimde 42 nci maddenin bir

çok taraflarını kabul ettikten sonra bakınız an
cak kelimesini şu şekilde değiştirmıekteyim: 

«Ancak, Hazinece özel kanunları hükümleri
ne göre miktar üzerinden veya ifrazen bir kısmı 
veya tamamı, satılan tefviz veya tahsis edilen 
yahut parasız dağıtılan yerlerde zuhur eden faz
lalık, satış, tefviz tahsis yahut dağıtım tarihin
den itibaren, on yıl nizasız fasılasız mülk sıfa-
tiyle kullanılmış ve vergisi de fazla miktara gö
re ödenmiş ise asli tapu kaydı hudut ve mik-
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t an esas alınmaksızın, tasarruf edilen fazlalık, 
zilyed veya halefleri adına tesbit ve tescil edi
lir.» 

İstediğimiz değişiklik bundan ibarettir. Bu 
memlekette 1934 te ve 1937 de tahriri emlâk ol
muştur, arazi ölçülmüştür. Eşhasın, vatandaşın 
vaktiyle Hazineden tesahübettiği, satınalımak su
retiyle tefevvüz etmek suretiyle ve sair yollarla 
tesahübettiği, temüllük ettiği arazi bir vergi kay
dına bağlanmıştır. Satışın istinadettiği tapuda 
iki dönüm yazılıdır, 1934 veya 1937 deki emlâk 
tahririnde vergi kaydı, farz edelim 22 dönüm 
üzerindedir. Ben diyorum ki, kimse ile nizai ol
madan malik sıfatiyle 42 nci maddenin mikta
rına göre 10 sene müddetle bir yeri tasarruf 
edenler ve vergisini ödiyenler namına ödediği 
vergi miktarı üzerinden burası tescil edilsin de
mekteyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 5602 sayılı Ka
nunun memlekete hayırlı olması temennisiyle he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nedim-
oğul, buyurun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVN1 NEDİMOĞ-
LU (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlarım, 42 nci 
madde Hazine namına tapuya kayıtlı bulunan 
gayrimenkullerden miktar gösterilmek suretiyle 
hususi şahıslara satılmış olan gayrimenkullerin 
ne şekilde tesbit edileceği hususunu derpiş etmek
tedir. Muhterem Celâl Kılıç arkadaşımızın getir
diği teklifin kabulü halinde kanunun tedvin mak
sadı tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Esa
sen Hazinenin ancak tapulu bir yeri satması ba
his mevzuu olabilir. Hazine namına tapuya tes
cil edilmemiş olan bir gayrimenkulun miktar tâ
yini suretiyle satılması bahis mevzuu değildir. 

42 nci madde, Borçlar Kanununun 215 nci 
maddesine ve bu maddeye dayanan Yargıtayın 
müstakar içtihatlarına göre hazırlanmıştır ve 
tedvin maksadı da gayrisabit hudutlarla çevrili 
ve bilhassa genişletilmeye müsaitdolan mera, or
man ve yayla gibi yerlerde haksız işgal ve uzat
malara sebebiyet vermemektir. 

Bu kanunun tatbikatında muhterem arkadaş
larımızın muhtelif konuşmalarında üzerinde bil
hassa durdukları nokta Hazine namına tesbit ve 
tescil edilmiş olan gayrimenkullerin bu nevi ta
sarruflarla şunun bunun eline geçmemesi ve bin-
netice, tabiri amiyanesi ile, bu kanunun bir yağ
ma kanunu olmamasıdır. Bu teklifin kabulü ha

linde, kanaatimiz odur ki, kanuna vurulmak is
tenen damga bu şekilde tahakkuk edecektir. Bu 
itibarla Komisyon olarak bu teklif edilen deği
şikliğe iştirak etmediğimizi arz etmek istiyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik teklifine 
iştirak etmemektedir. Değişiklik önergesini Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

42 nci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Miktar fazlasının ifrazı 

MADDE 43. — Kayıt ve belgelerde yazılı 
miktara itibar edilmesi gereken hallerde, kayıt 
ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli 
sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan 
ifraz edilir. 

Değişmiyen ve genişletilmeye elverişli olmı-
yan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tesbitler-
de, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, 
miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz 
edilir. 

Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz veya 
tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zil
yedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. 

Bu madde hükmüne göre ifraz olunan mik
tar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit şart
ları mevcudolımadığı takdirde, fazlalık Hazine 
adına tesbit olunur. Şu kadar ki, fazlalığın bu
lunduğu sınırda 35 nci maddede yazılı gayri-
menkuller mevcut ise fazlalık hakkında o mad
de hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Maddeyi yazılan 
ve okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kısmi iktisap ve şayi hissenin iktisabı 

MADDE 44. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı 
olsun veya olmasın, onun ifrazı kabil bir kısmı
nın veya şayi hissesinin, bu kanunda zilyed lehi
ne kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Emre 
tarafından verilmiş bulunan bir değişiklik öner
gesi vardır. Okutuyorum. Sayın Emre gerekçeyi 
.ayrıca izaha lüzum yok değil mi? 
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SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Efendim ayrıca bâzı hususlarda izahat verece
ğim. 

BAŞKAN —• 0 halde yalnız değişiklik terti
bini akutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
44 ncü maddedeki (ifrazı kalbil bir kısmının 

veya) kelimelerinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Komisyon 'katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA KEVNİ NE-

DİMOĞLU (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibine mücmelen be

yan için söz veriyorum. Buyurun. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem Başkan ve muhterem arkadaşlarım: 

Bu kanun şüphesiz ki, tapulu arazinin de ye
niden tapuya bağlanmak suretiyle eski tapuların 
bir nevi tasfiyesini tazammun etmektedir. Fa
kat eski tapuları tasfiye edeceğiz derken şimdi
ye kadar müesses hukuk nizamımızla teminat al
tına alınmış bulunan müktesep hakları da müm
kün mertebe ihlâl edilmesini göz önünde tutma
mız ioabcder. Şimdi bu kanunun 44 ncü mad
desi tapulu bir yerin muayyen bir kısmı zilliyed 
lik suretiyle iktisalbetme hakkını 3 ncü şahıslara, 
yani hüsnüniyeti olsun, suuniyetli olsun, müteca
viz ve müdahillere mümkün kılmaktadır. İfrazen 
iktisap imkânını şimdiye kadar hukukumuzda 
müesseselerimiz tartışmış, bilhassa Yüksek Tem
yiz Mahkemesi tapulu bir yerin, muteber tapuya 
bağlanmış olan bir yerin ifrazen başkası tarafın
dan iktisaibedilımiyeceğini kalbul etmiştir. Bu iç
tihatlara göre kabul edilmeyişinin sebebi gayri
menkul tapuya kayıt edildikten sonra bu hak bir 
vahdet, bir kül teşkil eder. Bu hakkın bir kıs
mının zevali, diğer kısmının devamı şeklinde özel 
mülkiyeti tahdideden ve özel mülkiyet hakkını 
bir nevi muhafazayı tazammun ©tmiyen, tecezzisi 
mümkün bir hale getiren prensip Temyiz Mah
kememiz tarafından kabul edilmemiştir. Bu mad
deyi olduğu gibi kabul ettiğimiz takdirde, hu
kukî kıymetini kaybetmiş olan tapularla, hukukî 
kıymetini muhafaza etmekte bulunan tapular 
arasında bir fark kalmıyacaktır. ve yine bu mad
deyi kabul ettiğimiz takdirde, Medeni Kanunu
muzun tapuya mukayyet gayrimenkullere tanıdı

ğı mülkiyet hukukiyle Medeni Kanunumuzdaki 
tapusuz yerlerin ahkâmını tâyin eden zilyedlik 
hukuku arasında bir fark bırakmamış olacağız. 
Kaldı ki, Medeni Kanun bu kabîl yerlerin kati
yen zaman aşımıyle iktisabcdilmiyeceğini kesin 
esaslara bağlamış bulunduğu halde, burada 32 
nci maddenin (C) fıkrasına atıf yapılmak sure
tiyle, tapulu bir yerin muayyen bir kısmının 10 
senede iktisabına imkân hâsıl olacaktır. Bu da 
Medeni Kanunun şimdiye kadar müesses hukuk 
nizamiyle çok açık bir tezat ve çelişme teşkil et
mektedir. 

Kaldı ki; ispat hukuku bakımından da Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun amir 
ve sarili hükümleri ihlâl edilmiş olacaktır. 32 nci 
maddenin (C) fıkrasına atıf yapmış olmakla 
(muteber tapuya karşı şahıs istimal caiz değil
dir) şeklinde teessüs etmiş olan bir hukuk mües
sesesi ortadan kaldırılacak, 32 nci maddenin (C) 
bendi gereğince şahit veya bilirkişi ifadeleri 
ile her hangi bir kimsenin mülkünün bir kısmı 
başkası namına tapuya tescil edilmiş olacaktır. 
Bu kadar müktesep hakları ve müesses hukuk 
nizamını ihlâl ediyoruz. Niçin ihlâl ediyoruz? 
Asırlardan beri tedahüle istinaden, muteber ik
tisaba istinaden bir şahıs namına tapuya mües
ses ve o şahısın da iyi niyetle keza mülkiyet 
hakkı teminat altına alınmış olduğu hakle bunun 
karşısında sadece 10 sene evvel oraya girmiş 
olan ve iki tane şahit bulabilmiş olan suiniyetli 
bir kimseyi himaye gibi bir neticeye götürüyo
ruz, kanunun tatbikatını. 

Bu itibarla, özel mülkiyete her şeyden evvel 
kıymet vermiş olan Anayasamızdaki hükmü göz 
önüne alarak, özel mülkiyetin ancak kamu ya
rarına takyit edilebileceği prensibini nazarı iti
bara alarak dahi, bu maddeyi değiştirmek öner-
tiinde arz ettiğimiz şekilde, değiştirmemiz lâ
zımdır kanaatindeyim. 

Kaldı ki, bu maddenin tatbikatı ve 32 nci 
maddeye atıf yapan haliyle tatbikatı kanun kar
şısında vatandaşların eşitliği prensibine de 
aykırı düşecektir kanaatindeyim. Çünkü tapu
lama muamelesinin yürütüldüğü birliklerde ve 
gölgelerde Tapulama Kanununa göre 10 r;enede 
muteber tapulu yerlerin iktisabı mümkün ol
duğu halde, bunun dışında Medeni Kanunun 
hükümlerine tabi olan diğer vatan bölgelerinde 
039 nen maddedeki şerait tatbik edilecek, bir 
tarafta 10 senede tapuya karşı şahit dinletilerek 
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yerler iktisabedilebilecek, memleketin diğer 
tarafında buna imkân hâsıl olmıyaeak. Bu da 
Anayasamızın 12 nci maddesindeki kanunların 
eşitliği prensibine aykırı bir tatbikat olacaktır. 

Bir gayrimenkulun taksim ve ifrazı kanun
larımızda ve hattâ müzakeresini yaptığımız bu 
Tapulama Kanununda bâzı şartlara tabi kılın
mıştır. O da gayrimenkul sahiplerinin bu ise 
muvafakat etmiş olmalarıdır. 

Gayrimenkulun meşru hissedarlarına kanun
larımızın tanıdığı bir hakkı gayrimekulün gay-
rimeşru mütecevizine tanıyoruz. Gayrimenku
lun meşru hissedarı ben şu kısmında tasarruf 
ediyorum, bu kısmı benim istediğim diğer his
sedarlarla şöyle bir taksime tabi tutun deseler 
Medeni Kanunumuzun hükümleri dahi bunu 
diğer hissedarların muvafakati olmadıkça kaimi 
etmiyecek, mümkün görmiyecek, halbuki bu 
ifrazen iktisap prensibi kabul edildiği takdirde 
meşru hissedara tanınmıyan bir hak gayrimeşru 
şekilde mütecevviz olarak oraya girmiş olan şa
hit ve bilirkişileri kendi lehine çeviren bir kimse 
lehine tanınmış olacaktır ki, bu da tamamen 
hakkaniyet esaslariyle ve şimdiye kadar mües
ses hukukun müktesep nizamiyle çelişme teş
kil edecektir, aykırı düşecektir. 

Medeni Kanunumuzun 635 nci maddesi şu 
şekilde kesin bir hüküm ortaya koymaktadır: 
«Tapu siciline göre sahipsiz bir şey haline gel
diği anlaşılmıyan müseccel bir gayrimenkul iş
gal tarikiyle iktisabolunamaz.» tşte, bu 44 nen 
madde kabul edildiği takdirde, Medeni Kanunun 
635 nci maddesiyle getirmiş olduğu bu ke
sin prensip dahi ortadan kaldırılmış olacaktır. 
Bu itibarla her türlü hak ve hukuk anlayışı dı
şında yeni bir tatbikat getirecek olan bu ifrazen 
iktisap hususunun Yüce Meclisçe kabul edilme
mesi gerekir esbabı mucibesiyle önergemin ka
bulünü istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Değişiklik önergesine komisyon 
katılmamaktadır. Önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler. . Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin 
eklenmesi 

MADDE 45. — Bu bölümde zil yed lehine ta
nınan haklardan, zilyedin akdi veya kanuni ha
lefleri faydalanabilecekleri gibi birbirine halef 
olan zilyedlcrin zilyedlik müddetleri eklenir. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde verilınij 
bir değişiklik önergesi yoktur. Maddeyi okunan 
ve yazılan şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle müseccel 
ormanlar 

MADDE 46. — Bir birlik sınırları içinde ev
velce kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan 
yerler yeniden tapıılannııyarak o birlikte tapu
lamanın bitiminde son parsel numarasından sonra 
numaralamaya devam edilmek suretiyle o birliğin 
tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi ya
zılır. Bu gayrimenkullerin eski tapu kütüklerin -
deki kayıtları kapatılmakla beraber paftalarında 
da buna göre gerekli düzeltme yapılır. 

Birlik sınırları içinde evvelce kadastro veya 
tapulaması yapılmış olan yerler, yanlışlıkla 
ikinci bir defa tapulamaya tabi tutulmuşsa, ikin
ci tapulama ne safhada bulunursa bulunsun, 
bütün sonuçları ile birlikte hükümsüz sayılır. 

Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapılarak 
kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait ka
yıtlar, müseccel bulunduğu birliğin tapu kütü 
güne olduğu gibi aktarılır. 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi yoktur. Maddeyi yazılan ve okunan 
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et 
miyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların tapulama mahkemesinde 
çözülmesi 

Genel olarak görev 

MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gayri
menkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayri ayni 
haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut 
beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara. 
unır ve ölçü uyuşmazlıklarına, tapulamaya ve 
tapu sicilini ilgilendiren benzeri dâvalara bakar 

— 353 — 



M. Meclisi B : 92 5 . F ."1966 O : 2 

Vercset uyuşmazlıklarını çözümliyebileeeği gibi 
istek üzerine veraset belgesi verir. Velisiz ve 
vasizi küçüklere ve kasıtlılara yalnız tapulama iş
lerinde yetkili olmak üzere kayyım tâyin eder 
Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerini korumak 
amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hâkimin iz
nine şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

Tapulama mahkemesi; vazifesine giren işlerde 
ihtiyati tedbir kararı verebilir. (Kararı hemen ta
pulama müdüriyle o yerin tapu idaresine bildi
rir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulun ta
pulama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise 
kararı alan taraf, karar tarihinden itibaren on 
gün içinde tutanağa itiraz etmekle zorunludur. 
Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hüküm
süz kalır. 

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihin
den ve tutanak sonradan tamamlanmış ve dü-
zeltilmişse o tarihten sonra doğan haklara ilişkin 
uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyu veya muh-
desata tebaan temellük, muhdesatm kal'i ve had
ini gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm 
almayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapula
ma mahkemesinin görevi dışındadır. 

BAŞKAN —• 47 nci madde üzerinde Sayın 
Süleyman Arif Emre ile komisyonun bir baskı 
hatasını düzeltme teklifi vardır. Komisyonun 
teklifinde «hadmi» Deyiminin -rUedıni» ola
rak düzeltilmesini istemektedir. Kf'!p arkada
şımız bu şekilde düzelterek okumuştur. Hadmi 
deyimi yerine, hedmi deyimi konacaktır. 

Süleyman Arif Emre arkadaşımızın önerge
sini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
47 nci maddenin birinci fıkrası sonuna aşa

ğıdaki cümlenin ilâvesi hususunun oya vaz'ım 
arz ve teklif ederim. 

Süleyman Arif Emre 
Adıyaman' 

«Miras şirketine mümessil tâyin eder» 
BAŞKAN —Komisyon?. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVNİ NEDİM -

OĞLU (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler.... Etmiyenler.... Önerge reddedilmiştir. Mad
deyi biraz evvel düzeltilmiş olduğu, (hadmi) 
yerine (hedmi) deyiminin ikamesiyle oyunuza 

sunuyorum: Kabul edenler Etmiyenler 
Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60 ve 61 nci maddeler de değişiklik önergeleri 
yoktur. Bu bakımdan maddeleri okutup oyla
rınıza sunacağım. 

Zaman bakımından görev 

MADDE 48. — Taplama mahkemesinin gö
revi her gayrimenkul hakkında tapulama tuta
nağının düzenlediği tarihte başlar. 

Bu mahkeme : 

a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 nci 
madde uyarınca tapulama mahkemesine devredi 
len dâva dosyaları ile ilişkin uyuşmazlıkları, 

b) 26 nci maddede belirtilen askı ilânı için
de açılacak veya topulama müdürü tarafından 
verilecek itirazlı işlere ait dâvaları, 28 nci mad
deye göre tapulama komisyonu kararları aley
hine müddeti içinde açılacak dâvaları, 

c) Tapulama mahkemesinde görülmekte 
olan dâva konusu gayrimenkuller hakkında dâ
vanın derdest bulunduğu süre içinde yapılacak 
diğer itirazları, 

İnceler ve çözer. 

Topulama işlerinde 3553 sayılı Kanun hük
mü uygulanmaz. 

BAŞKAN —• 48 nci maddeyi yazılan ve oku
nan şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yer bakımından görev 

MADDE 49. — Tapulama mahkemesinin yer 
bakımından görevi, bulunduğu bölgedeki birlik 
lerin genel sınır krokisinde belirtilen sınırları 
belli edilir. 

İdari kuruluşta değişiklik yüzünden, sonra
dan başka' bir bölgeye bağlanan birliklere ait 
uyuşmazlıkları çözmeye o birliğin tapulamaya 
başlandığı tarihte bağlı bulunduğu bölgenin ta
pulama hâkimi yetkilidir. 

BAŞKAN — 49 ncu maddeyi oyunuza sunu-
vorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Mahallî mahkemelerde görülmekte olan 
dâvaların devri 

MADDE 50. — Mahallî hukuk mahkemele
rinde görülmekte olan tapulama ile ilgili bulu
nan ve kesinleşmiş gayrimenkul dâvaları hak
kında o gayrimenkul için tapulama tutanağı 
tanzim edildiği tarihte bu mahkemelerin vazi
fesi sona erer ve dâvalara ait dosyalar tapulama 
mahkemesine re'sen devrolunur. i 

BAŞKAN — 50 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 
Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâ

vaların o yer mahkemelerine devri 

MADDE 51. — Tapulama işlerinin bir böl
gede tamamlanarak tapu kütük ve dayanağı bel
gelerin mahallî tapu idaresine devrinden altı 
ay sonraya kadar tapulama mahkemesinde hük
me bağlanmamış dâvalara ait dosyalar; o yer 
asliye mahkemesine devrolunur. Bu mahkeme
lerde dâvaya kaldığı noktadan, bu kanunda ya
zılı usule göre devam olunur. Bu süreyi uzat
maya Adalet Bakanı yetkilidir. Yargıtaydan 
bozularak yollanacak dâvalar hakkında da bu 
madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 51 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Mahkemede tatbik edilecek esaslar 

MADDE 52. — Tapulama mahkemelerinde 
ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar 
hakkında mahallî asliye mahkemelerinde veya
hut tapulama tesbitleri aleyhine sonradan ma
hallî mahkemelere açılacak dâvalarda bu kanu
nun beşinci bölümünde yazılı esaslar uygulan-
nır. I 

BAŞKAN — 52 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Deliller 

MADDE 53. — Beşinci bölümdeki esasların 
uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda 
33 ncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı 
kalmak şartiyle her türlü delile dayanılarak hü
küm verilebilir. J 

Yeniden ölçme veya tapulama plânında deği
şiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem mah
kemece tapulamada uygulanan fennî usullere 
göre tapu fen memuruna veya kadastro veyahut 
tapulama fen elemanına yaptırılır. 

BAŞKAN — 53 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Muhkem kaziye 

MADDE 55. — Tapulama mahkemesi karar
ları dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde 
muhkem kaziye teşkil eder. Taraf olmadığı hal
de lehine karar verilen şahıs hakkında mahkeme
ce tesis edilen hüküm tarafları da bağlar. 

BAŞKAN — 54 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Hâkimin takdiri 

MADDE 54. — Hâkim; tarafların delillerini 
topladıktan sonra re'sen tahkikatı genişlet-, 
mek; lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplama 
ve delilleri serbestçe takdir etmek yetkisini ha
izdir. Tahkikattan elde edeceği kanaate göre 
beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde karar 
vermek ve gayrimenkulun kimin adına tescil 
edileceğini belirtmekle mükelleftir. Gayrimen
kulun ölü bir şahsa aidolduğu tahakkuk eder 
ve alâkalılar mirasçıların tahkimini istemezlerse 
ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın aclma 
tescil kararı verilir. 

BAŞKAN — 55 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Vekâlet 

MADDE 56. — Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz kalmak 
şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve sebeben 
usul ve füru, ikinci dereceye kadar (bu derece 
dâhil) neseben ve sebeben civar hısımları, kan, 
koca dahi tevkil edilebilirler. 

Bir gayrimenkulde menfaatleri zıt olmıyan 
kimseler de yekdiğerini tevkil edebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler Etmiyenler Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

— 355 — 
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Vekâletname ve vekâlet ücreti 

MADDE 57. — Tapulama işlerinde, köy ih
tiyar kurulu, sulh hâkimi veya tapulama hâki
mi tarafmdan tasdik edilmiş vekâletnameler de 
muteberdir. 

Avukat veya dâvavekili ile takibedilen dâva
larda vekâlet ücreti dâvanın önemi, vekilin sarf 
ettiği emek, tarafların dâvada hüsnüniyetle 
hareket edip etmediği ve nasfet kurulları göz 
önünde tutulacak maktuan takdir ve tâyin olu
nur. 

Şu kadar ki, takdir edilecek vekâlet, ücreti
nin miktarı, gayrimenkulun değerine fförc avukat 
lık ücret tarifesinin tâyin ettiği nispî ücret sınır
larının üstünde olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler Etmiyenlcr Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Muhakeme usulü 

MADDE 58. — Bu kanunun tatbikinde ayrı
ca açıklık bulunmıyan hallerde şifahi muhake
me usulü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler Etmiyeııler Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Tapulama mahkemeleri adlî 
tatile tabi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun müddetlerin adlî tatil sebebiyle uza
tılmasına dair hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler Etmiyonler Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Tapulama mahkemesine açılacak, dâvalar ve 

itiraz yolu ile gelen işler 

MADDE 60. — Tapulama hâkimi askı ilân 
süresi içinde kendisine verilen itiraz dilekçesini 
verildiği tarihi imzası ile belirttikten sonra der
hal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tara
fından dilekçe ilgili tapulama tutanağı ile bir
leştirildikten sonra 28 nci madde uyarınca işlem 
yapılır. 

Tapulama hâkimi tapulama komisyonu ka
rarları aleyhine süresinde açılacak dâvalar ve 
tapulama müdürü tarafından mahkemeye tevdi 
olunacak itirazı gayrimenkul]ere ait tapulama 

tutanakları hakkında dâva dosyası açar. İlgili
lerin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın 
çözülmesine etkili kayıt ve diğer bilgileri tapu
lama komisyonu kararı ile tutanakları ve ilişi İç
lerini ilgili dairelerden getirir. 

İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilek
çesinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu hu
sus bildirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde uya
rınca gönderilecek davetiye ile bu hususların 
bildirilmesi gerektiğini tebliğ eder. Muteriz en 
geç ilk duruşma oturumuna gelmez veya itiraz 
sebep ve delillerini bildirmezse itiraz etmemi;. 
sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye kâğıdında 
açıkça belirtilir. 

Muteriz, teknisyene, tapulama müdürüne ve
ya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep ve 
delilleri ile bağlı değildir. 

BAŞKAN — 60 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyonler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Mahallî mahkemelerden devredilen dâvalar 

hakkında yapılacak işlem 

MADDE 61. — Tapulama hâkimi; mahallî 
mahkemelerden devredilen dâva dosyaları ile 
13 ncü madde gereğince müdür tarafından tevdi 
edilecek tapulama tutanaklarını birleştirerek 
26 nci maddede yazılı askı ilânını yaptırır. İlân 
süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. ITeniiz 
hükme bağlanmamış olan. dâvalara kaldıklar-
noktadan bu kanunda gösterilen esas ve usul 
dairesinde devam olunur. 

Mahallî mahkemelerince verilmiş olan hü
kümlerin kesinleşmesi ilâmın tebliğine bağlı 
bulunuyorsa, ilâm. tapulama hâkimi tarafından 
re'sen. ilgililere tebliğ olunur. 

BAŞKAN — 61 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul, edenler... Kabul etmiyeııler... 
Madde aynen, kabul edilmiştir. 
İlk duruşma oturumu, ilân ve davetiye tebliği 

MADDE 62. — Tapulama hâkimi 60 nci mad
de gereğince dosyalarını tamamladığı işlerin 
ilk duruşma oturumunu birlik mahallinde açar. 
Aynı birlikteki dâvalara aynı veya sonraki gün
lerde bakılır. Tapulama hâkimi birliğe gidece
ği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edenler
le edilenlerin ad ve soyadlarını en az sekiz f);i\n 
önce köy odası veya belediye kapısına astıracağı 
bir çezelge ile o birlikte ilân eder. Çizelgenin 
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bir örneği en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar 
kurulu veya belediye tutanağı ile belirtilir 
Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün önce mah
keme ilân tahtasına astırılır. 

Duruşmanın yapılacağı gün, dâvanın taraf
larından olup da dâva dosyasında kimlik ve ad
resleri belli olan kişilere ve tüzel kişilerin o böl 
gedeki işlerine bakan temsilcilerine davetiyle ih 
ayrıca tebliğ olunur. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergeleri vardır. Onları 
okutuyorum. Sayın Yunus Koçak tarafından 
verilmiş bulunan önerge en aykırısı olduğu ci
hetle evvelâ onu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasaya aykırı olduğundan Tapulama ka

nunu tasarısının 62 nci maddesinin tasarıdan çı
karılmasını teklif ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVN1 NEDİMOĞ-

LU (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Koçak?.. Konuşmuyorsu

nuz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama kanunu tasarısının 62 nci maddesi

nin ilişikteki şekilde değiştirilmesini saygı ile ri
ca ederiz. 

İzmir İzmir 
Mustafa Uyar Arif Ertunga 

Madde 62 : Değiştirme gerekçesi: 
Kanunun bdrbuçuk yıllık tatbikatında, tapu

lama mahkemelerinin ilk duruşmalarının birlik 
merkezi olan köylerde yapılmasında hiçbir, huku
kî ve malî kaide görülmemiştir. Bilâkis Hazine
nin büyük zararlarına tatbikatçıların zaman kay
bına ve dâvaların biraz daha uzamasına sebebol-
muştur. Meselâ: 62 nci madde gereğince, gerekli 
ilânlar yapılıp, duruma günübirlik merkezine gi
diliyor, bu arada maddenin ikinci fıkrasına göre 
çıkarılmış bulunan davetiyenin tebliğ zaptı gel
memiş, ilgili kayıt ve belgeler tamamlanmamış ve
ya dâvaya vekil tâyin edilmiş, vekil mazeret be

yan etmiş ise hiçbir fayda temin edilmeden mer
keze dönülmektedir. 

Tarafların ilk oturumda sulh olma veya dâ-' 
vadan vazgeçme gibi durumları akla gelse dahi, 
bunu tapulama komisyonunda yapabilme imkânla
rı olduğu gibi, ilçe merkezinde yapılacak duruş
malarda da yapmak mümkündür. 

Binaenaleyh, hâkimin ilk duruşmayı, bölge 
merkezi olan ilçede açması, vatandaşların umum 
mahkemelerde alışageldiği usullere de uygun ola
caktır. 

Ayrıca, ilk duruşma köylerde açıldığı takdir
de, H. U. M. K. nun 61 nci maddesi gereğince, 
herkes dilediğini tevkil edebilmek imkânında oldu
ğundan, tutulacak muakkip veya bir başkası, dâ
va ilk duruşmada karara bağlanmadığı takdir
de, müteakip duruşmalara ilçe merkezlerinde ve
kil sıfatiyle devam etmek imkânı bulunmadığı 
için, bu defa köylü vatandaşlarımız ikinci bir 
avukat tutmak zorunda kalacaklardır. 

Bütün bu ve buna uygun diğer sebepler yü
zünden, maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
si uygun olacaktır. 

Madde 62. — (Teklif edilen değişik şekli): 
Tapulama hâkimi 60 nci madde gereğince dos

yalarını tamamladığı işlerin ilk duruşma oturu
munu bölge merkezindeki duruşma salonunda 
açar. Aynı birlikteki dâvalara aynı veya sonra
ki günlerde bakılır. Tapulama hâkimi ilk duruş
ma yapacağı günü ve göreceği dâvaları ve dâva 
edenlerle edilenlerin ad ve soyadlarını en az sekiz 
gün önce köy odası veya belediye kapısına astıra
cağı bir çizelge ile o birlikte ilân eder. Çizelgenin 
bir örneğinin, en az sekiz gün askıda kaldığı köy 
ihtiyar kurulu veya belediye tutanağı ile belir
tilir. Çizelgenin bir örneği de en az sekiz gün ön
ce mahkeme ilân tahtasına astırılır. 

Duruşma yapılacağı gün, dâvanın tarafla
rından olup da dâva dosyasında kimlik ve ad
resleri belli olan kişilere ve tüzel kişilerin o bölge
deki işlerine bakan temsilcilerine davetiye ile ay
rıca tebliğ olunur.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVN1 NEDİMOĞ-

LU (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edil
memiştir. 
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62 nci maddeyi yazılan ve okunan şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 

MADDE 63. — Tapulama mahkemesince gı
yap kararı tebliğ edilmez, hazır bulunanların yüz
lerine karşı ve gelmiyenlerin huzurlarına bakıl
maksızın duruşma yapılır. Taraflardan hiçbiri 
gelmezse dosya muameleden kaldırılmaz, hâkim 
54 ncü maddeye göre re'sen gerekli tahkikatı ya
parak işi karara bağlar. 

Muterizin itirazından vazgeçmesi veya 60 ncı 
maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş 
sayılması hallerinde tapulama hâkimi bu cihet
leri zabıtla tesbit ederek ilgili tapulama tutanak
larının, kütükler tapu dairesine devredilmemiş 
ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise tapu 
idaresine geriverilmesine karar verir. İtirazın 
yenilenmesi yolundaki iddialar idareten dinlenmi-
yerek ilgili gayrimenkul]erin tesbit veçhile kü
tüklere tescilleri yapılır. 

60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz 
etmemiş sayılması halinde muterizin mahallî mah
kemelerde dâva açmak hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde Sayın 
Yunus Koeak'm ve Mustafa Uyar ile Arif Ertun-
ga'nm müşterek imzalarını havi bir diğer deği
şiklik önergesi vardır. Sayın Yunus Koçak'm 
önergesi en aykırı olduğu cihetle onu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 . 5 . 1966 

Anayasaya aykırı olduğundan 63 ncü madde
nin tasarıdan, çıkarılmasını dilerim. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Komisyon? 
(1EOİC1 KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Sayın Ko
çak izahatta bulunmuyorsunuz. Önergeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. Diğer müşterek im
zaları muhtevi önergeyi okuyorum. 

Diğer »müşterek imzalı .önergeyi okutuyo
rum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Tapulama kanunu 'tasarısının 63 ncü .mad
desinin ilişikteki şekilde değiştirilmesini say-
giyle rica ederiz. 

İzmir İzmir 
Miustafa Uyar Arif Ertunga 

«Madde 63. — Değiştirme gerekçesi : 
Bu madde, cvclki şeklinde olduğu gibi tan

ımlamamın icabettirdiği sürat ve tapulama hâ
kimine tanınan ire'sen hareket ve takdir yetki
si hükümlerini ihtiva etmektedir. Gelmiycmlcre 
gıyap kararı tebliğ cdilmiyeccktir. Tapulama 
Kanununun 75 'nci maddesinde yapılan ibir de
ğişiklikle kanunun tatbikatına biraz daha 
sürat 'verilmiştir. Bu arada 60 mcı mıadde ile 
75 nci (maddelerin üçüncü fıkralarına göre 
itiraz etmemiş sayılma ıhalinde alâkalının ma
hallî mahkem elerde dâva .açma halkla saklı tu
tulmuştur. 

Madde 63. — (Teklif edilen değişik şekil). 
Tapulama mahkemesince gıyap kararı teb

liğ edilmez. Hazır 'bulunanların yüzlerine kar
şı ve gelmiyeınlerin 'huzurlarında bakılmaksı-
sın duruşma yapılır. Taraflardan hiçbiri gel
mezse, dosya muameleden 'kaldırılmaz. Hâkim 
54 ncü maddeye göre re'sen gerekli tahkikatı 
yaparak işi karara bağlar. 

Muterizin itirazından vazgeçmesi veya 60 ncı 
maddenin üçüncü fıkrasına veyahut 75 nci 
maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etme
miş sayılması hallerinde tapulama .hâkimi bu 
cihetleri zabıtla tesbit ederek, ilgili tapulama 
tutanaklarının, tüzükler Tapu Dairesine dev-
redilmeeıiş ise Tapulama Müdürüne, devredil
miş ise Tapu Dairesine geriverilmesine karar 
verir. İtirazın yenilenmesi yolundaki iddialar 
idareten dinlenmiyerek ilgili gayrimerikulle-
rin tesbit veçhile kütüklere tescilleri yapılır. 

60 ncı ive 75 nci maddelerin üçüncü fıkra
larına göre itiraz etmemiş sayılması halinde 
muterizin mahallî .mahkemelerde dâva açma 
hakkı saklıdır» 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon katılmıyor. Önergeyi :oyrınwza şfunııyorıım. 
Kabul edenler... Kabul etmi'yenler... Değişik
lik önergesi reddedilmiştir. 
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63 ncü 'maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul •edenler... Kabul 
etmiyenler.. Madde aynen ikabul edilmiştir. 

Duruşjmanm taliki halinde 

MADDE 64. — İlk -duruşma < turummıda 
hüküm verilmesi kabil olmıyan haicrde, son
raki oturumlar bölge merkezinde yiapılır. Talik 
kararında, sonraki 'oturumun nerede ve ne za
man yapılacağı hazır bulunanlara açıklanır. 

Her duruşma tutanağında oturumun nere
de ne zaman açıldığı belirtilir. 

'BAŞKAN —• 64 ncü madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesi var, Bayın 
Yunus Koçak 've Mustafa Uyar ile Arif Ertun-
ga'nın birlikte vermiş olduğu önergeler var. 
Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasaya ve her türlü muhakeme ve adalet 

sistemine aykırı olduğundan 64 ncü maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 'ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Komisyon. Katılmıyorsunuz 
Sayın Koçak, 'izahta bulunmuyorsunuz... Öner
geyi oylarınza sunuyorum. Kabul edenler.. 
E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nın 
vermiş oldukları önergeyi okutuyorum. 

.Sayın Millet Meclisi Başkanbğma 
Tapulama kanunu tasarısının 64 ncü mad

desinin ilişikteki şekilde de ğiştiml meşini say-
giyle rica ederiz. 

İzmir İzmir 
Mustafa Uyar Arif Ertunga 

Madde 64. — Değiştirme gerekçesi. -
«İlk duruşma oturumunun birlikte açılması 

62 nci maddede yapılan değişiklikle kaldırıl-
ımıştır. Bu madde ilk ve onu taıkibedecek du
ruşma oturumlarında yapılacaik isleri .göster
mektedir. 

Bu fıkra hükmünün yerine getirildiği du
ruşma 'zabıtlarından anlaşılmalıdır. 

Madde 64. — (Telif edilen değişik şekli). 
«İlk duruşma oturumunda hüküm verilmesi 

kabil olmıyan hallerde, talik kararında, oturu
munda hüküm verilmesi kabil olmıyan haller

de, talik kararında oturumun hangi gün ve sa
atte yapılacağı hazır bulunanlara açıklanır. 

'Her duruşma tutanağında, oturumun nere
de ve ne zaman açıldığı belirtilir» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etraiyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmemiştir. 

64 ncü maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oylarınza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenleır... Madde aynen kabul edilmiştir. 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 ncü 
maddelerde değişiklik önergeleri yoktur. Mad
deleri okutuyorum. 

İlâmın muhtevası ve teıblio'i 

MADDE 65. — Tapulama ımahkemesi ilâm
ları, asliye mahkemesindeki usule göre düzen
lenir ve re'sen taraflara tûbliğ olunur. Dâva 
dosyasında ikametgâhı ve kimliği belli olmıyan 
tarafa tebligat umumi hükümler gereğince 
ilâm yolu dile yapılır. 

Mahkemenin kararı tapulama plânının ge
ometrik durumunda değişikliği gerektiriyorsa 
bu değişikliği belirten plân ilâma eklenir. 

BAŞKAN — 65 nci 'maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
65 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanun yallarına müracaat 

MADDE 66. — Tapulama mahkemesinin 
kararlarına karşı kanun yoluna başvurmada 
asliye mahkem elerindeki . usul uygulanır. 

Tapulama hâkimi, kanuni sürenin igeıçme-
sinden sonra Temiyiz veya karar tashihi yolla
rına başvurulmuş olması halinde isteğin reddi
ne, süresi içinde temyiz veya karar tashihi 
isteğinde bulunup da dosyanın Temyize gön
derilmesinden önce feragat halinde veyahut 
dosyanın Temyize gönderilmesi için gerekli 
masrafların, verilen uygun m ehle rağmen öden
memesi halinde kanun yoluna başvurmaktan 
vazgeçilmiş sayılmasına karar verir ve du
rumu ilgili tarafa telbliğ eder. Bu kararla
rın Temyizi kabildir. 

BAŞKAN — 66 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
66 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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İlâmların infazı 

MADDE 67. — Mahkeme kesinleşen ilâm-
ları dayanakları olan dâva 'dosyaları ile birlik
te doğrudan doğruya tescil olunmak üzere ta
pulama müdürüne ve eğer o birliğin evrakı 
ve kütükleri dcvredilmişse tapu idaresine ve
rir. 

Plânda değişiklik yapılmasını gerektiren 
ilâmların infazında, tapulama plân] üzerin
deki düzeltmeler ilâma ekli plâna göre yapılır. 

BAŞKAN — 67 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
67 nci ımaddc aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Memurlara veuilccek eşya 

MADDE 68. — Tapulama işlerinde çalışa/n 
bütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sı
rasında çalışmalarını ve yaşam alan n.ı (kolaylaş
tıracak her çeşit 'demirbaş ve Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünce lüzumlu görülecek 
eşya verilir. 

BAŞKAN — 68 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul .edenler.. Kabul etmiyenler... 
68 nci madde aynen kabul .edilmiştir. 

Veraset ve İntikal Vergisi 

MADDE 69. — Bu kamuna 'göre hibe ve in
tikal suretiyle tesbit edilen gayrimenkulier 
hakkındaki işlemler, Veraset ve İntikal Vergi
sinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuç
landırılır. 

Ancak, bu durumdaki gayrimenkul] erin lis
tesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapula
ma müdürü Maliye dairesıiınie vermekle yüküm
lüdür. Tescil işinin tapu idaresıince yapılması 
halinde bu sorumluluk tapu idaresine düşer. 

BAŞKAN — 69 ucu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kaıbul et mi yenler... 
Madde ayne kabul edilmiştir. 

Tapulama harcı 

MADDE 70. — Bu kanun hükümlerine gö
re tapulaması yapılan gayrimenkullerden ta
pu kaydı ile malik olan 'kimse veya mirasçıları 

adına yapılanı tescillerde, beher dönüm ve kü
surundan yüze İli kuruş, .bunun 'dışındaki tes
cillerde üç yüz ıkuruş hare alınır. Sn kadar ki, 
her parsel için alınacak hare miktarı on lira
dan aşağı olamaz. 

Harcın tahakkukunda bir dönüm bin met
rekare sayılır. 

BAŞKAN — 70 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Ka-bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Tapulama harçlarının tahakkuku 

MADDE 71. — Tahakku etti rolce ek tapu
lama harçları için 'mükellefin adı, soyadı, ad
resi, gayrimenkulun cinsi kütük sayfa ırama
sı, yüzölçümü ve hare miktarı gösterilmek su
retiyle tapulama müdürü tarafından her birlik 
için dörder nüsha çizelge düzeınlenerck iki nüs
hası maliyeye, bir nüshası tapu idaresine veri
lir. Dördüncü nüsha çizelge köy odasına veya 
helediye .kapısına asılara'k durum mûtad vası
talarla ilân ve bir tutanakla belli edilir. 

BAŞKAN — 71 ncıi 'maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Tapulama harçlarımın tahsili 

MADDE 72 — Tapulama harçları; ihtilaf
sız işlerde cetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hük
mün 'kesinleştiği tarihten sonra ilk gelecek ay 
başında başlamak üzere 300 liraya kadar olan 
harçlar altışar aylık iki müsavi taksitte ve bir 
yılda, 300 lirayı geçen harçlar her altı aylık 
taksit 150 liradan az olmamak üzere iki se
nede altışar aylık 'müsavi taksitler halinde Âm
me 'alacaklarının (tahsili usulü hakkındaki 
Kanuna göne tahsil olunur. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk 
ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu 
hakkı mahfuz kalmak şartiylc, o gayrimenkule 
fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade 
şerik fiilen zilyed .bulunuyorsa bunlardan her 
hangi birinden tahsil olunur. 

BAŞKAN — 72 inci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 
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Hare ve resimden muaflık 

MADDE 73. — Tapulama işleri dolayısı 
ile müdür veya memurlara ve tapulama mah
kemelerine yapılacak: itiraz ve dâvalara ait 'ev
rak ve tutanaklar, verilecek idar i ' ve kaza i 
kararlar ve icra edilecek tebligat ve verilecek 
çaplı tasarruf belgeleri ve .benzeri der çeşit ev
rak Damga Resmi ile Tayyare Resminden ve 
.diğer 'hare, kaydiye ve resimlerden muaftır. 

Tapulama •hâkiminin ve bilirkişilerin reddi, 
merci tâyini, dâvanın ihbarı, dâvaya (müdahale, 
ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yollarına 'başvur
ma ve eski bale ıgetirme ıgibi Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun taraflara ve üçüncü şa
hıslara tanıdığı hakların kullanılması halinde 
de birinci fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 73 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmıyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Muaflıktan istisna 

MADDE 74. — Tapulama mahkemesi ilâm
larından, o ilâmda karara bağlanan parselle
rin her biri için on lira ilâm harcı alınır. Bu 
hare aynı dâvada elli lirayı geçemez ve haksız çı
kan tarafa yükletilir. Taraflar hakb ve kısmen 
haksız çıkmışlarsa, takdir edilecek oran içinde 
paylaştırılır. 

Dâvanın dik oturumunda dâvadan feragat 
veya dâvayı kabul veya sulh ile iâvadan il
gisini kesen taraf ilâm harcı ile ilzam edile-
me.z. 

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin 
harca tabi değildir. Ancak, bu'isteklerin Yar-
gıltayca reddi halinde on lira, hükmün Yargı-
tayea tasdiki halinde, tapulama mahkemesi 
ilâmmdaki miktar kadar hare alınır. 

BAŞKAN — 74 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul ledenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Zaruri mahkeme masrafı 

MADDE 75. — Tapulama mahkemelerinde 
ve 51 neti -madde uyarınca devredilen dâvalar 
hakkımda mahallî asliye .mahkemeİdinde itiraz 
ve dâvaların gerketirdiği zaruri masraflar, 
haksız çıkan ıtarafa yükletilmek üzere bütçeye 
konulan ödenekten harcanır'. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar; 
ihtilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmaık üze
re paylaştırılır. Dâvada taraflar .kısmen haklı, 
kısmen haksız çıkmışlarsa, bu masraflar takdir 
•edilecek oran içinde taraflara yükletilir. 

Birliklerde ilk duruşma oturumu, ödenek 
bulunmaması gibi sebepler yüzünden açılamı
yor veyahut (gayrimenkul üzerinde keşif ve tat
bikat gibi işlemler mahkemece re'sen lüzumlu 
görülmüş olduğu halde aynı sebepler yüzünden 
yapılamıyorsa, tarafların hâkim ve diğer görevli
lerin yevmiyelerini, keşif ve tatbikatın gerektirdiği 
sair giderleri vermeleri ve mûtat aracı da sağ
lamaları halinde, ilk duruşma oturumu açıla
bilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair 
işlemler yerinde yapılabilir. 

Bu halde yapılan işlemlerin masrafı, dâva
da haksız çıkan taraf'a yükletilir. Taraflar kıs
men haklı, kısmen ahksız çıkmışlarsa oranları 
takdir ve tâyin edilerek ilâmda gösterilir. 

Tapulama hâkimi ve diğer görevlilerin bu 
kanun 'gereğince birliklerde yapacakları otu
rum, keşif ve tatbikatlarda 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 50 nci maddesine göre Kanunu ile 
tosbit «edilecek cetvellerde belirtilen yevmiye
leri, tazminat olarak ödenir. 

Tapulama malike m-esinlıı kararlarına karşı 
kanun yollarına başvuran taraf, posta ve teb
liğ masraflarını ödemekle zorunludur. 

BAŞKAN — 75 nci madde ürerinde deği
şiklik önergeleri vardır. Bunları okutacağım. 
Ancak aykırılık derecesi bakımından en aykı
rısı Sayın Koçak'ın /okluğu' için önce -Sayın 
Koçak'ın önergesini okutuyorum. 

Millet .Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 75 nci ımaddesinin tasarıdan çı
karılmasını dilerini. Bu madde hak sahiplerine 
haksız külfet yüklemektedir. Bu maddenin ta
sarıdan çıkarılmasını dilerim. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — -Komisyon katılmıyor. Sayın 
Koçak izahta bulunmuyor. Önergeyi oyunuza 
sumuyoruım. Kabul edenler... Kabul etmıiycn-
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önerge Sayım Mustafa Uyar ile Sa
yın Arif Ertunga'nın birlikte vermiş olduğu 
önergedir, okutuyorum. 
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Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama kanunu tasarısının 75 nci mad

desinin ilişikteki şekilde değiştirilmesini saygı 
ile rica ederiz. 

İzmir İzmir 
Mustafa Uyar Arif Ertunga 

Zaruri mahkeme masrafları : 
MADDE 75. (Değişik şekli) — Tapulama 

mahkemelerinde 51 nci madde uyarınca devredi
len dâvalar hakkındaki asliye mahkemelerinde 
itiraz ve dâvaların gerektirdiği zaruri mas
raflar, haksız çıkan tarafa yükletilmek üzere 
bütçeye konulan ödenekten harcanır. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar ih
tilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmak üzere 
paylaştırılır. Dâvada kısmen haklı, kısmen 
haksız çıkmışlarsa bu masraflar takdir edile
cek oran içinde tarafllara yükletilir. 

Dâvanın devamı sırasında tebligat', şahit ve 
bilirkişi celbi, keşif ve tatbikat gibi işlem
lerin gerektirdiği masraflar muterizden alınır. 
Muteriz bu masrafları vermez ve duruşmaya 
gelmezse kendisine masrafları vermediği takdir
de itiraz etmemiş sayılacağı yolunda işlemli da
vetiye tebliğ edilir. Tebligata rağmen gelmez 
ve masrafları vermezse kanunun 63 ncü mad
desi gereğince işlem yapılır. 

Hâkim, başkâtip, zabıt kâtibi, mübaşir ve 
müstahdemlere 492 sayılı Harçlar Kanunu hü
kümleri uyarınca yol tazminatı verilir. 

Tapulama Kanununun 5 nci maddesinde be
lirtilen görevlilere 6245 safılı Harcırah Kanunu
nun 50 nci maddesine göre gündelikleri tahak
kuk ettirilir. 

Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı 
kanun yollarına başvuran taraf posta ve tebliğ 
masraflarının ödemekle zorunludur. 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılmı
yor. Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... 75 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

76 nci maddeden 91 nci maddeye kadar ve
rirmiş bulunan değişiklik önergesi yoktur. 
Maddeleri ayrı ayrı okutup oylarınıza suna
cağım. 

I Mahkeme hare ve masraflarının tahsili 
MADDE 76. — Tapulama mahkemesinde ve 

51 nci madde uyarınca mahallî asliye mahke
mesine devredilen dâvanın gerektirdiği zaruri 
masraflarla ilâm harçları, hâkim tarafından 
hükmün kesinleşmesi tarihinden başlıyarak on-
beş gün içinde yazılacak bir tezkere ile ilgili 
vergi dairesine bildirilir. 

Tezkerelerde harcın ve masrafın çeşidi nite
liği, tutarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son 
ikamegâh adresi gösterilir. 

Bu tezkerede yazılı hare ve masraflar vergi 
dairesi tarafından mükelleflere yapılacak teb
ligattan başlıyarak iki ay içinde ödenir. 

Süresi içinde ödenmiyen hare ve masraflar 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 
Kanun uyarınca tahsil olunur. 

BAŞKAN — 76 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Aynen 
kabul edilmiştir. 

Fennî işlerin mütaahhide verilmesi 

MADDE 77. — Tapulamanın fennî işleri bir 
kısmının veya tamamının, tek başına veya Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte yapıl
mak üzere Bakanlar Kurulu kararı Üe hakiki 
veya tüzel kişilere ihale edilebilir. 

Bu sebeple, yıllık ödeme tutarı üç milyon 
lirayı geçmemek üzere otuz milyon liraya ka
dar gelecek yıllara sâri taahhüde girilmeye 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı 
bulunduğu Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — 77 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Öncelikle tapulama yapılması 

MADDE 78. — Tapulamasına başlanan böl
gelerde henüz sırası gelmiyen birliklerle, çift
liklerin tapulama giderleri ilgilileri tarafından 
mal sandıklarına peşin olarak ve emaneten ya
tırılması halinde tapulamaları öncelikle ya
pılabilir. 

Tapulama gideri; memur ve hizmetlilerle 
bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin tazmi
nat, yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmetle il
gili diğer giderleri içine alır. Bu giderler o 
yerin mal sandığına yatırılan paradan mahsup 

| yolu ile ödenir. 
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Tahakkuk eden tapulama giderlerini, ema
neten yatırılan para karşılamadığı hallerde, 
geri kalanı tebliğ tarihinden başlıyarak bir ay 
içinde ödenmediği halde, birlik belediyesi veya 
ihtiyar kurulu veyahut çiftlik sahiplerinden 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 
Kanun uyarınca tahsil olunur. 

BAŞKAN — 78 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tapu sicil binalarını yaptırmak 

MADDE 79. — Tapulaması yapılan yerlerde 
düzenlenen tapu kütükleri ile fer'i sicillerin ve 
evrakı müsbiteleri ile kadastro plânlarının sak
lanması için Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünce gerekli görülen bölgelerde kabul edile
cek plânlara göre tapu sicil binaları yaptırılır. 

BAŞKAN — 79 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümleri 

Mülkiye âmirlerinin görevi 

MADDE 80. — Bu kanunun uygulanmasında 
mahallin mülkiye âmiri her türlü kolaylığı 
gösterir. 

BAŞKAN — 80 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aymen 
kabul edilmiştir. 

Tesciller 

MADDE 81. — Birliklerde tapulamaya baş
landıktan sonra akit ve tescil işleri ile her 
türlü işlemler, ğayrimenkullerin o andaki ta
pulama tesbit durumu tapulama müdüründen 
sorularak alınacak karşılık ve bilgiye göre tapu 
idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal 
tapulama müdürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçı
larından başkası adına yapılmış ve kesinleş
memiş ise tapulama sonucunu beklemeleri gerek
tiği ilgililere tebliğ olunur. Ancak, ilgililer 
tapulama neticesinde hâsıl olacak kesin duru
mu kabul edeceklerini noterde tanzim edilmiş 
belge ile veya tapu memuru huzurunda tesbit 

olunacak ifadeleriyle beyan ederek akdin, tes
cilin veya sair işlemin yapılmasını islerlerse 
o işlemler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet 
derhal tapulama müdürlüğüne bildirilir. 

Tapusuz ğayrimenkullerin tesbitleri kesin
leşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapıl
maz. 

BAŞKAN — 81 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...- Aynen 
kabul edilmiştir. 

Sınır işaretlerinin korunması 

MADDE 82. — Arazi üzerindeki sınır işaret
leri ile nirengi, poligon, yeraltı ve yerüstü 
işaretleri gibi teknik kuruluşlar iyi şekilde 
korunmadığı ' gibi teknik kuruluşlar iyi şekilde 
korunmadığı ve bozulduğu zaman durumu bo
zulan kuruluşun içinde bulunduğu gayrimen
kul malik veya işgal edenleri ve o birliğin 
muhtar veya belediye başkanı derhal o yer tapu 
idaresine bildirmekle zorunludurlar. 

BAŞKAN — 82 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin 
mecburiyetleri 

•MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin 
veya komisyonunun veyahut bu komisyon üye
lerinden birinin isteği üzerine gayrimenkul sa
hipleri ile o birlikteki sınır komşuları gayri-
menjmllerinin sınırlarını göstermekle ve bil
gilerine başvurulmak istenen kimseler de çalış
ma yerinde hazır bulunmakla zorunludurlar. 

BAŞKAN — 83 ncü maddeyi oylarınıza su- • 
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Gayrimenkullere girmek 

MADDE 84. — Bu kamunun uygulanması ile 
ilgili işler için görevli memurlar, ellerinde o 
yerin mülkiye amirince verilmiş belgeleri ve 
yanıannda belediye veya köy ihtiyar kurulların
dan bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayri
menkullere gündüzleri girebilirler. Karşı koy
ma halinde zabıta eliyle bu husus sağlanır. 
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BAŞKAN — 84 ıneü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Lânların niteliği, hak ve görevlerin şümulü 

MADDE 85. — Bu kanunda sözü geçen bü
tün ilânlar ilgili gerçek ve tüzelkişilere şah
san tebliğ niteliğindedir. 

Kanunun gerçek kişilere tanıdığı hak ve yük
lediği görevler, Hazine ile diğer tüzel kişilerin 
kanuni temsilcilerine de şâmildir. 

BAŞKAN — 85 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 85 inci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Teknik hususların tesbiti 

MADDE 86. — Sınırlara konulacak işaret
lerin çeşit ve şekilleri ile ölçü ve plânların 
yapılma şekli ve diğer teknik esaslar, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirtilir. 

Fotoğrametrik alım yapılacak bölgelerde, 
teknik bir zorunluk olmadıkça klâsik metot uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — 86 ncı maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 86 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

îmza yerine geçen işaret 

MADDE 87. — Bu kanun uyarınca düzenle
nen belgeleri imzalamak durumunda bulunan 
kimse imzasını atamazsa sol elinin baş parma
ğını, yoksa öteki her hangi bir parmağını 
basması imza yerine geçer. Bu durumda par
mak işaretinin kime ve hangi el ve parmağa 
aidolduğu belirtilerek belgeyi düzenliyen görevli 
ile hazır bulunan ilgililer tarafından tasdik olu
nur. 

BAŞKAN — 87 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. . 87 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cezai hükümler 

inzibati ceza 

MADDE 88. — Tapulama işlerine engel olan
lar "veya zorluk çıkaranlar veyahut bu Kanu

nun 19 ve 82 nci maddelerinde yazılı mükellefi
yetleri yerine getirmiyenler, fiil daha ağır ce
zayı gerektirmiyorsa elli liradan y^z liraya ka
dar, 

Tapulama tesbiti veya itirazların incelen
mesi sırasında çağrılan yerlere veyahut tapu
lama mahkemesine davetiye kâğıdına ücret veri
leceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmiyen 
bilirkişiler ve tanıklar on liradan elli liraya 
kadar, 

İnzibati mahiyette olmak üzere para cezası 
ile cezalandırırlar. Bu madde hÜKmümü tapu
lama müdürünün tezkeresi üzerine ve muhakeme 
sırasında işlenen fiiller hakkında da re'sen tapu 
lama hâkimi uygular. 

Tanık bir bilirkişilerin gelmemelerin^ haklı 
gösterecek sebeplerin varlığı halinde verilen ceza 
kaldırılır. 

BAŞKAN — 88 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 88 nci mad
de c'ynen kabul edilmiştir. 

Hile ve desise ile malikinden başkası adına 
yazdırmak 

MADDE 89. — Tapulama tutanaklarının dü
zenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı 
gayrimenkulu hile ve desise veyahut kendisine 
aidolmıyan evrak ve kayıtları kullanarak, ken
disi veya başkası adına kaydetti rirse, fiil 
daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde altı 
aydan üç seneye kadar hapis ve elli liradan 
ikiyüz liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı sonuç kanun 
veya yetkili merciler tarafından görevlendiri
len kimselerin sözü geçen fıkrada yazılı fiilleri 
veya yalan beyanları ile meydana geld;ği tak
dirde bunlar için ceza üçte bir artırılarak hük-
molunur. 

BAŞKAN — 89 neu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
89 ncıı madde aynen kabul edilmiştir. 

Yalan beyan 

MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının dü
zenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gay
rimenkulu kendi veya başkası adına kay
dettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu 
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başkası adına yazdırmak için aksine beyanda 
bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
343 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı ceza 
uygulanır. 

BAŞKAN — 90 nci maddeyi oyunuz.ı sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 90 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 

MADDE 91. — Tapulama dolayısdyle vücu
da getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, 
röper gibi tesisleri bozanlar imha veya tahri-
bedenler veyahut yerlerini değiştirenler Türk 
Ceza Kanununun 516 ve mütaakıp maddelerince 

.cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son maddeler 

Zilyedin defi hakları 

MADDE 92. — Bu kanunun zilyede tanıdığı 
iktisap hakları, tapulamasına başlanan bölgede zil-
yed aleyhine açılan dâvalarda defan dermeyan 
edilebilir. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan bir değişiklik önergesi var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

92 nci maddenin hakkaniyete aykırı hüküm va
zetmiş olduğundan bu maddenin tasarıdan çıka
rılmasını dilerim. 

Konya 
Yunus Koçak 

92 nci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Eski tapulama harçları 

MADDE 93. — Bu kanunun yürürlüğe girme
sinden evvel tahakkuk ettirilip henüz tahsil edil
memiş olan tapulama harçları hakkında 72 nci 
madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 93 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Aynen ka
bul edilmiştir. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 

MADDE 94. — Tapulamaları yapılmış olan 
gayrimenkullerden, itirazlı olup da komisyonca 
veya mahkemece karara bağlanmamış olanların 
tahdit ve tesbitince, ölçü, tersimat ve hesapların
da düşünülen yanlışlıklar : 

a) Bölgede tapulama çalışması devam etmek
te ise, tesbitindeki esaslara göre tapulama mü
dürlüğü, 

b) Bölgede tapulama sona ermiş ve müdürlük 
bu bölgeden kaldırılmış ise, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün yetkili kılacağı memurlar 
tarafından düzeltilmesine karar verilerek ilgilile
re tebliğ olunur. 

Tebliğ tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde 
kararın kaldırılması yolunda yetkili mankemede 
dâva açılmadığı takdirde gerekli düzeltmeler ya
pılır. 

Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül eden 
veya üzerinde başkalarının aynî hakları taallûk 
eden gayrimenkullere ilişkin düzeltmeler, ilgili
lerin izni ile yapılır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 94 ncü 
maddenin birinci fıkrasında bir düzeltme mahi
yetinde önerge vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısının 94 ncü mad

desinin 1 nci fıkrasındaki «Düşünülen» deyi
minin maddenin tedvin amacına uygun ola
rak «Düşülen» olarak değiştirilerek kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 
İstanbul Elâzığ 

İsmail Hakkı Tekinel Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Bir tertip hatasıdır. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul Edenler... Etmeyc-nler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Maddeyi vâki bu düzeltme ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de bu düzeltme ile kaJbul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı teşkilâtına eklencek kadrolar 

MADE 95. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı kısmına, ilişik (1) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 
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BAŞKAN — 95 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 95 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar 

MADDE 96. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tapu ve Kadastro G-enel Müdürlüğü kısmından 
ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıka
rılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum ; Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.— 

Kanunun uygulanacağı diğer haller 

MADDE 97. — Bu kanunun 1 nci madesinde 
yazılı yerler dışında bulunan gayrimenkuller 
hakkında umumi hükümlere göre açılmış ve açı
lacak dâvalarda da bu kanunun 33 ncü ve 42 nci 
maddeleri uygulanır. 

Bu hükümler, zilyed aleyhine açılan dâva
larda defan ileri sürülebileceği gibi, kesinleşme
miş olan dâvalarda dahi tatbik olunur. 

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

Kanuni sebeplerle görevleri başında bulunamı- * 

yan memurlar 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla kadro
ları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte geçici görev, hastalık ve izin gibi kanuni 
sebeplerle görevi başında bulunmıyanlar Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilâtında maaşlı 
göreve tâyin olundukları takdirde işe başlamak 
kaydı olmaksızın almakta oldukları maaşların 
verilmesine devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur 
bulunanlardan kadro, maaş ve unvanları değişti
rilmemiş olanların yeniden tâyine lüzum olma
yıp haklarında yukarıdaki fıkra hükmü uygu
lanır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci maddeyi Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi ola
cağı işlem 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte tapulama mahkemesine 

intikal etmiş olup da, 5602 sayılı Kanuna 
tevfikan duruşmaları açılmamış bulunan itirazlı 
parsellere ait dosyalar, 28 nci madde mucibince 
itirazları tetkik edilmek üzere, tapulama ko
misyonuna devredilir. 

29 ncu maddedeki üç aylık müddet, bu dos
yaların tapulama komisyonlarına devrinden iti
baren bir ay sonra işlemeye başlar. 

BAŞKAN — Geçici ikinci maddeyi oyunuza 
suuuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Tapusuz arazi hakkında yapılan tesbit ve tes
cillerin tabi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanu
nunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair olan 6335 sayılı Kanun 
gereğince yapılan tesbitlerde veya açılan tescil 
dâvalarında, zilyedliğe mütedair diğer şartlar 
mevcudolduğu halde; vergi kaydı bulunmadı
ğından tamamı Hazineye mal edilen gayrimen-
kullerin; 100 dönüme kadar olan kısmı (100 dö
nüm dâhil) bu Kanunun 33 ncü maddesi hük
müne göre tahassul eden iktisap şartlarına is
tinaden zilyedleri adına tesbit ve tescil olunur. 

Yukarıki fıkra hükmü, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetin
den çıkmış bulunan veya âmme hizmetine 
tahsis edilen gayrimenkuller hakkında uygulan
maz. 

İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve 
dâva hakkı, bu Kanunun yürürlüğe girmesi tari
hinden itibaren on sene geçmekle düşer. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
Sayın Yunus Koçak, Sayın Ali Rıza Uzuner ve 
Sayın komisyon tarafından verilmiş bulunan 
önergeler var, aykırılıkları itibariyle okutacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Elâzığ) — Komisyonun tekli
fini geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon teklifini geri alıyor
sunuz. Peki efendim. Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıdaki geçici 3 ncü madde tasarıda hâ

kim olan Hazine topraklarının iktisaden güçlü 
olanlara peşkeş çekilmesi zihniyetini takviye ve 
sağlama bağlamak amacını gütmektedir. Ana-
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yasaya aykırıdır. Bu geçici 3 ncü maddenin ta
sarıdan çıkarılmasını dilerim. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Koçak 
bir izahta bulunmuyorsunuz. Bu değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden 
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi ouktuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama Kanununun geçici 3 ncü maddesi

nin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederin •. 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN —• Komisyon?.. Katıirfhyor. Sayın 
Uzuner buyurun efendim. Kısa bir beyanda bu
lunacaksınız. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; maruzatım çok kısa olacaktır 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılmış 
teşbit ve tescile tâbi olacak işlemi belirten ge
çici 3 ncü maddede gerçekten birçok ihtilâflara 
yol açacak, birçok vatandaşları mahkemelere 
sevk edecek bir mahiyet taşımaktadır. 

Şimdi toprak tevzi komisyonları şöyie bir 
faaliyet gösteriyor halen: Mahallî hak sahibi 
çiftçi ailelerine yeteri kadar toprak verebilmek 
için her şeyden evvel kadastrosu yapılmış böl
gelere gidiyorlar, mevcut toprak normu ile od
daki hak sahibi çiftçileri zarbetmek suretiyle 
bulunan saha miktarında bir saha mevcut ise 
ordaki vatandaşlara bunu tevzi ediyorla'.'. 
4753 ve 5618 sayılı kanunlar gereğince dağı
tımı yapılmıyan, bunu aşan miktar da harita
lara işleniyor ve diğer taraftan da tapuya tes
cilleri yapılıyor. 

Kayıtlara göre halen dağıtılacak arazi yedi 
bin küsur dönüm bulunmaktadır ve maalesef, 
bundan evvelki maruzatımda da belirtiğim gibi. 
bu miktar belki şu anda tesbit edilmek imkânı 
olsa bunun da çok dûnuna düşmüş vaziyettedir. 
Zira 1963 ten 1965 e kadar düşüş miktarı bir 
bolü dört şeklinde olmuştur. Yani dörtte üçü 
elden çıkmıştır, dörtte biri kalmıştır. 
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Şimdi, madde gereğince, 20 dönümden fazla 
vergisiz Hazine arazisi için tescil yapılıyor pek 
çok dâva açılmıştır. Bunu il itibariyle değerlen
dirirsek başta Konya olmak üzere binlerce va
tandaş mahkemelere müracaat etmiş bulunmak
tadır. Ve binnetice bu Hazineye ait rezerv 7 bin 
küsur dönüm arazi de vatandaşlara bu kanun 
la açmış olduğumuz bir iktisap şekli - ki, şah
san tamamen karşısında oldum - intikal ediyor. 

Arz etmek istediğim odur ki, esasen 33 ncü 
maddenin ne ölçüde, ne şekilde karşısında oldu
ğumu kısaca arz etmiştim. Bu maddede 33 ncü 
maddeye atıf yapan bir maddedir. Daha evvel 
37 nci madde içinde bir önergemi maalesef za
manında sunamadım. Bu da 33 ncü maddeye 
atıf yapıyor. Bu yönden bu maddenin tamamen 
tasarıdan çıkarılmasının memleket gerçeklerine 
ve Anayasamızın espirisine daha uygun düşe
ceği kanaatindeyim ve tatbikatta şimdiye kadar 
yapılmış tesciller de yeniden dâva konusu ola
cak, birçok vatandaşlarımız, belki bin civarında 
dâva konusu olmuştur, vatandaşlar mahkeme 
kapılarında sürüklenmektedir. Bunun daha çok 
ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Maddenin ta
mamının tasarıdan çıkarılmasını teklif eden 
önergemin desteklenmesini rica ediyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner'in değişiklik öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edilme
miştir. 

Geçici üçüncü maddeyi yazılı olduğu şekilde 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Geçici üçüncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Mevkuf kadrolar 

GEÇİCİ MADDE 4. — İlişik (4) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1966 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Ba
kanlığına ait kısmına ve (5) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar da Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 4 . 8 . 1964 tarih ve 
509 sayılı Tapulama Kanunu gereğince; 
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a) Tahsil edilen tapunlama harçlarından bu 
kanundaki nisbetlere göre hesabedilecek miktar
dan fazlası, mükellefin talebi üzerine kendisine 
geriverilir. 

Talep hakkı, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay sonra nihayete erer. 

b) Tahakkuk ettirilmiş fakat henüz tahsil 
edilmiyen tauplama harçları, bu kanundaki nis
betlere göre yeniden hesabedilir ve fazla tahak
kuk ettirilen harçlar kayıtlardan terkin olunur. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci maddeyi Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici bir 6 ncı madde ilâvesi zımnında Sa
yın Mustafa Uyar ve Sayın Arif Ertunga arka
daşlarımızın müştereken hazılamış olduğu bir 
önerge vardır, buna ilâveten komisyonun bir 
geçici 6 ncı madde ilâvesi hakkında bir önergesi 
vardır. Onları ayrı ayrı okutacağım. 

Önce Sayın Mustafa Uyar ve Arif Ertunga 
arkadaşlarımızın önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama kanunu tasarısına aşağıdaki geçi

ci 6 ncı maddenin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
îzmir İzmir 

Mustafa Uyar Arif Ertunga 
İzmir 

Şevket Adalan 

Geçici madde 6. — 5602 sayılı Kanunun tat
biki suretiyle, miktar fazlası olarak Hazine adı
na tesbit ve tescil edilmiş bulunan gayrimcnkul-
ler, tesbit tarihinde 42 nci maddedeki şartlar 
var idi ise, tesbitten evvelki zilyed olan malik
lerine bedelsiz olarak iade edilir. 

İade suretiyle yapılacak tescil için, hak sahi
binin, mahallin en büyük mülkiye âmirine di
lekçe ile müracaati üzerine, tesbite ilişkin hü
kümler uygulanır. 

Birinci fıkra hükmü, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden çıkmış 
bulunan veya kamu hizmetine tahsis edilen gay-
rimenkuller hakkında uygulanmaz. 

Bu maddeden faydalanacak kimselerin talep 
hakkı, bu kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren, bir yıl sonra düşer. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyorsunuz. 
İlâvesi düşünülen geçici altıncı madde hakkında 
verilmiş olan önergeyi okuttum. Önergeyi Yüce 

Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olan geçici al
tıncı maddeye ilâvesini mutazammm önergeyi 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başaknlığma 
Yüksek Mecliste görüşülmekte olan Tapula

ma kanunu tasarısına aşağıdaki geçici maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici madde 6. — Taplama hâkimi ve diğer 
görevlilerin 75 nci maddede gösterilen tazminat
ları, 1966 malî yılı sonuna kadar, 1964 yılı 
Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (3) numaralı 
cetvelinde belirtilen miktarlarda ve 1966 yılı 
Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (3) numaralı 
cetveli ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü için konulmuş bulunan ödenekten 
ödenir. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 
İstanbul Elâzığ 

İsmail Hakkı Tekinel Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı maddenin ilâvesine 
dair komisyon tarafından verilmiş bulunan 
önergeyi okutuyorum. Yüce Heyetin oylarına 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu şekli ile kanun metnine geçici 6 ncı mad
de olarak ilâve edilmişıtir. 

Muhterem arkadaşlarım, yürürlük madde
lerine geçmeden evvel, komisyon tarafından 
cetvellerde değişiklik yapılmasını mutazammm 
önergeler vardır. Bunları okutacağım. 

4 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasını mu
tazammm kısmı okutuyorum. 

(4) SAYILI CETVEL 
Aylık 

I). Memuriyetin nev'i Aded tutarı 

11 Başkâtip, Başkâtip muavinleri 
Zabıt kâtipleri ve muavinleri 5 450 

13 Kâtip ' 40 350 
14 Mübaşir 80 300 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısına bağlı 4 sayılı 

cetvelin, Adalet Bakanlığınca 3966 bütçesine 
uygun olarak filhal kullanılan şekli yukarda 
olduğu gibidir. 
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Yanlışlığa mahal kalmamak üzere (4) sayılı 
cetvelin buna göre düzeltilerek kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Sözcüsü Başkanı 
Elâzığ İstanbul 

Kevni Nedimoğlu İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Söz istiyen? Buyurun Sayın 
Uzuner. 

ALÎ RİZA UZUNER (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; Geçici Komisyonun bu önemli 
konuyu âriz ve âmik tetkik etmediğinin bariz 
bir delili ile karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. 

Bizlere tevzi edilmediği için bunu maalesef 
tetkik edemedik. Komisyonun toplanacağı belli 
idi. Bu ilâve daha önce elimize geçmiş olsaydı 
bunun Bütçe Kanunu ile ve bunun ihtiyaçlar 
muvacehesindeki gerçek durumu ile getirmemiz 
mümkün olurdu. Bu bakımdan bu madde üze
rinde esasa taallûk eden görüşlerimizi bir ta
rafa bırakmak suretiyle esasen tamamen işin 
bir bütçe meselesi olduğunu ve bunun ayrı bir 
kanunla halledilmesi lâzımgeldiği inancını ta
şımaktayım. Çünkü bütçede mevcut bir deği
şikliktir, cetvellerde mevcııt bir değişikliktir. 
Böyle bir kanunda yer alması gerekir kanaatin
deyim. Nitekim bunun bir çok benzer örnekleri 
mevcuttur. Bu yönden bu teklifin aleyhinde 
bulunuyorum. İhtiyaç elbette ortadadır ve fa
kat bir aktarma kanunu ile veya başka bir 
kanunla halledilmesi lâzımgelir kanaatini taşı-
maktayim. önergenin reddi istikametinde oyu
mu kullanacağımı arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nedim
oğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVNİ NE
DİMOĞLU (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlarım, 
geçici 4 ncü maddede mevkuf tutulan kadrolar 
tesbit edilmiş ve bunda. «İlişik (4) sayılı cet
veldeki kadrolar, 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) ctvelinin Adalet Bakanlığı kısmına 
ilâve edilmiştir.» diye bir hüküm vardır. (4) 
sayılı cetvel mevcut kadroların bir kısmı Ada
let Bakanlığının faal kadrosuna intikal ettiril
miş ve bu şekilde mevkuf tutulan kadrolardan 
çıkarılmıştır. Halen mevkuf tutulan kadrolar 
listede gösterilen kadrolardan ibarettir. Bu 
itibarla ne yeni bir kadro alınması bahis mev
zuudur, ne de bir kadronun başka bir yere inti

kali bahis mevzuudur. Faal kadro ile mevkuf 
tutulan kadroyu tesbit bakımından bu değişik
lik teklif edilmektedir. Takdirlerinize bu ba
kımdan arz ederim. Başkaca bir yanlışlık bahis 
mevzuu değildir efendim. 

BAŞKAN — önerge ile ilgili cetveli tekrar 
okutacağım. 

(4) SAYILI CETVEL 
Aylık 

D. Memuriyetin nev'i Aded tutarı 

11 Başkâtip, Başkâtip muavinleri 
Zabıt kâtipleri ve muavinleri 5 450 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

13 Kâtip 40 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

14 Mübaşir 80 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dağıtılmış bulunan metinde (4) sayılı cet
vele şimdi ayrı ayrı ilâve edilmesini kabul et
miş olduğunuz hususlar dercedilecek ve ilâve 
olunacaktır. 

(5) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasını 
mutazammm önergeyi okutuyorum. 

Sayın Komisyon Başkanı vermiş olduğunuz 
bu önerge ilâve mahiyetinde midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVNI NE
DİMOĞLU (Elâzığ) — Efendim, ayrı şekilde
dir. Birincisi Adliye Vekâletini, diğeri de Tapu 
ve Kadastroyu ilgilendirir. 

BAŞKAN — Elimizdeki metinde (5) sayılı 
cetvelin bir tadili mahiyetinde midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVNİ NE
DİMOĞLU (Elâzığ) — Bu cetvelin yerine kaim 
olacaktır. 

BAŞKAN — Dolayısiyle bir değişikliği mu-
tazammmdır öyle mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEVNİ NE
DİMOĞLU (Elâzığ) —• Demin de arz ettiğim 
gibi efendim faal kadroya geçen kadrolar bun
dan çıkarılmıştır, aynı şekildedir. 
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D. 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
14 

12 
13 

(5; SAYILI CETVEL 
İller 

Memuriyetin nev'i Aded 

Tapulama 
» 
» 
» 

Tapulama 
» 
» 

Tapulama 
» 
» 

Tapulama 
cısı 
Tapulama 

» 

Müdürü 
» 
» 
» 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Teknisyni 
» 
» 

Tckniseyn Yardım-

Sicil Kâtibi 
» » 

9 
27 . 
26 
32 
40 
50 
60 

150 
163 
94 

145 
100 
60 

Aylık 
tutarı 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
500 
450 
400 

300 
400 
350 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısına bağlı (5) sayılı 

cetvelin, Genel Müdürlükçe 1966 bütçesine uy
gun olarak filhal kullanılan şekli yukarda ol
duğu gibidir. 

Yanlışlığa mahal kalmamak üzere (5) sayılı 
cetvelin buna göre düzeltilerek kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 
Elâzığ 

Kevni Nedimoğlu 

Geçici Komisyon 
Başkam 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekine! 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen yok. 
Değişiklik önergsini bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(5) sayılı cetvel bu şekle ifrağ edilecektir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 98. — 5602 sayılı Tapulama Kanu
nu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapu
lama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkra
sının değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapula
ma Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna yeni1 hükümler ilâvesine dair 
6383 sayılı Kanunun birinci maddesi ve 5887 
sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarife
nin 26 ncı sırasının son fıkrası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 98 nci madde üzerinde bir deği
şiklik önergesi yoktur. Maddeyi okunan ve yazı
lan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun y ürür! üğü 

MADDE 99. — Bu kanun 12 . 5 . 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 99 ncu maddeyi ouynuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 100. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 100 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 100 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümü üze
rinde görüşmeler ve maddelerin kabulü şu anda 
sona ermiş bulunmaktadır. Kanunun tümünün 
reye vaz'mdan evvel lehinde ve aleyhinde söz is
tiyen arkadaşlarımız vardır. Sayın İhsan Kaba
dayı İçtüzüğün 110 ncu maddesine göre lehinde 
söz istiyor. Sayın Özoğul da lehinde söz istiyor, 
ancak 137 nci maddeye istinadediyor. Açık oy 
farz olunacak bir husus olmadığı cihetle Sayın 
İhsan Kabadayı'ya söz vereceğim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben daha ev
vel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz de söz istemişsiniz. 
Yalnız daha evvel Süleyman Arif Emre arkadaşı
mız söz istediğine ve İçtüzük gereğince bir kişiye 
aleyhte söz verilebileceğine göre ona söz verece
ğim. Buyurun Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, daha evvel maksadımı 
bu kanun hakkında belirtmeye çalışmıştım. 

Bir mala sahibolup da o malla ilgili belgeye 
sahibolmamak azaplı bir mevzudur. Türkiye'miz
de bu mevzuda gelmişte geçmişte çok acı hâdise
ler geçmiştir. Bu ıstırabı silmek, mal sahibim top
rak sahibi kıldığını belirten vesikayı vermek yö
nünden bu kanunun çıkışını, hazırlanışını ve say
gı ile karşıladığımı bidayeten söylemişimdir. Bu 
tarafı çok güzel. 

Ancak 33 ncü madde müstesna kanunun hazır
lanışından, çıkışından hiçbir dert ve ıstırabım 
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yoktur. Fakat 33 ncü maddede belirtmediğim bâ
zı hususları bu vesile ile söylemeye çalışacağım. 

Hazine malı toprak; bir, meralar; iki, Devlete 
ait arazi; üç, o madde dolayısiyle bâzı istismarla
ra vesile olacağı kanımı, şüphemi söylemeden ge-
çemiyeceğim. 

Tekrar ediyorum, Türkiye tek ölçüde memle
ket değildir. Konya'da 200 dönüm toprak mü
him bir şey değil, fakat Karadeniz'de 20 dönüm 
toprak mühim bir şeydir-. Ege'de 50 dönüm top
rak çok kıymetli bir şeydir. Şarkta 300 dönüm 
toprak belki pek değerli bir şey değildir. Biz tü
münü Türkiye'nin aynı değerde, aynı fonksiyon
da kabul ettik, buna göre kantta çıkardık. Bu, 
realiteyi ve Türkiye'nin toprak değerini niteliği
ni bilmemektir ki, beni şahsan üzmüştür. 

Ve yine tekrar ediyorum: Şu kanunun başın
dan gelip geçen safahat! hatırlarsak biz do bunun 
üzerinde ittifaka varmış değiliz. 20 olmuş, 50 ol
muş, 75 olmuş, 100 e çıkmış... Bu değişik safha
larda benim şüphemi, kanımı teyidetmektedir. 

Asıl üzerinde durulmak icabeden mevzu, Tür
kiye'de her vatandaşı iştigal ettiği mevzuda karnı 
doyar, halinden memnun, mesut insanlar haline 
getirmeye mecburuz. Türkiye'de % 75 köylü 
toprakla meşguldür, karnı toprakla doyuyor, ona 
toprak veremiyoruz. Bu acıdır, her yerde hepimi
zin başına gelen mevzudur. Bunu er geç yapaca
ğız dedik. Yapacağız ama yok, olanı da dağıtıyo
ruz. Bir kısım arkadaşlar ve bâzı siyasi gruplar 
«Efendim, toprak reformu bu memlekette tatbik 
edilemez, ne var ki, neyi verelim?» diyorlar. Bu 
şekilde devam edip gitmesi yolunda müsamaha 
edersek elbette veremeyiz. Ne yapacağız? Olduğu 
kadarını vermek vazifemiz, olmadığı zaman da 
başka çare aramak yine vazifemizdir. Bu mevcu
du da dağıtmak suretiyle az imkânı da dertlinin 
ayağına götürmek babında çok müsamahalı ol
mak yersizdir. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı kanunun lehin
de mi aleyhinde mi konuşuyorsunuz? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Kanunun 
lehinde olduğumu söyledim, sayın sözcü de söyle
diler. Türikye'dc % 70 in üstünde vatandaşların 
20 dönüm ve 20 dönümün üstünde toprağa sahi-
bolduğunu ve bu kadarcık toprak üstünde renç-
berlik yaptığını söylerken, nasıl bir garip tezat
tır ki, yüz dönüme kadar zilyedli ve şahitli, öte
sini belge ile vermeyi kabul etme şekli ile ıstarabı-
mı dindiremedim. Ama bu hususta teknik olarak 

vatandaşın eline belge verme bakımından kanu
nun çıkışma taraftarım. 33 ncü maddeden mü
tevellit tenkidlerimi yapmış bulunuyorum. Bu 
şekliyle de olsa kanunun çıkışma taraftarım. Al
lah memlekete, millete hayırlı etsin derim. Ancak 
33 neü maddenin hatasının İnşaallah birgün He
yeti Umumiye tarafından kabul edileceğini ümi-
dederek huzurunuzdan ayrılıyorum. Sağ olun. 

BAŞKAN — Sözünüzü aleyhte kabul ediyo
rum Sayın Kabadayı. 

Saym Nazmi Özoğul, lehte buyurunuz. 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, 'bu saatte kanun hakkında uzun uzadıya 
konuşacak değilim. Birkaç kelimeyle zapta geç
mek bakımından arz edeceğim. 

Evvelce kanunun aynı maddeleri Millet Mec
lisinden ve Cumhuriyet Senatosundan çıkmıştı. 
Fakat muayyen cereyanların, muayyen fikirle
rin hakikate aykırı olarak muayyen noktalara 
aksettirilmesi ve netice itibariyle Cumhurbaşkan
lığınca bu kanunun bozdurulup tekrar Millet 
Meclisine gelip yine aynı maddeler çıkarılmak su
retiyle kanunlaşması suretiyle tatbikatı muayyen 
aylarca tatbikat yapılmış, vatandaşlara tapula
rı verilmiş, fakat Anayasa Mahkemesince usul
den bozdurulmuş olduğu için hemen hemen aynı 
esaslarla kanun Hükümetçe getirilmiş ve Mecli-
sinizce konuşulmuş durumdadır. Hükümete bu 
kanunu aynı şekilde getirdiğinden dolayı teşek
kür etmeyi bir vazife bilirim. Aksi halin evvel
ce birçok tapuları verilen ve mülkiyet hakkına 
sahibolan vatandaşların mağdur duruma düşme
si ve Anayasa prensiplerinin zedelenmesi olaca
ğı kanaatindeyim. Bu bakımdan Hükümete te
şekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Bir noktayı daha zabta geçirmek isterim : 
Muhterem arkadaşlar, Türk Milletinin % 80 i 

çiftçidir, arazi ile iştigal eder ve bu vatandaşlar 
tapu memurları ile her gün hemen hemen temas
tadır. Üzülerek ifade etmek isterim ki, memle
ketin hangi kazasına, hangi vilâyetine gittikse 
köylü, vatandaş ile, tapu işleriyle meşgul zatlar
la temas ettiysek, tapu memurları hakkında he
pimizi üzen birçok şikâyetler varittir. 

Muhterem Hükümetin ve iktidarın Türk Mil
letine verdiği söz güler yüzlü idaredir. Bu mem
lekete güler yüzlü idare getirileceği ifade edil
miştir. Bu küçük memurların vatandaşa güler 
yüzle hizmet etmelerini ve 'bilhassa tapu muamc-
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lelerinde müşkülât çıkarmalarını -hattâ zabıt
lara bile geçmemesi için ifade etmiyeceğim, çün
kü vesikalarla konuşmıyacağım - kanun yolla
rında bu Devlet memurlarının hizmet etmelerini 
hassaten istirham ederim. Hükümetin de bu 
konuyu titizlikle takibetmesini ve böyle eğer va
tandaşa tapu bakımından iyi muamele etmiyen 
memurlar varsa bu memurların vazifelerinden 
alınmalarını ve haklarında gerekli kanuni mua
melenin yapılmasını arz eder ve Tapulama Ka
nununun Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Tapu
lama Kanunu açık oylamaya tabidir. Müsaade
nizle açık oylamayı kupayı gezdirmek suretiyle 
yapacağız. Kupaları gezdiriniz,.. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Müsaade ederseniz bir iki kelime 
ile cevap vereceğim... 

BAŞKAN — Teşekkür mahiyetinde size söz 
veriyorum, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, 

509 sayılı Tapulama kanun tasarısının Yüce 
Meclisinizce bir ilmî seviyede değerli mütalâa
larla görüşülmesi ikmal edilmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla hassasiyetle müzakereleri takibeden 
milletvekili arkadaşlarıma şükranlarımı arz 
ederim. Bununla beraber Sayın ÖzoğuFun ko
nuşmasındaki bir hususa temas etmek mecburi
yetindeyim. 

1. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu'nun, Eskişehirspor'un maç yapmak üzere git
tiği Bursa'da klüp mensuplarının Bursa Emni
yet Müdürü tarafından kötü muameleye tabi tu
tuldukları hakkındaki neşriyat konusunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm yazılı cevabı (7/71) 

Bütün memurlarımız kanunların emrinde ve 
vatandaşın hizmetindedir. Memurların vazifele
rini icra sırasında hiçbir delile istinadetmeksi-
zin vazifelerinin kanunlara aykırı bir surette 
ifasından bahsedilmemek icabeder. Münferit 
vakalar ve ididalar ilgili mercilere intikal etti
ğinde hassasiyetle takibedilmektedir. Ancak bu 
konunun bu suretle Tapulama Kanunu vesile
siyle Meclis kürsüsüne getirilmiş olması itiba
riyle üzüntülerimi arz ederim. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tümü itibariyle açık 
oylamaya tabidir. Kabulü halinde milletimiz 

için hayırlı ve uğurlu olsun. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı efendim? Yok. Oy verme muamelesi 
nihayete ermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Tapulama kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 39 sayın ar
kadaşımız katılmıştır. 12 ret, 27 kabul oy çık
mıştır. Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı ci
hetle açık oylama muamelesi gelecek birleşim
lerde icra edilecektir. Bu şekilde bu gece görü
şülmesi ieabeden Tapulama Kanununun müza
keresi sona ermiş bulunmaktadır. 

Birleşimi bugün saat 15,00 te toplanılmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 6. 5.1966 Cuma saat : 0,25 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanınca yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı 
ile rica ederim. 

11 . 2 . 1966 
Eskişehir Milletvekili 

Şevket Asbuzoğlu 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Soru ; Eskişehir'de münteşir istiklâl gazete
sinin 2 Şubat 1966 Çarşamba günlü ve 4460 sa
yılı nüshasının, ikinci sayfasında, Eskişehir Spo
run Bursa müsabakası başlığı ile neşrolunan ya
zının tetkikinden anlaşılacağı üzere Eskişehir 
Sporun Bursa'ya maç yapmak üzere gittiği ve 
yaptıkları maçın sonunda Eskişehirspor Klübü 
mensuplarının Emniyet Müdürü tarafından kö
tü muameleye mâruz kaldıkları beyan olunmak
tadır. 

Seçim bölgemde bu hafta yaptığım gezide 
eym havayı hissetmiş olmakla bu konuda Yük
sek Bakanlığın ne düşündüğünün yazılı olarak 
bildirilmesi. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 23 . 4 . 1966 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 3. B - 3/45027 

Konu : Maçta vükubulan 
nahoş hâdise hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 2 . 1966 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/71 - 1324/5820 sa
yılı yazınızla. 

Eskişehirspor'un 'maç yapmak üzere git
tiği Bursa'da Klüp 'mensuplarının Bursa Em
niyet Müdürü tarafından kötü muameleye tabi 
tutuldukları ha'kkıındaıki neşriyat konusunda 

no düşünüldüğüne dair Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu tarafından verilen yazılı 
soru önergesine iarzı cevab ediyorum. 

Önergede mevzuubahis duru'iıuun tetkik ve 
tahkiki Bursa Valiliğinden istenmiş olup; Sözü 
geçen valilikten alınan cevabi yazıda: Bahis 
konusu maç için sahanın içinde ve dışında ge
rekli teibirler alınmış olmasına nağmen, maçın 
sonunda ve Eskişehirspor kafilesinin ikamet 
ettikleri otelleri önünde 15 - 16 yaşları arasın
da tahmin edilen bâzı kimselerin bu futbolcu
ların bindikleri Bursa plâkalı iki taksiye taş 
atmak suretiyle hasara uğrattıklarının haiber 
alınması üzerine olay mahalline Polis kuvveti 
sevk edilmekle Iboraber Emniyet Müdürü biz
zat olaya ol 'koymuş ve merak salkı ile birik
miş olan kalabalığın dağılıtmasına nezaret et
tiği bir sırada, sonradan Eskişehirspor kulübü 
idarecilerinden olduğu, anlaşılan iki şahsın he
yecanlı ve asabi bir şekilde Emniyet Müdürü

nün yanına gelerek sporcuların darı üç. kişinin 
kaybolduğunu, derhal buldurulmak! rmı tale-
betmeleri üzerine, dağıtma işinin devamı esna
sında talebedilen kimselerin buluı-masına im
kân olmadığı, ibunlarm kafileye iltihak etmek 
için bir yere gitmiş olabilecekleri münasip su
rette kendilerine anlatılmış ise de cevaptan 
tatmin olmıyan kimselerin işi biraz daha sert
leştirerek oyuncularının hemen 'buldurulmala-
,ritnı tekrarlamaları üzerine orada vazifeli bu
lunan komiserlerden binisi bu işe memur edil
miş ve kalabalığın dağıtılması, .kafilenin şehir 
dışına kadar Emniyet içerisinde gönderilmesi 
için gerekli 'emir verilmesinden sonra Emni
yet Müdürü hâdise yerinden ayrılmıştır. 

Otel önünde sporcuları indirmekte 'buluınan 
iki taksiye hasar ika edenler yakalanarak hak
larında tanzim edilen evrak ile 1 . 2 . 1966 
günü Adalete teslim 'edilmişlerdir. 

Bu ve bez eri diğer olaylarda müessir ted
birlerin zamanında alınması ve her hangi bir 
müessif olaya sebebiyet verilmemesi hususun
da Emniyet Müdürünün dikkati çekildiği gibi, 
icraatının teftişi ve tahkikine de tevessül 
olunmuştur. 

Tahkik sonucuna göre hakkında gerekli ka
nuni işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Faruk Sultan 

İçişleri Bakanı 

2. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Özîrak'ın, 
1964 yılında plâna alınmış bulunan Tekirdağ 
Sanayi Çarşısının plândan çıkarılıp çıkarılmadı
ğına dair yazılı sorusuna Sanayi Bakanı Ileh-
met Turgut'un, yazılı cevabı (7/105) 

8 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Sanayi Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplanmasına delâ
let buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Orhan Öztrak 

1964 yılında Tekirdağ Sanayi Çarşısı plâna 
alınmıştı. 

Bu maksatla, Tekirdağ'a o zamanki Hükü
met tarafından ilk harcama olarak 400 bin lira 
tahsis olunmuştu. 

^m-
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Uzun bir zaman geçmiş olmasına ve mahal
linde yeri ayrılmış bulunmasına rağmen, halen-
hiçbir faaliyet emaresine raslanmamaktadır. 

Ayrıca, bu hizmetin plândan çıkarılmış ol
duğu hususunun, Tekirdağ Sanayi Sitesi Yap
tırma Derneği müteşebbis îdare Kurulu üye
lerine Sanayi Bakanlığı görevli kişileri tara
fından ifade ohınmasıdır. 

Bu durum karşısında, Tekirdağ Sanayi Çar
şısının plândan çıkarılıp çıkarılmadığı husus-
lariyle, inaşaata ne zaman başlanacağı hakkın
da Sayın Sanayi Bakanının ne düşündüşünü say
gı ile rica ederim. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı işleri 
Bürosu 

Sayı : 9/237 
30 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 4 . 19G6 tarih, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Md. 7/105-1763/8705 sayılı yazınız : 
Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm, «1964 

yılında plâna alınmış bulunan Tekirdağ Sanayi 
Çarşısının durumu» hakkındaki yazılı soru öner
gesine Sanayi Bakanlığı cevabı ilişik olarak su
nulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut 

Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztırak'm yazılı 
sözlü önergesine Sanayi Bakanlığı cevabı 
Küçük sanayi siteleri kurulması için 1964 

bütçesinden 10 milyon Tl. lık bir fon ayrılmış 
ve o tarihte istekte bulunan bâzı il ve ilçelere, 
kullanma yetkisi Bakanlıkta kalmak ve gerekli 
teknik ve ekonomik etütlere bağlı bulunmak 
kaydiyle, tevzi edilmiş ve bu meyanda Tekir
dağ ili için de 400 bin Tl. tefrik edilmiştir. 

Plân gereğince, Tekirdağ'daki sanayi duru
munu yerinde incelemek üzere 1965 yılında Ba
kanlığımız İmar v İskân Bakanlığı Marmara 
Bölge Plânlama Müdürlüğü uzmanlarından ku
rulu bir heyet marifetiyle yaptırılan etütler 
sonunda : 

a) Nüfus artışının çok düşük olduğu, 
b) Nüfusun '% 75 inin tarım kesiminde, 

c/o 5 inin sınai kesiminde meşgul olduğu, küçük 

çapta bir tamirat ve el sanatları grupunun mev
cut bulunduğu ve bunların bir gelişme potan
siyeli gösterecek kapasitede olmadığı, 

c) Kooperatif ortaklarının sanayi sitesi ma
liyetinin asgari % 50 kısmının ödeme gücünde 
bulunmadığı, 

d) Site inşası için teklif edilen sahanın, şe
hir imar plânına nazaran müsaidolmadığı ve 
aranan diğer kriterlerin mevcut bulunmadığı so
nucuna varılmış, 

ve dolayısiyle Tekirdağ İli için 1964 bütçesin
den ayrılan 400 bin liranın kullanma yetkisi
nin verilmesi mümkün olmamıştır. 

Bununla beraber Tekirdağ İli, yakın bir 
gelecekte yeniden bir etüde tabi tutulacak ve 
sanayi sitesi kurulması imkânları araştırıla
caktır. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'ın; 
Saray, Çerkezköy ve Vize belediyelerine Kuzey -
Batı enterkonekte sisteminden sağlanması lâzım-
gelen enerjiye mukabil talebedilen ve tatbikatta 
eşitsizliğe ve ödemede imkânsızlığa müncer olan 
enerji bedelleri hakkında ne düşünüldüğüne da
ir soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı İbrahim Beriner'in yazılı cevabı. (7/106) 

8 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yazılı olarak aşağıdaki hususların Sayın 

Enerji Bakanı tarafından cevaplanmasına de
lâlet ve tavassut buyurulmasına müsaadelerini
zi saygılarımla rica ederim. 

'Tekirdağ Milletvekili 
Orhan Öztrak 

Kuzey - Batı enterkonekte sisteminden Sa
ray, Çerkezköy, Vize belediyelerine sağlanması 
lâzımgelen enerjiye mukabil, kanun ve tüzük
lere uymayan ve diğer belediyelerle eşit olmı-
yan bir karşılık talebedilmektedir. 

Tahminen, talebedilen bu meblâğ Saray Be
lediyesinden 375 bin Tl., Çerkezköy'den 270 bin 
TL, Vize'den 650 bin Tl. gibi ödenmesi gayri-
müm'kün bedellerdir. 

Ayrıca, bu iştirak bedellerinin 31 . 3 . 1966 
gününde ödenmesi talöbedilmektedir. 

Tatbikatta eşitsizliğe, ödenmede mezkûr ber 
lediyelerçe imkânsızlığa müncer olan bu tutum 
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hakkında Sayın Enerji Bakanlığının ne düşün
düğünün ve nasıl çareler aranacağının bildiril-
imesini saygiyle rica ederim. 

T. C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 29 . 3 . 1966 
Bakanlığı 
Özel 1574 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Orhan Öztrak'-

m Başkanlığınıza sunduğu 8 Nisan 1966 tarih
li yazılı soru önergesinin cevapları aşağıda arz 
edilmiştir. 

440 sayılı Kanunun 'öngördüğü, «Tesisten 
yararlananların masrafa iştiraki prensibi» ne 
uyularak 1964 yılı başından itibaren Etibank-
tan elektrik almaya başlayan veya almakta 
olup da takatini artıran her müşteriden istis
nasız iştirak hissesinin tahsiline başlanmıştır. 
Ancak iştirak hisselerinin tasarlandığı gibi pe
şin alınması müşterileri ödemede güçlüklere 
sevk ettiği görülerek 5 . 1 . 1966 tarihinden 
itibaren ödemelerin aşağıdaki üç şıkka göre 
yapılması kararlaştırılmıştır: 

1. İştirak hissesinin tamamı tesis mukave
lesinin imzasını mütaakıp peşinen ödenir. Bu 
takdirde % 10 tenzilâta tabi tutulur. 

2J İştirak hissesinin en az 1/3 ü peşinen, 
mütebakisi tesisin inşa süresi ısonuna kadar 
taksitle ve faizsiz olarak ödenir. Peşin Ödenen 
miktar % 10 tenzilâta tabi tutulur. 

3.. İştirak hissesinin en az 1/3 ü peşinen 
ödenir, mütebakisi kanunen kredilere tatbik 
edilen faiz nisbetindeki faizle birlikte Etibanka 
(borçlanılır. Bu borç en çok 10 senede ödenmek 
üzere satınalman elektriğin kilovat - saatinin 
.normal tarifesine yapılacak zamlar ile tasfiye 
olunur. Ancak, müşteri bunun dışında borcuna 
mahsuben her zaman tediyelerde bulunabilir. 

Bilhassa belediyelerin içinde bulundukları 
Iborçlar dolayısiyle iştirak payının 1/3 ünü dahi 
ödemekte müşkülât çektikleri nazarı itibara alı
narak 14 . 4 . 1966 tarihinden itibaren aşağıda 
yazılı olan dördüncü bir hal şekli uygulanma
ya başlanmıştır. 

4. İştirak hissesinin tamamı, kanunen kre
dilere tatbik olunan nisbetteki faizi ile birlikte 
en çok 5 senede ödenmek üzere, belediye tara
fından satınalmacak elektrik kilovat - saatinin 

normal tarifesine yapılacak ilâvelerle, tahsil ve 
tasfiye olunur. Ancak müşteri tasarruf gaye
siyle, borcuna mahsuben her zaman tediyelerde 
bulunabilir. 

Saray, Çerkezköy ve Vize belediyelerinin 
ıbu ödeme şekillerinden birine göre borçlarını 
tekabbül etmeleri ve elektrik kilovat - saati
ne normal tarifelerine yapılacak ilâvelerle öde
meleri mümkündür. 

Saygiyle arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
İbrahim Deriner 

4. — İzmir Milletvekili Mustafa TJyar'ın, 
Üçüncü înönü Hükümetinde Bakanlık yapmı§ 
bulunan Feridun Cemal Erkin'in, hangi tarihte, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Anonim Or
taklığı idare meclisi üyeliğine tâyin edilmiş ol
duğuna dair yazılı soru önergesi ve Sanayi Ba? 
kanı Mehmet Turgut'un cevabı. (7/116) 

8.4.1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

Üçüncü İnönü Kabinesinin istifası üzerine, 
o kabinede Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Sa
yın Feridun Cemal Erkin hangi tarihte, Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları Anonim Ortaklığı
nın idare meclisi üyeliğine atanmıştır? 

Hangi tarihte bu üyelikten ayrılmıştır? 
İdare meclisi üyesi bulunduğu süre zarfın

da, kaç lira aylık veya ödenek almıştır? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 30 . 4 . 1966 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/238 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 . 4 . 1966 tarih, C4enel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/116-1814/9144 sayılı 
yazınız : 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın «eski Dış
işleri Bakanı F. Cemal Erkin'in Ereğli Demir -

I Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Yönet'im Kurulu Üye-
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ligi» hakkındaki yazılı soru önergesine cevabı
mız ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut 

izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm yazılı so
ru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabı: 

Eski Dışişleri Bakanı F. Cemal Erkin, Ka
rabük Dem ir ve Çelik işletmeleri Genel Müdür
lüğünün 27 . 2 . 19G5 tarih ve 046/111-04325-A 
sayılı yazısiyle, açık bulunan Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T. A. Ş. idare Meclisi üyeli
ğine aday gösterilmiş, İdare Meclisinin 23.3.1965 
tarih ve 62 sayılı toplantısında (Hissedarlar 
Umumi Heyetinin ilk toplantısına kadar vazife 
görmek üzere) İdare Meclisi âzası dlarak seçil
miştir. 

Hissedarlar Umumi Heyeti 25 . 3 . 1965 ta
rihinde 5 nci âdi toplantısını yapmış ve F. Ce
mal Erkinin bu seçimi tasvibedilmiştir. Vazife 
müddetinin bu toplantıda sona ermosi dikkate 
alınarak aynı gün yeniden Türkiye Demir ve Çe
lik İşletmeleri temsilcisi olarak ve üç yıl için 
idari; Meclisi Âzalığma seçilmiştir. 

B. Feridun Cemal Erkin 20 . 10 . 1965 tarih
li mektubu ile 10 . 10 . 1965 seçimlerinde Ordu 
Milletvekilliğine seçildiğini beyanla Ereğli De
mir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. idare Meclisi 
âza! ığmdan istifa ederek ayrılmıştır. 

Bu suretle F. Cemal Erkin, Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T. A. Ş. idare Meclisi âzalığı 
görevinde 23 . 3 . 1965 den 20 . 10 .1965 tarihine 
kadar 'bulunmuş ve kendisine bu müddet zarfın
da 13 781,32 Tl. brüt maaş, ayrıca 5 731,30 Tl. 
harcırah ödenmiştir. 

5. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'ın, 
parar:i3 yatılı okullar için köy çocuklarına ayrı 
bir kontenjan tanınması hususunda ne dü§ünül-
düyilv.e dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dcngiz'in cevabı (7/119) 

I 1 8 . 4 . 1 9 6 6 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarınım Millî Eğitim Bakanlı

ğı tarafından yazılı cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi arz edeıim. 

Mustafa Akalın 
Afyon Milletvekili 

1. Parasız yatılı okullara, bu tarihe kadar 
alman öğrencilerden; 

Ne kadarı köylü çocuğu, 
Ne kadarı öğretmen çocuğu, 
Ne kadarı diğer memurlar çocuğu, 
Ne kadarı diğer meslek erbabı çocuğudur? 
2. Parasız yatılı okullar için köy çocuklarına 

ayrı bir kontenjan tanınması hususunda Bakan
lıkça ne düşünülmekledir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.5.1966 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı: 1627 
Konu: Afyon Milletvekili 
Mustafa Akalın in, yazılı 
soru önergesi hakkında. 

Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi: Genel Serketeıiik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 20 Nisan 1966 gün ve 1823 - 9198, 7/319 
sayılı yazınız : 

Parasız yatılı okullar için köy çocuklarına ay
rı bir kontenjan tanınması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Afyon Milletvekili Mustafa Aka
lın tarafından verilen yazılı soru önergesine ait 
cevabi notumuzun ilişik olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Parasız yatılı okullar için köy çocuklarına ayrı bir 
kontenjan tanmmaaı hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Afyon Milletvekili Mustafa Akalın tara
fından verilen yazılı soru önergesi cevabı 

1. 222 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri 
U3^arınca bugüne kadar çeşitli sebeplerle henüz bir 
ilkokula kavuşmamış olan nüfusu dağınık köy
lerde ve köy gruplarında yaşıyan vatandaş ço
cuklarını okula ve öğretmene kavuşturmak ama-
siyle öğretime açılan 30 yatılı bölge okuluna 8 715 
yatılı, 600 gündüzlü olmak üzere 9 315 köy ço
cuğu devam etmektedir. 

1972 yılma kadar bu oknl.la.rm sayısı 66, de
vam edecek öğrenci sayın ise. 32 000 olacak şe
kilde programl aştırıl iniştir. 

2. 1964 - 1965 öğretim yılında ortaokulla mı 
1 nci sınıflarına 558 köy, 632 şehir, 93 öğretmen, 
9 harb malûlü, 2 de mahrumiyet bölgesinden ol
mak üzere 1 294 çocuk alınmıştır. 

http://oknl.la.rm
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19G5 - 1966 öğretim yılında 710 köy çocuğu, 
183 şehir, 82 öğetmen, 10 harb malûlü, 2 de mah
rumiyet bölgesi çocuğu olarak 987 öğlenci alın
mıştır. 

i ler yıl ortaokul 1 nci sınıflarına parasız yatı
lı olarak alınacak öğrencilerin 70 - 80 i köy ço
cukları arasından alınmaktadır. 

3. İlköğrctmen okulllarma : 
a) 1965 - 19GG Öğretim yılında ilköğretmen 

okullarına yatılı olarak 8 127 öğrenci alınmış

tır. Bunlardan 2 527 si, ilkokul mezunu olarak 
6 sınıflı, 1 241 i ise ortaokul mezunu olarak 
ilköğretmen okullarına kabul edilen köy ço
cuklarıdır. 

b) Parasız yatılı kontenjanı hususunda, 6334 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde: «İlköğretmen 
okullarına alınacak öğrenciler sınavla seçilir. Bu 
okullara Her yıl alınacak öğrencilerin % 75 inin 
köy ilkokulları mezunlarından olması şarttır.» 
hükmü bulunmaktadır. 
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Tapulama kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Tahir Yücekök 

AMASYA 
Ali Delâlettin Topala 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AMASYA 
Rıza Kuas 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan (I.) 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğhı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Yeter sayı yoktur.) 
450 

39 
27 
12 

0 
409 

2 

[Kabul 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Samefc Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

GAZİANTEP 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

edenler] 
İSTANBUL 

Nuri Eroğan 
İZMİR 

Mehmet Ali Aytaş 
KARS 

Abbas Ali Çetin 
KASTAMONU 

Ahmet Şevket Bohça 
KAYSERİ 

Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

[Reddedenler] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Orhan BirgLt 

Reşit Ülker 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

MANİSA 
Mustafa Ok 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRİ 
Abdülbâri Aydoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (İ.Ü.) 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoflu 

TRABZON 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

VAN 
M. Salih Yıldız 

Hayrettin Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altmkaya 
Sabit Osman Aveı 
(B.) 
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AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaçj 
Cihat Bilgchan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Oakıroğhı 

BlNGÖfl 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çel ikbas. 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga (1. Ü.) 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 

Bahri Yazıp 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Antuç 
Yusuf Azizoğlu 
M'ötin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk.V.) 
Nazmı Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçiek 
Âdil Sağıroğlu k 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mııstafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu ' 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudrfet Bosuter 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati1 Aka gün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım! 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

IÇEIı 
Mazhar Arıkan 

Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kuüay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadottin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğıoıl 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhon Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı. Tekinel 
Osman Nuri Ulusoy 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
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Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğîu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil Toközlü 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğiu 
Cengiz Nayman 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Yüeeler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaettin Izerdem 
Mehmet Necati Kal^ycj 
ismet Kapısız 

Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükaıı (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaear 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğra 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

izzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç (I.) 
Nermin Neftçi 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
Hamdi Maden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Ba:*ar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
(B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Osman Şalıinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 

Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Ceı/ıil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Çrbi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
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URFA 

Aıtalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 
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UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlıı 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentas (î. Ü.) 
Kiaıyas Kartal 

5 . 5 . 1966 0 : i 

YOZGAT 

îsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
4 

Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

[Açık üyelikler] 
Hatay 1 
Corum 1 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit (t.) 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Suıngun 

Yekûn 

•*c?C% - «P; * C*ss 
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J 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

•SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

111 
ÖNCELİKLE OÖRÜŞ01 JMESİ KARARL AŞT I.-

RTLAN İŞLER 
X 1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan

bul Milletvekili Reşit Ülker ve .10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı 
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçinc'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, içişleri, Mali
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(.1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) j Da • 
pıtına tarihi : 3 . 3 . 1966] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 
beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
n/128) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 19661 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
13 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 


