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nuz, Tapulama Kanunu çıktı. Yolundaki beya ' re, Hazineye ait arazileri icar etmiş olanlara
nının umumi efkârda yanlış anlama alınarak
muayyen kıstaslar ve ölçüleer içinde dağıtıla
Hazine .arazisinin yağmasına yol açabileceğin
caktır» deniyor. Bu, Taopulama Kanunu yükden tavzihi talebine mütedairdir.
J sek huzurlarınızda müzakere edildiği zaman
2. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka ; da uzun uzun münakaşalar yapılmıştır. Bu ka
nunu ile alâkalı tüzüğün halen hazırlanamamanun asla bir toprak tevzii kanunu değildir. Ni
sı sebebiyle Hükümete temenni de bulunaca
hayet müesses durumu tescil eden bir kanundur.
ğım. Müsaade isteği ile saygılar.
Bu kanun hiçbir zaman topraksız köylüye toprak
veren bir kanun değildir. 4753 sayılı Kanun
Antalya!
dâhi, icar etmiş olanlara ki, toprak tevziine
Mehmet Pırıltı
müsaittir, maddesini biz görmemekteyiz. An
BAŞKAN — Sayın Pırıltı diğer arkadaşı
cak toprağa muhtaç köylüye toprak verileceği
mıza söz verememiştim.
ne göre, 4753 sayılı Kanun ile ki, Tapulama
Kanunu ile sure tikatiy ede hiç 'bir alâkası
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın
Başkanım, ben beş dakikaya sığdıracağım. Ko I yoktur, toprak tevziinin, şu halde bugün, bir
nunun da ehemmiyeti vtır. Hazineye ait arazi
çok vatandaş Hazineye ait araziyi fuzulen iş
lerin tecavüzü mevzuubahistir. Bu bakımdan
gal etmek suretiyle icar etmeye yeltenmekte ve
beş dakikaya da sığdırıp arzımalûmat edece
böylelikle toprağa muhtaç, köylü, ileride tatbiki
ğim. Beş dakikaya sığdıracağım. (Gürültüler)
düşünülen, hattâ bugünlerde Bakanlar Kuru
Sayın Başkanım, bugünkü konuşulacak Af
lunda bulunan 4753 sayılı Kanunun tatbiki <mv •
Kanunu kadar ehemmiyetli bir mevzudur. Ni
selesi, bilâhara tatbiki
imkânsız hale gelece
hayet Hazine menfaati bahis mevzuudur ve bu
ğinden, toprak ısahihi olamıyacaktır. Hüküme
da şahısların menfaatinden daha mühim bir
tin bu hususta açıklama yapması istirhamında
.mevzudur. Bunun için ben Heyeti Umumiyebühınuvorum.
den söz verilmesini rica ediyorum.
İkinci olarak; özel öğretim Kurumları Kanu
nunun, 625 savılı Kanunun yürürlüğe girişi ta
BAŞKAN — Bu takdir bana aittir. Buyu
rihi 18. 12. 1965 dir Yine Kanunun geçici mad
run efendim.
decine 'göre. altı <av içinde, bununla alâkalı tü
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın
zükler ve yönetmelikler hazırlanır, demiştir ki,
Başkan, değerli arkadaşlarım, evvelâ Sayın
'bu tü^iipn'in hazılanma nihai müddeti 18. 6. 1966
Başkana teşekkür ederim, bana söz vermek
dır. Bugün 41 gün geçtiği halde, bununla alâkalı
lûtfunda bulundular. Ben böyle bir fevkalâde
n«pwfM maddenin âmir bulunduğu yönetmelik ve
'tüzükler
hazırlanmıştır. Bundan dolayı muade
toplantıda bu gündemin ehemmiyeti dolayılet vapılamıvor, esk'den mevcut özel okullarda
siyle Sayın Hükümetin üyelerinin teşrif ede
oknvan talebelerin durumu Haziran devresinde
ceği mülâhazası ile bunda direndim ve isabet
e'ok müşkül olmuştur, önümüzde de Evlül döne
li olduğu kanısındayım. Çünkü, 21. 7. 1.966
mi vardır, muadelet, olamama vüzünden nen"şan
tarihinde münteşir Son Havadis, Tercüman ve
talebeler di^er okullarda imtahan vermek duru
Cumhuriyet gazetelerinde Sayın Başbakanın be
muna düşmektedirler. Bu tüzüğün biran evvel
yanatı Anadoluda yanlış tefsirlere yol açmış
hazılanma sı nı Mi1!! Eğitim Bakanlığı ve Ba
tır. Başibakan aynen şöyle başlıyor:
banlar Kurulundan istirham ederim, saygılarım
«Bilmiyorsunuz, Tapulama Kanunu çıkmış
la.
tır. Tapulama Kanunu çıkmış bulunduğuna gö4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Türk - Avusturya
Parlâmentolar ar ası
dostluk çjrupu kurulması için evvelce Adana Mil
letvekili Kasım gülek ve Elâzığ Milletvekili Ömer
Eken tarafından ayrı ayrı kurulup
sonradan
birleştiriUn teşebbüsün esas alınmasına dair Müş-

t er ek Başkanlık Divanı kararının tasvibi hakkırir
daki Başkanlık tezkeresi
BAŞKAN — Gündem dışı Başkanlığın bir
sunuşu vardır, okutarak tasviplerinize arz edece
ğim.
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