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TUTANAK DERGİSİ 
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16 ncı Birleşim 

2 . 1 . 1969 Perşembe 

İçindekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
462 :463 

463:464 

GE-

464 

464 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in dönüşüne 
kadar Adalet Bakanlığına Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/734) 464 

2. — Başbakan Süleyman Demirel'e, 
Karaçi'ye yapacağı resmî ziyaretten dönü
şüne kadar, Adalet Bakanı Hasan Dinçer'
in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/737) 464:465 

3. — Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağ-
layangil'e Karaçi'ye yapacağı tesmî ziya
retten dönüsüne kadar, Devlet Bakanı 
Seyfi öztürk'ün vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/738) 465 

4. — Bor Mineralleri Araştırma Ko
misyonunun çalışmalanm bitirdiğine ve 

Sayfa 
raporunun hazırlandığına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. 465 

5. — Günlük ihtiyaçlar için kullanıl
makta bulunan yakıtlar hakkında, taşıdığı 
hususi ehemmiyet sebebiyle, bir Cumhuri
yet Senatosu araştırması açılmasını isti-
yen Güven Partisi BaşkanveMli Fehmi 
Alpaslan ve arkadaşlarının önergesi. 465:466 

6. — özel Yüksek Okullar Araştırma 
Komisyonu Başkanlığı istanbul Üyesi Ce
mal Yıldırım'in ve sözcülüğüne de Afyon 
Karahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğ-
lıı'nun seçildiğine dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi. 466:467 

7. — özel Yüksek Okullar Araştırma 
Komisyonu Sözcülüğüne seçilen Afyon Ka-
hisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun gö
revinden istifa ettiğine dair, adı geçen Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi 

5. __ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 4753 sayılı Kanuna bir madde ek

lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu-

467 

467 
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Sayfa 
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 2/437; Cumhuriyet Sena
tosu 2/252) (S. Sayısı : 1159) 467:506,514:515 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/547; Cum
huriyet Senatosu 1/913) (S. Sayısı : 
1178) (Dağıtma tarihi : 24.12.1968) 506:507, 

516:517 
3. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/914) (S. Sayısı : 1179) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1968) 507:509,518:519 

4. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/548; Cumhuriyet Senatosu 1/915) 
(S. Sayısı : 1180) (Dağıtma tarihi : 
24 . 12 . 1968) 509:510,520:521 

5. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt-

Sayfa 
çe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/564; Cumhuriyet Senatosu 1/917) 
(S. Sayısı : 1181) (Dağıtma tarihi : 
24 . 12 . 1968) 510,522:523 

6. _ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesine ek ödenek 
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/916) 
(S. Sayısı : 1182) (Dağıtma tarihi : 
24 . 12 . 1968) 510:511,524:525 

7. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin imar 
ve iskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kı
sımlarına 49 900 000 liralık ek ödenek ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/566; Cumhuriyet Senatosu 1/918) (S. Sa
yısı : 1183) (Dağıtma tarihi: 24.12.1968) 511: 

512,526:527 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 512 

B) YAZILI SORILAR VE CEVAP
LARI 512 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri Bonn'daki Büyükelçi
lik binamıza dair yazılı soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı 
(7/498) 512:513 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda salonda salt ço
ğunluk bulunmadığı anlaşıldığından 2 Ocak 1969 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşime saat 15,10 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At al ay 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Zerin T üzün 
Ü 

Sözlü soru 
1. — Kırşehir Üyesi Halil özmen'in, Kırşe

hir ilinin Akçakent bucağından Çelikli istasyo- ! 
— 462 

ŞORTLAR 

nuna kadar bozuk olan yolun yapım ve bakımı

nın Karayollarına verilmesine dair, sözlü so-
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ru önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönderil
miştir. (6/526) 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, şoförlerin araba sahibi 

TASARILAR 
1. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
(Millet Meclisi 1/526; Cumhuriyet Senatosu 
1/919) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni (Millet Meclisi 1/527; Cumhuriyet 
Senatosu 1/920) (Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

3. — Ege Üniversitesinde bir mühendislik 
Bilimleri Fakültesi kurulması ile ilgili Ege 
Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/528; Cumhuriyet Senatosu 
1/921) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

4. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni. 
(Millet Meclisi 1/532; Cumhuriyet Senatosu 
1/922) (Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

5. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni, (Millet Meclisi 1/500; Cumhuriyet Senato
su 1/923) (Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komis
yonlarına), 

6. — 5247 sayılı istanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni, 
(Millet Meclisi 1/514; Cumhuriyet Senatosu 
1/924) (Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komis
yonlarına) . 

olmalarına dair, yazılı soru önergesi Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/502) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, Türkiye'deki trafik ka
zalarına dair, yazılı soru Önergesi İçişi-:::! Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/503) 

7. — 5247 sayılı istanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni. (Mil
let Meclisi 1/478; Cumhuriyet Senatosu 1/925) 
(Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonlarına). 

TEKLİF 
8. — Mülki idare amirliği tazminatı hak

kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul edilen metni (Millet Meclisi 2/495; Cum
huriyet Senatosu 2/254) (içişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/547; Cumhuriyet Senatosu 
1/913) (S. Sayısı : 1178) 

10. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/560; 
Cumhuriyet Senatosu 1/914) (S. Sayısı : 1179) 

11. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
nı?, Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/548; 
Cumhuriyet Senatosu 1/915) (S. Sayısı : 1180) 

12. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/564; Cum
huriyet Senatosu 1/817) (S. Sayısı : 1181) 

13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçesine ek ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/563; Cum
huriyet Senatosu 1/916) (S. Sayısı : 1182) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 463 — 
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14. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin imar ve iskân 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kısımlarına 
49 900 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkın

da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Se
natosu 1/918) (S. Sayısı : 1183) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Mehmet Ünaldı. 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), 

BAŞKAN — 16 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerele

re başlıyoruz. 
Tabiî üye Sayın Mehmet Özgüneş, 4 aydır 

eğitim ödeneği alamıyan öğretmenler hakkında 
gündem dışı söz talebetmektedir. Bu mevzuun 
bir sözlü soru olması hasebiyle Başkanlık tak
dirini gündem dışı söz vermemek yönünde kul
lanmaktadır. Direniyorsanız Yüksek Umumi 
Heyetin reylerine arz ederim, efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, 450 lira ücret alan öğretmenler 4 ay
dır eğitim ödeneği alamamaktadırlar. 

BAŞKAN — Efendim, oradan nutuk çek
meye mezun değilsiniz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Dire
niyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Evet, 

direniyorum. 
BAŞKAN — Bağırmadan söyleyin de... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Siz ba

ğırırsanız, ben de bağırırım. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki. 

Sayın Özgüneş gündem dışı konuşmakta di
reniyorlar. Bu hususu oylarınıza arz ediyoram; 
Konuşmasını kabul edenler... Etmiyenler... Efen
dim sayımda ihtilâf oldu. Lütfen kabul eden
ler ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — V\azife ile yurt dışına gidecek olan Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in dönüşüne kadar 
Adalet Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeylinin vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/734) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı Hasan Dinçer'in dönüsüne kadar, Ada

let Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
beyîi'nin vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Başbakan Süleyman DemireVe, Karaçi-
ye yapacağı resmî ziyaretten dönüşüne kadar, 



C. Senatosu B : 18 2 . 1 . 1969 O : 1 

Adalet Bakanı Ulasan Dinçer'in vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/737) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel'in 25 - 27 Ara
lık 1968 tarihleri arasında iran ve Paldstan 
Devlet ve Hükümet Başkanları ile yapılacak 
toplantıya katılmak üzere, Karaçi'ye yapaca
ğı resmî ziyaretten dönüsüne kadar, Başba
kanlığa Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayan-
giVin, Karaçi'ye yapacağı resmî ziyaretten dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/738) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel'in Karaçi'ye ya
pacağı resmî ziyaret dolayısiyle kendisine re
fakat edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sab 
ri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba
kanlığına Devlöt Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve 
killik etmesinin, Başbakanının teklifi üzerice, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. Bir komisyon tezkeresi var okutuyorum. 

4. — Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu
nun çalışmalarını bitirdiğine ve rhporunun ha

sırlandığına dair Komisyon Başkanlığı tezkere
si. 

BAŞKAN — Bir komisyon tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Özü : Komisyon faaliyetimizin 
sonuçlandığı hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca Bor 
mineralleri konusu üzerinde araştırma yap
makla görevli kılman komisyonumuzun, araştır
ma ve tesbit faaliyetini, bugün ikmal etmiş ve 
raporunu hazırlamıştır. 

Durumu arz eder. Saygılar sunarım. 
Komisyon Başkanı 

Çanakkale 
Ziya Termen 

Not : 

Komisyonumuz, görevini normal süre içinde 
ikmal etmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına sunu
lur. 

5. — Günlük ihtiyaçlar için kullanılmakta 
bulunan yakıtlar hakkında, taşıdığı hususi ehem
miyet sebebiyle, bir Cumhuriyet Senatosu araş
tırması açılmasını istiyen Güven Partisi Baş
kanı-ekili Fehmi Alpaslan ve arkadaşlarının 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var oku
tuyorum;. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Yurdumuzda gerek ısınmak ve gerekse di

ğer günlük ihtiyaçlar için kullanılmakta olan 
yakıtlar, artan nüfus, hızlanan şehirleşme, 
azalan orman mahsulleri sonucu, hayati önem 
taşır hale gelmiştir. 

Bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Türkiye 
Kömür işletmeleriyle bağlı müesseselerin üret
tiği kömürleri dağıtmak ve satmak amaeiyle 
kömür tevzi ve satış müessesesi kurulmuş ise 
de, yıllardan beri, bilhassa büyük şehirlerimiz 
ile, belli bâzı şehirlerimizde yapmakta oldu
ğu kok ve diğer kömürlerin dağıtımında ve 
satışında uyguladığı usulleri geliştirememiş, 
şehirlere yapılan tahsislerde belediyelerle fay
dalı ve düzgün işbirliği de kuramamıştır. Bu 
şehirler ihtiyacı bakımından dengesizlik mey
dana getirmiştir. 

Kış aylarında, özellikle bâzı büyük şehir
lerde, karne ile kömür almak yurtdaş için bir 
ıstırap haline gelmiştir. 
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Karne adedi dondurulmuş olduğundan şe-
hire yeni gelen yurtdaşların sanki ısınmaya ih
tiyacı yokmuş gibi, kömür karnesi alması im-
kânsızlaşmış, bu yurtdaşlara serbest piyasa 
gösterilmiştir. Bu durum açık bir adaletsizlik 
doğurduğu gibi, kömür karnelerinin menfaat 
karşılığında el değiştirmesinde, yani tedavülüne 
yol açmış; çeşitli usulsüzlüklerin ve yolsuz
lukların yaygın hale gelmesini teşvik etmiştir. 

Bugün Ankara'da ve kömür dağıtımı yapı
lan başka büyük şehirlerde ucuz kömürü en 
çok ihtiyacı olanların kömür karnesi yoktur. 
Dar gelirli vatandaşlar, kömür temininde büyük 
güçlüklerle karşı karşıyadır. 

Şehirlerarası kömür dağıtımında da adalet
sizlik vardır. 

Konu, başka bir açıdan da önem kazanmış
tır. Şehirler havasının kirlenmesi dolayısiyle 
konu halk sağlığını yakından ilgilendirmekte
dir. 

Köylerde yakacak buhranı da önemli bir dert 
halindedir. Bugüne kadar köylerde tezek ha
linde yakılan hayvan gübrelerinin yerine bir 
yakıt ikâmesinin edebiyatı çok yapılmış, fa
kat hiçbir tedbir alınmamış ve uygulanmamış
tır. 

Konu bu yaniyle de, tarımsal üretimi ar
tırma çabalariyle yakından ilgilidir. 

Yine, bugün Türkiye'mizde açıkça görül
mektedir ki, gazyağı, mazot veya benzerlerini 
yakıt olarak kullanma yolunda yapılan de
vamlı reklamlar, gaz sobası satışını teşvik et
mektedir. Bu türlü tüketim, petrol politikasiy-
le, bilhassa rafinaj ile doğrudan ilgilidir. 

Döviz karşılığı ithal olunan petrol ile bu 
türlü tüketimin teşvikini millî ekonomi açı
sından incelenmesi ve sonuçlarının tesbit edil
mesi zorunluğu vardır. 

Bütün bu konular ve ihtiyaçlar yeni değil
dir. 1933 yılında hissolunan belirtiler üzerine, 
tedbir olarak, köyü unutan 9 Temmuz 1938 
tarihli ve 3473 sayılı Mahrukat Kanunu çıka
rılmıştır. Bu kanunla bâzı istikâmetler göste
rilmiş, mecburiyetler konulup, çeşitli tedbir
lerin alınması Hükümete, özellikle Etibanka 
görev olarak verilmiştir. Fakat, ne yazık ki, 
bugüne kadar ciddî inceleme mahsulü, esas-
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lan belli, devamlı bir yakıt politikası tesbit 
olunmamış ve uygulanmamıştır. 

Ayrıca, bugün, ısınma, şehir havası temiz
liği, ormandan yakacak odun elde etme im
kânlarının değişmesi, odun değerlendirilmesi, 
petrol tüketimi, tarla ziraati bakımından hay
vani gübrenin önemi 1938 de olduğundan da
ha ciddî problemleri ortaya çıkarmıştır. 

1. Bilhassa büyük şehirlerimizde kömürle 
ısınan yüz binlerce dar gelirli yurtdaş için da
ğıtım yetersizlikleri ve yolsuzluklannı önliye-
cek usullerin bulunması;, 

2. Köylerin yakacak ihtiyacının karşılan
ması; 

3. Çeşitli yakıtların üretim ve tüketimi 
konusunda - ziraatimizin ihtiyaçları, dış ödeme 
dengesizliği ve döviz darlığı gibi unsurlar da 
söz önünde tutularak - belli ve yeterli bir mil
lî yakıt politikası izlenmesi, 

Gibi konularda millî gerçeklere ışık tutmak 
ve alınması gerekli tedbirlerin ortaya çıkma
sına imkân vermek maksadiyle, Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Senato Araştır
ması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Senato Grupu Başkanvekili 
Fehmi Alpaslan 
Artvin Senatörü 

Necip Seyhan Sami Turan 
Hakkâri Senatörü Kayseri Senatörü 

Sakıp Hatunoğlu 
Erzurum Senatörü 

BAŞKAN — Okunan önerge İçtüzüğümüz 
gereğince muameleye tabi tutulacaktır. 

o. — Özel Yüksek Okullar Araştırma Ko
misyonu Başkanlığı İstanbul Üyesi Cemal Yıl-
dmının ve sözcülüğüne de Afyon Karahisar 
Üyesi Kâzım Karaağaclıoğlu'nun seçildiğine dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okullan 

Araştırma Komisyonu raporu tekamül ettikten 
sonra 2 Haziran 1968 Senato 1/3 Yenileme Se
çimlerinde Senato üyeliği vasfını kaybetmiş 
olan Sayın Komisyon Başkanı ve sözcüsünün 
yerine, ekseriyeti muhafaza eden komisyonu-

466 — 



C. Senatosu B : 16 2 . 1 . 1969 O : 1 

muzun üyeleri tarafından yapılan seçimde; 
Başkanlığa İstanbul Senatörü Cemal Yıldı
rım, sözcülüğe de Afyon Senatörü Kâzım Ka-
raağaçlıoğlu'nun seçildiğini saygılarımla arz 
ederim. 

istanbul 
Cemal Yıldırım 

Cumhuriyet Senatosu 
Özel Yüksek Okulları. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

7. — Özel Yüksek Okullar Araştırma Komis
yonu Sözcülüğüne seçilen Afyon Karahisar Üyesi 
Kâzım Karaağaçjlıoğlu'nun görevinden istifa et
tiğine dair, adı gecen Komisyon Başkanlığı tez
keresi 

1. — 4753 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
2/437; Cumhuriyet Senatosu 2/252) (S. Sa
yısı : 1159) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin son maddesinde bulunan 4753 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin gündemde bulunan diğer işler
den evvel öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — Sayın senatörler 4753 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin bitiş tarihi, gündemde de işa
ret edildiği gibi, 5 . 1 . 1969 dur. Bu itibarla 
Sayın Komisyon Başkanı diğer işlere takdimen 
görüşülmesi için takrir vermiştir. Bu takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy-

(1) 1159 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Aynı Komisyon Başkanının bir 
tezkeresi daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

21 . 11 . 1968 günü Özel Yüksek Okullar 
Araştırma Komisyonunda acık bulunan komis
yon sözcülüğüne seçilen Afyon Senatörü Sayın 
Kâzım Karaağaçlıoğlu bu görevden istifa etmiş
tir, arz ederim. 

Cemal Yıldırım 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Her iki önergeyi Yüksek He
yetin bilgilerine sunarım. 

larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. (Kabul 
edildi sesleri). Efendim itiraz mı var? (Evet 
sesleri) Hay hay... Okunmasını kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon 
raporunu okutuyorum efendim. 

Geçici Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 . 10 . 1968 tarihli 87 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oy ile kabul edilen, 4753 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, 
Geçici Komisyonumuzun 5 . 12 . 1968 tarihli 
toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi (D) 
fıkrasını değiştiren 6335 sayılı Kanun gere
ğince yapılan tesbitlerde ve açılan tescil dâva
larında gayrimenkullerde zilyedliğe mütedair 
diğer şartlar mevcudolduğu halde vergi kay
dının bulunmaması sebebiyle tamamı Hazine 
adına tescil edilmekte idi. 766 sayılı Tapula
ma Kanununun geçici 3 ncü maddesi bu gayri-
menkullerin 100 dönümüne kadar olan kısmını 
aynı kanunun 33 ncü maddesindeki şartlar 
mevcudolduğu takdirde zilyedleri adına tesbit 
ve tescil edilmesini sağlamıştır. 

4753 sayılı Kanun hükümlerine göre hiz
met gören toprak komisyonları, mahkemeler ve 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tapulama teşkilâtı gibi 509 sayılı Tapulama 
Kanununun uygulama tarihi olan 4 . 8 . 1964 
tarihine kadar 6335 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca Hazine adına gayrimenkullerin tes
cil işlemlerini yaptırmıştır. 

Tapulama Kanununun geçici 3 noü madde
si hükümlerinin lehlerine uygulanmasını isti
yen vatandaşların dâvaları 4753 sayılı Kanunun 
özel bir kanun olduğu gerekçesiyle bâzı mah
kemelerce reddedildiğinden tatbikatta aksak
lıklar ve eşitsizlikler hâsıl olmaktadır. 

Millet Meclisinden Geçici Komisyonumuza 
intikal eden bu kanun teklifi beyan olunan 
farklı muameleleri ortadan kaldırmaktadır. 

Ayrıca; birinci maddenin birinci fıkrası da 
tapulama ve toprak komisyonlarının uyguladı
ğı Tapulama Kanununun 33, 37, 42, 43 ncü 
maddelerinin 4753 sayılı Kanunun 13 ve ek 
7 nci maddelerinin tatbikatına sarahat vermek
tedir. 

Bu suretle de teklif komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Uşak Muş 

M. F. Âtayurt 1. Bingöl 
Kâtip 

Afyon K. Rize 
K. Karaağaçlıoğlu Muhalefet şerhim eklidir 

O. M. Ağım 
Sivas Çankırı 

N. Ertürk G. Titrek 
Balıkesir Tabiî Üye 

N. Sarhcalı S. Küçük 
Muhalefet Şerhi 

Toprak Tevzi Komisyonu mülkiyet hakkı
nın tesbitindeM esaslara riayet eder. Bunun 
için ayrıca hüküm ısevk etmeye lüzum yoktur. 
Mülkiyet hakkının tesbiti adalete ve kanunlara 
riayetin neticesidir. Böyle olunca Hazine adı
na tescil edilmiş bulunan yerlerde zilyedleri 
adına tescil edilmek üzere dağıtım dışı bırakı
lır. Tatbikatta böyle idi. Bu itibarla kanun 
teklifine lüzum yoktur. 

Bu sebeple muhalifim. 
Mecdi Agun 

Rize Senatörü 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 
istiyen Sayın üyeler?... Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı bir ba
kıma çok masum bir esas getirmiştir, fakat bir 
bakıma çok hatalı ve tehlikeli bir hüküm getir
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, halen yürürlükte bu
lunan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Devlete 
ait toprakların ne surette tevzi olunacağını hük
me bağlamıştır. Meriyette bulunan diğer kanun
larımız ve Tapulama Kanunu da bâzı esaslar ka
bul ederek zilyedlere bâzı haklar tanımıştır. 
Şimdi yapılmak istenen, tapulama komisyonla
rına tanınan hakları, toprak dağıtma komisyon
larına da tanımak ve böylece müstakbel toprak 
reformu veya zirai reform, ne ise, umumi olarak 
toprağı ele alan veya alacak olan kanunların 
mevzuunu bir bakıma parçalamak ve onun tat
bikatını imkânsız bale getirmektir. Tapulama 
Kanunu gerçi bir esas kabul etmiştir, 100 dö
nüme ibrazı olan topraklarda zilyedlik ve bâzı 
vesaikin ibrazı suretiyle tapulamayı kabul etmiş
ti. Fakat o başka maksatla vaz'olunmuş ve baş
ka suretle tesbit ve tahkik olunan bir konudur. 
Halbuki toprak komisyonları bir yere girdikle
ri zaman iki şey aramakla mükelleftirler. Bir 
tapu, bir de bunun dışında Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan veya Devlete ait bu
lunan araziyi tefrik etmek, gene mevzu hüküm
lere göre bunları ihtdyaçlı vatandaşlara dağıt
maktan ibaretti. Halbuki getirilen kanun toprak 
komisyonlarını yeni bir ihtilâfın içine itecek, mü
nakaşalar artacak, toprak komisyonları adeta 
bir tapulama komisyonu gibi, bir tapu, bir mah
keme heyeti gibi ihtilâfları halledecek, ondan 
sonra da bunu tevzi edecek ve bu suretle güya 
meseleleri halledecektir. 

Bendeniz bu komisyonun âzası idim, bida
yette gittim, sonra yetişemedim. Bu kanun bu 
haliyle çıkarsa uygulamada birtakım ihtilâflar 
doğuracaktır arkadaşlarım, ihtiyaç vardır, bir 
kanun 100 dönümü kabul etmiş, bir diğer ka
nun 20 dönümü kabul etmiştir. Bunları bir esasa 
bağlamak lâzımıdır, doğrudur. Ama, bu esasa 
bağlamayı toprağı dağıtacak komisyonlar eliy
le yapmak hatalıdır. Toprak komisyonları bu
günkü haliyle bile girdikleri yerlerde birtakım 
ihtilâflarla karşı karşıya geldikleri için kamın-
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larla kendilerine verilen ödevleri yapamıyacak 
duruandaJdırlar. Bu itibarla, yani yeni ihtilâfları 
tevzi komisyonlarının, dağıtma komisyonları-
mn eliyle halletme yolunuzun hatalı olacağını, 
yanlış olacağını ve ilerde ihtilâfları çoğaltaca
ğını sanıyorum, tahmin ediyorum. Bu sebeple 
de bu kanunun aleyhinde bulunuyorum. Hükü
metten, komisyondan meseleyi bu açıdan müta
lâa ederek bu konuyu, getirilen bu kanun ta
sarısını geri almasını diliyorum, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Agun. 

OSMAN MECDi ACUN (Rize) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, 766 sayılı Tapulama 
Kanunu 1966 senesinde burada müzakere ve ka
bul edilmiştir. Bu kanunun, yani 766 sayılı Ka
nunun mükemmel bir gerekçesi var, daha yeni
dir ve buradaki müzakereler de aklımızdadır. 
4753 sayılı, affedersiniz onu değiştiren 5602 sa
yılı Kanun ki, 1950 senesinde neşredilmişti. O 
kanundan 1966 senesine kadar geçen müddette 
o kanunda görülen, tatbikatta görülen aksaklık
lar nazarı itibara alınarak gayet mükemmel bir 
surette sevk ve burada kabul edilmişti. Şimdi 
bir arkadaşımız, bir sayın milletvekili, Sayın 
Ziyaeddin izerdem bir şey hissetmiş ve bu hisle 
bir teklifte bulunmuştur. Fakat, arkadaşımızın 
bu duygusundan eser kalmamıştır. Millet Mec
lisindeki komisyonlarda bu tamamen bir tarafa 
atılmıştır. Şimdi demek bunu tahrik eden, bu
gün bunu bu kürsüye getiren sebetoolan arka
daşımızın teklifi şu: Arkadaşımız esbabı muci
zesinde efendim diyor ki; «Haksızlıklar ve ada
letsizlikler olmaktadır. Bir Toprak Tevzi Komis
yonu vardır, ki bu Çiftçiyi topraklandırma Ka
nunu gereğince kuruluyor. Bunun vazife ve sa
lâhiyetleri vardır şunlar, şunlar. Bir de Tapu
lama Kanunu vardır, bu Tapulama Kanununa 
göre kurulan bir Tapulama Komisyonu vardır, 
onun da şu şu işleri vardır. Tatbikatta.» Bu 
Tapulama Kanununun geçici 3 ncü maddesi ge
reğince bir üçüncü madde kabul etmiştik, ge
çici üçüncü madde. O maddeye göre zilyedlik-
le iktisabın şartlarını değiştirmiştik. Daha ev
vel 20 dönüme kadar olan yerler ve vergi kay
dı ve vergi verip vermediğine bakılmaksızın 
zilyedine verilebiliyordu, tescil edilebiliyordu. 
Sonra bu 3 ncü madde ile bu 20 dönümü 100 
dönüme çıkardık. O zaman, eski kanun zama

nında zilyedin elindeki 20 dönümden fazla kıs
mı reddediliyordu. Son defa 100 dönüme ka
dar çıkarttık ve bir ikilik doğdu. Şimdi diyor 
arkadaşımız; toprak tevzi komisyonları tatbi
katta bu fazla buldukları araziyi Hazine adına 
tescil ediyorlar ve bırakıyorlar, hattâ dağıtı
yorlar. Halbuki dağıtılmaması lâzımdır. Da-
ğıtılabilmesi için tapolama komisyonlarının bu 
yere gelmiş olması lâzım. Tapulama komisyon
ları da her zaman hazır bulunamazlar, bizim 
plânlama esaslarına göre Türkiye'nin tapula
masını 20 senede ikmal edecekler. Şu 'halde bu 
gibiler mağdur olmasın diye toprak tevzi ko
misyonları da, evvelce Hazineye bırakılmış olan 
bu 20 dönümden fazla kısmı zilyedinin uhdesine 
teslim etsinler, diyor. Şimdi, arkadaşımızın 
bu görüşü, ilk bakışta doğru olabilir. Fakat, 
toprak tevzi komisyonuna bu salâhiyeti verebi
lir miyiz, bu kaza salâhiyeti olacaktır verebi
lir miydik, veremez miydik bahsi biter. Fa
kat hakikaten bir ihtiyaca cevaıbolabilirdi, ilk 
bakışta böyle görünür. Ama, Millet Meclisin
deki komisyonlarda bu iş tamamen bir tarafa 
bırakılmış, arkadaşımızın teklifi bambaşka bir 
şekil almış. Tapulama komisyonları bâzı salâ
hiyetlerle donatılmak istenmiş. Şimdi bu do
natılan öyle donatılmış, zannedilmiş ki, -başka 
türlü diyemem - tapulama komisyonlarının bu 
salâhiyetleri yok. Halbuki birer birer bakar
sak verdiğimiz salâhiyetlere, maddede birer 
birer bakarsak tapulama komisyonları ve top
rak tevzi komisyonları bu salâhiyetlerle müceh
hez. Şimdi şöyle yapılmış. Ek maddede şöy
le deniyor. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun 13 ncü maddesinin uygulanmasına 766 sa
yılı Tapulama Kanununun mülkiyet hakkının 
tespitindeki esaslara ilişkin 33 ve 37 nci mad
deler ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
tatbikatında bu komisyonlar da uyar. Şimdi 
bu 33 ve 37 nci maddeler, öyle maddeler ki, 
haJdkaten - esasen uymaktadır- uymamak el
de değildir. 33 ncü maddeyi alalım, bu madde 
Türk hukukunda zilyedlikle iktisabın sekil ve 
şartlarını tâyin eden maddedir ve söyle diyor. 
Metin aynen aklımda yok ama, 100 dönüme ka
dar olan kısmı, 100 dönümü zilyedlikle iktisap 
mümkün oluyor, vergi kaydına bakmaksızın. 
Daha evvel 20 dönümdü bu kısım. Biz bu ka
nunla bunu 100 dönüme çıkarttık. Bu Türk 
hukukunda tek maddedir. Medeni Kanunun 
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639 ncu maddesi aklımıza gelir. O madde bu 
madde muvacehesinde lağvedilmiştir, yoktur. 
Tapulama Kanununun diğer maddelerini de 
lâğvettik, yoktur. Demek bir 33 ncü madde 
vatandaşa, bir zilyede bir mülkiyet hakkı ka
zandırıyor. 

Elbette bunu tapulama komisyonu mahalline 
gidip bu durumu görünce 33 ncü maddeye ri
ayet edecektir ve elbette bu maddeye göre 
hak kazanmış bir kimsenin hakkını ihlâl 
edemiyecektir, yaptığı tasarruflarla. Bunu baş
ka türlü düşünmemize imkân yok. Bunu ihlâl 
etmesi demek Toprak Tevzi Komisyonlarının 
vazifelerini suiistimal etmiş olmaları demektir, 
vatandaşın hakkına tecavüz etmiş olmaları de
mektir. Bu itibarla 33 ncü maddesine de uyar, 
33 ncü maddesini de uygular şeklinde bir ten-
bih yapmamıza lüzum yok. Eğer böyle tenbih 
yapacak olursak diğer başka kanunlarda da 
yapacağız. Filân maddeye filân filân riayet et
meye mecburdur. Meselâ iki sene sonra bir 
tenbihname mi çıkartacağız? Tabiî, böyle bir 
kanun çıkartanlayız, bu mahiyette bir kanun, 
tenbihname, uy falan maddeye diye. Bu itibar
la uyulur denmesi fazladır ve lüzumsuzdur. El
bette ki, uyulacaktır. 

37 nci maddeden bahsedilir, bir de. 37 nci 
madde o kadar garip ki, bu 37 nci madde esa
sen Toprak Tevzi Komisyonlarının salâhiyet
leridir. Ancak bu 766 sayılı Kanun tasarısı 
Hükümet tasarısı geldiği zaman şöyle düşün
müşler. Demişler ki, biz Toprak Tevzi Komis
yonlarının haiz olduğu bu salâhiyeti Tapula
ma Komisyonlarına da teşmil edelim, genişle
telim ve vatandaş Toprak Tevzi Komisyonla
rını beklemesin. Mahalline Tapulama Komis
yonları gittiği zaman onlar da bu 37 nci mad
deyi tatbik etsinler. Şimdi durum bu. Durum 
bu iken, sanki Toprak Tevzi Komisyonlarının 
bu 37 nci maddedeki salâhiyetleri yok imiş gi
bi, yalnız bunlara aitmiş gibi zannedilerek 
kalkmış burada, 37 nci madde ile, Toprak Tev
zi Komisyonlarına tekrar salâhiyet veriyoruz. 
Tamamen lüzumsuz, tamamen yersiz. Kanaa
timce bir zühuldür. Bu teklifi getirenler her 
halde 766 sayılı Kanunu iyice inceliyememiş-
ler; ondan tevellüdetmiş olabilir. Bu itibarla 
buna uyulmasını söylemek için de kanun tek
lifi yapmaya lüzum yoktur. 

G-elelim 42 nci ve 43 ncü maddelere. Bu 45 
ve 43 ncü maddeler bir hak ne yaratır, ne değiş
tirir. Böyle bir vaziyet yok. Müfessir madde
lerdir, bunlar. 42 ve 43 ncü maddeler mevcut 
tapu kayıtlarının okunmasında nazarı itibara 
alınacak hususları gösterirler. Sabit hudutlar 
nelerdir, değişik hudutlar nelerdir, bir tapu 
kaydında yüzölçümü, yazılı miktar hakifeata 
uymazsa nasıl amel edilecektir, nelere riayet 
edilecektir, bunları gösteren birtakım hüküm
lerdir. Bunlar olmasa bile tatbikatta Temyiz 
Mahkemesi içtihatlarında bu meseleler halle
dilmiştir. Binaenaleyh, 42 ve 43 ncü maddele
re lüzum yoktur. Şimdi toprak komisyonla
rınca devlet arazisi olarak belirtilen ve Hazi
ne adına tescil edilmiş bulunan yerler, şartları 
mevcut ise, 766 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesi uyarınca zilliyetleri adına tescil edil
mek üzere dağıtım dışı bırakılır deniyor. Şim
di bu 766 sayılı Kanunun geçici 3 ncü madde
si bir haksızlığı ortadan kaldırmak üzere Hü
kümet tarafından getirilmiştir. Burada uzun 
münakaşaları oldu. Dendi M, bu maddeye kar
şı kazıyei muhkemeyi ihlâl ediyor. Kazıyei 
Muhkemeyi ihlâl edemez. Makable teşmil edi
yoruz, hükmü. Makable teşmil edemez. Buna 
karşılıklı cevap verildi. Dediler M, adalet 
prensibi bu suretle korunuyor. Çünkü bir iki
lik doğurmuştur. Bu zilliyedlikle iktisabedile-
cek miktarı çoğalttık şimdi. Evvelce bunu dar 
tutmuştuk, şimdi ikisinin arasında bir fark hâ
sıl oldu. Evvelce dâva ikame edenlerin dâvala
rı reddedildi, 20 dünümden fazlası reddedildi 
ve o fazla Hazine adına tescil edildi. Şimdi 
ise bu kısım reddedilmiyecek. Biz o vatandaş
lar, eskiden dâva ikame edenler mağdur olma
sın diye o eski dâvalarda reddedilen kısmı ia
de ediyoruz. Bu bir iade kanunudur. Başka bir 
şey değildir. Şimdi ve gayet basit. Dâvası gö
rülmüş ve bu dâvalarda zilyedlikle iktisap 
dâvalarında hâkimler fen ehillerini de beraber 
götürdükleri için, krokisini yapmaktadırlar, 
resmini çizmektedirler, reddedilen kısım ve ka
bul edilen kısım bellidir. Burada fazla kısmın 
vatandaşa iadesi mevzuubahistir. Ve Hükümet 
tasarısında ve kanunda deniyor M, bunun ia
desi için her hangi bir komisyona lüzum yok. 
Mahallindeki tapu memuru ilçelerde tapu me
murları illerde tapu müdürleri ve mal memur
ları ve makrıüdürleri bu muameleyi yaparlar, 
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vatandaşın isteği üzerine bu fazla kısmı evvel
ce hâkim tarafından reddedilen kısım vatan
daşa iade edilir. Bu madde 10 sene de mehil 
veriyor. 10 sene zarfında bu kaybınızı telafi 
edin, diyor. Toprak Tevzi Komisyonu bunu na
sıl uygulamaz. Bu, vatandaşa bir hak veriyor. 
Bunu uygulamamak demek, vatandaşa verilen 
bu hakkı ihlâl etmek demek olur ki, bu müm
kün değildir. Sonra bunu Toprak Tevzi Ko
misyonuna vermek birşey ifade etmiyor, salâ
hiyet vermek fazla birşey ifade etmiyor. Va
tandaşın ayağmdadır tapu memuru, mal memu
ru, ilçelerde tapu memuru ve mal memuru, il
lerde tapu müdür ve mal müdürü bu meseleyi, 
bu fazlayı, evvelce reddedilen bu kısmı, redde 
uğrıyan bu kısmı vatandaşa iade edecektir. Bu 
itibarla bu maddeye lüzum yoktur. Bu itibarla 
maddenin tümünün reddedilmesi lâzım. Hiçbir 
değişikliğin yapılmaması lâzım. Maruzatım 
bundan ibarettir. Saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; ben bu kanun tek
lifini çok tehlikeli neticeler tevlidedecek bir 
teklif halinde görüyorum. Ve bu mazbatanın 
altına muhalefet şerhi veren ve demin de bu
rada görüşen Sayın Mecdi Agun'un da ve son
ra ondan evvel görüşen diğer Sayın Mehmet 
Hazer arkadaşımızın da fikirlerine aynen işti
rak ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de en mü
him meseleler nasıl iktisadi meseleler ise, bu 
toprak meselesi de Türlüye'nin belli başlı me
selelerinden birisidir. Bu bellibaşlı meseleleri 
maalesef Türkiye'yi idare eden hükümetler 
esaslı bir şekilde halkın ve köylünün tam iste
ğine uygun bir vaziyette şimdiye kadar ve şim
di de ele almamışlardır. Palyatif tedbirlerle 
meselelerin halledileceği zannedilmektedir. 
Olamaz, mümkün değildir. Bir toprak reformu 
yapmak için bütün partilerin biraraya gelerek 
hakiki ihtiyaçlar üzerinde durmak ve toprak
sız köylüye toprak temin etmek, araç temin 
etmek, kooperatifler teşkil etmek suretiyle bu 
esaslı meselenin halli daha doğru olur kanaa
tindeyim. Bu kanunu da yerinde görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; en mühim mesele 
tevzi komisyonları meselesidir, Ben meslekim 
itibariyle bu Tevzi Komisyonlarının hiç iyi iş

lemediklerine; bazan siyasi, bazan idari mese
lelerin tesiri altında kaldıklarına şahidolmu-
şumdur. Dâvalar açılmıştır. Dâvalar kısmen 
kabul edilmiştir. Kısmen reddedilmiştir. Ama 
haklar zayi olmuştur. Toprağa hakiki ihtiyacı 
olanlara toprak vermekten ziyade bu, bir yağ
ma meselesi haline gelmiştir. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Kim yağ
ma yapmış? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ne buyur
dunuz anlıyamadım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam 
edin, cevap vermek mecburiyetinde değilsiniz. 
Devam edin lütfen. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hayır ben 
istiyorum ki, benim fikrimin haricinde olan 
arkadaşların da fikirleri hiç olmazsa burada 
söylensin de bir anlaşmaya varmış olalım. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Yağma 
fikrinize iştirak etmediğimizi söyledik. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Ren-
deoi zannediyorum siz de benim fikrimdesiniz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — öyle ol
saydı mutabakat olurdu, ses çıkmazdı. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Tapulama 
Komisyonları idari komisyonlar olunca, onla
rın tevziatında da haklı ve haksız mevzular el
bette olacaktır, işte yağma buradadır. Eğer 
meseleler idari meseleler olmayıp tam ve kâ
mil reform meselesi halinde tecelli etse, o za
man bu dâvalar kökünden halledilmiş olur. 
Şimdi Toprak Tevzi Komisyonu var. Tapula
ma Komisyonu var. Bunlar ayrı ayrı kanunla
ra tabi. Mevzuları tamamen ayrı. Şimdi Tapu
lama Komisyonunun, ki, bir kanunu mahsusla 
kurulmuştur; Toprak Tevzi Komisyonunu bu 
Tapulama Komisyonuna bağlamak istiyoruz, 
miktar itibariyle. Meseleler halledilsin diye. 
Meseleler yine halledilmiyecek, hakiki hak sa
hipleri bu mevzularda mahkemeye düşmekten 
geri kalamıyacaklardır. Şimdi arkadaşlar ba
kınız elimizde ne gibi konular var: Birisi, en 
mühim mesele, bu mevzularda Medeni Kanu
nun 639 ncu maddesi. Bir arkadaşım buradan 
ifade etti, 639 ncu madde mülgadır, buyurdu. 
Ben o fikirde değilim. Kanunu Medeninin mu
addel 639 ncu maddesi hiçbir zaman mülga 
değil, o maddeye göre dâvalar açılmış. Ama, 

— 471 — 



C. Senatosu B : 16 2 . 1 . 1969 O : 1 

Toprak Tevzi Komisyonu, Tapulama Komis
yonunun yaptığı hareketler ve tasarruflar do-
layısiyle de yine mahkemelere müracaatlar 
var. Tevzi komisyonları hakkında da mahke
melere müracaatlar var. Ne yapacaksınız şim
di? 

Kanunları birbirine bağkyamıyorsunuz, Ay
rı ayrı kanunlar, ayrı ayrı hükümler getiri
yorsunuz. Sonra topraksız köylüye toprak tev
zi ediyorum diyorsunuz. Olmaz arkadaşlar, ol
maz. Bu meseleyi kökünden halledeceğiz. Bu 
meclisler bu meseleyi kökünden halledemez-
lerse, Türkiye'ndn en mühim meselesine el 
koymuş sayılmazlar. Bu dâvayı bu şekilde 
mütalâa etmek lâzım. Bu tedbirlerle dâva 
halledilemez. Bu kanaatle ben bu kanun tekli
fine maalesef müspet oy veremiyeceğim ve 
Hükümetten de rica ediyorum, istirham edi
yorum, biran evvel bütçe müzakerelerinde ge
çen sene evvelki seneler bütün meseleler bu
rada müzakere edildi. Ve Bakanlar toprak me
selesini halledeceğim, Toprak Kanununu geti
receğim diye buradan bar bar bağırdılar. Bir 
madde getirmediler. Bir tasarı gelmiyor, bir 
maddenin tadili teklifi geliyor, insaf etmek 
lâzımdır arkadaşlar, dört sene geçti. Ne yapıl
dı bu müddet zarfında?.. 

BAŞKAN — Sayın özden bu bir tekliftir, 
tasarı değil. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan ben zaten bitirdim, üzülmeyiniz, üzülecek 
hiç bir mevzu yoktur. Bir derdi dile getirdim, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, şu masum kanun tekli
finin bâzı arkadaşlarca maalesef, çok yanlış 
anlaşıldığını, bâzı arkadaşlarca da bunun 
pek başka istikametlere doğru sürüklenip gö
türülmek istendiğini müşahade ettiğim için 
söz aldım. 

Arkadaşlar mevzu şu : Bizde tapuda kayıtl 
olmıyan gayrimenkulun tescili için sırasiyle 
geçirdiğimiz merhaleler şunlar : İsviçre'den Me
deni Kanunu almışız. Bu Medeni Kanunun 
bir 639 ncu maddesi var. Bu 639 ncu maddeye 
göre bir gayrimenkul yirmi yıl müddetle bir 
şâhsın elinde, malik sıfatı ile bulunmuş ise, o 
gayrimenkulun sahası ne olursa olsun, sa

hibi adına tescil olunur. Bizim şu Cumhuriyet 
devrine girdikten, Medeni Kanunu kabul et
tikten sonra ilk mevzuatımız bu. Yani 20 yıl 
müddetle bir kimse, malik sıfatiyle, bir gay
rimenkulu işliyor mu, ona sahiboluyor mu; bu
nun sahası ne olursa, mahkemeye gider müra
caat eder, o gayrimenkulu namına tescil ettirir
di. 

Yıllar geçti, tatbikattan aksaklıklar gö
züktü. Bir tadilât yapıldı, şimdi kanun mad
deleri ile vaktinizi alıp zihninizi karıştırmak is
temiyorum, tadilât şu oldu, dendi ki; bâzı 
şahıslar büyük parçaları nama tescil ettiriyor. 
Adaletsizlik oluyor. 20 dönüme kadar şu zil-
yedliği kabul edelim, şahidi, ispatı kabul 
edelim. Fakat 20 dönümden büyük bir saha
nın tescilini isterse, o zaman, vergi kaydı 
ibraz etsin. 

Arkadaşlar, bu, mevzuatımıza geçti. Bir 
müddet de bunu tatbik ettik. Kayıtsız, şartsşz 
huhutsuz bir tescile imkân veren 639 ncu 
maddeyi isviçre'den geldiği şekilde kabul et
tik ve tatbik ettik. Aradan zaman geçti mah
zurunu gördük, bunu 20 dönümle kayıtladık. 
20 dönüme kadar ispat etsin, 20 dönümden 
büyüklerinin tescilini istiyorsa vergi kaydı ib
raz etsin dendi. Bu ikinci merhale oldu. Bir
kaç yıl evvel huzurunuzdan Tapulama Kanu
nu geçti. 766 olacak her halde numarası. Bu 
Tapulama Kanununda dendi ki, bir apartman 
nekadar kıymette olursa olsun bir şahıs namı
na kaydolunabiliyor. Medeni milletlerde hak 
sahibi, hak ya doğar ya doğmaz. Doğdu ise 
şu kadarı için kabul edelim, bu kadarı için 
kabul etmiyelim. Bu hukukun umumi prensip
lerine uymuyor. Ama, bir de memleketin ger
çek tarafı var. Dendi ki, bu 20 dönüm kaydı 
100 dönüm olsun. Yani 100 dönüme kadar va
tandaş hakkını her türlü kanunda gösterilmiş 
delilleri ispat ettiği takdirde 100 dönüme ka
dar kaydolsun. 100 dönümden fazlası için 
vergi kaydı v. s. gibi deliller istensin dendi. 

Bu izahatımdan dolayı mazur görülmekli-
gimi rica ediyorum, çünkü bu mevzuda anla
şanlayız yoksa. Şimdi bugün elimizde Tapu
lama Kanunu var, bizim Meclislerin çıkarttığı 
Tapulama Kanunu. Bu 100 dönüme kadar tes
cili kabul ediyor. 100 dönümden fazlası için 
delil ve ispat belgesi istiyor. Şimdi bu mev
zuatın seyri bu. 
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Gelelim şimdi tatbikatçılara : Muhterem ar
kadaşlar, biliyorsunuz, Tapulama Kanununda 
bir Tapulama komisyonları kabul ettik. Bunlar, 
işte o şartları var, gidecekler, ilân edecek
ler, mahallinde köy köy Türk topraklarını ta
puya bağlıyacaklar. Bir Tapaîuma Kanunu
nun kabul ettiği Tapulama komisyonları var. 
Bunlar gidecek, bu Tapulama Kanununda gös
terilen esaslara göre şahsın malı nedir, onu 
tesbit edecek, şahısların tapusunu verecek, 
şahıs malı olmıyan ve ferdi mülkiyete mev
zu olamıyacak olanlarını da Devlet adına, Ha
zine adına tescil edecek. Bir vazifeli heyet 
bu Tapulama Komisyonu. Yeni kabul ettiğimiz 
kanuna göre köylerde faaliyette bulunacak 4753 
sayılı Kanunla Çiftçiyi topraklandırma Ka
nunu ile diğer bir komisyon kabul etmişiz. De
mişiz ki, hakikaten bir sahada Sayın Ekrem 
Özden arkadaşıma iştirak ederim, o zaman bu 
bir toprak reformu haline gelmiş, netice iti
bariyle Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu şek
linde çıkmış. O zamanın vâzıı kanunu demiş ki; 
arazi tevzi komisyonları kuralım; bunlar git
sinler, köyleri dolaşsınlar, şahıs mülkü olan ara
zilere dokunmasınlar, Devlet arazisini tesbit et
sin, Devlet arazisini topraksız köylüye tevzi ey
lesin. Demekki ikinci kurduğumuz komisyon 
arazi tevzi komisyonları, Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununa göre kurulmuş komisyon. 

Şimdi işte çatallaşma burada başlıyor arka
daşlar. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu husu
si bir kanun. Bu kanun daha evvel yapılan ta
dillerle bunlar 20 dönüme kadar olan arazileri 
delillerle tesbit ediyor, ondan yukarılarında 
vergi kaydı arıyor. Bu sefer bizim kabul ettiği
miz tapulama komisyonları gidiyor, onlar 100 
dönüme kadar olan şahıs mülkünü tesbit edi
yor, yukarısında vesika arıyor. 

Şimdi iki komisyonun salâhiyeti bu olsun 
mu? Sayın Agun arkadaşımın hakikatte isabet 
bulunan bu şeyde, acaba bunu tatbik edemez 
mi? Arkadaşlar, tatbikatta arazi tevzi komis
yonları da son çıkan 766 sayılı Kanundaki hü
kümlere uysun. Çünkü Devletin arazisinin tes-
biti, bir başka cepheden de, şahsın arazisinin 
tesbitine müncer oluyor. Şurası Devletin diye 
ayırdığımız zaman şahsın içerisinde malı kalı
yorsa şahsın mülkiyeti de, şahsın tapusııyla il
gili olan bir hal doğuyor. Bu iki müessese maa

lesef aynı tatbikatı yapamamış. Bu iki mües
sese, yani arazi tevzi komisyonları ve bir de 
tapulama komisyonları, bu yukarı kademelere 
intikal etmiş. Deniyor ki; Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu hususi bir kanundur, çiftçiyi top
raklandırmak için çıkmış bir kanundur. Tapu
lama Kanunu daha umumi bir kanundur. Tapu
lama Kanunu hükümleri Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununu tadil etmiş sayılmaz. Hukukun 
bu umumi prensibinden hareket etmek suretiyle 
bu komisyonlar kendi kanunlariyle başbaşa bı
rakılmış durumdadır. 

Bugün ne oluyor? Şurada (A) köyü var, şu
rada (B) köyü var. (A) köyüne toprak komis
yonu gönderelim, (B) köyüne tapulama komis
yonu gönderelim. Tutuyor toprak tevzi komis
yonu, vatandaşa; Devletin arazisini tesbit eder
ken; 20 dönümden büyük sahalar için vergi 
kaydı istiyor, vergi kaydını getir, göster tescil 
edeyim, diyor. Öbür köyde, oraya tapulama ko
misyonu gitmiş, o 100 dönüme kadar olan sa
hayı tesbit ediyor, hiçbir vesika istemeden. Şim
di Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu yani toprak 
tevzi komisyonlarının gittiği yerlerde vatandaş 
aleyhine bir tatbikat meydana geliyor. îşte muh
terem arkadaşlar bu kanunun mevzuu şu ikili 
tatbikatı, iki komisyonun salâhiyetlerini aynı 
kanunda toplamak hükmüdür. 

Ümidederim ki, bütün arkadaşlarım da iki 
ayrı komisyon için iki ayrı tatbikata cevaz ver
mezler, şu teklifi haksız bir teklif saymazlar, de-
recattan o-ecmek suretiyle salâhiyetlerin tesbit 
edilemediği ahvalde vâzıı kanun müsavi tatbi
katı temin etmeye mecburdur. Huzurunuza ge
len kanun da arkadaşlar işte budur. 

Yani Tapulama Kanununu çıkarttığımız za
man 100 dönüme kadar olan sahayı vatandaş 
her türlü beyyine ile isbat etsin, namına tescil 
olunsun; 100 den büyük bir sahanın tescilini is
tediği zaman vergi kaydı ve saire gibi kanunda 
gösterilen vesikalar istensin deniyordu. Toprak 
tevzi komisyonları bu hükmü tatbik etmediği 
için, kendilerini hususi bir kanun tatbikatçısı 
gördükleri için, bu kanunu tatbik etmemekten 
doğan aksaklığı telâfi etmek üzere huzurunuz
daki madde gelmiştir. Ben de tereddüde düş
tüm, gerekli tetkikatı yaptım, bu neticele var
dım. Kanun teklifi isabetlidir. İkili tatbikatı 
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bire ve bizim istediğimiz bire irca etmektedir. 
İltifat buyurulmasını, kabul olunmasını ben de 
hürmetlerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, buyurunuz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; eli
mizdeki görüşme mevzuu kanun 4753 sayılı Ka
nuna bir vuzuh getiren kanun mahiyetindedir. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım kısmen 
aleyhte, kısmen lehte konuştular. Aleyhte konu
şan arkadaşlarımın anafikri, bilhassa Sayın 
C.H.P. li arkadaşımızın anafikri reforma da
yanmakta idi. Evet, reform keyfiyeti bir siyasi 
görüştür, bu bizim A.P. nin siyasi görüşiyle 
bağdaşır veya bağdaşmaz bu ayrı mevzu. Yani... 
(C.H.P. sıralarından «Anayasa» sesleri) Onu da 
kabul ediyoruz. Yalnız bizim görüşümüzle top
rak reformu başka mânadadır, sizin görüşünüz
le toprak reformu başka mânadadır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Görüşünüzü 
getirin öyle ise. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Bu 
bakımdan bu mevzu ile ilgili bulmadım. Burada 
müzakere mevzuu olan kanun 4753 sayılı Kanu
na vuzuh getiren bir kanundur. Bu vuzuhu na
sıl getirir? Kanunun tatbikatını etraflı şekilde 
yapmış bir arkadaşınız olarak bu teklifin lehin
de konuşmak mecburiyetinde hissettim kendimi. 
Şöyle ki; 4753 sayılı Kanunun bir maksadı var
dır. Bu maksat Hazineye ait sahipsiz araziyi tes
bit edip vatandaşa, topraksız vatandaşa tevzi 
etmektir. Bu tevzii yaparken tatbikatta birçok 
sakatlıklar, aksaklıklar meydana gelmektedir. 
Bu cümleden olarak tatbikatta karşılaşılan en 
büyük zorluk vatandaşın mülkiyet hakkına te
cavüz teşkil edecek mahiyette tapuda gösterilen 
miktarı esas almak suretiyle, ki Türkiye'de ha
lihazırda Batı anlamında tam mânasiyle kadas
tro kanunları çerçevesi içerisinde, kadastro 
prensipleri içerisinde yapılmış tapular mev-
cudolmadığma göre tapularda yazılmış olan 
mesaha esas alınmak suretiyle vatandaşın tapu-
sundaki miktara itibar ederek onun arazi mül
kiyetine, yani mülkiyetine giren kısmın muay
yen bir parça olduğu kabul edilmekte ve geri 
kalan kısım vatandaşın elinden alınmaktadır. 
Tatbikatta bu böyledir. 

Bunu müteaddit defa, müteaddit vesile ile 
görmüş bir arkadaşınızım. Tapuda 8 dönüm 
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yazar, 8 dönümün karşılığında toprak komisyo
nu köye girdiği zaman, ki 4753 sayılı Kanuna 
göre de mülkiyet hakkına saygı göstermek mec
buriyetindedir, yani vatandaşın mülkiyetinde 
olan araziyi tesbit dışı bırakmak mecburiyetin
dedir. Fakat bu tesbit dışı bırakırken vatanda
şa tapunu getir dediği zaman veya tapu idare
sinden tapuları celbelttiği zaman gelen tapular
daki mesahayı esas almak suretiyle geri kalan 
kısmı Haizine adına tescil eder. 

Toprak komisyonlarının faaliyetlerinde ev
velemirde bu sahipsiz sayılan veyahut Hazine 
arazisi sayılan toprağın Hazine adına tescili 
keyfiyeti vardır. 

Bizim seçim bölgemizde mütaaddit defa tat
bikat gördüğü için bir vesileyle şahidolmuştunı. 
Vatandaş bir köyde şu şekilde hareket ediyor: 
Nasıl olsa köyümüze toprak komisyonu giriyor. 
Biz de arazimizi kolay tapu sahibi olmak için 
topralk komisyonuna Hazinenindir diyelim ve 
Hazine adına tescil edildikten sonra bize nasıl 
olsa tapu verecektir, bu yolla kolay yoldan ta
pu sahibi oluruz düşüncesiyle köyün tümünü 
Hazine arazisi olarak göstermişlerdir. Toprak 
komisyonu bunu Hazine arazisi olarak tesbit 
ettikten sonra bir emirle, Bakanlığın bir emriyle 
dağıtım durduruldu. Toprak komisyonu Hazine 
adına vatandaşın arazisini tesbit ettiği halde ve 
vatandaş tapu alacağım ümidi içerisinde bunu 
yaptığı halde, Bakanlığın emriyle bu durdurul
duğu için bu sefer elindeki tapulu arazisinden 
bile oldu. Bu gibi mahzurlar yanında, tapulu 
arazinin bilhassa mesahanın eski tapulardaki 
mesahanın çok az olarak gösterilmiş olması, 
muhtelif gayelerle olmuştur. Bu, vergiyi az ver
mek için v.s. Az mesaha gösterilen tapunun 
karşılığında toprak komisyonu köye girdiği za
man ölçüyor, senin tapunda 3 dönüm görülü
yor, 3 dönüm, beher dönüm bin metrekare üze
rinden 3 bin metrekare eder. Bu 3 bin metreka
relik kısmı ayırdıktan sonra geri kalan kısmını 
Hazine adına tescil ediyor. 

Bu bizim anlayışımıza göre, yani şahsi anla
yışıma göre toprak mülkiyet hakkına bir teca
vüzdür. Burada yani müzakere mevzuu olan 
kanunda deniyor ki «766 sayılı Tapulama Kanu
nun mülkiyet hakkının tesbitmdeki esaslara 
ilişkin 33, 37, 42, 43 ncü maddeleri uygulanır» 
E, bu demiyor ki şu şekilde özel bir hüküm tat-
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bik edilsin. Mademki tapulama komisyonları 
ve tapulama tesbitleri sırasında 766 sayılı Ka
nunun zikri geçen maiddeleri tatbik ve mülki
yet hakkı bu şartlar içerisinde tesbit ediliyor, o 
halde bunu yapan aynı, işi gören toprak komis
yonları, ki toprak komisyonlarının diğerlerin
den farkı şudur : Hazine arazisini tesbit eder, 
burada vatandaşın arazisine tecavüz etme hakkı 
yoktur. Vatandaşın arazisini de sırf tapusundaki 
miktar azdır diye bu şekilde elinden alma yolu
na gidemez. Fakat elinde, toprak komisyonunun 
elinde tatbik edebileceği başka madde olmadığı 
için, yani 4753 sayılı Kanunda buna dair sara
hat bulunmadığı için mecburen mesahayı esas 
alıyor ve neticede vatandaşın aleyhine bir du
rum yaratıyor. Bunu önlemek bakımından 766 
sayılı Kanunun muayyen mülkiyet esaslarını 
tesbit eden hükümlerinin burada nazara alın
masını kabul ediyor. 

Bu kanun bizim kanaatimizce çok yerindedir. 
Bu kanunun kabulü ile 4753 sayılı Kanundaki 
mülkiyet haklarının tesbiti esasları vazıh şekle 
kavuşacaktır bu bir. 

İkincisi, toprak komisyonlarının demin arz 
ettiğim gibi mesahayı esas almak suretiyle yap
tığı hatalı işlemlerin sonucunda Hazine aleyhine 
açılan bir sürü dâvaları önliyecektir. Bu ikinci. 

En mühim sebep de, bu yoldan vatandaşın 
mülkiyet hakkına saygı gösterme imkânı doğa
caktır. 

Bu yönleriyle bu kanunu ben, şahsen, tatbi
katını da yapmış bir insan olarak, adalete ve 
hakkaniyete uygun buluyorum. Muhterem He
yetinizin de bu yönde oy kullanmasını ve kanu
nun kabulü için lehte mütalâa buyurmasını is
tirham ediyorum. Hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan değerli arkadaşlarım; bu kanunun tü
mü üzerinde şahsi görüşlerimi ifadeden önce 
komisyona ufak bir taan ve tarizde bulunmayı 
vazife biliyorum. Bu kadar önemli bir kanu
nun müzakeresinin bitimine yakın bir zaman 
içinde Yüksek Heyetinize sunulmasında komis
yonun asgari, kasıtsız ihmali olduğu aşikârdır 
ve birden bire bakıyorsunuz bu ihmalini de ih
mal ederek bir tezkereyle Yüksek Başkanlığa 
müracaat ediyorlar, ivedilik acelecilik v.s. gibi 

terim ve tâbirlerle tam bir anide yakalama 
takdiği uyguluyorlar. Böylece önemli kanun
ların kısa zamanda komisyonda müzakeresinin 
bitirilerek Umumi Heyete çok vakit içinde mü
zakere edecek, imkân sağlıyacak bir usul içe
risinde getirilmesi şarttır. Bu Senato'nun bir 
üyesi olarak Senato adına niyabeten vazife 
gören komisyonun bu şekilde hareket etmesine 
gönlüm razı değil. Bakınız görüyorsunuz bü
tün arkadaşlar şimdi bu kanunun, önemli ka
nunun müzakeresi sırasında, bırakınız oturup 
hazırlanmayı, sadece bu kanunların numarala
rını hatırlamak için kütüphanelerden kanım 
bile getirmeye muktedir olamıyorlar, komis
yonun elindeki kanunlardan başka cilt olmadı
ğım bize kütüphane müdürü bildiriyor ve siz 
ister istemez hafızalarınıza dayanarak beyanı 
mütalâaya mecbur kalıyorsunuz. Böyle şey ol
maz. Bu kanunların önemi komisyon tarafın
dan takdir edilmelidir Ve Yüksek Başkanlık 
bundan sonra komisyonların çalışmasına bir 
düzen vermek için elinde ve tüzükteki selâhi-
y etler e dayanarak gerekli talimatı vermeli
dir. Bu kanun, Senatoyu aniden yakalamıştır. 
Buna rağmen şahsi fikirlerimizi söylemeye 
mehmaemken elimizden geldiği kadar çalışaca
ğız. 

Bu kanunun mevzuatta mevcut bir boşluğu 
doldurucu olduğu iddiası gerçekten bir par
ça kabule şayandır. Çünkü bu kanundan evvel 
bu Meclislerden çıkan 766 sayılı Tapulama 
Kanunu ile toprak mülkiyeti üzerinde o denli 
oynanmış ve Türkiye'nin toprakla geçinenleri
nin hakları o denli ayaklar altına alınmıştır ki, 
ardına kadar acılan o kapıdan bir de bu 4753 
sayılı Kanunun adamlarının veya bu kanunla 
toprak sahibi olacakların geçmesine hakikaten 
üzülmek yersiz oluyor, Dâva, 766 sayılı Kanu
nun çıkarılması sırasında bu memleketin 25 
milyonunu ilgilendiren büyük toprak konusu
nun o kanun münasebetiyle ele alınması ve o 
ünlü 33 ncü maddenin şevkinin önlenmesi dâ-
vasıydı. Yoksa dediğim gibi biraz evvel ardına 
kadar açılmış bir kapıdan bir miktar daha top
rak kaça çakmış, bir miktar daha zümreler ara
sı eşitsizlik meydana gelecekmiş büyük önemi 
yok, büyük gam değil. Ama yine de 4753 sayılı 
Kanunda yapılmak istenen bu değişiklik, o 
büyük kapıdan geçecek küçük bir kaçırmayı 
dahi öngörse yine de görevimiz odur ki, bunu 

— 475 — 
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önlemeliyiz. Şimdi benim sözlerimi burada bel
ki Hükümet ve komisyon cevaplandırırken 
tahmin ediyorum ki» efendim bu nasıl olsa 
766 sayılı Kanunla olmuş bir kötülük, buna bir 
miktar daha kötülüğün eklenmesinde ne mah
zur vardır» zihniyetiyle geleceklerine eminim. 
Yoksa nasıl müdafaa ederler? Çünkü bu kanun
da değiştirilmesi öngörülen yahut eklenmesi 
öngörülen madde 13 ncü maddeye eklenen fık
ra, yahut hüküm, aslında 766 sayılı Kanunun 
33 ncü madesinin tekrarından ibarettir. Bir 
başka teknikle 33 ncü maddeyi ihya etmektir. 
Peki; 33 ncü maddedeki kötülük nedir dediği
niz zaman söylenecek söz şudur: Türkiye'de 
Tapulama Kanunu ile Türk çiftçisinin araziye 
muhtaç milyonlarca insanın sahipsiz, hazine
ye ait, vakıflara ait, velhâsıl başkasının olmı-
yan araziyi elde etmesi imkânı külliyen selbe-
dilmiştir. Zaten o kanunun getirilme sebebi 
Türkiye çiftçilerine hiçbir suretle toprak ver
memeyi temin maksadına matuftur. Nasıl yapıp 
bütün boş arazi ve hazine mülklerini o hazine 
mülklerini güya işlediklerini iddia eden birta
kım varlıklı kişilere vermek, sunmak, peşkeş 
çekmek kanunudur, işte bu kanun da o kanuna 
tev'em bir kanundur, eş anlamlı bir kanundur. 
Diyeceksiniz ki, o kanunla, 33 ncü madde ile 
varlıklıların istifade ettiğini nereden çıkardın? 
içinde, mantığının içinde, kendi mantığının taa 
içinde yatıyor, benim bu söylediğim sözler. 
Kimdir ki yanyana olmamak kaydiyle, 100 er 
dönüm olmak şartiyle bin tane 100 dönüm işli-
yebilecek kişi, hangi kudretli çiftçidir ki, 100 
dönüm toprağı 20 seneden beri işliyebilme 
kudretindedir, iktidarındadır? Demek ki 33 ncü 
madde ile verilmek istenen müsamaha aslında, 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, tarım gücü olan, 
sermayesi olan, âlet ve edevatı olan kimseye 
devletin topraklarını 766 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi ile bedava vermek tekniğini getirmek-
dir. Şimdi ne yapıyoruz? işte o tekniğe bir ye
nisini ilâve ediyoruz. Hem de birbirine karış
ması müminin olmıyan iki şeyi karıştırarak 
ve cem ederek. Toplamada bir kaide var. Nedir 
o toplamadaki kaide? Elma ile portakalı top
lamak mümkün değildir. Aynı şeyin aynı cins
ten olması lâzımdır, toplanan şeylerin derler. 

Peki şimdi bu kanunla 30 ncu madde ihya 
ediliyor, dedim. Bunun hukuken imkânı var 
mıdır? Kanaatımca yoktur. Sayın arkadaşla

rımdan birkaçı 4753 sayılı Kanun ile 766 sa
yılı Kanunun mahiyet farkı ile birbirinden ay
rıldıklarını söylediler, doğrudur. 4753 sayılı 
Kanun bilindiği gibi 1945 yılında ısdar edil
miş ve Türkiye'de İkinci Cihan Harbi içinde 
esaslı bir toprak reformunu öngören bir tasarı
nın dönüştürümü bozula, berbat ve perişan 
hale getirile getirile içinden bir parçanın çık
ması suretiyle hiçbir önemi dahi kalmıyacak 
şekilde perişan edilen bir kanundur. Ama yi
ne de, ismi üstündedir, bir Toprak Reformu 
Kanunudur. Yani toprak mülkiyetindeki esas
ların yeniden düzenlenmesi amacına yönelmiş 
bir kanundur ve eğer ilk şekliyle kalmış ol
saydı bugün Türkiye'de bütün bu ıstırapların 
hiçbirisinin çekilmemesi mümkündü. 1945 te 
bozulmadan ilk şekliyle 4753 saylılı Kanun 
Meclislerden geçirilmiş olsaydı ve tatbikatı ya
pılmış olsaydı bugün Türkiyede : 

1. Toprak üzerinde yaşıyanların bu büyük 
yoksulluğu bitmiş olacaktı, 

2. Türkiye'de sanayileşme devriminin ilk 
basamağı başlamış olacaktı, 

3. Her türlü yabancı ekonomi yetkisi ve 
baskısı bu memlekette o yüzden dolaylı olarak 
bir daha akla gelemiyecek kadar uzaklara itil
miş olacaktı. Ama bunun yapılmaması ve harb-
den evvel sekiz milyon hektarlık işlenen ara
ziye güç sahibi, çiftlik sahibi, tapulu, tapu
suz mülk sahibi veya her hangi bir surette 
İmparatorluk devrinde veya Cumhuriyet dev
linde güçlü sınıf haline gelmiş insanların bü
yük hücumu ile sekiz milyon hektarlık imlen
miş arazi 25 milyon hektara çıkarılmıştı. Eğer 
gekiz milyonla 25 milyon hektar arasındaki 17 
milyon hektarlık arazi dosdoğru bir anlayış ve 
inançla bir toprak reformu, toprak mülkiyetin
deki esasları yeniden düzenleyici bir anlayış 
içinde, bir devrimci görüş içinde ele alınmış ol
saydı, bugün Türkiye'de bu ıstıraplar çekilmi-
vecekti. Bunu iddia etmek burada her hangi bir 
siyasi propaganda yapmak anlamına geliyor ve 
getiriliyorsa küçük bir hesaptır bu. Türkiye'
nin gerçeği budur. 1945 te yapılmıyan toprak re
formu Türkiye'yi bugünkü hale getirmiş ve az 
gelişmişliğin dar çemberi içinde kıskıvrak bağ
lamış ve dış ekonomilere bağlılığı ve bir daha 
kendisini kurtarması mümkün olmıyacak ka
dar, artık güce kalmaya âdeta mahkûm olmuş 
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bir hakledir. Bu Toprak Reformu Kanununun, 
ki 4753 sayılı Kanunun bozula ezile işte bugün
kü haline getirilmiş olmasını bize hatırlatıyor. 

Yine de diyorum ki, bu ne kadar bozulmuş 
olursa olsun, bu kanun mahiyeten toprak mül
kiyeti üzerindeki ilişkileri değiştirici bir ka
nundur. Halbuki 766 sayılı Kanun böylesine 
bir kanun değildir. Bu kapsamda bir kanun 
değildir. Bu amaçta bir kanun değildir, bu ga
yede bir kanun değildir. Neden? Çünkü Ta
pulama Kanunu, yani 766 sayılı Kanun mev
cut tapulu veya tapusuz mülklerin tapulaması 
tekniğini getiren bir kanundur. Bir geometri-
li'k, hukukilik sağlama ikanunudur ve Türkiye'
de her türlü çiftçinin gerek tapulu, gerek ta
pusuz mülklerini geometrikman düzenlemek, 
onu tapuya hukukilik kaşandırmak için tescil 
etmek mak:-adiyle getirilmiş bir teknik kanun
dur, Bir reform kanunu, bir teknik kanunu 'bir 
tutamazsınız. Demekki sizin 766 sayılı Kanun
la güttüğünüz amaç şudur; Türkiye'de bütün 
araziyi tapulamaya hasırdır, bir eksiği vardır, 
teknik h-yotler gidecektir, ölçeceklerdir, tapu
ya tendi Tapacaklardır. Öyle mi? Türkiye'de 
çok el erin Tir toprak mülkiyeti eşitsizliği oldu
ğunu kabul e£'yor musunuz, kabul etmiyor mu-
rmıuz? Ettiğiniz takdirde 4753 sayılı değil, on
dan da ileride ve belki 4753 sayılı Kanunun 
ilk rahmi maderden çıktığı zamanki gibi o saf 
haliyle bir Toprak Reformu Kanununa ihtiyacı
mız var, bunu kabul etmeye mecbursunuz. Bunu 
kabul etmediğiniz takdirde siz Türkiye'de top
rak üzerindeki a^rı dengesizliği, toprak mül
kiyeti üzerindeki aşırı ölçüsüzlüğü olduğu gibi 
kabul ediyorsunuz, bu düzeni olduğu gibi mu
hafaza ediyor ve bu düzeni sürdürmek için ik
tidarda bulunduğunuz^ ifade etmek istiyorsu
nuz veya siyasi faaliyette bulunduğunuzu ay
nen tarih önünde tecsil ediyorsunuz. Tekrar 
ediyorum, sual budur. Türkiye de toprak mül
kiyeti düzeninin değiştirilmesi lâzım mıdır, de
ğil midir? Soru budur. Çünkü toprak mülki
yeti düzeninin değiştirilmesi lâzımdır diyenler 
vardır. Mensubolduğum parti, devrimci bir par
tidir. Anayasanın emrini yerine getirmek için 
mutlaka toprak mülkiyeti düzeninde devrimci 
bir atılıma ihtiyaç duyan bir partidir. Başka 
bir parti vardır, iktidarı vardır, asla bugünkü 
durumu ve düzeni ve toprak üzerinde yaşıyan-
larm bugünkü yoksul, bugünkü çıkmazda ha

yatlarını olduğu gibi sürdürmesini öngören, 
düzeni olduğu gibi muhafaza etmek istiyen bir 
başka parti vardır. Halbuki bütün rakamlar 
gösteriyor ki Türkiye'de (1) ilâ (50) dönüm 
toprak sahibi olan insanlar büyük çiftçi çoğun
luğunu teşkil ediyorlar. Böyle olduğu içindir-
Iki, onlar her hangi bir hayat hakkına ulaşamı
yorlar. Böyle olduğu içindir ki, Türkiye'de sa
nayileşme süresi başlıyamıyor. Büycik kavga bu
rada. dâva burada; bunu anlamak ve anlatmak 
lâzım. Yoksa ne olmuş efendim, birisi reform 
kanunu imiş, birisi de geometrik bir kandın imiş. 
Eh ne olur bunların içinde? İki tarafta işte 
nasıl 766 sayılı Kanundakiler istifade etmişse 
bunlar da etsinler. 

Evet hakikaten ilk vehlede, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, açıklanmış büyük suiistimal kapı
sından bu da geçebilir. Ama budur bunun es
babı mucibesi, yani bunu mazur gösterebilecek 
şey şudur : Nasıl olsa 766 sayılı Kanun var. 
Eh bu da olsundur. Yoksa Türkiye'de toprak 
üzerinde yaşıyanlarm hayatlarına kasöeden bir 
kanun olduğu gözden uzaklaştırılamaz, Çünkü 
bu Reform Kanunu olan 4753 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinde ki, yeni gelen kanun 13 ncü 
maddeyi değiştiriyor, diyor ki; arazi dağıtıla
cak yerlerde verilen beyannamelerin geçerliliği 
ve hakikate uygunluğu yetkili merciler taraflı
dan tetkik ve tahkik edilir.» diyor. Yani bir 
adam bir arazinin sahibi olduğunu, - ister tapu
lu ister tapusuz, ister zilyedMk haklarına daya
narak, ister tapu hakkına dayanarak - iddia et
miş olduğu zaman verdiği beyannamenin doğ
ruluğunu, hakikate uygun olup olmadığını tah
kike yetkili kurulun yerinde inceleme yapma
sını öngörüyor ve eğer o kurul verilen beyan
nameye rağmen Hazine adına kaydedilen top
raklan ayırmış ve topraksız çiftçiye vermek 
üzere elinde bir potansiyel imkân olarak tu
tuyorsa, şimdi bu kanunda yaptığınız tadilâtta 
«hayır» diyor. Şimdi git o insanları uyar, ne 
yap yap, tabiî güçlü insanları. Bunu unutma
manızı rica ederim. Çünkü yüzlerce dönüm top
rağı işliyebilmek gücüne, maddi güce, fizik 
güce, sermaye gücüne, âlet edavat gücüne da
yanır. Başka türlüsü lâfı güzaftır. Gideceksin 
şimdi Hazine adına tesbit edilmiş toprakları 
766 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinde olduğu 
gibi zilyedlik esasına dayanarak, - ki biraz ev
vel zilyedliğin ne zilyedliği olduğunu anlat-
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tim. - ondan sonra o hazine topraklarını yine 
güçlülere vereceksin. Burada bir hususu hatır
latmak istiyorum. Burada ufacık bir hata yap
mışlar; 766 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine 
göre 4753 sayılı Kanunun yetkili organları top
rak dağıtırken o kanunun o maddesine dayan
maya mecburdur demiyeceklerdi, bizi böyle 
uyarnıryacaklardı. Çünkü biz o 33 ncü maddenin 
ne olduğunu burada meydana çıkaramıyacak-
tik. Belki söyle diyeceklerdi : 4753 sayılı Ka
nunla toprak tevziine giden heyetler yanyama 
olmamak kaydiyîe yüzer dönüm, yüzer dö
nüm, yüzer dönüm, yüzer dönüm, ilânihaye, 
kimin gücü varsa, kimin gücü o toprağa yet-
mişse onu güçlü görerek verebilir. O zaman 
belki uyanmıyabilirdik, ama ne yapmışlar şim
di? 765 sayılı Kanunun 33 ncü maddesini bu
raya esas almışlar. Yani oradaki gibi yüzer dö
nüm, yüzer dönüm yüzer dönüm yan yana ol
mamak kaydiyîe istediğin kadar toprağı güç
lülere vermek imkânın vardır, demişler ve bu 
küçücük madde ile bu reform kanununu re
form kanunu olmaktan çıkarmışlar, bugünkü 
düzeni devam ettirici, güçlüye daha çok top
rak verici, güçlüye daha çok imkân verici bir 
kanun haline getirmişler. Yoksa bizim karsı
sında durduğumuz nokta şu veya bu değil. Ama 
tekrar ©diyorum; muhakkak 766 sayılı Kanunla 
aralandı bu kapı ve kötü aralandı. Artık, biraz 
evvel arz ettiğim gibi bu gidecektir, durdurul
maz ve dahası var; bu kanunla değiştirdiğiniz 
veya ek hükümle getirdiğiniz yeni düzende ar
tık çiftçiyi toprak"andırma kanunu maddele
rinden ve tenkitlerinden istifade etmeniz imkânı 
kalmamıştır. Çünkü bütün Hazine arazisinin ve
ya diğer arazinin ellen çıkması tekniği böylece 
getirilmiştir. 

Düşününü?:; vatandaş 4753 sayılı Kanunun 
uygulanması sırasında verdiği beyannamede 
yazdığından fazla araziye ziTysd olarak veya 
t?pn ile malik olmad?ğTnı yazdığı halde, gide
cek? .İniz; hayır, sen hiç üzme kendini, 766 sa
yılı Kanunun 33 ncü maddesini biz bu kanunla 
getirdik, hadi şimdi iddianı yap, ben de din-
liyeyim ve hattâ evvelce Hazine adına ayırdı
ğım toprakları da sana şimdi vereyim, diyor
sunuz. Bunun Türkçesi, açıkçası budur. Yani 
bu 4753 sayılı Kanunu işlemez hale getiriyor
sunuz, 4753 sayılı Kanunun 1 nci maddesi di
yor ki : «Toprağı olmıyan veya az topraklı köy

lüye toprak vermek için bu kanun çıkarılmış
tır.» Eh, siz şimdi bu kanunun 13 ncü maddesi
ni değiştirirseniz elbette ki toprağı olmıyan 
köylüye veya az topraklı köylüye vermek için 
hazırladığınız araziyi dahi şimdi bu tadilâtla 
artık toprağı olmıyana değil, o topraklar üze
rinde güçlü oldukları için tasarrufta bulunan
lara vereceksiniz ve topraksız köylüyü toprak
tan mahrum edeceksiniz. Bunun başka anlamı 
yoktur. 

Bu hususta daha fazla şeyler söyliyeoeğim, 
fakat Komisyonu ve Hükümeti dinletmek ve on
dan sonra da fikirlerime katılması icabeden 
şey varsa söylemek istiyorum. 

Teşekkür ederim efendimi. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakika 
efendim. 

Sözlerinizin başında Komisyona mütevercih 
bâzı beyanlarda bulundunuz. Bu teklifin Ko
misyondan çıkış ve dağıtılış tarihi 9 . 12 . 1968 
dır. Yani tüzüğümüze göre bastırılıp dağıtıl
dıktan iki tam gün sonra gündeme girer. Bu 
hususu kendinizi tashih etme fırsatı vermek 
için hatırlatmak istedim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, 9 . 12 . 1968 ile 2 . 1 . 1969 arasında 
zannediyorum ki 2D güne yakın bir zaman var. 

BAŞKAN — Yani gündeme girmiştir efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
gündeme girmiş olması nıiühim değil Sayın 
Başkan. Benim itirazım şudur: Lütfen bizim 
namımıza vazife gören komisyonlar önemli ka
nunların kendi komisyonlarında müzakereleri
ni elden, geldiği kadar Genel Kurulda müzake
resine fazla zaman ayıracak şekilde yapmala
rını arzu ediyorum ve bunu sizin ve Yüksek 
Başkanlığınızın onlara vazife olarak vermenizi 
istirham ediyorum. Ben şahsan veremiyeceğim 
için sizi mutavassıt addediyorum. 

BAŞKAN — Bir aya yakın bir zaman ol
muş efendim dağıtılalı. Sayın üyelere dağıtı
lan bir aya yakın zaman olmuş. Binaenaleyh 
Komisyonu suçlamaya mahal yoktur. Komis
yon müddeti içerisinde, müddetinden bir ay 
evvel müzakere edip raporunu hazırlamış ve 
Umumi Heyte tevdi etmiş, Başkanlığa tevdi 
etmiş. 

478 — 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — öy
leyse Sayın Başkanım, bir ay evvel gündeme 
girdiğini ve üyelere dağıtıldığını iddia etti
ğiniz bu kanunun neden bir ay evvel ivedilik 
ve öncelikle o günlerde konuşulmasını istemez 
de tam bitimine beş gün kala ister? Onu na
sıl mazur gösterirsiniz? 

BAŞKAN — Efendim, ona komisyon cevap 
verir her halde. 

Şimdi Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu, buyurun. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; mevzu her ne ka
dar Hükümetten gelme bir tasarı değil ise de, 
müzakerelerin daha fazla uzamaması, diğer 
bir ifade ile arkadaşlarımızın zihinlerinin ta
kılmış olduğu, şüpheli gördükleri hususu belki 
vuzuha kavuştururum ümidiyle huzurunuzu 
işgal ettim. 

Bu sebeple durumu izah etmek icabederse, 
ne arkadaşlarımızın söylediği gibi bu kanunu 
ço ktehîikeli görüyorum veya bu kanun top
rak mülkiyeti düzeninin değiştirilmesine, dev
rimci bir parti olarak taraftar olduğunuz hal
de, mâni olacaktır veya diğer bir ifade ile; 
Hazine topraklarını güçlülere verecektir, şek
lindeki endişelerinizin vâridolamıyacağını izah 
edebilire em, tahmin ediyorum müzakerelerin 
daha kısa bir sürede ve tereddütlerden azade 
olarak hitama ermesi mümkün olabilir. 

Durum nedir? Tamamen hukukî olarak 
meseleyi izaha kalkışırsak aşağı - yukarı Sa
yın Ahmet Tuna arkadaşımızın ve Orhan Kü-
rümoğlu arkadaşımızın ifade ettikleri beyanlar 
içerisinde meseleyi vuzuha kavuşturmak müm
kün. Şöyle ki: 

Daha önce Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nu diye bir kanun çıkmış, 1945 senesinde. 
Bilâhara bu kanunun bâzı maddeleri tadilâta 
uğramış. Yalnız bütün bunların içerisinde bu 
(kanunu tatbik edsı'ken zilyedîik bakımından 
ve mülkiyeti ispat .yönünden zilyedliğin dışın
da ne gibi delillere, hangi mesahadan sonra 
munzam ihtiyaç hissedilecektir? Bu hususu 
kanun içerisinde bulmak mümkün değil Nite
kim, tatbikatımızda da zaten, zannediyorum, 
1954 senesinde, bu Medeni Kanunda yapılan bir 
tadilâtla gelmiştir. Malûmunuz olduğu üzere 

639 ncu maddede 20 senelik fasılasız ve hüsnü
niyetle vâki zilyedîik muvacehesinde açılacak 
tescil dâvalarında, bir gayrimenkul hüsnüni
yetli bir zilyed adına tapuya tescil edilebilirdi, 
mahkemelerce. Ancak, bilâhara getirilen tadi
lât ile 20 dönümden sonrası için vergi kaydı, 
ispat sadedinde, mecburi kılınmış; kanun hük
mü mahiyetini almış idi. Bilâhara tapulama 
kanunları çıkmış, nihayet bu Tapulama Kanu
nu 766 sayılı Kanunla son şeklini almış ve ora
da da dönüm, mesaha 100 dönüme çıkarılmak 
sureti ile 100 dönümün üzerindeki araziler 
için tapulamada vergi kaydı aranması prensi-
bolarak kabul edilmiş. 

Şimdi bu hususa bu şekilde işaret ettikten 
r.onra, 4753 sayılı Kanunun tatbikatına geliyo
rum. 

4753 sayılı Kanunda da, bidayette de ifade 
ettiğim gibi, zilyedliğin yahut mülkiyeti kendi 
namına tescil için her hangi bir delil hususun
da takyidedici hüküm olmadığından dolayı tat
bikatta zaman zaman şu ihtilâflarla karşı kar
şıya kalınmıştır. Bâzı komisyonlar Medeni Ka
nunun 639 ncu maddesindeki 20 dönümün üze
rinde vergi kaydı aramaya başlamışlar. Büyük 
bir çoğunluk 766 sayılı Kanun çıktıktan sonra 
bunu 100 dönümün üzerinde vergi kaydı ariyan 
bir tatbikatın içerisine girmişlerdir. Ancak bu 
arada bâzı komisyonların, madem senin arazin 
50 dönümdür, bilfarz, 20 dönümün üzerindeki 
bir gayrimenkulu iktisabedebilmen için bunun 
vergi kaydını göstermen lâzımdır, ibraz edemez-
sen 20 nin üzerindeki 30 dönümü Hazine adına 
tescil ederim, şeklindeki hükümleri muvacehe
sinde mesele adlî kazaya kadar intikal etmiştir. 
Mahkemelerin vermiş olduğu kararlar şu espri 
içerisinde toplanıyor : 4753 sayılı Kanun özel 
bir kanundur, 766 sayılı Kanun ise içtihatlara 
göre umumi bir kanundur. Binaenaleyh, özel 
kanunda bir hususi hüküm bulunmadığına göre 
tescil bakımından umumi kanun addedilen 766 
sayılı Kanundaki hüküm tatbik edilir, deniliyor 
ve bu suretle arazi tevzi komisyonlarının 20 dö
nüm olarak vatandaş lehine yapmış olduğu tes
cillerin üzerinde Hazine lehine yapılan tescille
rin iptali cihetine gidilebiliyor. Ancak bu içti
hat, yüksek malûmunuz olduğu gibi, tevhidi iç
tihat mahiyetinde olmadığı için kanaatleri de
ğiştirir veyahut aksine tatbikatlarda bir mesuli-
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yet tahmil eder durumu yok. Bunun için mev
zuata muıuhanran vuzuh vermek yönünden ve 
mahkeme i'üiaaüauma uygun olarak bir arkada
şımız simek müeakmedni yaptığımız teklifi Mec
lislere evremi-. Meclisten geçmiş ve Yüce Sena
tonun Eorıümcnv da Meclisin metnini aynen be
nimsemek P ur e tiyi o huzurunuza getirmiş, 

Bayın Crür. doğan arkadaşım burada Komis
yona tâmelo bulundu, bizi aniden yakalamak 
taktiğiüçlüdedirler, diye bir ifadede bulundular. 
Her ne kadar bu hvauevn cevabı bendenize düş-
mediyee do; hekmme ölçüler içerisinde gündemi 
tetkik etümmm nama!? gördüğümüz ve karşılaş
tığım" e menzara er dur : Bu. metnin, yani 4753 
fj?..vıU Kemere'"5 ymuimon tarafımdan hasırlanan 
FU :armalan gunlem: güre 9 . 12 , 1053 tari-
hünle a^üümla'mlru m-veılsv tamamen gündemde
ki terüüeu Pm. be k ı l d a n arkadaşımın, tahmin 
ediyorum., g'mdemi tetkik eteeydi, bu lâfı söy
leyerek arkadaşlarını üzmiyeeeğine kaaniim. 
f~lıeı adına üemllah bumu tashih etmiş olurum 
ve b" üzüntü de burada biter, 

^ " E I Ü I GÜ^Hür-ÂH (İstanbul) — Aıfe-
ümürüy n's vekâlet ediyorsunuz Komisyona, de-
e~d mi? 

DIlvLmT BAKANI SADÎK TEKİN MÜF-
TÜÜÜÜT-IT (Devamla) — Hakşinaslık ediyorum, 
mn~nmyervm.. d r " çl~ bake^zlığa devam e^.er:-e-
T:,r, •^"-K M o meeeleuin halli sisin ile Komisyo-
re'"', eratında olur. 

m^~e/mr - - Oe'-m Bakam karşılıklı kenme-
mm^'mu 

IlüTümT AÜ""-^e;AN (İ?tanbul) — Yekâ-
leümm 'eav ma dernek ie^eüim. Sayın Bakan. 

"•mntöİ E ^ K Y f - ' BÖEOÜSÜ ÎSA BÎKT-
Ç-"'I: 'mkrj) - - Bie sabırlıyız, biraz sonra ceva
bım vereceğiz. Bie. Komisyon olarak bekledik. 

FİmBelT 0-tTHDOĞA¥ âetanbul) — Hayır, 
siz sab-rlısmız. ama Sayın Bakana diyorum. 

D~VL£T E-AKAMI BADİK TEKÎN MÜF-
TÜCd-LÜ (Devamla) — Şimdi aziz arkadaşla
rım.; momle, hukukî aeıdan tamamen mahkeme 
içtihatlarına uygun bir tatbikat? kanun hükmü 
he.-m.e getirmek suretiyle tatbikatta karşılaşılan 
birtekru * ere d d ütl eri izsle etme gayesine matuf 
brkmdmvuum güre, bu hususta yaratılmak iste-
•üku uelenm'kmm hakemkğı kendiliğinden orta
dan /--^m-er. Hukuk an bu beyle olmakla bera
ber aeebe neleeeik yapanlar bakımından hakiki 
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] durum ne? Bunun da tesbit edilmesinde fayda 
| var. Bunu nasıl tesbit edeceğiz? Bunu da 4753 
| sayılı Kanunun gayesi nedir, niçin çıkarılmıştır? 
1 Bunu tesbit edersek zannediyorum meseleyi vu-
\ şuha kavuştururuz. 
S Bu kanunun 1 nci maddesi aynen şöyledir; 
I bu kanunun güttüğü başlıca maksatlar şunîar-
| dır : 
! Â) Arazisi oimıyan veya yetmiyen çiftçi-
j lerle, bu kanun gereğince topraklandırılmaları 

kabul edilenleri aileleriyle birlikte geçinmelerini 
| sağlıyacak ve iş kuvvetlerini değerlendirecek 
| ölçüde araziye sahip kılmak. 
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G) 59 nen madde hükmüne göre, miras or
taklığından ayrılanlar. 

En kanuna güre aile; karı koca ve birlikte 
oturan fürıüardır. Reşit olan îürular, kendi ar
zuları ile aile dışında kalabilirler. Bu madde şü
mulüne giren kimselerden bağımsız bir işletme 
kuracak durumunda bulunanlara, aile sahibi ol
masalar dahi, arazi verilir. Şimdi görülüyor 
ki, kanunun gayesi, yurt topraklarını en iyi şe
kilde değerlendirmek, bu değerlendirmeyi ya
parken, 34 noü maddede sıralamış olduğu önce
liklere göre, basta topraksız çiftçi ve köylü aile
lerini toprak sahibi yapmak ve aynı zamanda 
sadecek toprak sahibi yapmakla kalmamak; on
ları, kendilerine verilen toprağı iyi islâyebilir 
hale getirebilmeleri içinde birtakım maddi im
kânlara kavuşturmak gayesine matuf bulunmak
tadır. 

Sayın Ekrem ösden beyefendi, ben bu kanu
nu çok tehlikeli görüyorum diye buyurdular. 
Şükür ki, beyanlarının alt tarafında toprak re
formu üzerinde, yahut tarım reformu üzerinde, 
birleşirsek bu iş gayet tatlıya bağlanır, mesele 
hallolur diye ifade ettiler ve konuşmalarımn 
bir yerinde de toprak reformu, topraksız köylü
ye toprak ve araç vermek daha iyi olur diye 
ifade buyurdular, eğer notlarım yanlış değilse. 
Yani, Sayın özden arkadaşımız, toprak refor
munu, köylüye toprak vermek ve araç sahibi 
yapmak olarak mütalâa ettiler. 

Şimdi, 4753 sayılı Kanunu tetkik ettiğimiz 
zaman, biraz evvel mufassal okuduğum, aynen 
okuduğum maddeleri muvacehesinde, zaten 
4753 sayılı Kanun, Sayın C. H. ?. nin toprak re
formu, toprak reformu diye ortaya atmış olduğu 
bir durumu 1 nci ve 34 ncü maddelerinde zan
nediyorum tatlıya bağlamış variyette. Binaena
leyh, bu kanun üzerinde yapılacak biraz evvel 
söylediğim hukukî gerçekler içerisindeki bir ta
dilâtın, toprak reformunu baltalıyacağı ve orta
dan kaldıracağı hususuna, zannediyorum, iştirak 
etmek pek insaflı bir hareket olmıyacak. Yal
nız burada Sayın Gündoğan arkadaşımızın ta
kıldığı ve ısrarla üzerinde durduğu bir nokta 
var ki, Sayın özden'in bu fikirde olduğuna kaani 
değilim. O da şudur: Bu tadille 20 dönümün üze
rindeki 100 dönüme kadar olan arazi için, geti
rilmek istenen şey, vergi kaydı epsrisini berta

raf etmektir, Yani, 20 dönümün ürerinde, İCO 
dönüme kadar olan arazi için hakn bâza yerler
de kısmen de olsa, vergi kay;:!; aranmakta. Ver
gi kaydı verilemediği, ibras edilemediği takdir
de, 20 dönümün üzerindeki arazi Hazineye veril
mekte. Ancak bu şekilde züyedcige iedmrdcrj. bu 
araziyi tasarruf eden kişiler, £3 d önüm. ün d e 
rindeki arazi Hazine adına tescil edildiği rmm.an, 
normal mahkemelere giderek bu Haeino lehkıe 
yapılan tescilleri de iptal ettkmıekteöirlor, mah
keme kararı ile içtihatlar bu merkeads. Ikı böy
le olduğu halde, eis bu teklifi arazi dağıtımı, 
güçlü insanları arazi sahibi yapmak, toprak re
formunu baltalamak, Hazinenin arazisini cağa, 
sola dağıtmak, güçlü ineanlara peşkeş çekme pek
linde takdim ederseniz ve hattâ 730 sayın Ka
nunla bir kapı aralanmeşkr, bu kapıdan herkes 
girmeye başlamıştır. Hasinsnin toprakları el
den gidiyor. İşte, bununla da bu olacaktır diye 
bir takdimin içerisine girerseniz, haklı olarak ak
la şu gelir. Madem ki, toprak reformu yapa
caksınız, o takdirde şu teakialer muvacehesin
de sis, vatandaşa 20 dönümden farda toprak tev
zi etmiyeceksink;. 

FlEJIET GÜHBOöAN (idammd) Estağ
furullah. 

DEVLET BAKANI SADöid mBKİ-T HÜF-
TÜOĞLü (Devamla) — Anlamı çıka?: beye
fendi. 

FİKRET GÜITDOĞAN (İstanbul) — Aristo 
mantığı. 

DEVLET BAKANI SADİÖd TEEliT IdÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Arie-to mard^ı değil, 
ard düşüncelerin ortaya çdcamkcaeröcr bu. Hal
buki. aynı kanunun 6 ncı maddecinde, ara'd mül
kiyeti yüzölçüsü bakımından küçük, orta ve bü
yük arazi olmak üzere üç boya ayrılmış, Küçük 
arazi olarak 500 dönüme kadar olan arani mü
talâa edilmiş. Orta arazi olarak, 00i den 5 C00 
dönüme kadar olan arazi mütalâa edilmiş, bü
yük arazi olarak da, 5 000 dönümü geçen arazi 
mütalâa edilmiş. Demek ki, bir rninaya göre, 
küçük arasi sahibi olarak mütalâa edilen kişi
ler, 500 dönüm arazi sahibi olanlar olmuyor. Da
ha 1945 te çıkan bir kanuna göre, değişenler, sa
dece ispat külfeti bakımından, 1954 e kadar 
Türkiye'de, vergi kaydı aranmadığı halde, 1954 
te çıkan bir kanunla, ki Medeni Kanunun 539 
ncu maddesini tadil eden kanundur, 20 dönümün 
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üzerinde, ne kadar hüsnüniyetli olursanız olu- ] 
nıız, ne kadar uzun süre ile iktisabederseniz edi
niz, zilyedliği, tescile gelince kanun demişki; 20 
dönümün üzerisi için vergi kaydı ibrazına mec-
bursunuz. 766 da da bu, 20 dönüm kaydı 100 
de nüme çıkarılmış. Bunun dışında Türk Huku
kunda, zilyedlikle iktisap, hukukî iktisap yönün
den, tescil yönünden, her hangi bir değişiklik 
yoktur beyler. Sadece, 20 ile 100 arasında var
dır. Eğer, siz, 20 dönümün üzerinde, 100 dönüme 
kadar olan miktarın şu hususlar yönünden, el
den çıkarılmasını Hazine arazisini önüne gelene 
dağıtılması şeklinde mütalâa ederseniz. O zaman, 
vatandaşlara 20 dönüm toprağı kâfi görürsünüz, 
100 dönüme kadar olan toprağı çok görürsünüz 
mânası çıkar. Bu konuşmaların tehlikeli tarafı 
bu olur. Temenni ederim ki, inşallah bu kana
atte değilsiniz. Ama şunu söyliyebilirsiniz, biz 
Hazine topraklarının, Hazinenin malı olarak mu
hafaza edilmesi için, 20 dönümden sonrası için 
vergi kaydını istiyoruz, diyebilirsiniz. Bunu de
diğiniz takdirde, şöyle bir durumla karşı karşı
ya kalırsınız. Demek ki, sadece vatandaşa 20 dö
nüme kadar araziyi hak olarak tanıyacaksınız, 
onun üezrindekini Devletin mülkü olarak kabul 
edeceksiniz. Beri taraftan, sevk edeceğiniz bir 
toprak reformunda, ifadelerinize göre, 500 dönü
me kadar araziyi çiftçi ailesine verebileceğinizi 
ifade edeceksiniz. Doğrusu bu iki rakamhk kri
teri birbiri ile bağdaştırmanın ne derece müm
kün olduğunu ben merak ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Şimdi 
bağdaştıracağım, korkmayın. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜP-
TÜOĞLÜ (Devamla) — Memnun olurum. 

Şunu da ifade etmek isterim muhterem ar
kadaşlarım, bu kanun 1945 senesinde çıkmıştır, 
doğrudur. Sayın Gündoğan arkadaşımız bura
da ifade ettiler dediler ki, eğer 1945 te toprak 
reformu yapılmış olsa idi, bugün Türkiye, ik
tisadi yönden dışa bağlılık durumu olmazdı. 1945 
te yapılmıyan toprak reformu, Türkiye'yi bu
günkü haline getirdi, dış ekonomiye bağlı hale ı 
getirdi şeklinde mütalâada bulundular. Biraz 
evvel ifade ettim, kendilerinin toprak reformun
dan anladığı, topraksız çiftçiyi toprak sahibi 
yapmak, araç, gereç vermek. Haddi zatında 
4753 sayılı Kanunun birinci maddesi, bu gaye
yi kapsıyor. 34 ncü maddesi de, öncelikle Mm- | 

lere tevzi edileceğini ifade ediyor. Kendilerinin 
toprak reformu ile anlayışları ile, 4753 sayılı 
Kanunun 1 ve 34 ncü maddelerinde ifadesini bu
lan hususlar aşağı - yukarı birbirine paralel ve 
muvazidir. Böyle olunca, 1945 yılında sadece, 
adı toprak reformu olmadığı için, ama gayesi 
aynı olan bir kanunu, iktidarda bulundukları 
halde tatbik etmediklerinden dolayı Türkiye bu 
hale gelmişse bunun vebalinin kime aidolacağını 
söylemek istemiyorum ama, her halde 1961 de 
kurulan bir partiye aidolamıyacağını rahatça 
ifade edebilirim. Bir., iki; yine aynı parti, 1961 
yılından 1965 Martına kadar devam eden koa
lisyonları sırasında, bilhassa 1964 yılında bu ka
nunu tatbik etmiş olsa idi, eğer toprak refor
mundan anladıkları şey çiftçiyi ve köylüyü top
rak sahibi yapmak ise bu kanunda vardır, bu 
yapılabilir idi. Bu suretle de Türkiye kendi ifa
deleriyle dışa bağlı bir ekonomi haline gelmez 
idi, bunlar olabilir idi. Bunlar olmadı. Daha 
acısı veya daha hüsran vericisi şudur: Bunlar 
yalnız yapılmamakla kalmadı, fiilen tevzi durdu
ruldu muhterem arkadaşlar 1964 senesinde. An
cak A. P. iktidara geldikten sonradır ki tevzie 
yeniden başlanabildi ve bu cümleden olarak 1967 
yılında 1 520 000 dönüm, 1968 yılında da 
1 120 000 dönüm arazi topraksız çiftçiye, köy
lüye dağıtılmak imkânı bulundu. Kanundaki 
espri içerisinde gerekli maddi yardımlar ve araç
lar, gereçler de temin edilmek suretiyle. Bu su
retle de ekiimiyen, Türkiye'nin millî arazileri 
de, Hazinede kalan arazileri de köylüye veril
mek suretiyle, değerlendirilme yolu, Türk Hazi
nesi bakımından, Türk ekonomisi bakımından da 
tahakkuk safhasına girdi. 

Sayın arkadaşım, bir hususu daha ilâve etti
ler, ona cevap vereyim. 766 sayılı Kanunun bir 
kapı olduğunu, oradan her kesin girdiği şeklin
de buyurdular. Gerçek şu : 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun uygulandığı süre içinde tesbit 
edilen 58 milyon civarındaki toplam arasimn 3,5 
milyonu Hazineye mal edilmiştir, ki bu dönüm 
olacaktır, nisbeti, yani 5602 sayılı Kanunun tat
bikatı sırasında şahıslar adına ve Hazine adı
na tescil edilen topraklarda Hazine lehine 
yapılan tescilin nisbeti yüzde üçtür. Buna 
mukabil 766 sayılı Kanunun meriyetinden son
ra ki, 23 milyon dönüm arazi tescil edilmiş
tir, bunun 1 900 000 dönümü Hazine adına 
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tesbit edilmiştir, buradaki niöbet ise yüzde 
yedidir. Demekki, meseleyi sadece hissi yön
den mütalâa ettiğiniz zaman kendinizi birta
kım lâflarla haklı çıkarma yoluna gidebilir
siniz. Ama tatbikat, ama rakamlar sizin be
yanlarınızı tekzibederse bunun karşısında da 
sinirlenmemek veya bunu ifade edenlere kız
mamak lâzımgelir. Saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, bu bir maddelik kanun teklifi 
üzerinde görüşmeye başlamadan evvel şahsım 
adına düşüncelerimi arz ve beyana geldiği
mi ifade etmiştim. Ve meselenin Türkiye'de 
en önemli sorun olan toprak mülkiyeti sorunu, 
istihsal ilişkileri sorunu ve Türkiye'mde sosyal 
yapının değiştirilmesi sorunu, sanayileşme sü
recinin başlaması sorunu, dış ekonomilere 
bağlılığı getirici olma sorunu olduğunu, naçiz 
kanaatlerimi ifade ederek kursudan inmiş
tim. Ve bugün Türkiye'de ne kadar bilimsel 
eser varsa hepsinde biraz evvelki konuşmam
da arz ettiğim hususlar Türk toplum ve eko
nomi tarihinde olmuş ve öyle oldukları için de 
Türkiye'nin bugünkü hale gelmiş bulunduğu 
apaşikâr yazılı iken Sayın Bakan ki, yalnız 
kendisi değil, bütün A. P. iktidarına mensup 
bakanlar hemen bir fırsat ellerine geçer geç
mez, Hükümet etmeyi, Devlet temsil etmeyi bir 
tarafa iterek fırsat bu fırsattır diye kendile
rini halka propaganda edecek birtakım araç
lara müracaat ederek bu kürsüleri meydan 
nutukları verilen kürsüler haline getirme itiya
dını çoktan beri kazandılar ve bırakmaz oldu
lar. Ben doğrusunu söyliyeyim, görevim be
nim burada, en ileri ve en şiddetli, inandığım 
dâvaları en asinıli bir savunma, ifade etme,arz 
etme görevidir. Sizin göreviniz Sayın Bakan, 
burada Devlet, Hükümet etmedir. Burada 
yoksa kalkıp, burada fırsat bu fırsattır deyip 
meseleyi bir tarafa itip, hiç bıkıp usanmadı
ğınız, bütün kuvvetinizi ve kudretinizi aldığı
nız mazi karanlıklarına dayanarak ve dalarak 
propogancla yapmak sizin Devlet adamlığı ve 
Hükümet etme vazifenizle kabili telif değil-

| dir. önce bunu kınıyorum, Devlet adamı ge-
I tirdiği kanunun veya getirilen kanunun... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lütfen şahsi
yata girmeyin efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Grup adı
na mı, konuşuyor efendim? 

C. E. P. GRUPU ADETA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Grup adına konuşuyo
rum ve şahsiyata girmiyorum efendim. Tür
kiye Hükümetinde vazife almış bir Bakanı 
eleştiriyorum efendim. Şahsiyatla ne ilgisi var 

j bunun? 
BAŞKAN — Ama Sayın Bakanı muhatap 

tutuyorsunuz. Heyeti Umunıiyeye hitabsde-
ceksiniz ve lütfen de şahsiyat yapmadan mev-

* zu üzerinde konuşursanız Başkanlığa da yar
dımcı olmuş olursunuz efendim. 

I C. H. P. GRUPU ABiHA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Başüstüne. Sayın Baka-
nın şahsını, daha doğrusu ismini zikretmedim. 
Hükümet edenleri, Devleti temsil edenleri ve 

j bütün bu iktidarı, burada bu teknikten istifade 
etme yoluna düştükleri için kınadım. Buna 

I hakkım vardır. Bu şahsiyat değildir. 
i Şimdi gelelim, Sayın Bakanın başka çare 
i bulamayıp, eskimiş çoktan daha 16 ncı asırda, 
I belki daha evvel papuçları dama atılmış Aristo 

mantığına dayanarak, zihinlerde birtakım şüp
heler, kendinin lehine dönüştürülmek istenen 
yorumlar ile bize güya cevap verdi ve birkaç 
nokta üzerinde durdu, önce dedi ki, yavaş ya-

j vaş sırasiyle gireyim. 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun 34 ncü maddesi kim
lere toprak verileceğini yazıyor, d?di. Hal 
böyle olunca, biz de bu şimdi getirdiğimin ka
nunla, veyahut savunduğumuz kamınla, öyle 
diyelim, çünkü teklifmiş bu, kanunla işte 
bu amaca hizmet ediyoruz dedi. Burada aşi
kâr, yino kendisinin müracaat ettiği Aristo 
mantığı çelişikliği içindedir. 4753 sayılı Ka
nunun 34 ncü maddesi hiç topraksız veya az 
topraklı çiftçiye toprak vermeyi öngören bir 

I kanundur. 

Siz 4753 sayılı Kanunla konulan bu kaideye 
şimdi bir madde eklemek suretiyle, bir istisna 
getiriyorsunuz. Nedir o istisna. Siz hiç top-

I rağı olmıyana ve az topraklıya toprak vermeyi 
I öngören bu kanuna, 766 sayılı Kanunda yazılı 
t 33 ncü madde hükümlerini getirmekle o mad-
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denin kapsamına giren ve yüzer dönüm, yüzer 
dönüm, ayrı ayrı, binlerce, on'binlerce dönümü, zil-
yedlikten kendi adına tapulama imkânları ve 
buna malik insanın durumunu mahfuz tutuyor
sunuz. Ayırıyorsunuz bu insanı. Eğer, diyorsu
nuz, benim 4753 sayılı Kanunla az topraklıya ve 
hiç topraksıza toprak verirken karşıma 766 sa
yılı Kanunun 33 ncü maddesinde yazılı esaslara 
uygun şekilde yüz dönüm, yüz dönüm, yüz dö
nüm, binlerce toprağı zilyedliğinde bulunduran 
bir kimse çıkarsa onu dağıtmam diyorsunuz. 
(Var mı sesleri) Evet, onu diyorsunuz. Bunun 
başka hiçbir anlamı yoktur. Ve ben de diyorum 
ki, evet, siz 4753 sayılı Kanunun anakuralmı 
bozmak maksadiyle getiriyorsunuz bu maddeyi. 
Neden? Çünkü, yüz dönüm, yüz dönüm, yüz dö
nüm, ayrı ayrı olmak üzere onbinlerce dönüm 
toprağı zilyedlikfcen, zilyedi adına tapulama im
kânını ve binaenaleyh topraksızlara toprak ver
me imkânını selbedici bir kanunla geliyorsunuz. 
Bunun üzerine sizin mantığınızla söylüyorum. 
Var mı sözünüz? Neymiş efendim, 20 dönüm-
müşte, ihtiyaç hâsıl olmuş... Tabiî ben de söy
lüyorum ihtiyaç hâsıl olduğunu. Biz sizin gibi 
kuru, siyasi iktidarlara bağlamıyoruz toplumsal 
hâdiseleri. Biz demiyoruz bilmem ne zamandır 
iktidarda bulundunuz,.. Hayır, biz toplumun 
kendine has kanunlarını o toplum içinde yasa
yan sınıf ve zümrelerin bir memleketi kendi ya
rarına ne yollara ve ne âkibetlere sürüklemekte 
ne kadar kudretli güçleri olduğunu bilen bir 
parti, o sosyolojik kanunlara uygun hareket et
mek için her saman kendisini yeniliyen bir par
ti, her zaman devrimci dinamiğine sarılmış, her 
değişen toplum ihtiyacına yeni bir nizam ver
mek, düzen vermek şiarında bir partiyiz ve si
zin de maalesef ismini söyliyeceğmiz tek bir po
litikanız yoktur. Ben toprak reformu derim, bağ
larım onu toplumsal hâdiseye, ekonomiksel hâ
diseye derim. Çünkü derim toprak reformu bu 
memlekette yaşıyan 33 milyonun 25 milyonuna 
hayat hakkı getirecektir. Çünkü derim toprak 
reformu, bu memleketin feodal yapısını, sosyal 
yapısını değiştirecektir. Çünkü derim bu toprak 
reformu bu memlekette toprağı elinde bulundu
ran güçlü sınıfların güçsüzler üzerinde sürdür
dükleri baskı ve sümürüyü yok edecektir. Ve 
derim ki, ben, toprak reformunu getirmekle ta
rımdan ilk sermayeyi, ilk sanayi sermayesini 
biriktirme yoluna gideceğim. Ve derim ki, benim 

eğer memleketimde güçlü insanlar bulunursa dış 
ekonomilerin tesirine paydos demek mümkün 
olacaktır. Yoksa mütemadiyen kâsede kef kabi
linden o konsorsiyumdan bu konsorsiyuma yar
dım dilenen bir ülke olmaktan çıkamazsınız. Bi
naenaleyh, bu kanunla siz güçlülere, güçlülere 
diyorum. Çünkü gayet aşikâr. O zaman da söy
ledim yüz dönüm, yüz dönüm, yüz dönüm lâyu-
ad velâ yuhsa, toprak parçasına ancak zilyetlik 
ile elinde bulunduran insan, sermayesi, aracı, ge
reci ve siyasal kudreti olan adam ister. Ne di
yorsunuz, kimin gözünden kaçırıyorsunuz bunu? 
Binaenaleyh, sizin yaptığınızın ne olduğu belli 
ama, ben size yeşil ışığı tuttum. Bu bir kere açıl
mış bir kapı, Allah. Bu kapı açılmış bu da geçi
yor. Ama, bir hususu arz etmek isterim. Siz za
ten o kanunu da, bu kanunu da şu maksatla sa
vunuyorsunuz Sayın Bakan. 

Sizin partinizin zihninde toprak mülkiyeti 
ilişkilerini değiştirmek, toprak üzerinde yaşı-
yanlarm kaderlerini değiştirmek gibi bir ukde, 
bir umde yok. Sizin zihninizde orta saman düze
ninin biraz daha fena^aşarak devamından baş
ka, olduğu gibi tutuculuğu, olduğu gibi muha
fazakârlığı sürdürmekten başka hiçbir şey yok. 
Bu sisin elinizde olmıyan bir şey. Çünkü sia ku
rulduğunuz zaman, evet üç yıl evvel kurulmuş 
partiyi lâfını kimse dinlemez, 3u parti üç yıl 
evvel kurulmuş bir parti değildir, böyle top
lumsal hâdiseyi kimse dinlemez. Çocuksudur bu 
lâflar. Üç sene evvel kurulmuş Adalet Partisi 
öyle mi? Hiç kinıss dinlemez bunu. Bu parti 
1940 larda 1943 lerden sonra kurulmuştur, 1D45 
lerde sicile geçmiştir. Bu parti 1939 da başdıyan 
İkinci Cihan Harbinden sonra Merl:a:ıti]i:4 ser
mayenin çığ gibi büyümesinden sonra, iktidara 
geçmek istiyen Merkantilis sınıfların, işbirlikçi 
sınıflarının partisidir. Bunu bana üç yıl evvel 
kurulduk dediğiniz zaman kime mal ediyorsu
nuz bu toplum hâdiselerini. 

BAŞKAN — Soyın Gütıdoğam efendim bu 
hususlara cevap vermek mecburiyetinde değil
siniz. Zatı meseleye girin lütfen. 

İT GUNDOĞAN (Devamla) — Ye ba
na dedi ki, Sayın Bakan üç yıl evvelki parti
den bunun vebalini sormak olur mu? Ben bu 
vebali şuradaki partiden sormuyorum. 1945 ler
den evvel gelişen bir belli grnpım nasıl siyasi 
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iktidarı t ls /rsçirmek için, nasıl tutucular ittifa
kını kurduğunu, nasıl dış sermayeye içindeki 
işbirlikçisi ile feodal derebeyi ile, bilmem nere
deki ağası iîe nasıl birlenip bu memleketin in
sanlarının kaderini bugüne getirdiğini bana an
latmamış lâzım, bankasına değil. Yoksa üe sene
lik partiyı:ıİ7,,. Tamam, 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan biraz sakin 
konuşursanız, biz de takibetmek imkânını bu
luruz efendim. Se:: birbirine karışıyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim, sakin konuşmak benim yaradılışımın dı
şında Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ses birbirine karışıyor, anlaşıl
mıyor. Bu başka bir mâna taşımaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beye
fendi, sakin konuşup da hiçbir şey ifade et-
memektense, biraz heyecanlı konuşup bâzı şey
ler söylemek daha iyidir. 

Şimdi diyor ki sayın Bakan, yine Aristo 
mantığı ile, siz 20 dönümden fazla toprağın 
tapulamasını istemiyorsunuz. Ha demek ki, si
zin toprak reformunun esasında her çiftçiye 20 
dönüm toprak vermek var ki, bu müdafaa
da bulunuyorsunuz. Kuşların dahi güleceği bu 
mantığa hemen cevap vereyim. Efendim, bi
zim toprak reformumuz sizin tarafınızdan çok 
iyi bilinir. Ama, bizim toprak reformumuzun 
sizin işinize gelmediği siz tutucular, gericiler 
feodal yapıyı sürdürmek istiyenler kaolisyo-
nunun iktidarı olduğunuz için siz bizim top
rak reformumuzu.. (A. P. sıralarından; yalan 
söylüyorsun, iftira ediyorsun) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Eir dakika efendim, müsaade 
buyurun. Sayın Gündoğan (Gürültüler) Müsa
ade buyurun efendin. Sayın Gündoğan sadet 
dışına çıkıyorsunuz, bir defa ihtar ettim, Riya
sete kolaylık teinin etmenki rica ettim, Şimdi 
bir vesile ile bir partiyi kar-şınıza alıp o partiye 
birtakım yakışmıyaoak sizler söylemeniz,... (A. 
P. sıralarından sözünü geri alsın sesleri) bir 
dakika efendim, müsaade buyurun bu vesile 
ile birtakım tecavüz mahiyetini ta^ır ifadeler 
kullanmanızı Başkanlık olarak bendeniz doğru 
bulmuyorum, lütfen bu ifadenizi tashih buyu
run, I/Iüzakere silk :i netle devam etsin. Senatoya 
vakısır bir ciddiyet havası ininde meseleyi hal
ledelim efendim,, lütfen, 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 20 dö
nüm toprak vermekten ileriye bir görüşü olmı-
yan parti olarak nitelendirilen parti benim par
timdir. Bunu niteliyen kimse bakandır, bunu 
niteliyen kimse Adalet Partisi Bakanıdır. Ne 
sanıyorsunuz, ne istiyorsunuz, ne arsu ediyor
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bakın iki 
defa ihtar ettim, sözünüzü keserim, 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Neden? 
BAŞKAN — Evet, sadede gelmeniz için size 

ihtar ediyorum, (O. H. P. sıralarından cevap ver
mesin mi sesleri) Bir dakika efendim. Müzake
resi yapılan bir tekliftir, bir tasarı değildir. 
Bu teklifi vesile ittihaz ederek bir partiye ve 
bir Hükümete yakışıksız sözler sarf edilmesi 
doğru değildir. İhtar ediyorum, lütfen efendim. 
(A. P. sıralarından gerici sözünü geri alsın ses
leri) Partiye söylemedi efendim, birtakım ge
rici şeylerle dedi, partiye izafe etmedi efendim. 
(A. P. sıralarından etti sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Deme
ye lüzum yok böyle şeyleri beyler. Herkes bilir 
'^unları. 

BAŞKAN — İşte bu ifade gori aldığının ifa
desidir, yani söylemedim demek istiyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır, 
demeye lüzum yok, bunu herkes bilir diyorum. 
Yani neyin ne olduğunu herkes bilir. (A. P, sı
ralarından gürültüler) Şimdi benim verdiğim 
cevaplar gördüğünüz gibi Sayın Bakanın söyle
diği sözlere olan esvaplardır. Bunlar not halin
de elimdedir Sayın Balkan., S;z ke?ke Bakanı 
da dinleseydiniz de, benim sözlerimin sadet dı
şına veya içine düşüp dikmediğini kestirme im
kânına rnâiik olsaydınız. Ben not aldım, 20 dö
nüm toprağı... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, hududu acı
yorsunuz. Bakın ben iki seneye yakın bir zaman
dan beri Başkanlık yapıyorum, hiçbir arkadaşa 
ceza tortibetmedim. Onun için istirham ediyo
rum, Tüzüğü tatbik etmesini bilen bir Başkan 
olmam dolayısiyle si"e son ihtarımı yapıyorum, 
lütfen tecavüzlerinizi Başkaııırğa kadar uzat
mayın efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Doğru 
Balkanım. İşte bir koalisyon örneği daha. Hü
kümetiyle, Başkanıyla, mebusu;-/] a hepsi nihayet 

i kendilerinin hoşlarına gitıniyen fikirleri ilerici 
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ve devrimci fikirleri dinlememek için koalisyon 
halindeler. Gayet basit bir koalisyondan bahset
miştim demince. Şimdi yine bir koalisyon örne
ği çıktı. Başkanım bendenizi öyle söylemek çok 
klâsik ve doğru bir tâbirdir. Bendenizi Türk 
Milleti buraya seçti, buraya getirdi; burada 
dört seneden beri vazife görüyorum. Ben bu 
kürsüye çıkıp fikir söylemek için buraya gön
deril dini, 

BAŞKAN — Ama Tüzük hükümleri dâhilin
de fikir söylemeye mezunsunuz. Tüzüğü çiğne
diğiniz takdirde tüzük tatbik edilir Sayın Gün-
doğan. Bunu bilmeniz lâzımdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım. Tüzük tatbik edilirse eğer sökünün 
kesilmesi bir hatibin Tüzükte men edilmiştir. 
Siz benim sözümü kestiniz b akınız: Benim sönü
mü kestiğinize göre siz Tüzük tatbik etmiyor
sunuz, siz bir anlam peşindesiniz, bir koalisyon 
içindesiniz dediğim zaman beni serbest söylete
cek ve söyletmeye mecbursunuz, Benim serhest-
söyliyememe. haklarımı serbest söyliyememe 
durumumu müdafaa edeceksiniz. Yoksa berJl 
serbest söylemekten men edemezsiniz, hakkınız 
yok buna. 

BAŞKAN —- Hürriyet hudutsuz değildir, Sa
yın G-ündoğan rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi, 
bizim toprak reformumuz Türkiye'de, toprak 
üstünde yaşıyanların, toprak yüzünden insan
lık onurlarına yarasından bir hayattan kurtul
maları amacına yönelmiş bir reform. Bizim top
rak reformumuz Türkiye'de dış ekonomi]ere 
bağlılıktan kurtulmayı sağlıyacak sanayi bölü
müne ilk basamaktır. Bizim toprak reformumuz 
Türkiye'de eski feodal yapıyı baştan aşağı tam 
mânasiyle kırmak devrimci bir atılışla Tür
kiye'yi modern bir toplum haline getirmek Mus
tafa Kemal'in arzu ettiği toplum haline getir
mektir. Bizim toprak reformumuz sizin sandı
ğınız gibi ne şuraya bu miktar toprak vermek
le, şu veya bu miktar arazinin tapusunu, vergi 
kaydım aramakla veya şu veya bu arazinin şu
rada bulunuşu ile bir teknik mesele değildir. 

Bizim toprak reformumuz sosyal ve ekono
mik, tarihsel meseledir. Bir tarih meselesidir. 
Türk toplumunun kaderinde büyük bir aşama 
ve adımdır. Biz toprak reformunun lâalettâym 
insanlara oy almak veya her hangi bir şekilde 

şu veya bu nisbette bir miktar daha imkân 
sağlamak için düşünmüyoruz. Türkiye'yi yeni
den kurmak için düşünüyoruz. Nitekim Bü
yük Atatürk toprak reformunu öngörmüş bir 
lider, bir başbuğ olarak, C.H.P. nin kurucusu 
bir insan olarak daha 1936 larda toprak refor
mu kanunları hazırlatmıştır. Nitekim onun 
muakkibi C.H.P. si ve onun zimamdarları daha 
1937 lerde fevkalâde ileri görüşlü ve esaslı top
rak reformları hazırlamışlardır. Yine 1945 e 
kadar şurada veya burada biraz evvel arz etti
ğim insanların yaptıkları akıl almaz mücadele 
ile 1945 e kadar geri attırılan, geri ittirilen ve 
bir türlü komisyonlardan çıkarılmıyan ve bü
tün Devlet güçlerine rağmen komisyonlardan 
geçirilip de Meclise getirilemiyen toprak refor
munun 1945 ten sonra dış ekonomik güçlerin de 
tesiri ile kuşa döndürülen, ezile büzüle, kırpıla 
kırpıla bu hale getirildiğini ifade ettim. Ben, 
tarihi içinde toprak reformundan ne anladığı
mı fiilen ispat etmiş bir partinin mensubuyum 
ve partiyim. Ben tarih içinde toprak reformu
nu bir toplumsal kalkınma hamlesi, bir yenileş
me hamlesi, bir devrim olarak almışım. Bana 
20 dönümden bahsediyorsunuz. Benim 20 dö
nümle, 50 dönümle, 40 dönümle, 100 dönümle, 
200 dönümle alâkam yok. Toprak sorunu ile 
alâkam var benim. Sanayileşme sorunu ile alâ
kam var benim. Tekrar ediyorum, bağımsızlıkla 
alâkam var benim. Toprak reformu yapılma
dan memlekette bağımsızlık olamaz, olmıya-
caktır da. (G.P. sıralarından memleketin daha 
kadastrosu yapılmadı, sesi) Tamam, doğru. O 
s'ir.îSiida ölenlerin kadastrosunu yaparız. 

BAŞKAN — Devam edin, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Be
nim toprak reformumu böyle anlamanızı rica 
ediyorum Sayın Bakan. Toprak reformunu bi
zim öyle dönümlerle efendim... 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLÜ (Zonguldak Milletvekili) — öğren
mek istiyordum, onun için... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
siz öyle söylediğiniz için söylüyorum. Evet, öğ
rendiniz işte. Siz aslında bu toprak reformuna 
şu nazarla bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki, ah bir 
çare bulunsa da Halk Pairtisi iktidara gelse, şu 
toprak reformunu yapıverse de biz onun üzeri-
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ne gelsek. Biraz rahatlaJsak... (A.P. sıralarından 
gülüşmeler) Evet, evet... Bütün ömrünüz boyun
ca, 1944 lerde sosyal olarak kurulmuş bir par
ti olarak bizim grayderler gibi açıp geçtiğimiz, 
önderlik ettiğimiz sahalarda husule getirdiği
miz tatlı iklim üzerinde, o varlıklı sosyal zemin 
üzerinde çalıştınız. Hayatınız boyunda hiçbir 
devrim size nasibolmadı. Hep biz yaptık. Ondan 
sonra geldiniz onun tatlı ıneyvalarını topladmız. 
Nasıl ki, plânla pilâv diye alay ederdiniz de 
şimdi plân diye, plân diye artık birbirinizi ge
çecek hale geldiniz. Nasıl bilmem efendim, ver
gi reformu derdik de bizimle alay eder, köy
lere kadar gider, bir ağaçtan, bir tavuktan vergi 
alacaksınız diye bizi gammazlardınız da, şimdi 
bu sene daha 1968 bütçesinin ve 1969 yılı büt
çesinin konuşulması sırasında 10 kalem vergi 
kanunlarını getirip, bunun arkasından da, 
efendim vergisiz memleket idare edilmez, say
haları koparırsınız. Siz hep böyle dediniz. Bu
nu bilmesi lâzım Türk Milletinin. Biz açarız. 
Bize, Fatih, eski tâbirle açıcı unvanını vermek 
lâzım. Sonra siz gelirsiniz orada yerleşirsiniz. 
Onu dejenere edersiniz, bozarsınız, sonra biz 
geliriz düzeltiriz, yenilerini açarız, gelirsiniz 
oturursunuz, oturursunuz ve oturursunuz. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) (A.P. sıralarından 
gelemezsiniz, gelemezsiniz sesleri) 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Şeref Ka
yalar. 

ADALET PARTİSİ GRUPU BAŞKANI 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 4753 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisinde kabul edilen metni Cumhuri
yet Senatosu geçici komisyon raporu. Müzake
re ettiğimiz bu. Bu kanun teklifi müzakere 
edilirken gönül çok arzu ederdi ki, bütün ar
kadaşlarımız bu teklifin kanunlaşmasına veya 
tadil edilmesine veya reddine mütedair, tama
men teknik bilgileri buraya getirsinler ve Cum
huriyet Sena Loşuna yaraşır bir şekilde bu ka
nunu şu veya bu istikamette yekdiğerimizi ik
na etmek suretiyle ikmal edelim. Gönül bunu 
arzu ederdi ve Cumhuriyet Senatosuna yarışanı 
da bu idi. 

Muhterem arkadaşlarım, kemali sükûnetle 
bütün arkadaşlarımı dinlemiş bulunmaktayım. 
içlerinde istifade ettiğim arkadaşlar pekçok 
ve kendilerinin beyanlarından öğrendiğim şey
ler çok. Bu beyanlara göre fikir ve kanaatleri
mize bir istikamet vereceğiniz şüphesizdir. Be
ni huzurunuzda konuşmaya sevk eden, bu ka
nun hakkında derinliğine ve genişliğine ka
naatlerimi söylemekten ziyade, çok saydığım 
C. H. P. si grubunun Başkanvekilinin o grup 
adına söylediği ve partimize öteden beri alışı-
lageiinen bir usul ile izafe ettiği gericilik is
nadıdır. 

Değerli arkadaşlarım, öteden beri alışıla-
gelinmiştir, derken şu tamamen teknik bir 
mevzuda kalınmasını istirham ettiğim ve öyle 
arzuladığım bir kanun teklifinin görüşülmesi 
sırasında, biraz gerilere gidersem, ben de 
C. H. P. nin bu davranışının sebepleri hakkın
da biraz tarihi karıştırırsam beni mazur gör
menizi bilhassa istirham ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bu siyasi parti öteden 
beri alışılmış olduğu gibi sıkıştığı zaman karşı
sındaki partiye gericilik töhmeti izafesinden 
artık vazgeçmelidir. Çünkü bu memleketin se
lâmeti, bu tutumun ilânihaye devam ettirilme
sinde değildir. Bunu o siyasi parti grubunun 
artık idrak etmiş olmasını temenni eder ve bun
dan böyle bu yola tevessül etmemesini şükran 
ile karşılarım. Ancak o siyasi parti grupunun 
başkanvekili olan bir arkadaşımız çıkıp, bura
da alışılagelen bir usul ile karşı partiye, ken
disini her sahada ve her zaman yenmiş olan 
partiye gericilik izafe ederse elbette söyliye-
ceklermıiz vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, sene 1924. Cum
huriyet Halk Partisinin karşısında Terakki 
Perver Cumhuriyet fırkası* teşekkül etti. Bu 
fırkayı kuranların başında Atatürk'ün, inkilap 
arkadaşı vs bu memleketin yetiştirdiği büyük 
asker Ali Fuat Cebesoy, idare heyetinde ise 
büyük Devlet adamı Rauf Orbay var. Kısa 
zamanda inkişaf etti, Şurada burada seçimleri 
kazanma tehlikesi baş gösterdi. Fakat o parti 
inkişaf etmeye başlayınca, fırka programının 
6 ncı maddesindeki bir hüküm bahane edilerek 
Bakanlar Kurulu kararı ile kuruluğundan 
takriben 7 ay sonra o parti, gericilik töhmeti 
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ve isnadı ile kapatılıverdi. Bu usule bu tarih
ten itibaren bir çok defa tevessül edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, partinin kapanma
sına mütedair olan kararnamenin altındaki 
imzayı tetkik edersek ismetpaşa adını görü
rüz. Müteakiben serbest fırka kuruldu. Yine 
basında Atatürk'ün en yakın inkıtâp arkadaşı 
değerli Devlet adamı merhum Fethi Bey, bu
lunuyordu. Fakat yine Yakup Kadri Karaosman-
oğlu'ndan öğreniyoruz ki, Balıkesir'de ve izmir'
de Feti Beyi ziyareti sırasında başında yeşil sa
rıklılar, elinde yeşil bayraklılar karşılamışlar -
ki, onların o zaman millî emniyete mensubol-
duklarını Yakup Kadri'den öğreniyoruz. 
(C. H. P. sıralarından kanunla ilgisiz, bun
lar nedir Sayın Başkan sesleri). 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kayalar, bir 
dakika efendim. Arz edeyim efendim, Sayın 
Şeref Kayalar A. P. Grupu adına ilk sözlerine 
başlarken beyanda bulundular. Yani demek 
istediler ki, grupuma müteveccih sataşmaya 
cevap vereceğim diye söze başladılar. Onun 
için bunu benim de Başkan olarak müteaddit 
defalar müzakerenin seyrini değiştirmemele
rini rica ettiğim ve fakat sataşmaya kadar va
ran bir hususu cevaplamak bir partinin hak
kı olduğu için bu ölçüler içerisinde kendile
rine söz verdim, buyurun devam edin efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYA
LAR (Devamla) — Cumhuriyet Halk Parti
si grupu arkadaşlarımı daha fazla rahat
sız etmek istemiyorum. Beyan ettiğim gibi, 
sözlerim, tamamen grup adına söz aldığı
nı beyan eden, yerimden grup adına mı 
konuşuyor dediğim zaman, maalesef, bu
nu tsyideden grup başkanvekillerine mü
teveccihtir. Fakat .Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarımı daha fazla üzmek istemi
yorum. Bu misalleri daha çok fazlalaştır-
mak mümkün. Demek istiyorum ki, tari-
hen sabittir ki, Cumhuriyet Halk Parti
si, kendisini daima yenen, daima yenecek olan 
partileri gericilik ithamı ile suçlamaya alışa
gelmiştir. Hamdolsım Halk Partisi Grupu he
yeti umumiyesiyle genel başkanları dahi mem
leket için çok zararlı, kendilerine fayda getir-
miyen bu kötü yolu terk etmiye başlamışlardır. 
Fakat hâlâ bu çıkmaz yolun mümessili olan bir 

arkadaşımız burada çıkıp aynı şeyi söylerse 
ben de, elbette, artık bu alışılagelmiş ithamlar
dan çekinin, çünkü artık millet bu zehirli hap- . 
lan yutmuyor. Büyük Türk Milleti gerici it
hamı ile kimlerin damgalanması lâzımgeidiğiııi 
gajet iyi müdriktir. Geçen seçimde sizleri dize 
getirdi, önümüzdeki seçimlerde yine dize gele
ceksiniz, derim. Saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından bravo sesleri alkışlar) («Anlasınlar» 
sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete. 

MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım, 
toprak reformu yapılsın, toprağın bugünkü bo
zuk düzeni vatandaşın, çiftçilerin yararına bir 
düzene sokulsun iddialarımızın ne kadar haklı 
olduğunu senede birkaç defa göreceğiz zannedi
yorum. Yüzbinlerce ailenin ırgat olarak çalıştı
ğı, bu şekilde bile geçimini sağlıyamadığı mem
leketimizde toprak düzeninin bir kere daha ele 
alınması zamanı geçmektedir. Bugünkü görüş
tüğümüz değişikliğin mesneği olan 4753 sayılı 
Kanun bir toprak reformu kanunudur. İsmi de
ğişiktir, Çiftçiyi topraklandırma Kanunudur. 
Eğer bu kanun başlangıçta olduğu gibi iyi ni
yetli kimseler tarafından düzgün bir tarzda uy
gulansa idi, bugünkü bozuklukların birçoğu hal
ledilmiş olurdu. Fakat büyük toprak sahipleri
nin hamileri siyasi kaderimize hâkim olunca, ka
nun dejenere edildi. Sayın Devlet Bakanı bu 
değişiklik kabul olunmazsa vatandaşa 20 dönüm
den fazla arazi vermiyeceksiniz anlamına gelir 
çckilds beyanda bulundular. Çok yanlış bir istid
lal. Tapusu ve vergi kaydı bulunmazsa arazile
rin 20 dönümden fazlasının Hazine adına tapu
ya tescili başkadır, çiftçileri 20 dönümden fazla 
arazi sahibi yapma> • başkadır. Sayın Bakan bu 
değişiklik yapıldığı takdirde, bütün çiftçi va
tandaşların yüzer dönüm tarla sahibi olacağını 
mı zannediyor? Bugünkü teklif edilen şekil ka
bul edilirse, bütün topraksız vatandaşların yü
zer dönüm toprak sahibi olacağını mı zannedi
yor? Buna skolastik istidlal metodu derler ki, 
yanlışlığını belirtmeye lüzum görmüyorum. Şim
di bu teklif üzerine benim birkaç sorum var. Bir 
tanesi tapulama mahkemesinden geçen, Hazine 
adına tescil edilen araziler hakkında nasıl bir iş
lem yapılacaktır? Aynı ilçede Tapulama Komis
yonu çalışmış bu komisyon işini bitirip, aynı il-
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çede tapulama komisyonu var, bir birlikteki işi
ni bitirmiş, başka birliğe geçmiş. Orada 20 dö
nümden fazlası Hazine adına tescil edilmiş, 766 
sayılı Kanun çıktığı için geçici üçüncü maddesi
ne göre 100 dönüme kadar vergi kaydı aranmı-
yacağı için vatandaş adlî mahkemeye başvuru
yordu. Bu değişiklik kabul edildiği takdirde ne
reye başvuracak? Acaba adlî mahkemeye mi baş
vuracak? Burada deniyor ki, adlî mahkemelere 
birçokları başvuruyor fakat reddediliyor, bunun 
için bu kanun teklifini yaptık. Nereye başvura
cak? Diğer bir birlikte çalışan tapulama komis
yonuna mı başvuracak? Bu bir. 

Diğer bir şekli de tapulama komisyonu o ilçe
de işini bitirmiş başka bir ilçeye geçmiş. Oraya 
tapulama komisyonu bir daha gelecek değil. 
Arazi dağıtma komisyonunun, toprak tevzi ko
misyonunun gelmesini beklemek yıllarca süre
cek. Adlî mahkemeye de gidemiyecek anlamı bu
radan çıkıyor. O zaman 100 dönüme kadar ta
sarruf sahibi olan vergi kaydı, tapu kaydı olmı-
yan vatandaş ne yapacak? Bu biraz müphem ka
lıyor. Bunun komisyon veya Hükümet tarafın
dan açıklanması gerekir kanaatindeyim. 

Bir de yine bir endişemi saklamıyacağım, 
onu açıklıyacağım. 100 dönüme kadar vergi kay
dı veya tapusu bulunmıyan vatandaşa elinde bu
lunan, en az 20 seneden beri elinde bulunan ara
ziyi 766 sayılı Kanım olsun, bu yeni şekil olsun. 
Bu da bir anlama bâzı arkadaşlarım çok ifade 
ettiler. Bunun için 32, 33, 40 ncı ve mütaakıp 
maddelerinin tekrar uygulanacağını zikretmek
teki mânayı bu ana kadar ne Bakan ifade ede
bildi ve ne de komisyon ifade etti. Niçin bunla
ra lüzum görülüyor. Birinci maddede uygulana
caktı, niçin söylemedik bunu burada anlıyama
dım. 766 sayılı Kanunun 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 
ncü, 5 nci maddesi burada uygulanacaktır niye 
demiyoruz. Elbette uygulanacaktır. Müruru za
man meselesi mülkiyeti iskat eder veyahut ikti
sadi müruru zamanı doğurur. Bunun hükümleri 
burada elbette uygulanacak. Bunlar neden zik
redilmiş, ben bir türlü anlıyamadım. Bunların 
açıklanmasını ve bir de acaJba Sayın Bakanın ve 
bu arada Hükümetin bu kanun uygulandığı tak
dirde bütün vatandaşların toprak sahibi olacak
ları kanaatinde mi? Çünkü biraz evvel kıymetli 
arkadaşımız böyle söyledi. Yani siz dedi, 20 dö
nümden fazla toprak vatandaşa vermiyecek mi-
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siniz? Hayır vereceğiz. Bunu kabul ettik. Va
tandaşa 20 dönümden fazla toprak mı dağıtıla
cak? Bunu anlıyamadım, lütfen polemiğe ve 
karşılıklı münakaşaya kaçmadan, ciddî olarak 
vuzuha kavuşturulsun. Saygılarımla. 

BAŞKAN" — Bir kifayet takriri var, okutu
yorum. 

OSMAN MECDİ AGUN (Rize) — Sayın 
Başkan, benim daha evvel sözüm vardı. İzah edi
lecek bâzı hususlar daha var. Bu bakımdan... 

BAŞKAN -— Efendim, siz konuştunuz ve sı
radasınız, ikinci defada sıradasınız. Kifayet tak
riri geldi, bir sayın üye hakkını kullanıyor. Ben 
bunu oya koymak mecburiyetindeyim. Yüksek 
Heyet kabul ederse eder, etmezse söz sırası ile 
saym üyeler konuşur. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Yeterlik 
aleyhinde Sayın Başkanım. 

Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir, kifayeti arz ede

rim. 
Kars 

Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Seyhan. 
OSMAN MECDİ AGÜN (Rize) — Aleyhin-

! â,z Saym Başkan. 

I BAŞKAN — Bir kişiye söz verilir efendim. 
| NECİP SEYHAN (Hakkari) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım; bu kanun Senatoya 
geldiği andan beri bugün saat 15,00 ten sonra 
devamlı olarak takibettim. Ve karşılıklı konu
şan hatipleri de dikkatle dinledim. Sayın Baş
kanın tutumuna da burada biraz dokunaca
ğım. Bizim tüzüğümüzün 62 nci maddesi Baş
kana bir yetki vermiştir. Hatiplerden her hangi 
bir kimse İM defa sadet dışına çıkarsa üçüncü
sünde sözünü kesme haikkı mevcudolduğu hal
de Sayın Başkan çok müsamahalı davranıyor 
ve hiçbir hatibin sözünü kesmiyor. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Kesse ne olur? 

NECİP SEYHAN (Devamla) — Zatıâlinize 
söylemedim bunu, bütün hatipler için umumi 
clarak konuşuyorum. Simidi bizim buradaki, 
yani grup adına konuşmıyan bir arkadaşın hak
la zayi oluyor. Şimdi bu kanun konuşuldu, konu
şuldu gruplar karşılıklı münakaşa mevzuu yaptı 
bunu. Biz şöz istedik, belki mahallî seçim bölge-
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mizin bir mevzuunu dile getireceğiz, belki olumlu 
alacak bu. Ama bu imkânı maalesef biz bulama
dık. Bu balamdan kifayet önergesinin aleyhinde 
oy kullanmanızı bilhassa rica edeceğim, 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir Kabul edilmemiştir. 

Söz sırası Sayın Rendeci'nin, buyurunuz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Komisyon adına 
söz istemiştik... 

BAŞKAN — Komisyon adına söz istiyorsu
nuz, Sayın Rendeci'den sonra vereceğim efen
dim. 

REFET RENBECİ (Samsun) — Muhterem 
arkadaşlar, 4753 -sayılı Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun bir maddesini tadil eden teklif 
üzerinde birkaç kelime de ben arz edeceğim, 
müsaade ederseniz. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşların işaret 
ettikleri gibi bu bir ikiliği, kanunlar arasın
daki ahenksizliği, vazife gören komisyonlar ara
sındaki ahenksizliği ve bu şekildeki tatbikatın 
devamında bir adaletsizliği ortadan kaldırmak 
için getirilmiş bir teklif. Şimdi bir kazada 766 
sayılı Kanuna göre tapulama ilân edilir, tapu
lama teşkilâtı kurulur. Komşu kazada tapula
ma ilân edilmez, toprak komisyonu o kazaya 
giderse iki komisyon vazife görürken ellerinde
ki ölçüler başka başka. Bir tanesi diyecek ki 
100 dönüme kadar olan vergisiz gayrimenkuUe-
rin tescilini yapıyorum, öbür komisyon da 20 
dönümden yukarı vergisiz gayrimenkullerin 
vatandaşın elinden alınarak tevziini yapaca
ğım. Şimdi bir kazada değil de. benim anlıya-
bildiğim bu. G-elen bu teklif, yan yana iki kaza
da bu şekilde tatbikatın meydana getirdiği ada
letsizliği önleme gayesine matuf, benim anla
yışım. 

Şimdi Medeni Kanunun 639 ncu maddesine 
göre mahkemeye müracaat eden bir kimse tes
cil, zilyedliği altında bulunduran, işte kanunun 
tarif ettiği şartların tahakkuk ettiğinden ba
hisle tescil talebeden bir kimse ile 766 sayılı 
Kanuna göre tapulama sırasında zilyed ve malik 
sıratiyle elinde bulunduran, fakat 100 dönüme 
kadar gayrimenkulun vergi kaydı olmasa da 
tescil ettirecek kimse ile ona komşu fakat ta-
pulsrcanın ilân edilmediği bir yerde 4753 sayılı 
Tapulama Kanunu tatbik edildiği takdirde, 

müsavi şartlarla, aynı hukuka sahip iki Türk 
Vatandaşının gayrinıenkulleri yönünden gör
dükleri muameledeki ikiliğin yarattığı adalet
sizliği şu kanun giderecek. Ama bu kanunun 
üzerinde şu Yüce Senatoda bu kanunu vesile 
ederek toprak reformu, topraksız köylü ve saire, 
ve saire bir sürü polemiklerin açılmasına şu ka
nun vesile oldu. Ama bu teknik bir kanun, tek
nik bir kanunu bu şekildo sağa sola çekip uzat
manın bence hiç mânası yahut ela lüzumu yok, 
Bu şekilde bir şeye girmeye, biran önce bu tek
lifin kanunlaşarak, hakikaten adaletsizliğin gi
derilmesi kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Özden arkada
şımız buradan konuşurlarken «yağma» dediler. 
Kanunların verdiği hak yağma olmaz. Eğer ka
nunlar ve kanunları tatbik edenler bir hakkı 
veriyorlarsa bunu yağma diye tesmiye etmek 
bence bir hukuk devleti içerisinde, hukuk ni
zamı içerisinde bulunan kimselere yakışmaz, 
Ben o bakımdan bulunduğum yerden Sayın Öz-
den'e itiraz etmiştim, itirazımı bu sebeplerle 
burada açıklıyorum. 

Bir mevzua daha temas edeceğim. Muhte
rem arkadaşlar, bizim vilâyetimizde tapulama 
var. 3 - 5 kazamızda da tapulama ilân edildi, 
diğer bir kısmında da epey zamandır devam 
ediyor. Hattâ bir, iki tanesini, zannedersem 
kazanın birisinin de tapulama işini tamamen 
bitirdiler. Bu vesile ile bâzı temaslarımız ol
du, tatbikatı yapan arkadaşlarımızla. Onu arz 
edeceğim. Şimdi tapulamayı 766 sayılı Kanu
nun tatbikatı Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne bağlı, onların direktifleri, yönetim
leri altında çalışan komisyonlar tarafından ta
pulama yapılmaktadır. Bir de 4753 sayılı Top
rak Tevzi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
komisyonlar kurmuştur. Bu vazifeyi de üzerine 
Köy İşleri Bakanlığı almış. Şimdi idari işler, 
yürütülen merciler ayrı ayrı. G-ene bu toprak 
mevzuu ile ilgili İmar ve İskân Bakanlığında 
da zannedersem vazifeli ve bu işle uğraşan 
kimseler var. Şimdi aynı mevzu üzerinde çeşit
li çalışmalar var. Çiftçiyi topraklandırma mev
zuunda çalışan toprak tevzi komisyonlarının 
her vilâyette numaralı komisyonları var, nu
maralı komisyonların teknik elemanları var, 
binaları var, araçları var, kadroları var, geniş 
bir kadro gider bir mahalde tesbitlerini yapar, 
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arazinin haritasını çıkarır, senelerce uğraşır, 
binlerce lira masraf edilir. Ama tesbitin so
nunda tevzie sıra geldiği zaman bâzı hukukî 
meseleler çıkar, yüzbinlerce dönüm araziyi tes-
bit eder, dağıtır, dağıtır; bin dönüm, iki bin 
dönüm arazi. Yani yapılan masraf, kurulan 
teşkilât, teknik elemanlar zayi edilmekte ben
denizin kanaatine göre. Halbuki tapulama bir 
vilâyete gittiği zaman her şeyi dört başı ma
mur tesbit ediyor. Hazine arazisi neresidir, 
tescil ediliyor, haritasiyle, krokisiyie belli edi
liyor. Bence toprak tevzi komisyonlarını ta
mamen teknik elemanlariyle birlikte - kanun
la oluyorsa kanunla, kararnameyle oluyorsa 
kararnameyle - birleştirip bütün oradaki tek
nik elemanları ve vasıtaları hattâ onların elle
rindeki tahsisatları ve malî imkânları tapula
manın emrine verip, tapulamanın gücünü artır
dıktan, tapulamayı- süratlendirdikten sonra 
tesbit edilen arazilerin tevziine gitmek daha 
rantabl bir çalışma sağlar, benim zannımca. 

Benim bilebildiğim bir - iki tane komisyon 
biliyorum tevzi komisyonunda, arkadaşlarım 
4 tane birinde, 7 tane birisinde teknik eleman 
var. Birisimin iki tane arabası var, bir tanesi
nin bir tane arabası var. Bulundukları binaya 
senede 150 bin lira kira öderler, diğer mas
rafları, harcırahları hariç. Ama Samsun'daki 
tapulama komisyonunun bir tek eski arabası 
var, 4 tane de teknik elemanı var. Bir sene 
içerisinde 4 tane teknik elemanla bir kazanın 
tapulamasını yapacak. Bunların yaptıkları da
ha faydalı oluyor benim zannımca, tapulama
nın faaliyeti bu tesbit edilen yerlerdeki arazi
leri sonradan toprak komisyonu, veyahut da 
onun vazifelendireceği, kanunun vazifelendir
diği heyetler tevziatını yapması lâzım. Şimdi 
tabiî mevzuun teknik tarafları var. Ben o ka
dar teferruatiyle o cihetini, mevzuatını bile
miyorum. Bilebildiğim kadarını Yüksek hu
zurlarınızda arz ediyorum. Bir komisyonun, 
tapulama komisyonlarının çalışmaları daha 
rantabl olmaktadır, faydalı olmaktadır, mas
raflarına göre daha randımanlı çalışma imkân
larını bulmaktadırlar. Halbuki diğer komis
yonların çalışmaları, yaptıkları masraflara, el
lerindeki elemanlara göre, yapılan masrafı kar-
şılıyacak mahiyette değildir. Şimdi tapulama 
komisyonunun, ihtilâf çıktığı takdirde, ihtilâ
fını halledecek mahkemesi var. Şu dosya ihti

lâfa girip itiraz vâki olduğu zaman tapulama 
mahkemesine gidiyor, mahkemede hallediliyor, 
tapulama komisyonunda karara bağlanıyor. 
Ama Toprak Tevzi Komisyonunda bir mesele 
ihtilâfla olduğu zaman, komisyon ona 1 - 2 se
ne uğraşmış binlerce lira masraf etmiş, emek 
vermiş, üzerinde günlerce çalışma yapmış ele
manlar, küçük bir ihtilâfta onu olduğu gibi 
bırakıyor çekiliyor, başka sahada çalışmaya 
başlıyor. O sahada tekrar yine emek veriyor, 
masraf ediyor, çalışıyor yine itiraz oluyor. Ba
kıyorsunuz ki, bir komisyon günlerce çalışı
yor tevzi edecek arazi bulamamak gibi bir du
rumun içerisine giriyor. Şimdi benim teklifimi 
tekrar ediyorum: Bu iki komisyonun birleşti
rilmesi, teknik elemanlarının bir idare altında 
ve bir maksada, tapulamaya tahsis edilerek 
çalıştırılması, ellerindeki vasıta ve imkânların 
tapulamaya verilerek onun süratlendirilmesi 
ve tesbit edilen arazilerin tevziinin daha fay
dalı olacağı kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Geçici komisyon adına sözcü 
Sayın isa Bingöl. 

MEHMET HAZER (Kars) — Geçici Ko
misyon sözcüsünden evvel diğer arkadaşlara 
söz verseniz de... 

BAŞKAN — Konuşacağım dedikten sonra 
sıraya tabi değildir. Tüzüğümüz bunu âmirdir. 
Ben öyle tatbikat yapmak mecburiyetinde
yim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Doğru, doğ
ru, hatırlatmak için söyledim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; Tüıkiye'de fevkalâde hassasiyetle polemi
ği yapılabilecek bir konu da; Geçici Komisyon 
Sözcüsü olarak sizlere niyabeten yaptığım va
zifenin ağırlığını müdrik olarak şu, konuda 
bildiklerimi, öğrenebildiklerimi arza çalışaca
ğım. 

Ancak sözlerime başlamadan evvel şu kür
süde yaptığımız yemine mutlak sâdık kalarak 
vicdanımızın ışığında hizmet edeceğimizi, etti
ğimizi, bunu etmek mecburiyetinde bulunduğu
muzu da burada bırakıp konuşup, itham edip 
giden arkadaşıma hatırlatmak isterim. 
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Muhterem senatörler, bu kanun Millet Mec

lisinde yine bir geçici komisyonda öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek Senatoya intikal etmiş 
bulunmaktadır. Bu fikriyat içinde bir geçici 
komisyon kurulmuştur. Başkanlık geçici ko
misyonun 26 . 11 . 1968 de 9286 sayılı yazısı 
ile bu komisyona seçilmiş olan; muhtelif ko
misyonlardan seçilmiş 15 arkadaşı davet etmiş 
bulunuyor. Nisap bulunamıyor, mutad olanlar 
gibi. 2 . 12 . 1968 gün ve 9286 sayılı yazısiyle 
3 . 12 . 1988 günü saat 14,00 te tekrar toplan
tıya davet ediliyor. Şahsan, komisyona seçil
miş olan arkadaşların bir arada toplanmasına 
gayret ettim ve divan seçimi bu tarihte yapı
labilmiş oldu. Divan seçildikten sonra başkan, 
sözcü ve kâtibi seçildikten sonra, 5 . 12 . 1968 
de komisyon toplanarak, ekseriyet temin ede
rek mevzuun müzakeresine başladı. Çeşitli id
dialı konuşmalardan sonra zaptedebildiğimiz 
kadar beyanlarını, tevsik ettikten sonra bir 
neticeye varıldı ve Millet Meclisinden geldiği 
şekliyle kanun, teklif tasvibedilerek huzurunu
za getirilmiş oldu. 6 . 12 . 1968 de gündeme 
alınması için başkanlıkça bir ^yazı yazıldı. 
9 . 12 . 1968 de bu teklif, sizlerin de malûmunuz 
olduğu üzere, dağıtılmış bulundu. Bu komis
yona; Tarım Komisyonunda, Mali ve iktisadi 
işler Komisyonundan, Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve iskân Komisyonundan, Anayasa 
ve Adalet Komisyonundan ve nihayet Bütçe 
ve Plân Komisyonundan 3 er arkadaş iştirak 
etmiş bulundular. Gündemde birkaç celse, bu
rada müzakereyi takibettik, geçici komisyon 
olarak 17 . 12 . 1968 de de başkanımızın imza-
siyle öncelik ve ivedilikle görüşülmesi mevzu
unu Muhterem Başkanlıktan diledik. Fakat 
bu talebimiz Başkanlıkça her ne hal ile, her ne 
sebep ile bilemeyiz mevkii muameleye konul
madı ve biz bugüne kadar bekledik. Celse açıl
dığı zaman mevzuu hatırlattık Muhterem Baş
kan ayın 5 inde son müzakere gününün oldu
ğunu muhterem huzurunuzda ifade ettiler ve 
böylece öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ve 
müzakere edilmesi konusu gündeme kondu ve 
müzakere edilmeye başlanılmış oldu. Bütün bu 
izahatımla şu neticeye getirmek ve müdafaa 
sadedinde değil, fakat sizleri tatmin edebilmek 
fikriyatiyle arz etmiş bulundum. 

Muhterem senatörler, kısaca bir konuya da
ha değinmek istiyorum. Hakikaten günün po

lemiğe en müsait konusu, geçmişte ve belki de 
gelecekte. Yalnız konuşan arkadaşların bâzı 
ifadeleri bizi hâdiseyi izahtan ziyade, kanu
nun muhtasar fakat, belki geniş muhteva ihti
va eden metninden ziyade, çeşitli polemik yol
ları tercih edildi ve kürsüde bunlar dile geti
rildi. Halbuki konu 4753 sayılı Kanunun eski 
bir kanun olması ve 766 sayılı Kanunun daha 
sonra çıkmış bir kanun olması bakımından, 
4753 sayılı Kanuna bir atıf yapar hüviyetle 
olmasındandır. Hâdisenin kısa, sözlü ifadesi 
budur. Ancak mevzu olarak her ikisi de bir 
toprak tesbitini kıymetlendirdikleri için hâdi
se bir tedahül halindedir. 4753 sayılı Kanun 
1945 yılında tatbikata konulduğu zaman Tür
kiye'de fevkalâde geniş Hazine topraklarının 
âmme mülkiyetinin mevcudolduğu kanaatiyle 
tatbikat başlamıştı. Değerli hukukçu arkadaş
larım burada fikirlerini dile getirdiler. Malû
munuz Medeni Kanunun 639 ncu maddesi bir 
zilliyedlikle tescil konusunu kıymetlendirmiş-
tir. Tatbikatta, hepinizin de malûmu olduğu 
üzere, geniş sahaların tescili mümkün olmuş
tur. Bunu tahdidedebilmek arzusu ile, Mart 
1950 de 5608 sayılı Kanun çıkmış zilyetten tes
cil edilecek sahanın hududunu 20 dönümde 
tahdidetmiştir. Ancak bunun tadili lüzumu hâ
sıl olmuş, Mart 1954 te 6333, 6335 sayılı ka
nunlarla bu madde tadil edilmiş ve bir ek 
madde ilâve edilmiştir. Bu tatbikat 509 sayılı 
Kanunun meriyete girişine kadar devam etmiş
tir. Hayli gürültülü, hayli iddialı bir müzake
reden sonra kanun Anayasa Mahkemesine in
tikal etmiş, usul bakımından müzakere edilmiş, 
beş maddesi hakkında itirazi hükümler tetkik 
edilmiş, Meclislerde tekrar görüşülmüş, muh
teva aynen 766 sayılı Kanun olarak 12 . 5 . 1966 
da meriyete girmiştir. 

Şimdi muhterem senatörler konu 5608 sayı
lı Kanunla Mart 1950 de meriyete giren ve 
Mart 1954 te tadil edilen kanunlar ile 20 dö
nüm olarak tahdidedilen hükmün 766 sayılı 
Kanun ile 100 dönüme çıkarılma, birisinde bel
gelerin istenmesidir, diğerinde belgelerin isten
memesi halidir. Fakat şuradan geriye dönüş 
bir tekriri müzakere mevzuu değil, 766 sayılı 
Kanun kesinleşmiş, tatbik mevkiine girmiştir. 
Ancak 4753 sayılı Kanunun tatbikatçısı ola
rak Köy işleri Bakanlığına bağlı Toprak İs-
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kân Genel Müdürlüğünün görevleri arasında 
hizmet gören toprak tevzi komisyonları 6235, 
5608 sayılı kanunların tatbikatçısı olarak, 1964 
yılma kadar 20 dönüm zilyed olarak hak tanı
mış, bunun fazlasını veya 20 dönümden fazla
sının tamamını bir hamur haline getirmiş ve 
heyeti umumiyesini Hazinenin mülkü olarak 
tesbit ve tapuya tescil etmiştir. Şimdi 1954 te 
meriyete girmiş, 1966 da aynen devamı halin
de hüküm kazanmış, 768 sayılı Kanuna göre, 
100 dönüm olarak kabul edilen kısım; toprak 
tevzi komisyonlarınca 20 dönüm olarak kabul 
edilmiş, bu bir ihtilâf konusu olmuş. Mukad
dem bir kanunu, muahhar bir kanun bir atıf 
yaparak tadil etmemiş ise, bu, bir noksanlık
tır. 766 sayılı Kanunda bir atıf yoktur. 4753 
sayılı Kanunu tatbik etmiş olan ve bu konu
dan dolayı ihtilâfa düşmüş olanları daha çok 
vuzuha, aydınlığa getirebilmek için bu kanun 
maddesi tedvin edilebilir, durumdadır. Bu ara
da arz etmek mecburiyetindeyim ki, kanunu 
teklif edilmiş olan zat toprak tevzi komisyon
larına da, yani 4784 sayılı Kanuna gören top
rak tevzi komisyonlarına da, 766 sayılı Kanun 
hükümlerine göre vazife gören Tapulama ko
misyonlarının vazife ve yetkilerini verme gö
rüşü ile teklif etmiştir. Millet Meclisi bu gö
rüşe iltifat etmemiş kanunun metnini 766 sayı
lı Kanunun getirdiği espri içinde, toprak tev
zi komisyonlarının bu fikriyatı nazarı itibara 
alarak Hazine arazisinde bunları tesbit harici 
tutmasını kıymetlendirmiştir. Komisyona yetki 
vermemiştir. Bunu tesbit harici tutmuştur. 

İkinci fıkrası da; hayli iddialı beyanlarda 
bulunmuş zevatı ikna kasdiyle arz ediyorum, 
1960 dan 1964 e kadar tesbit edilmiş olan Ha
zine arazilerinden dağıtılmış olanlar 20 dö
nüm olarak tssbit edilmiş olanlarının 100 dö
nüm. olarak itibar edilmesini hükümlendirmiş-
tir. Çünkü 768 sayılı Kanunun muvakkat 3 ncü 
maddesi de bu konuda âmirdir. Onu da hü-
kümlendirir hale getirmiştir. Şu halde muhte
rem senatörler; kanun 4753 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi tatbikatının 766 sayılı Kanu
nun 33, 37, 42 ve 43 ncü maddeleri hükmüne 
göre tatbik edilmesini, toprak tevzi komis
yonlarının bu fikriyat içinde tesbitlerini yap
malarını, bunların dışında kalanların Hazine 
arazisi olarak tesbit edilip tescil edilmesini hü-
kümlendirir durumdadır. 

| Muhterem senatörler, tesbit edebildiğim ka-
dariyle bu kanunun tehlikeli olduğunu beyan 
eden bâzı arkadaşlar var. itimat buyursunlar, 
metin tetkik edilebilir, toprak tevzi komis
yonları tesbitlerini yaparken kendilerine yet
ki verilmemek üzere 100 dönüme kadar tesbi-
tinizi yapınız, 766 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, bunu tesbit harici bırakınız, gayrisi si
zin vazifenizdir. Hazine arazisini tesbit ediniz, 
nıuhtacolan köylüleri tesbit ediniz, 4753 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin (A, B, C) fıkra
larında beyan edilmiş mevzulara göre toprağı 
tevzi ediniz, teçhiz ediniz ve Türkiye toprakla
rının boş kalmamasını temin ediniz. Bunun teh
likeli tarafını şahsan ve komisyon olarak mü
talâa edememekteyiz ve ilâveme müsaadenizi 
istirham ederim, kanunu palyatif bir tedbir 
olarak da mütalâa etmiyor, bilâkis mevcudo-
lan ihtilâfları halledecek ve bu mevzua artık 
kesin bir hal çaresi, kesin bir hal yolu getiren 
bir tedbir olarak mütalâa etmekteyiz. 

Çok değerli arkadaşlarım, konuyu toprak 
reformuna bağlıyan arkadaşlarımız bulundu. 
Türkiye'de hakikaten bir tarafın ısrarla bun
dan başka sureti hal yoktur, 25 milyon Türk 
vatandaşını illâ henüz dağıtılmamış ve tesbit-
leri bitmiş 750 bin dönüm 0,7 milyon hektar 
sahanın dağıtılması şeklinde mütalâa ederler. 
Bunlar tesbit edilmiş ve hemen biraz bu konu
ların içinde yuğrulmuş bir arkadaşınız olarak 
arz etmek isterim ki, çok acı bir hâtırayı da 
tekrar ederek ifade.etmek isterim ki; Türki
ye'de şu anda Hazine adına tescil edilen, bu 
hükümlere göre Hazine adına tescil edilen bir 
arazi bulmanız hayli güçtür. Zira 1966 büyük 
Doğu depreminde biz, yerlerine yerleştirilmesi 
mümkün olmadığı, jeolog ve bilirkişilerin, oto-

| ritelerin beyanları ile mevsuk, köylerin yerine 
başka yerde arazi tevzi etmek mecburiyeti ile 
Toprak ve iskân Genel Müdürlüğüne bizzat 
müracaat enik. Sızlandık, yalvardık, istirham 
ettik, üç köy halkı olarak bilhassa, fakat ma
alesef muhterem senatörler, bize tevzi edilecek 
mevcudolan 7,5 milyon ve 750 bin dönümün 
de şagilleri elinde bulunduğunu, buralardaki 
arazilerden her hangi bir şekilde beş dönüm, 
on dönüm, elli dönüm ayırıp kendilerine veril
mesinin mümkün olamadığını beyan ederek, 

1 bizim bu. tekliflerimizi müspet karşılıyamamış 
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bulundular. Bu bir vakıa, 1966 yılında. Ama 
burada çok kıymetli arkadaşlarım araziye gir
meden rakamları, vüsati, hâdiseyi, sosyal mev
zuları çok yakinen tetkik etmeden kelimeler 
üzerinde, cümleler üzerinde çok çeşitli fikirler 
beyan etmek suretiyle, çok tuhaf konuştular. 

Ben temenni ederim, istirham ederim ken
dilerinden; bulacakları toprağı lütfen bana 
göstersinler, ben muhtacım, üç köyüm açıkta
dır, getirip bunları orada yerleştirmek imkânı
nı ben de bulayım. 

Bir arkadaşımız, «Toprak tevziini 766 sayı
lı Kanun hükümlerine göre toprak tevzi ko
misyonları eliyle yapalım, şeklinde bir kanun» 
diye ifadede bulundular. Külliyen böyle değil
dir, katiyen böyle değildir. Yalnız toprak tev
zi komisyonlarına, biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, tesbit harici yapmak mükellefiyetini tah
mil etmektedir. 

Bir de, 20 dönüm üzerinde münakaşalar 
cereyan etti. Belki bu, komisyon olarak mev
zulunuzun dışında da mütalâa edilebilir, bir ba
kıma da komisyon olarak üzerinde durmamız 
gereken bir husus olur. 1960 - 1965 yılları ara
sında, rakam olarak, 750 000 dekar Hazine 
arazisi tesbit edilmiş, dağıtılmamıştır, bir icar 
problemi çıkmıştır. Maliye yıllık icar alır, kim 
kuvvetliyse o gider alır, şeklinde bir sürü de
dikodular olmuştur. Ama bir türlü dağıtılma 
mevzuuna gidilememiştir. Bugün memnuniyet
le müşahede ediyoruz ki, bu 750 000 dekarlık 
saha dağıtılmaktadır ve umumiyetle hâkim 
şekliyle, belki nisbet olarak, rakam olarak be
yan etmek biraz güçtür, şahsi bir kanaat ola
rak ifade ediyorum; belki % 70, % 80 nisbe-
tinde şagilleri almaktadır. Bu 100 dekarlık 
araziyi de tescil ederken daima içinde bulun
dukları, köycek muhtariyle, ihtiyar heyetiyle 
tüm olarak anlatarak işgal edilenleri kendi 
aralarında taksim etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak mevzuunu 
toprak reformu olarak iddia eden arkadaşları
mızdan birisinin beyanı da: Bilimsel eserlerde 
yazılıyor, herkes bu bilimsel eserlere aynen it-
tiba etmek mecburiyetinde imiş gibi bir eda ile 
konuştular. Türkiye'nin realitelerine kıymet 
vererek, onu kıymetlendirmek zorunda bulun
duğumuzu, mutlaka bilimsel diye tavsif edilen 
muayyen bir grupun fikrini kıymetlendiren 
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eserlere mutlaka ittiba etmek mecburiyetinin 
bulunmadığı kanaatimi de arz etmek isterim. 

Hiç toprağı ohnıyana verecek yerde, 33 ncü 
madde ile yine de istismar edenlere, yine de 
büyük toprak sahiplerine arazi veriliyor. 766 
sayılı Kanun muvacehesinde ve burada da tev
zi edilecek toprakların da yine bu fikriyat için
de büyük arazi sahiplerine verileceği fikri be
yan edildi. Tahmin ederim ki, bu hâdise de bi
raz polemik kanalındadır. Realiteler böyle de
ğildir. Toprak Tevzi Komisyonlarında, tapula
ma komisyonlarında ve arazinin fazlaca tevzi 
edilmiş muayyen bölgeler halkı ile temas edil
diği zaman görülür M, bu çiftçi muayyen bir 
araziye gelmiş oturmuş, o arazinin şagili duru
mundadır ve 100 dekarlık sahanın zilyedine 
teslimi mevzuubahsolduğu zaman, en evvelâ, 
bu topraksız köylü bu imkânı elde etmekte
dir. Başkasına kolay kolay kaptırabileceği ve 
verebileceği tatbikatını umuyoruz ve böyle 
tatbikat da pek az müşahede edilmektedir. 

Tesbit edebildiğim kadar beyan edilen hu
suslara cevap vermeye ve kanunun esprisini 
arza gayret ettim. Tatmin edebildiysem kendi
mi bahtiyar addederim. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Komisyona bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sorabilirsiniz efendim. Buyu
runuz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın sözcü arkadaşımız Toprak Tevzi Ko
misyonundan bahsettiler. Toprak Tevzi Ko
misyonuna görev verilmek istendi, fakat Bü
yük Millet Meclisinde buna iltifat edilmedi, 
Toprak Tevzi Komisyonu bu gibi arazileri da
ğıtım dışı bırakacak ve saire.. 

Şimdi hep Toprak Tevzi Komisyonundan 
bahsettiler. Bu, Tapulama Komisyonunda ne 
olacak? Ondan bahsetmediler. Ben zannederim 
ki, Toprak Tevzi Komisyonundan ziyade ka
dastro ihtilâfının tâyininde dikkate alınacak 
hususlar daha mühimdir. 

Sonra ben birkaç sual sormuştum, bilmiyo
rum not etmemişler mi?.. Tapulama komisyonuna 
geçmiş, ondan sonra vatandaş ne yapacak? Mah
kemeden geçmiş, 20 dönümden ziyadesini almış, 
766 sayılı Kanuna göre 100 dönüme kadar mü
ruruzaman iktisabetmiş, bu kimse başvuracak? 
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Sonra tapulama komisyonu, toprak tevzi ko
misyonu o ilçede kalmamış, gitmiş. Bu vatandaş 
nereye başvuracak? Bunlar kanundaki acık nok
talardır. Bu hususların belirtilmesini istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN

GÖL (Devamla) — Muhterem senatörler, ben
deniz Millet Meclisine teklif edilen metinde ta
pulama komisyonuna bu yetkilerin verilmesi 
şeklinde diye beyan ettim. Teklif edilen kanu
nun, Millet Meclisine teklif edilen kanunun şek
li şu: 4753 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde 
ilâve edilmiş: 

«Ek madde — 766 sayılı Tapulama Kanunu
nun mülkiyet hakkının tesbitine dair beşinci bö
lümündeki 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46 ncı madde hükümleriyle ek ge
çici 3 ncü madde hükümleri aynen uygulanır.» 

Muhterem senatörler, «aynen uygulanır» de
nildiğine göre, tapulama komisyonunun, yani 766 
sayılı Kanunun tapulama komisyonuna verdiği 
yetkileri bunlar da aynen tatbik edeceklerdir, 
tescil edeceklerdir mânasına gelmiştir. Ama son 
defa huzurunuzda bulunan ve komisyonda mü
zakere edip huzurunuza getirdiğimiz maddede 
4753 sayılı Çiftçiyi. Topraklandırma Kanununa 
aşağıdaki ek madde ilâve edilmiştir: 

«Çiftçiyi Topraklandırma Kanrnunun 13 ncü 
maddesinin uygulanmasında 766 sayılı Tapula
ma Kanununun mülkiyet hakkının tesbitindeki 
esaslara ilişkin 33, 37, 42 ve 43 ncü maddeleri
nin - bilhassa buraya dikkatlerini istirham, edi
yorum - kayıt mâlikleri ve zilyedler hakkında
ki. hükümler uyulur.» 

Burada 33, 37, 42 ve 43 ncü maddeler zilyed 
hükümlerini kıymetlendirmektedir ve burada 
«zilyedler hakkındaki hükümlerine uyulur» di
yerek öbür tarafın, yani tapulama komisyonu
nun veya kazai mahkemelere müracaat etmek 
suretiyle kendi adlarına tescil edebilme mevzu
larını kendilerine serbest bırakmaktadır. Tesbit 
edip Haşine mülkü olarak tescil etmiyecektir. 
Getirdiği hüküm budur. 100 dönüme kadar ola
nı, 766 sayılı Kanunun getirdiği espri içinde, 
aynen onun tatbikatı olarak, tesbit harici bıra
kacak veya tapulama komisyonuna müracaat 
edecek vatandaş, ki mümkün olabilirse, olmaz 
ise kazai mahkemelere müracaat ederek tevsik 

J ettiği bu hususu kanun yetkilileriyle tescil et
tirmek imkânını bulacaktır. Yoksa toprak tevzi 
komisyonlarına, 4753 sayılı Kanun hükümlerine 
göre vazife gören tevzi komisyonlarına bir tes
cil yetkisi tanımıyor. Teklif öyle idi, Meclis
te tadil edilerek arz ettiğim şekliyle huzurunuza 
gelmiştir. 

«Mahkemelere intikal eden konular» diye işa
ret buyurdular. Tapulama Mahkemesi malûm, 
tapulama komisyonlarının ilk tesbitlerinden son
ra intikal etmektedir. Bu dışarıdan da itiraz
lar vâki olduğu takdirde tapulama mahkeme
sine intikal etmektedir. Bir kazai merciidir. 
Kazai merci, normal hükümlerinin içerisinde 
hizmet görmektedir. Tesbit harici tutulanın da, 
itirazlar vâki olduğu takdirde, tapulama mah
kemesine gidebilmesi mümkün olmaktadır. Baş
ka türlü tapulama mahkemesi 766 sayılı Kanu
nun verdiği tatbikat içerisinde muamele gör
mektedir. 

Tapulama Mahkemesine intikal eden konu 
da, zaten başka merciin her hangi bir şekilde 
bir tatbikat yapabilmesi veya müdahalesi müm
kün olamamaktadır. 

XI YILMAZ METE (Adana) — Ben onu 
demedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Devamla) — Ben anlamadım, sualinizi, 
tavzih ederseniz tatmin etmiye gayret edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Mete, söz sıranız vardır, 
mutmain olamadığınız hususatı söz sıranızda 
söyliyebilirsiniz. 

Teşekkür ederim Sayın Sözcü. 
Güven Partisi Grupu adına kim konuşacak 

efendim?.. Sayın Alpaslan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
,ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; gayet kısa konuşacağım, vakit 
bir hayli ilerledi. 

Elimizdeki teklif üzerinde sahayı genişlet
mek suretiyle görüşmelerde bulunmaya lüzum 
olmadığı kanaatini taşıyoruz. Mesele, toprak 
reformuna kadar götürüldü. Grupubuzun ta
rım ve toprak reformuna bu memleketin ih
tiyacı olduğu hakkındaki görüşünü muhtelif 
vesilelerle arz etmiştik, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı sırasında meseleyi dile getir
dik. önergeler verdik, kısmen kabul edildi, 
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kısmen edilmedi, mesele ortaya konuldu. Tür
kiye de yapılması arzulanan ve yapılması da 
lüzumlu gördüğümüz tarım ve toprak refor
mu mevzuubahsolduğu zaman, 765 sayılı Kanu
nun tatbikatı elbetteki bunu yapacakların kar
şısına çıkacaktır. Bunu şimdi burada mevzuu-
bahsetmeyin faydasına ve lüzumuna kaani de
ğiliz. Bu teklif, muhalefet şerhi veren Rize 
Senatörü Sayın Agun'un da işaret ettiği gibi, 
his getirilmesiydi bu haliyle dahi toprak tev
zi komisyonlarının gittikleri yerde 766 sayılı 
Kanundaki hükümlere dayanmak suretiyle Ha
zine adına yapacakları tesbit sırasında 100 
dönümlük şahısların iddiasını bir tarafa bı
rakmaları lâzım ve zaruri idi. Yani, bu kanun 
teklifi olmasa dahi tatbikatın böyle olması 
lâzım ama belki toprak tevsi komisyonları 
kendilerini bağlıyan 4753 sayılı Kanunu birinci 
dereceye almak suretiyle yanlış tatbikatta 
bulunmuş oluyorlar. Yanlış tatbikatın neticesi 
vatandaşı mahkeme kapılarına kadar sürükle
mekten ibarettir. Mahkemeye geldiği zaman 
hâkim mutlaka düzeltecektir, eğer böyle bir 
yanlış tatbikat oldu ise. O halde bir yanlış tat
bikata mahal vermemek, her şeyden evvel. 

İki; toprak tevzi komisyonlarının her hangi 
bir tereddütleri varsa bunu da izale etmcy3 
yardımcı olacak bu kanun teklifinin üzarincb 
fırtınalar yaratılmaksızm biran evvel vaktin
de çıkarılması lüzumuna inanıyoruz. Bir mah
zuru yok, bir gerçeği ifade ediyor, bir ko
laylığı dile getiriyor. Esasen yapılması lâzım-
gelen hususlara vuzuh veriyor. Binaenaleyh, 
meselenin ta toprak reformuna kadar götü
rülmesi ile alâkalı bir hüküm taşımadığı ka
naati içerisinde teklifin biran evvel kanunlaş
tırılması lüzumunu hissediyoruz, arz ederim. 
(A.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurunuz. 

O. MEODİ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 
sıra benim. Sayın Başkan usul hakkında ve tu
tumunuz hakkında... 

BAŞKAN — Beyefendi, sıra hakkında ko
nuşamazsınız, sıra burada tutuluyor, zatıâlini-
zin hakkı yenmiyor, elbette. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Müsaadenizle 
hakkımı yiyorsunuz. 

BAŞKAN — Zatıâliniz Sayın Seyhan'dan 
3onra sıradasınız. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Benim hakkım 
Sayın Rendeci'den sonra idi, okudunuz biraz 
evvel. 

BAŞKAN — Değil, okumadım, hiç. 
O. MECDİ AGUN (Rize) — Okudunuz. 
BAŞKAN — Hatanız var, okumadım, He

yeti Umumiyeye burada. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Benim hatam 
yok, hata sizde. Rendeci'den sonra sıra bende 
idi. 

BAŞKAN — Okumadım, beyefendi. Aklımı 
kaybetmedim. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Onu bilmem 
ben. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın ar
kadaşlarım, üzüntü ile ifade edeyim M, bir 
teknik konu, bir tek madde sebepsiz yere mec
rasından taşırılmış ve bir polemik hududuna 
getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu getirilen madde 
A. P. tarafından sevk olunmuş bir madde değil, 
bir parti malı değil, bir arkadaş teklif etmiş, 
komisyonlardan geçmiş, buraya öyle gelmiş, 
benim bildiğim bu. Binaenaleyh, bunu parti 
malı olarak mütalâa ve müdafaa etmek yan
lıştır. 

Ayrıca, bir yanlış taraf da şu; Fikret arka
daşım söz aldığı zaman şahsı adına almıştı. 
(A. P. sıralarından «grup adına idi» sesleri.) 
Konuşmalarının beğenilmiyen tarafları olur. 
Ona verilecek cevap kendisine hasredilmeli idi. 
(A. P. sıralarından «grup adına idi» sesleri.) 
Hayır efendim, şahsı adına konuştu. Evvelâ 
şahsım adına, dedi; açık burada. Ondan sonra 
kalktılar, buna grup adına filân diye yaydılar. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bir dakika efen
dim, Sayın Gündoğan iki defa konuştular bi
rinde şahsı adına konuştular, ve verdikleri 
izahatı kâfi bulmadılar, ikinci defa grup adı
na söz aldılar ve grup adına konuştular. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sebebini 
arz edeyim, Sayın Devlet Bakanının Fikret 
Gündoğan arkadaşımıza verdiği cevaba par
tiyi karıştırdılar da onun için o da (A. P. sı
ralarından «Partiyi karıştıran yok, Fikret Gün
doğan karıştırdı.» sesleri) Evet, karıştırdı ve 
öyle yaptı. 
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BAŞKAN — Sayın Hazer, bir dakika efen

dim, lütfen mevzuu taşırmadan teknik husu-
sat üzerinde fikirlerinizi beyan ederseniz 
müzakerelere kolaylık vermiş olursunuz, bu
yurun efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Taşırmıyo 
rum efendim. Yani, şimdiye kadar biz bu ka
nunu halleder, çıkarırdık veya reddederdik 
ve bir neticeye varırdık. Böyle bu işin taşkın 
bir şekilde sağa sola yayılmış olmasını üzün
tü ile karşıladığımı ifade etmek için söyledim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Şimdi 
muhterem akadaşlar, mesele galiba çok bağı
rarak anlatılmadığı için, galiba biraz daha 
genişletilmediği için, çok konuşulmadığı için 
iyi anlaşılmamıştır. 

Konu şudur arkadaşlarım, bir toprak tev
zi komisyonu var, bu toprak tevzi komisyo
nu 4753 sayılı Kanun ile verilmiş bâzı vazife
leri ifa ile mükelleftir. O vazifeler de toprak
sıza toprak vermek, az topraklıya toprak ver
mekten ibarettir. Bu komisyona tapuya esas 
olacak hususları tesbit için görev vermek, 
o komisyonu vazifelendiren kanunun esasına, 
maksadına, prensiplerine aykırıdır. Yani o ko
misyon tapulama komisyonu gibi kurulmamış, 
tapulama komisyonunun hedefi, maksadı, ku
ruluş tarzı ayrıdır. Toprak komisyonunun ku
ruluş tarzı ayrıdır. Toprak komisyonu ihti
lâf halletmez, mülkiyet tesbit etmez. Toprak 
komisyonu o yerde çiftçiye, topraksıza veya 
yeter toprağı'olmıyana Devlet topraklarında, sa
hipsiz topraklarından ne kadar tesbit edebi
liyorsa, onu vermekle mükelleftir. Halbuki şim
di biz tutuyoruz, prensipleri alt - üst ediyoruz. 
Yani ne gibi, netice şuraya gelir; bir mahke
menin yetkisini bir idare heyetine vermek gibi 
bir hal. Bâzı arkadaşlarımın dediği gibi, 766 
sayılı Kanun sonra çıkan kanundur; Binaen
aleyh, teşmil edilerek 4753 sayılı Kanunun ek
siklikleri böylece tamamlanabilirdi. Tamam-
lanamaz arkadaşlar, hukukan mümkün de
ğildir, teknikman mümkün değildir. Ayrı 
kuruluşlar bunlar, ayrı maksatla kurul
muşlar. Toprak komisyonları bugünkü ha
liyle bile girdikleri köylerden aylarca çıkama
makta, birtakım şikâyetlere sebebolmakia, bir
takım haklı veya haksız ithamlar altında kal

maktadır. Bir de bu komisyona zilyedliğin tes-
biti, mülkiyetin tesbiti gibi yetkiyi verdiniz 
mi, bu komisyon orada vazife göremez, arka
daşlar. Bu, mahkemelerin, tapulama komisyo
nunun yapacağı işler bittikten sonra yapılacak 
iştir. Meselâ size bir misal arz edeyim. Yani, 
bâzı. arkadaşlar tatbikattan filân diye bah
settiler. Biz de tatbikatını gördük. 50 dönüm
lük arazisi olan bir vatandaşın arazisi aynı hu
dutlar içinde ölçülüyor, 100 dönüm fazla çı
kıyor. Bu, eğer oraya toprak komisyonu gir-
memişse, o vatandaşın tapulama komisyonu ve 
mahkemeler yolu ile tesbit ettirebileceği bir 
hak. Ama, bu komisyonların girmediği yerde, 
yani sadece toprak komisyonlarının gittiği 
yerde bu hakkı tesbit etmek, tescil ettirmek, 
tevzi ettirmek mümkün değildir. Kuruluşu bu 
esasa göre değildir, teknik imkânları buna 
müsait değildir, hukukî bünyesi buna müsait 
değildir, O itibarla ben bu kanunun aleyhin-
deyim ve bu kanun yanlıştır, arkadaşlar. Ya
ni tapulama komisyonu, yahut toprak komis
yonu her işi halletmeye yetkili olsa idi, yapa
bilseydi 50 dönümü, 100 dönümü veren 500 dö
nümü de verebilirdi. Ayrıca bir tapulama ko
misyonuna, ayrıca bir tapulama mahkemesine 
filâna gitmeye lüzum yoktu. Ölçerdi, verirdi 
biter giderdi. Suiistimaller olabilir arkadaş
lar. Keyfî muameleler olabilir. Şikâyetler ola
bilir. Oluyor da, bugün vakıa. Yani, misal ve
rerek vaktinizi almak istemiyorum. Yanlış
lık buradadır. Zararlı olan, tehlikeli olan ta
raf da budur arkadaşlar. Yani, yetkisiz he
yetlere, yetki dışı görev vermek, mesele hal-
Totmez. Yeni yeni ihtilâflar, yeni yeni mesele
ler çıkarır. Bu arızi bir şeydir. Yani 100 dönüm
den fazla olanların, 20 dönümden fazla olan
ların zilyedlik hakları tesbit ettirmesi mese
lesi arızidir, aidolduğu mercide tesbit olun
muştur, oraya giderek hakkını tesbit edebi
lir. Günahtır, toprak komisyonlarını bu işe kat-
mıyalım. Ben toprak reformunun esasına, mak
sadına filân girmiyorum. Ama bu haliyle bu 
!:nmın çıkarsa, Toprak komisyonları köylerde 
taşlanacak arkadaşlar. Toprak komisyonları 
köylerde iş göremiyecektir. Çünkü zaten, ada-
:*nn birtakım hakları filân ihlâl edilecek, elin
den toprağı alınacak, bir de orası benimdi, değil
di hududu iyi tesbit ettin, etmedin. Yani ihtilâf 
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halledecek bir merci olmadığı için, toprak ko
misyonu bu ihtilâfın içinden, bu meselenin için
den çıkamıyacaktır. Toprak komisyonları, ihti
lafsız topraklan ancak tevzi edebilir. İhtilaf
lı hale çare bulamaz, ihtilâfın içine giremez. 
İhtilâfın içine girmemesi için, mevzu kanun, 
onun teşkil maksadı açıkça hükümler koymuş
tur. Tatbikatta böyledir arkadaşlar. Binaen
aleyh, niye oraya 20 dönüm verilmiş, öbürüne 
100 dönüm verilmiş filân ayn mesele. Bir mah
keme çıkar, vaktiyle öyle idi, Medeni Kanunun 
639 ncu maddesi, hudutsuz iki şahit ile koca bir 
sahaya hüküm verebilirdi. Arkadaşlar bir mi
sal arz edeyim. Bir yerde kaymakamdım, o za
man 1515 sayılı Kanun vardı. Onun tatbikatı 
idareye aitti. Bir heyet gönderildi. Heyet bana, 
o toprağın tapuda kayıtlı olduğu miktarı 32 
misli fazla bir mesaha ile geldi ve dedilerki 
hudutlar değişmemiş, sağa sola tecavüz etme
miştir. Binaenaleyhı tashihi hudut yaparak 
buna yeni tapu vermek lâzımdır. Dedim ki, 
tahminde ihtilâf olabilir. Yani yanılma ola
bilir, bir misli olur, İM misli olur. 32 misli faz
la tahmini tescil ettirmek için tazyik etmek 
istediler. Tıpkı bunun gibi. Toprak komisyon
ları elinde olmıyan imkânlar ve yetkilerle ken
disi tazyik edilecek ve bu asıl vazifesini ihmal 
edecek. Yani toprak tevzi etmek vazifesini ih
mal edecek veya hiç yapamıyacaktır. Onun için 
işte bu kanun yanlıştır. Onun için bu teklif 
zararlıdır. Eğer bu teklifi sadece filân he
yete veriyoruzda, buna da verelim, zaten ge
tirilen teklifin gerekçesi de böyledir. Tapu
lama komisyonu 100 dönüme kadar veriyor, 
tevzi komisyonu da versin, tesbit etsin. Tapu
lama komisyonunun maksadı, gayesi, terekküp 
tarzı, bünyesi ayrı olduğu için o, o vazifeyi bel
ki lâyiki ile yapabilir. Bunun da maksadı, ga
yesi, hedefi ve bünyesi ayrı olduğu için bu 
vazifeyi yapamaz. Onun için bu kanunun aley-
hindeyim, onun için bu kanun çıkmamalıdır ar
kadaşlar. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, ben şahsan bu tadil 
maddesinin aleyhinde değilim. Ancak, ben top
rak tevzi komisyonunun aleyhinde olduğum 
için, dolayısiyle bu maddenin de aleyhinde ko
nuşacağım. Bizim memlekette, bir kanun çıka

cağı zaman, yahut çıkması arzu edildiği za
man, bu kanunun tetkiki için çok kısa müddet 
bırakılmakta veyahutta kısa müddet zarfın
da tetkik edilebilmekte. Kısa bir müddet son
ra da bu ^ kanunun tadili gerekmektedir. Şim
di 1968 yılında 766 sayılı Kanun çıkmış, 1945 

i te 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nu çıkmış ve bu kanunlar kısa kısa zamanlar 
sonra tadil edilmiş. Binaenaleyh, kanun yama
lı bohça haline getirilmiş. Evvelâ bir kanun 

I çıkmadan evvel üzerinde ciddiyetle durulmalı 
| ve etraflı inceleme yapılmak. Bunun dışında 

bugünkü benim seçim bölgemde bilhassa Top
rak Tevzi Komisyonunun aksaklıklarını izah 

[ etmeye çalışacağım. Toprak tevzi komisyonu, 
birçok yerlerde bâzı kimselerin husumetine 
âlet edilmektedir. Bağlı bulunduğu Köy işleri 
Bakanlığı, toprak tevzi komisyonlarının önce
likle hangi bölgede çalışması icabettiğini tes
bit etmeli. Yoksa falan mebus veya falan se
natör veya bir başkası Bakanlığa gidecek, 
aman şu köye, şu kazaya komisyon yollayın di
yecek ve oradaki birkaç hasım olduğu kimse
nin arazisini ölçtürecek, biçtirecek ve husume
tini izhar edecek. Ben bunun aleyhindeyim. Ba
kanlık bunu ilmi bir tetkike tabi tutmalı ve 
hangi bölgede öncelikle çalıştıracaksa komis
yonu evvelden tesbit etmeli. Bunun dışında 
toprak tevzi komisyonu bugünkü hali ile, mem
leket realitesine uygun bir hizmet yapıyor id
diasında ben bulunmadığım gibi, bulunacakla
rın da bulunacağını pek tahmin etmem, açıklı-
yacağım bu izahat karşısında. Şimdi, toprak 
tevzi komisyonu bizim seçim bölgesine gitmiş. 
Hepiniz takdir edersiniz ki, bundan seneler
ce evvel yapılan arazi yazımında daima bilhas
sa arazi vergisinden de istifade etmek için kü
çük tutulmuştur, az tutulmuştur. Yani muayyen 
hudutlar içinde 50 dönümlük toprak tapuya 
tescil edilirken, vergi kayıtlarına işlenirken 
5 dönüm, 10 dönüm diye kaydedilmiş. Zaten 
o zaman, mesele bilhassa Şark bölgesinde bu
nu ölçmeye, biçmeye, hakiki dönümünü tesbit 
etmeye de pek imkân yoktur. Şimdi böyle 
olunca da komisyon gidiyor. Tapulama Ka
nununda bir hüküm olacak. Sabit hudutları bu
lunan yerde dönüme değil, hududa itibar edil
mesi lâzımken, bu toprak tevzi komisyonu hiç 

1 buna bakmadan adamın 40 - 50 sene evvel tes-
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bit edilmiş, tescil edilmiş tapulu mülkünü ölçü
yor. Senin diyor toprağın dayı, 10 dönüm, 20 
dönüm, ne ise 40 dönüm fazla arazi var diyor 
ve bunun da derhal Hazine adına tapuya tes
cil edilmesi için oradaki ilgili tapu memuru
na tazyik ediliyor. Köy işleri Bakanlığı de
lâleti ile ve hattâ orada zavallı bir tapu memu
runu da tutup kışta kıyamette başka tarafa 
atılabiliyor. Bu bakımdan bu toprak tevzi ko
misyonlarına yeni bir yön vermek lâzım. De
min Rendeci arkadaşımız da uzun boylu izah 
etti. Bir tapulama komisyonu, bir toprak tev
zi komisyonu, bir tarafta başka bir teşkilât. 
Köy işleri Bakanlığı, öbür tarafta Devlet Ba
kanlığına bağlı Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğüne bağlı bir teşkilât. Birisi ötekinden ha
bersiz çalışıyor. Birbirlerine hiçbir bakımdan 
yardımcı olmuyorlar. Böyle bir teşkilâtı bu
günkü hali ile ayakta tutmak veya ıslah edil
mek şartı ile, o da mümkün. Bence doğru de
ğildir. Ben şunu, bilhassa Rendeci'nin izahın
dan sonra şuna kaani oldum ki, biz bu arazi tev
zi komisyonlarını kaldırsak, tevzi komisyonla
rına yaptığımız masrafla, vatandaşın rızası 
ile arazi alıp, toprağı olmıyan vatandaşa tev
zi etsek, Devlete daha ucuza malolur gibi ge
liyor bana. Bu bakımdan Köy işleri Bakanlığı
nın bu komisyon üzerinde ciddiyetle durmasını 
ve demin de arz ettiğim gibi, onun bunun hu
sumetine alet edilmemesini bilhassa istirham 
ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Agun. 
OSMAN MECDİ AGUN (Rize) — Muhte

rem senatörler, ben komisyonda bu teklifin 
konuşulması sırasında muhalif kaldım, muha-
letimin bir tek sebebi vardı. Hâlâ da odur. Yok
sa bu kanun teklifinin her hangi bir tehli
kesi yok. Güçlülere çok veriyor, güçsüzlere az 
veriyor, toprak reformuna aykırıdır, değildir; 
bununla da hiçbir alâkası yok. Çünkü o kısım 
halledilmiş. O kısım 766 sayılı Kanun görüşü
lürken halledilmiş, bitmiş. Hem öyle M, bu 3 
ncü maddeye burada itiraz etmişler, 33 ncü 
maddeye ve onun tatbikatına aidolan geçici 
3 ncü maddeye Millî Birlik Grupundan bir sa
yın üye itiraz etmiştir. Demiştir ki, kaziyei 
muhkemeyi ihlâl ediyoruz, bu madde ile. Ka-
z:yoi muhkeme sebebiyle demiştir. Doğrudur 
bu itiraz. Şu sebeple demiştir, çünkü bunun eni 

boyu şudur. Bu maddenin öyle denildiği gibi 
tehlikesi susu, busu hiçbir şeyi yok, Derinli
ği ve genişliği şu kadardır. Ve bu derinlik ve 
genişlik zilyedlikle iktisaba ait maddelerle 
alâkalıdır, onların değişmeleriyle alâkalıdır. 
Zilyedlikle iktisabın şartları, şekil ve şartları 
muhtelif tarihlerde değişti. Bir tarihte öyle 
idi ki, 20 dönüme kadar olan, meselâ dâva 
açıyordu 100 dönümlük bir arazi zilyetimde 
diyordu, benimdir diyordu. Dâva açıyordu, fa
kat kanun öyle idi ki 20 dönümden fazlası için 
o 10 sene veya 20 sene elinde bulundurduktan, 
gayri malik sıfatiyle elinde bulundurmaktan 
gayri, nizasız, ihtilafsız elinde bulundurmak
tan gayri, bir de vergi kaydı aranıyordu, ka
nun arıyordu. Diyordu ki vergi kaydın var mı, 
bu 20 dönümden fazlası için? Bu kısmın ver
gisini veriyor musun? Eğer araziyi elinde bu
lunduran vergi kaydını ibraz edemiyor idi 
ise hâkime, mahkemeye o zaman hâkim 20 dö
nümden fazlasını reddediyordu. 20 dönüme 
kadar olan kısmını o davacıya bırakıyor, faz
lasını Hazineye kaydediyordu, Hazineye veri
yordu. Mesele bu kadar. 

Sonra, işte biz bu 763 sayılı Kanunu çıkar
tırken 33 ncü maddesinde bu zilyedlikle iktisa
bın şekil ve şartlarını değiştirdik, yaptık? 100 
dönüme kadar vergi kaydı aramadık. Dedik 
ki 100 dönüme kadar bu arazi parçasını niza
sız, fasılasız malik sıfatiyle şu kadar müddet
le elinde bulunduran kimsenin uhdesine bu 
gayrimenkul tescil edilir. Şimdi, kayıt aramadık. 
20 dönüm, böylece bir devirde bir kanuna göre 
vatandaşlar şu şekilde şu kadar alabildiler, 
bir diğor çıkarttığımız bu ikinci kanuna göre 
de 100 dönüme kadar alır olacaklar idi. Bu ikili
ği ortadan kaldırmak için Hükümet bir tasarı 
getirdi. Dedi ki, günâhtır yazıktır, şimdi bu 
kanunla bunlar 100 dönüme kadar alıyor, hal
buki 6 ay evvel yahut bu kanun çıkmadan ev
vel dâva ikâme eden vatandaşlar 20 dönüme 
kadar alıyor, 20 dönümden fazlası ise Hazi
neye kalıyordu. Ben bu fazlayı, bu dâvalar so
nunda böyle tesbit edilen bu fazlayı, vatandaşı
ma iade ediyorum. Yani ne oldu? Bu o kadar 
basit ki, adeta bir malını yani Hazine bir ma-
hm vatandaşa iade ediyor. Ama kendisi ya-
pr.maiı ela bunu Hükümet olarak bizden ka-

| nun olarak istedi. Doğru ve biz de Hazineye 
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aidolan bu kısmı, 80 dönümü diyeyim buna; 
bunun o vatandaşa iade edilmesine karar ver
dik 766 sayılı Kanunla. Şimdi bu bitti. Bu mü
nakaşayla, burada bu duruma itiraz ettiler. Bu 
duruma burada itiraz olundu. Millî Birlikten 
itiraz ettiler. Dediler ki, «Nasıl olur, Kaziyei 
muhkeme vardır, bu kaziyei muhkeme ile 
hüküm, kesinleşmiştir olmaz, veremeyiz» dedi
ler. Sonra bir de «Makable teşmil ediyorsu
nuz» dediler. Bunlar <viddî görünüşlü itiraz
lar idi, ama buna karşı dendi ki, hem de çok 
gariptir, bunu O. H. P. grupundan iki üye söy
ledi, dediler ki bizim Hükümette söyledi «Ada
let duygusuna uygundur bu yaptığımız» dedi
ler. «Biz bu ikiliği bu suretle ortadan kaldı
rıyoruz» dediler. «Adalet prensibini kurtarmak 
için bunu yapıyoruz» dediler. Özeti budur bu
nun. Bu iki fikir oylandı burada. Bu kabul edil
di, adalet duygusu uğruna kaziyei muhkemeyi 
feda ettik. Adalet duygusunu daha üstün tut
muş oldu Senato, yahut Parlâmento. Şimdi çok 
gariptir bu, o zaman Halk Partisinin de, O. H. 
P. Grupunun da iştirakiyle ve savunmasiyle olar, 
bu şeye şimdi buradan toprak reformudur, 
güçlüye dağıtıyoruz, güçsüze vermiyoruz, hal
buki şöyledir, böyledir, reforma aykırıdır iti
razları geliyor. Şimdi durum bu. Durum kati
yen bir mahkeme karariyle bağlı şu kadar bir 
arz parçasının 20 dönümden fazlasını 100 dö
nüme kadar olan 80 dönümünü vermemek, me
selesidir. Hududu bu, şümulü bu eni bu, boyu 
bu. Tamamen bir mahkeme dosyasiyle bağlı
yız, o kadar. Bunda daha başka hiçbir şey yok
tur. 

Şimdi peki ne kaldı? Esas itibayils bu hak
kın iadesi Hazineye aidolan bu kısmın o va
tandaşa iadesi kabul edildi. Ama şimdi bunu 
nasıl iade edereğiz? Bu iadenin şekil ve sürati 
kaldı. O zaman düşünüldü, Hükümet tasarısın
da da var. Hükümet tasarısında diyor ki, ne 
toprak tevzi komisyoniyle alâkalı bu, ne ta
pulama komisyoniyle alâkalı, hiçbiriyle alâkalı 
değil. Bu, bir kimsenin malını, kendi malını 
bir başkasına vermesiyle alâkalı, vereceğim 
diyor Hazine. E., verir. Nasıl verir? Kazalarda 
mal memuru var ve tapu memuru var. Hazi
neyi temsil eden mal memuru var. Öyle diyor 
zaten tasarı, kanun, 766 sayılı Kanunun mak
sadına dâhil. Benim mal memurum ile, benim 

2 . 1 . 1969 O : 1 
tapu memurum vatandaşın müracaatı üzeri
ne 'hu muameleyi yapar. Hiçbir masrafı yoktur, 
iiigbir külfeti yoktur, bu bir dâva ikâmesi de-
ğildii". komisyonları beklemeye mecbur değil
dir çünkü komisyonlar ne vakit gelecektir, bel
li decll. Toprak tevzi komisyonu bir yere ya 
k'cndsrilir, ya gönderilmez. Sonra bu geçici 
nadde, 10 sene ile hudutlu. «10 sene içinde dü
zeltin vaziyetinizi» diyor bu madde. 10 seneden 
sonra artık bundan istifade edemiyecek bu 
vatandaşlar. E. 10 sene zarfında bu komisyon
lar o ırıahalle gitmezse ne olacak? Yine bir 
şey yok iste. Vatandaş da hakkını alamıyacak 
mı? işte bunu halletmek için malmemuru aya-
feda zaten, bulunduğu ilçede mal memuru var, 
vilâyet merkezinde ise mal müdürü var, bu 
muameleyi yapsın diyor. Mesele yok. 

Bu halde bunun için toprak tevzi komis
yonuna şevke, toprak tevzi komisyonu bunu 
dağıtım dışı bıraksın demeye lüzum yok. Bu
nun için kanun sevk etmeye lüzum yok. Biz 
bunu, komisyonda müzakere edilirken arka
daşlara arz ettik, vardır hüküm dedik, yeni 
hüküm getirmeye lüzum yok. Bu Parlâmen
tonun kanun yapmak politikasiyle, siyasetiyle 
ve ciddiyetiyle kabili telif değildir, dedik. De-
ğil beyle bir hüküm varken tekrar bir hüküm 
getirmek bir cümle dahi. bir fıkra dahi fazla 
olarak kanuna eklemek bu laubalilik olur, bu 
kanun yapmanın ciddiyeti ile kabili telif değil
dir. Ben bu bakımdan savundum bunu ama, 
fazla şey göz mü çıkartır dediler, yani hususi 
konuşmamızda. Fazla şey göz mü çıkartır, 
fazlası olsa ne çıkar; bunlar başka şeydir, bu 
olabilir tabiî. Şimdi durum bu. Ama, sabahtan 
beri, saat üçten beri - yediye geliyor saat - kaç 
saattir burada bunun münakaşası yapılıyor, 
başka istikametlere kadar da götürüldü. Aslın
da meselenin eni. boyu, derinliği, şümulü bun
dan ibarettir. Bu itibarla reddini arz ediyorum. 

Burada konuşan Sayın Söi'.cü arkadaşımız 
müspete karsı. «Böyle bir iddia var, ortada» 
diyorum ki, hüküm var; bana demeli ki, hüküm 
yok. Bunu koymazsan, bu hüküm getirilmezse 
bu vatandaşlar bu 80 dönümü, 80 dönüm diyin 
buna, bu 80 dönümü uhdelerine tescil edemez
ler. O itibarla bunu getiriyoruz deyip ispat 
ederseniz, ben de size uyarım, ve buna rey ve
ririm, bir boşluğu dolduruyoruz, derim. 

500 — 



C. Senatosu B : 16 2 . 1 . 1969 O : 1 

Sayın milletvekili arkadaşımız Ziyaeddin 
îzerdem amelî kıymeti olan, kanunda boş olan 
bir yeri doldurmak için bir teklifte bulundu, 
güzel bir tekliftir, ciddî bir tekliftir. Fakat on
dan eser kalmadı, o diyor ki> toprak tevzi ko
misyonu bunu vatandaşın üzerine tescil etsin. 
Gayet güzel, bunu yaparsak bu olur. Ama biz 
bunu da yapmıyoruz, biz tamamen işi çığırın
dan çıkartıp böyle bir duruma getirdik, burada 
da polemik mevzuu oldu, politikacılar istikame
tini değiştirdiler. Tamamen yani kanunun bu 
gerçeği, teklifi bir tarafa bıraktık, burada mev
hum bir şey yarattık. Sanki başka bir şey ya-
ratılıyormuş gibi, konuşuluyormuş gibi, sanki 
Donkişot'un yeldeğirmenlerini dev zannedip 
onlara hücum etmesi gibi kalktılar, mevhum 
bir şeye, bir tehlike gösterip ona hücuma kalk
tılar tabiî yersiz. Teklifin reddi bu bakımdan, 
yani kanun yapmak ciddiyeti bakımından za
ruridir. Yoksa hiçbir tehlikesi yoktur. Bir hü
küm var, bir hüküm daha olsun efendim den
mesi bu şekilde kabul edilmesi Yüksek Senato
ya aittir. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mete, buyurun. 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Başkanım, saygı değer arkadaşlarım; 
mütemadiyen bir yanlışlık olmasın diye uğraşı
yorum. Şu anda, bu saatte huzurunuzu işgal 
edişimin sebebi bu. Şimdi teklif edilen ek mad
denin birinci fıkrası esasen uygulanması gerek
li olan 33, 37, 40 ve 43 ncü maddelerin bir ke
re daha uygulanmasını tekrar ediyor. Bunda
ki sebebi anlıyamıyorum. Mütemadiyen bunun 
için uğraşıyorum. Şimdi eğer, arkadaşlarımın 
verdiği izahata göre toprak tevzi komisyonları 
ve mahkemeler hem 766 sayılı Kanun yürürlü
ğe girmiştir, hem de 4753 sayılı Kanun yürür
lüktedir. 

Usulde birtakım değişiklikler vardır, sara
haten atıf yapılmadan filân maddesi değişti
rilmiştir veya şöyle uygulanacaktır diye belir
li bir hüküm olmadığı için, yanlış uygulamalar 
oluyor, bunu düzeltmek için getirdik bunu, de
seler çok daha kolay olacak bu. Sayın Sözcü 
arkadaşımız bu kanun yeni hiçbir şey getirmi
yor; benim anladığım bu, hiçbir şey getirmi
yor yeni. Ne uygulamada, ne hukuk yönünden, 
ne esas mesele bakımından, bir mülkiyetin doğ
masında falan hiçbir yeni hüküm getirmiyor. 
Ya yanlış uygulamaları gideriyor deseler, belki 

[ bu zamana kadar müzakere dahi yapmıyacağız. 
i Ama, şimdi benim en son vardığım bu kanaat 
| yanlış ise, çıkarda dese ki, yok; bâzı değişiklik

ler vardır, olacaktır derse; o zaman ben yeniden 
meseleyi ele alacağım. Benim şu anda öğrendi
ğim, hiçbir yeni hüküm getirmiyor. Ya uygula
mada?. Efendim, 4753 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinde «belli eder» hükmü var. Halbuki 
766 sayılı Kanunun 32 nci maddesi esasları zik
retmiştir. Bu bundan farklıdır. Binaenaleyh bu
nu tatbik etmesini biz burada sarahaten gösteri
yoruz, bu bir usuli talimat. Yani Bakanlığın, 
Genel Müdürlüğün teşkilâtına göndereceği bir 
talimatı bir kanun sekime getiriyoruz adetâ, ma
hiyeti bu şimdi. En son vardığım kanaat bu. 
Yoksa tevzi komisyonuna arazi nasıl dağıtılır, 
yeni bir hüküm vaz'ediyoruz, buna göre dağıt, 
diyoruz demiyorlar. Evet şimdi en son kanaa
tim bu. İnşallah komisyon sözcüsünün bunu bu
radan ifade etmesini bilhassa rica ediyorum. Ak
si takdirde burada melhuz, gizli bir maksat var 
ise, bunu da açıklıyacaklardir gayet tabiî. Ve 
burası her şeyin açıklanacağı bir yer. Toprak 
tevzi komisyonu bir araziyi şöyle dağıtacak böy
le diye, ya mevcut kanun hükümlerine göre da
ğıtacak filân filân maddelerini uygullar, şeklin
de dediğim gibi bir nevi tamim konusudur bu. 
O zaman hiçbir itirazımız kalmıyacak. Zannede
rim diğer itiraz eden arkadaşlarım da buna bir 
şey demiyeceklerdir. Ve bu kanun ittifakla çı
kacaktır. Ama biz mahkemeye verdiğimiz vazi
feyi toprak tevzi komisyonuna veriyoruz, o bir
takım takdiri hükümler kullansın, o istediğine 
istediği gibi arazi verebilsin; bu anlamda biz bu 
kanunu getiriyoruz derlerse, o zaman elbette bu
na hepimiz itiraz edeceğiz ve bütün itiraz eden 
arkadaşların endişesi de emin olun budur. Aksi 
takdirde daha evvel kesinleşmiş, kanunlaşmış 
birtakım maddelerin burada tekrarından başka 
hiçbir sebep yok. Fazla huzurunuzu işgal etmi-
yeceğim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifi üzerindeki 
müzakerelerin neticelenmesine ve oylamanın ya
pılmasına kadar birleşimin uzatılmasını arz ve 
teklif ederim. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Muğla 

îlyas Karaöz 
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BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Müvazekerelere devam ediyoruz, 
Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, başka da söz isti-
yen yok, sıra tamamlanmış oiluyor. Komisyon 
adına Saym Sözcü İsa Bingöl. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler; bir tasarı veya teklifin kanunlaşması 
mutlaka bir ihtiyaç ve zaruretten doğmuştur. 
Saym Mete burada teklifin vuzuha kavuşturul
masını arzu ettiler. 4753 sayılı Kanunu tatbik 
eden toprak tevzi komisyonları 509 ve 766 sayılı 
kanunlar meriyete girdikten sonra tesbitHerinde-
ki, 4753 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre
dir, yaptıkları tesbitler, 766 sayılı Kanunun es-
pirisi içinde tesbitler yapmakta, zilyed olarak 
mülkiyeti gösterebilen hususları bu kanun fik
riyatı içinde tesbit etmekte ve bunu tesbit ha
rici bırakmaktadır. Ancak, ihtilâf vâki olduğu 
takdirde toprak tevzi komisyonları tatbikatla
rında 4753 sayılı Kanun hükümlerine göre tat
bikat yapmaktadırlar. 4753 sayılı Kanunim 
13 ncü maddesi beyan kâğıtlarının ki, bu be
yan kâğıtları 1 nci maddede tasrih edilmekle
dir, bunların gerçeğe uygunluğunu yetkili 
yerler tasarruf belge ve dayanakları üzerinde, 
yani vatandaşın verdiği beyannameye müsteni
den mahallinde yerinde incelerler. Böylece 
özel kişilere ve Devlete ait arazi belli edilerek 
Devlete aidolanlarm bu belirtilise göre tamıca 
tescili yapılır. 25 ve 26 ncı maddelerin hüküm
leri mahfuzdur. 

Şimdi muhterem senatörler, toprak tevzi 
komisyonunun vazifesi 4753 sayılı Kanunla 
kendisine verilen vazife, topraksız şahıslara 
ve toprağı az olanlara toprak vermek ve ken
disini teçhiz etmek, Türkiye topraklarını boş 
kalmamasını temin etmek birinci maddede ga
ye. Ama dağıtacağı toprağı evvelâ tesbit etme
si lâzım. Yani nerede Hazine arazisi vardır, 
bunu tesbit etmesi iktiza ediyor. Hazine ara
zisinin tesbitiııde umumi mülkiyette tapuya 
tescil edilmemiş bir hususta zilyed hükümleri 
cari olduğuna göre bunu esas almak mevzuu-
bahsolduğuna göre burada kendisi bizatihi bir 

tescil yapamamak durumunda bulunduğuna gö
re Tapulama Kanununun getirdiği espiri içinde 
100 dönümü tesbit harici bırakacaktır. Kendi
sine tevsik edilen belgeler 766 sayılı Kanun 
hükümleri içinde ise. Bunu zaten 1964 den 
beri tatbik ediyorlar. Tapulama komisyonu, top
rak tevzi komisyonları da bunu tatbik ediyor. An
cak itirazlar vâki oduğu takdirde, ihtilâf vâki 
olduğu takdirde toprak tevzi komisyonlan-
nm yetkilendiği ve tatbik ettikleri kanun, 4753 
sayılı Kanun olduğu için 765 sayılı Kanuna gö
re hareket etmedikleri fikriyatı içinde bir müp
hemiyet kalmıştır. Bu müphemiyet bertaraf 
edilsin, 4753 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi 
tatbikatı 766 sayılı Kanunun 33, 37, 42 ve 
43 ncü maddelerine göre amel edilsin diyor. 
Bir vuzuh ve sarahat getiriyor. Bütün şüphele
ri ortadan kaldırıyor, iki köy, yan yana biri
sinde tapulama komisyonu vazife görmektedir, 
birisinde toprak tevzi komisyonu vazife gör
mektedir. Toprak tevzi komisyonu 4753 sayılı 
Kanuna göre ama 766 sayılı Kanun esprisi için
ce. Burada bir vuzuh getiriyor. Hayır o da 
766 sayılı Kanuna göre, bu da 766 sayılı Kanu
na göre tatbik ve amel etmiştir. Bu kanunu* 
766 sayılı Kanunun meriyet tarihi 1964 teiv 
beri. Muvakkat madde 1960 - 1964 arasında 
Haşine adına, tescil edilmiş olanların, ki 1O0 dö
nüme kadar olanları zilliyed lehine tescil ede
bilmek imkânını temin ettiği için muvakkat 
madde olarak 766 sayılı Kanunun muvakkat 
3 ncü maddesi de 4753 sayılı Kanunun tatbika
tında nazarı itibara alınsın ve o da amel edil
sin, Hazine adına tescil edilmiş olan arazi için. 
Hâdise budur, ikinci fıkrası da birinci fıkrası 
da bu rnüphemiyeti ortadan kaldırmak ve vu
zuh getirmek ihtilâfa düşenleri bu ihtilâfların
dan kurtarabilmek içindir. Yoksa 1964 ten be
ri Köy idleri Bakanlığının, Toprak ve İskân Ge
nel Müdürlüs-imün teşkilâtına verdiği talimat 
Hı kaıun hükümlerine uyması yolundadır. 

Sayın Seyhan, Hükümetçe komisyonun faa
liyet yerleri bâzı anormal tatbikata vesile olu
yor diye buyurdular. 4753 sayılı Kanunun 
15 nci maddesine göre «dağıtımın yapılacağı 
yerler Bakamlar Kurulu kararı ile tesbit edilir. 
Ve her ilce bir bölge sayılır» denildiğine göre 
+atMk edilecek yerler daha evvelden Tarım Ba
kanlığının teklifi, ki şimdi Köy İşleri Bakanlı
ğının teklifi ile bu tahakkuk etmektedir. Pek 

— 502 — 



C. Senatosu B : 16 2 . 1 . 1969 O : 1 

anormal bir tatbikatın cereyan etmemesi mev-
zuubahisdir. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Temenni.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN

GÖL (Devamla) — Temenni ise temennilerine 
memnuniyetle iştirak ederim. Ancak böyle 
bir tatbikatın her halde açık ve vazıh olarak 
ifade edilmemesi iktiza ettiği kanaatimi de arz 
ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok... Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, ivedilikle görüşülmesini, oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi 

Madde 1. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa aşağıdaki ek madde ilâve 
edilmiştir. 

Ek madde — Çiftçiyi topraklandırma Ka
nununun 13 ncü maddesinin uygulanmasında, 
766 sayılı Tapulama Kanununun, mülkiyet hak
kının tesbitindeki esaslara ilişkin 33, 37, 42 ve 
43 ncü maddelerinin kayıt malikleri ve zilyed-
ler hakkındaki hükümlerine uyulur. 

Toprak komisyonlarınca Devlet arazisi ola
rak belirtilen ve Hazine adına tesdl edilmiş 
bulunan yerler şartlan mevcut ise 766 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü maddesi uyarınca zil-
yedleri alma tescil edilmek üzere dağıtım dışı 
bırakılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok... 

EEEEM ÖZDEN (istanbul) — Komisyon
dan bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu iki fık

rada 766 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi 
uyarınca zilyedleri adına tescil edilmek üzere 
dağıtım dışı bırakılır. Bu dağıtım dı?ı brakmak 
fiilî midir, yoksa tescil yapılacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Sayın Başkan, tescil ile toprak 
tevzi komisyonları vazifeli değildirler. Tescil 
yetkileri yoktur. Ancak tesbit dışı bırakıp bu 
tesbit dışı bırakmak suretiyle Hazine arazisini 

tesbit eder, zilyed olarak bu tesbitler şeyin dı
şındadır. Tescil yetkileri yoktur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yani fiilî 
tescil hakları yoktur. Tescil mevzuubahis değil
dir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, lütfen kürsüye bu
yurun. Sual soracaklar. 

Sayın Agun. 
OSMAN MECDİ AGUN (Rize) — 37 nci 

madde aslında toprak tevzi komisyonlarının sa
lâhiyetlerini göstermez mi? Şimdi onu iade 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN

GÖL (Muş) — 37 nci madde kendilerinin be
yan ettiği gibi «Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nu hükümlerine göre Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunup kamu hizmetlerine tah
sis olunmıyan taşlık ve delicelik araziden...» de
vam edip gidiyor. Böyle başlıyor. Dedikleri bu 
ise... 

OSMAN MECDİ AGUN (Rize) — Toprak 
tevzi komisyonlarının salâhiyetleridir, değil mi? 
Hattâ fazla<?iyle tescil de edebilir. Toprak tevzi 
komisyonlar? bu maddeye istineden vatandaşın 
üzerine te30.il eder. Devletin hüküm ve tasarru
fu altında olanları tescil eder. öyle değil mi? 

BAŞKAN — Soru mu soruyorsunuz Sayın 
Agun. 

OSMAN MECDİ AGUN (Rize) — Evet. 
öyle değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Devamla) — Değildir Sayın Agun. Şim
di... 

OSMAN MECDİ AGUN (Rize) — Ben an
lamak istiyorum. Yani öğrenmek istiyorum. Bu 
salâhiyet 766 sayılı Kanunla şeye verilmiştir, Ta
pulama komisyonlarına verilmiştir. Yani toprak 
tevzi komisyonunun iken topuiama komisyonuna 
verilmiştir. Öyle değil mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Devamla) — Çiftçiyi topraklandırma 
Zanunu hükümlerine göre diye başlar.. «Taşlık 
delicelik arazi» der. «Tarihinden önce masraf 
ve emek sarfiyle bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik 
veya tarla haline getirilmek suretiyle ihya edil-
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miş gayrimenkûller Hazine adına tesbit ve tescil 
olunur.» 

OSMAN MECDİ AGÜN (Rize) — Kini eder. 
BAŞKAN — Müsaade edin. Karşılıklı olma

sın, cevap veriyorlar. 
GEÇİCİ KOMİSYOH SÖZCÜMÜ İSA BİE-

CÖL (Devamla) Müsaade edin, devam. edeyim. 
«ihya edenlerle kanuni veya akdi halefleri tuta
nakta ve kütüğünde beyanlar hanesinde göste
rilir. Bu fibi yerler haklımda y:tl:ili merciler
ce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muad
del geçici maddesi hükmü uygulanır» der. Tat
min ettim mi? 

BAŞKAN — Demek ki, Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu hükmü ııygulanıyorcnrç efendim, 
Verdikleri cevap bu. 

OSMAN MECDl AGUN (Rize) — Çiftçiyi 
Topraklandırma Komisyonunun bu salâhiyeti 
esasen var. Biz burada 37 nci maddeyi ve hük
münü uygular diyor. Salâhiyet zaten mevcuttur 
burada, tekrar edilmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı siz 
mi bu soruya cevap vereceksiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
AT A YURT (Uşak) — Hayır Sayın Başkan söz
cümüz var. 

BAŞKAN — Sayın Mete. 
MUSLİHİTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— Biraz evvelki sorduğum soru pek vazıh ce
vaplandırılmadı, istirham edeceğim. Buna kesin 
bir cevap versinler. Yani bu kanun Toprak tevzi 
komisyonlarına tapulama komisyonlarının veya 
tapulama mahkemelerinin yetkilerinden bir kıs
mını veriyor mu vermiyor mu? Evet veya hayır 
şeMinde cevap rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Devamla) — Bu kanun toprak tevzi ko
misyonlarına tapulama komisyonunun tescil yet
kisini vermemektedir. 

BAŞKAN —- Sarahaten vermiyor, diyorlar 
efendim. 

Sayın Hazer buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Vermiyorsa bu 

teklifin birinci fıkrasına ne lüzum var? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN

GÖL (Devamla) — 4753 sayılı Kanun hükümle
rine göre yapılmış, fakat 766 sayılı Kanun na
zarı itibara alınarak bir tesbit yapılmış ise zaten 
mesele yok, bir ihtilâf olmamaktadır. Bir mes-
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net bulunmaz, Ama bunların dışında bir tesbit 
yapılmış ise bunu bertaraf etmektedir. Getirdi
ği vuzuh budur. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci buyurun. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Şimdi bir 

çok arkadaşlar bu mevzuda aydmlanmamışlar-
dır. Bu mevzuun da teknik taraflarını en iyi bi
len Sayın Tapu Kadastro Umum Müdürü bura
dalar. Hükümet adına bu mevzuları arkadaşları 
tatmin edecek şekilde konuşabilir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ama Sayın Es
mer, lütfen komisyon yerinden izahat vermek 
ister misiniz? Hükümet adına komisyon yerin
den buyurun. 

HÜKÜMTÎT ADINA TAPU VE KADASTRO 
GENEL MÜDÜRÜ TALİP ESMER — Sayın 
Başkan, suallere amadeyim efendim. Lütfen 
emretsinler arz edeyim, hangi noktaların aydın
lanması gerekiyorsa, bildirsinler. 

BAŞKAN — Tescil hususunu soruyorlar. 

HÜKÜMET ADINA TAPU KADASTRO 
GENEL MÜDÜRÜ TALİP ESMER (Devamla) 
— Efendim, bu kanun teklifi ile toprak komis
yonlarına Tapulama Kanununun uygulanması 
yetkisi verilmemiştir. Sadece, toprak komisyon
ları kendi fonksiyonlarını ifa ederken, Devlete 
ait toprak varlığını tesbit ederken, vatandaşla
rın zilyedlikle iktisabettiği hakların saklı tutul
ması bakımından Tapulama Kanununun zilyed-
liğe ilişkin hükümlerine uymak zorunda olduk
ları açıklanmıştır. Deniliyor ki, buna ne lüzum 
vardır? Bu lüzum şuradan geliyor. Tapulama 
Kanununun 97 nci maddesi Tapulama Kanunu
nun tesbite ilişkin hükümlerinde umumi hüküm
lere bir atıf yapmış olmakla beraber, Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu burada söz konusu 
edilmediği içindir ki, Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun tatbikatında, çıkan ihtilâflarda 
mahkemeler «Bu bir özel kanundur, Tapulama 
Kanunu bunun hükümlerini bertaraf etmemiş, 
buna atıfta bulunmamıştır. Binaenaleyh, biz 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre hüküm 
tesis ederiz» diye içtihadda bulunmuşlardır ve 
bu içtihatlar istikrar bulmuştur. Bu itibarla 
tatbikatta bir aykırılık doğmuştur. Her şeyden 
önce bu aykırılığı bertaraf etmek için bu sara
hatin buraya getirilmesi lâzımdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında «tescil dışı bıra
kılır» dan maksat, bu gayrimenkullerin ilânına-
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ye tescilsiz bırakılacağı mânasında değildir. 
Aslında eğer bunlar Devlet adma tescil edilmiş 
veya Devlet adına tescili edilmeden önce tesbit 
edilmiş ise, zilyedlere iade edilmek üzere yapı
lacak dağıtımın dışında bırakılması kastedilmiş
tir. Şüphesiz ki, tescil ondan sonra geçici üçün
cü maddenin hükümleri içerisinde ya tapıklama 
komisyonlarının, tapu dairelerinin veya mahke
melerinin kararma iktiran etmesi lâzımdır. Bu 
hususiyet buradan ileri gelmektedir, arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu izahata gö
re bu teklifin birinci maddenin birinci fıkrasın
da mevzuubahsottan hususlarda toprak tevzi ko
misyonları tapulama komisyonları gibi hareket 
edecektir. Aksi takdirde buna lüzum yoktu. 
İkincisi de ikinci fıkra Devlete ait, Devlet na
mına tesbiti yapılmış olan araziye de zilyedlik 
hakları belirtilen kimselerin de bugün olmasa 
bile yarın tescillerini temin etmek gibi bir hü
küm getirtmiştir. Yani iki bakımdan da top
rak tevzi komisyonlarını tapulama komisyonla-
rının yerine koyma maksadı güdüyor. Bu itibar
la yanlıştır. 

BAŞKAN — Böyle bir husus var mı efen
dim, Sayın Esmer. 

HÜKÜMET ADINA TAPU KADASTRO 
GENEL MÜDÜRÜ TALİP ESMER — Sayın 
Başkanım, bendeniz bu teklifin müzakereleri sı
rasında ilgili komisyonlarda bulunurken en çok 
hassasiyet gösterdiğim nokta bu idi ve şunu arz 
etmek isterdim ki, toprak komisyonları bu türlü 
faaliyetlerinde Tapulama Kanununun uygula
ması ile ilgili ve başka bir teşkilâta ait yetkileri 
kuJllanamamalıdır. Bövle *»'« yetki tedahülü ol
mamalıdır diye ileri sürdüğümüz husus komis
yonlarca da benimsenmiş ve öyle zannediyorum 
ki, Meclis Adalet Komisyonu raporuna da geç
miştir bu husus. Şu itibarla, toprak komisyon
larının, tapulama komisyonlarının yetkilerini 
kullanmadı asla söz konusu değildir. Ancak, 
Tapulama Kanununun tesbite ilişirin, miktara 
ilişkin zilyedlik haklarının tesbifee ü r M n hü
kümlerine uyması zorunluğu vardır. Yari bizim 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda yüzölçü
mü ile, zilyedlikle ilgili bir hüküm yoktur. Bina
enaleyh, ziîyedliğin tesbiti esaslarında Tapula
ma Kanununa bağlı değiliz d'yerrsrnokri için 
bu hüküm buraya getirilmiştir. 

I BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu sual mi sora
caksınız efendin, 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Hayır 
birinci madde üzerinde söz istiyorum Başkanım. 

BAŞKAN — Buhurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Efen
dim, ek maddenin ikinci fıkrasında sevk edilen 
hüküm şu : «Toprak komisyonlarınca Devlet 
arazisi olarak belirtilen ve Hazine adma tescil 
edilmiş bulunan yerler, şartları mevcut ise 766 
sajılı Kanunun geçici üçüncü maddesi uyarınca 
zilyedler adma tescil edilmek üzere dağıtım dışı 
bırakılır.» 

I Çimdi komisyon bir köye veyahut dağıtım. 
I bölgesine, tesbit bölgesine girdiği zaman, iki iş 

yapar. Birisi, şahıs arazisini tefrik eder, diğeri 
Hazine arazisini tefrik etmektir. Bunlardan şa
hıs arazisi olarak tesbit edilen veya şahsın ta
pulu ise zaten otematikman onun mülkiyetinde 
bırakılır. Tapulu değil de zilyedlik ile iktisabe-
dilmiş bir a^asi ise bunu ela belirtir, yani belirt
me tutanakları vardır, o tutanaklarda belirtir. 
Filân parsel der, ama dağıtım dışı bırakmak 
ü^ere belirtir, Belirtmesinde der ki, «Filân şah-
s"n i-;^aknde arazi» bu belirtmeler yapıldıktan 
sonra, diğer kısım, itirazsız olan ve Hazinenin 
mülkiyetinde bulunduğu kesin olarak anlaşılan 

I fesin TIa^in3 adına tescil edilir. Fakat şahıs uh
desi ndo brdırrdağu belirtilen kısımlar bilâhara 
dağrirn dışı bırakılır, yani Hazine uhdesindeki-

I ler birhT*a dağrtüdığı halde şahıs mülkiyetinde 
TTeya zilyedi iğinde bulunan kısımlar, dağıtım 

\ dışı bırakılır. Bun1 arda da şahıs ya adlî mah-
\ karneye gider, ya umumi mahkemeye gider tes-
j cil davası a s^ak suretiyle hakkını isbat eder, 
! mülkiyet hakkına sahibolur, tapuya sahibolur 
| voyahv-t tapulamanın girmesi suretiyle, tapula-
İ rıa, kadastro süratiyle mülkiyet sahibi olur. Ve 
i bu şirretle tapp.srmu alır. 
i Bulada sevk edilen hükmün bu mânayı taşı-
İ dığı kanaatindeyim. Bu bakımdan maddede bir 
| hata o?madiğini zannediyorum. Aynen kabulün-
j de isabet mütalâa ederim. Saygılarımla. 
• BAŞILİIT — Madde ürerinde söz istiyen 
; 3ayın üye?,.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
I yorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
j mistir, 
İ Ma de 3 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü-
| rürıüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Teklifin tümü açık oya vaz'edilecektir. Ku
tular dolaştırılacaktır... Kutular dolaştırılsın. 

Bir takrir var okutuyorum. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Açık oy takriri mi var?... 
BAŞKAN — Hayır efendim, bu Hazine ile 

ilgili olduğu için Millet Meclisinde acık oya 
vaz'edilmiş, bu itibarla tümü Cumhuriyet Sena
tosunda da açık oya vaz'edilmektedir. 

Takriri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Bu görüşülmekte olan kanundan sonra gün
demde bulunan ve aktarma ile ilgili olup müd
detli olan 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ve 11 nci sırada bu
lunan tasarıların görüşülebilmesine kadar otu
rumun uzatılmasının teminini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Sakarya 

Osman Saiihoğlu 

BAŞKAN — Sayın Saiihoğlu, bir usulsüzlük 
yapmamak için şu hususu arz etmeme müsaade 
ederseniz, zatiâliniz Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu Sözcüsüsünüz. Halbuki bu 
aktarma kanunları Bütçe ve Plân Karma Komis
yonundan gelmiştir. Bu itibarla Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonunun başkan veya sözcüsü ta
rafından takririn verilmesi iktiza eder. Bunun 
için oya vaz'edemiyeceğim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı, şu 
anda Bütçe ve Plân Komisyonu toplantısmdadır 
ve toplantı devam etmektedir ve bana yetki ver
miştir. 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Karma Komisyo
nu halen müzakerede bulunduğu cihetle Sayın 
Saiihoğlu'nun ifadelerine itibar olunmaktadır. 

Kendilerine Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
tarafından, Karma Koimsyon Başkanı tarafın
dan yetki verildiği beyan edilmektedir. Bu hu
sus sayın üyenin beyaniyle Başkanlık tarafın
dan kabul edilmiştir. Bu takrir aktarma kanun
larının çıkmasına kadar mesainin devamını ta-
lebetmektsdir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. —• Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişikşlik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Milleti Meclisi 1/547; Cumhuriyet Senatosu 
1/913) (S. Sayısı : 1178) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza vaz'ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 19b8 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge-

nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde 
yazılı tertiplerine (451 455) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 
Bölüm Lira 

(A/l) 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

12000 Personel giderleri 447 197 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
34.000 Malî transferler 451 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 807 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1178 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi okunan cetvellerle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) 
bölümünün 72.400 ncü (Geçen yıldan devreden 
nakit) maddesine 451 455 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde s ^ istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arş edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya vaz'edilecektir. Kü
reler dolaştırılsın. 

3. — Anl:(va Üniversitesi 10CR yılı Bütçe 
Kanuni t. na bağlı cetvellerde dr/isikl;k ycpıl-
ması hakkında, kanun tasarısı re Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/560; 
Cumhuriyet Senatosu 1/911) (S. Scıyısı : 1179) 
(D 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarmm tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok. Maddelere geçilmesini oylanır za arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniverritesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 

işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
(Diyarbakır Tıp Fakültesi) adı altında yeni
den açılan tertiplerine 3 126 952 lira olağanüs
tü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddenin cetvellerini okutuyorum. 

(1) SAYILI CETVEL 
illim Lira 

(1) 1179 Sıra Sayılı basmay 
nundadır. 

(ulağın so-

Diyarbakır Tıp Fakültesi 
(A/ l ) 

Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 596 847 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 230 501 
BÂŞK4H — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14,000 Hizmet giderleri 102 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 000 Çeşitli giderler 1 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Tıp Fakültesi 
(A/2) 

Yatırım harcamaları 
21.000 rçtüt ve proje giderleri 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23000 I'akina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 425 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Tıp Fakültesi 
(A/3) 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 So-yp.l transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan cetvellerle bir
likte oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Eabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
Rektörlük kısmında 35.000 nci (Sosyal trans
ferler) bölümünün 35.210 ncu (% 1 ek karşılık
lar) maddesine 6 500 liralık ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
3 133 452 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele, ili
şik 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — İlişik cetvelle birlikte madde
yi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin so
nuna ilişik 3 sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin so
nuna ilişik 4 sayılı cetvelde yazılı taşıtlar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaş
tırılsın. 

Sayın Özden tümü üzerinde buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; günün bu geç 
saatinde sizlerin huzurunu işgal ettiğim için özür 
dilerim fakat ben öteden beri Türkiye'nin kal
kınması ancak ve ancak eğitimle mümkün ola
bileceğine inanmış bir insan olarak bir iki söz 
söylemek için kürsüyü işgal ettim. Tekrar tek
rar özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de eğitim me
selesi hakikaten çok mühim mesele; paramız 
yok, vasıtalarımız az, bilhassa öğretici üyeleri
mizin kapasiteleri dar ve büyük profesörlerimiz 
az. Bu noktadan biz emekliyerek ileri doğru gi
diyoruz ve bu emeklemeden de çok zarar görü
yoruz. Bütün dünya, büyük fen ve ilim içinde 
uğraşırken ve Amerikalılar büyük bir başarı 
üe ay'ı zaptederlerken, Türkiye'de eğitim işinin 
bu kadar zayıf olması cidden bize üzüntü ver
mektedir. Bu arada işte bâzı böyle kanunlar ge
liyor, inşirah duyuyorum ve çok seviniyorum. 
Bilhassa Diyarbakır'da bir üniversiteye tahsisat 
verirken gönül ferahlığı ile bu oyumuzu kulla
nıyoruz. Diyarbakır Üniversitesi bir zamanlar 
hayal idi. Bir zamanlar Diyarbakır'ın kazaların
da ortaokul yok idi. Şimdi Diyarbakır'ın kazası 
olan meselâ Silvan'da bir lise yapılmak üzere
dir. Binası yarım kalmıştır, halkın ianesiyle ya
pılmaktadır. Ben Millî Eğitim Bakanından rica 
ederim, buradaki lise binasını bir an evvel ikmal 
etsinler ve tedrisata açılır hale getirebilsin. 
Üniversiteler, liseler, sarat okulları Türkiye'de 
ne kadar açılırsa, ne kadar eğitim, siz daha iyi 
bilirsiniz, sizin fikrinizi de tervicen söylemiş olu
yorum ne kadar ileri giderse Türkiye'de refah, 
saadet ve bilhassa parti kavgaları o kadar eksi
lir. Bu kanaatimi izhar ettiğimden dolayı mem
nunum. üniversitelerin memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ. 
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CELÂL ERTUC (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Profesörler Kurulunun 4936 sayılı Üniver
siteler Kanunu uyarınca Diyarbakır'da bir fa
külte açmak suretiyle, sağlık hayatımıza ve Türk 
kültürüne yaptığı büyük hizmetten dolayı bu fa
kültemizin muhterem öğretim üyelerini candan 
kutluyorum. 

Öğretim müessesemizin, Ankara Tıp Fakül
tesinin ve Üniversite Senatosunun aldığı bu ka
dar yüksek öğrenim müesseselerimizdeki hoca
larımızın Anadolu'nun neresinde olursa olsun, 
şevkle çalışmak ve tahminlerin hilâfına kültürü 
oralarda yaymak ve Türk halkına hizmet etmek 
arzusunun ne kadar canlı bir misali olduğunu 
burada görmekteyiz. Ankara Üniversitesini yap
tığı bu hayırlı hizmetten dolayı tekrar kutlar
ken, Yüce Parlâmentonun da bu fedakârlıklara 
karşı hiçbir maddi fedakârlığı esirgemediğini 
bugün verdiğiniz oylarla isbat etmiş bulunuyor
sunuz. Bu itibarla Diyarbakır Tıp Fakültesinin, 
Diyarbakır Üniversitesi çekirdek teşkil edeceği
ne inanıyorum ve Tanrı'dan kısa zamanda Di
yarbakır'ın, bu Doğu şehrimizin bir üniversite
ye de kavuşmasını temenni ediyorum. Bu kanu
na verdiğiniz, vereceğiniz müspet oylardan do
layı da sizleri de tebrik ediyor, teşekkür ediyo
rum. (Alkışlar) 

4. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/548; Cumhuriyet 
Senatosu 1/915) (S. Sayısı : 1180 (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 1180 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
678 350 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

(A/l) 
Veteriner Fakültesi 

12.000 Personel giderleri 353 865 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 141 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 100 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 77 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rektörlük 
35.000 Sosyal transferler 2 885 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan cetvelleri ile birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
678 350 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Tasan açık oya sunulacaktır, küreler gezdi
rilsin. 

5. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/564; 
Cumhuriyet Senatosu 1/917) (S. Sayısı : 1181) 

(D 
BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını 

oylarınıza sunuyorum. Raporun okunmamasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Raporun okunma
ması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
119 730 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Merbut cetvelleri okutuyorum. 
Bölüm Lira 

(A/3) 
Rektörlük 

35.000 Sosyal transferler 1 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 118 615 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1181 S. Saydı basmayan tutanağın so
nu udadır. 

Maddeyi okunan cetvelleri ile birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
119 730 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler gezdi
rilsin. 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçesine ek ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/563; Cum
huriyet Senatosu 1/916) (S. Sayısı : 1182) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını 
oylarınıza sunuyorum. Okunmamasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlilkeri Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin 35.000 nci (Sosyal trans-

(1) 1182 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun eladır. 
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ferler) bölümünün 35.220 nci (Emekli ikrami
yesi) maddesine 80 500 lira ek ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1968 y.lı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 61.C0C "ici (Devletçe yöne
tilen kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 ncu 
(Döner ser \ı,ye gelirleri) maddesine 80 500 lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Tarım ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır, küreler 
dolaştırılsın. 

7. —• 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin İmar ve İskân 
Bakanlığı ile Hediye Bakanlığı kısımlarına 
49 900 OOO liralık ek ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Senato
su 1/918) (S. Sayısı : 1183) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmama
sını oylarınıza sunuyorum. Okunmamasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Raporun okunma
ması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 1183 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin İmar ve İskân Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı kısımlarına 49 900 000 liralık 

ek ödenek verilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cet
velde yazılı tertiplerine 49 900 000 liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddenin cetvellerini okutuyo
rum, 

Bölüm Lira 

(A/2) 
İmar ve İskân Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 44 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

33.000 İktisadi transferler 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan cetvelleri ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edümiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacak
tır, küreler dolaştırılsın. 

1178 S. Sayılı tasarıya oyunu kullanmıyan 
var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

1179 S. Sayılı tasarıya oyunu kullanmıyan 
var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

1180 S. Sayılı tasarıya oyunu kullanmıyan 
var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
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Oylarını kuUanmıyan sayın üyeler lütfen 
kullansınlar. Oyunu kullanmıyan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 1181 - 1182 - 1183 sıra sa
yılı kanun tasarılarınm açık oylama işlemi bit
miştir. 

4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanım teklif inin aç:k oylamasına (94) 
sayın üye iştirak etmiş; (78) kabul, (14) ret. 
(2) çekinser. Teklif kanunlaşmıştır. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına (63) sayın üye iştirak etmiş; 
(63) kabul. Gerekli nisap bulunmadığından oy
lama tekrarlanacaktır. 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına (64) sayın üye oy kul
lanmış; (64) kabul. Gerekli nisap bulunmadığı 
için oylama tekrarlanacaktır. 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının açık oylamasına (64) 
sayın üye iştirak etmiş; (64) kabul. Gerekli 
nısabolmadığı için oylama tekrarlanacaktır. 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanım tasarısının açık oylamasına (65) 
sayın üye iştirak etmiş; (64) kabul, (1) çekin
ser. Gerekli nisabolmadığmdan oylama tekrar
lanacaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
196S yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hak
kında kanun tasarısının açık oylamasına (64) 
sayın üye iştirak etmiş; (64) kabul. Gerekli ni
sap bulunmadığından oylama tekrarlanacaktır. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin imar ve İskân Ba
kanlığı ile Maliye Bakanlığı kısımlarına 
49 900 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkın
daki kanun tasarısının açık oylamasına (63) 
saym üye iştirak etmiş; (63) kabul, gerekli ni-
saboîmadığı için oylama tekrarlanacaktır. 

Çalışma saatimizi 1 saat geçmiş bulunduğun
dan ve başkaca bir karar alınmadığı cihetle, 
7 Ocak 1969 Salı günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,55 

6, — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI S O BULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri Bonn'dahi büyükelçilik binamıza 
dair yazüı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp'in cevabı (7/498) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından Yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri 
Soru : 
İstanbul'da münteşir Yeni Gazete'ye Ahmet 

Emin Yalman imzasiyle çıkan bir Bonn mektu

bunda yeni inşa edilen Büyük Elçilik binamı
zın yer yer çökme gösterdiği bildirilmekte, se
bebin statik hesaplarındaki yanlışlık ve çizgi 
hatasından ileri geldiği, Alman makamlarının 
çökme tehlikesine karşı üst katlara kasa ko
nulmasına bile müsaade etmedikleri ilâve olun
maktadır, Buna göre : 

1. inşaatı yeni biten Bonn'daki Büyükelçi
lik binamızda gerçekten çöküntü tesbit edilmiş 
midir?.. 

2. Böyle bir durum varsa sebebi statik he
saplardaki hatamı, yoksa uygulama hatası mı
dır?. 

3. Hata statik hesaplarda ise sorumluları 
kimlerdir? 
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4. Alman inşaat firması zamanında hesap- I 
ların yanlışlığını ileri sürerek bunların bir de
fada Alman yetkililerine inceletilmesini teklif 
etmiş midir? Buna ne cevap verilmiş, bu ikaza 
rağmen hesap ve projelerin yeniden gözden ge
çirilmesi düşünülmüş müdür? 

5. Arızanın giderilmesi imkânı var mıdır? 
Varsa malî portesi nedir? Yoksa bina için ne 
düşünülmektedir? 

6. Sorumlular hakkında idari ve hukukî ta
kibat açılmış, kusur tesbit edilmiş midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 24 . 12 . 1968 

Yapı ve imar İşleri Reisliği 
U. Evrak Md. ğü No. 35029 

Daire: Reis 
Fen Heyeti: Mua. Md. 
Sayı: 68-l/E-13262 

Konu: Sayın Salih Tanyeri'-
nin soru önergesi. ' 

i 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına i 

İlgi: a) 12 . 11 . 1968 gün ve Kanunlar 
Müdürlüğü 9353/6/515/2219 sayılı yazınız. i 

b) 2 . 12 . 1968 gün ve Kanunlar Müdür- j 
lüğü 9353 '1 /498 - 2401 sayılı yazmaz. ; 

Dışişleri Bakanlığımız adına Bonn Büyükel- • 
çişi ve Müteahhit A. H. i Ban Firması arasında ! 
5 Ekim 1965 tarihinde aktedilen mukavele ge
reğince inşaatına 11 Ekim 1965 tarihinde baş- : 
lanılmış bulunan Bonn Büyükelçilik binası inşa- | 
atının; meslekî, idari ve teknik kontrollüğü; ' 
Dişisi en Bakanlığımız adına, müellif mimar ta- i 
rafından mahallî bir mimarla teşriki mesai su- j 
retiyle yürütülmüştür. i 

Ancak, Müteahhit A, H. i. Ban ile ihtilâfa 
düşülmesi neticesi Bakanlığımız ihtilâfın halli- j 
ne yardımcı olmuş; ve 13 . 7 . 1967 tarihinden ! 
itibaren - kaba inşaatı tamamen ve ince inşaatı | 
kısmen tamamlanmış olan binanm teknik neza- j 
ret ve idari istişare sorumluluklannı Bakan- ' 
lığımız üzerine almıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Salih Tan
yeri'nin tevcih etmiş olduğu suallerin cevap

ları aşağıda arz olunmuştur. 
C. 1. Bonn Büyükelçilik binasında her 

hangi bir çöküntü ve yıkılma mevzuubahis de- | 

ğildir. Ancak, A. H, i, Bau Firması 22 .4.1968 
tarihinde Residans binası bodrumundaki hava
landırma odası üstündeki döşemenin senini yap
tığını ve kılcal çatlaklar meydana geldiğini tes
bit ederek, 13 . 5 . 1968 tarihinde inşaat mahal
line gitmiş olan kontrolümüze bildirmiş ve der
hal gerekli takviye yapılmıştır. 

C. 2. Takviyeyi mütaakîp bütün statik he
saplar müteahhit firmaca ve Bakanlığımızca tet
kike tabi tutulmuştur, 19 . 8 . 1968 tarihinde 
inşaat mahallinde Bakanlığımızca tetkikat yap-
tmlmış; ve netice olarak binanın heyeti umumi-
yesinde statik ve tatbikat yönünden önemli bir 
kusur tesbit edilememiştir. Ancak, münferidola-
rak bâzı kirişlerde statik hesap ve resim hatala-
n görülmüştür. 

Tatbikatta müteahhit firmaya projelerden 
•demir listesi çıkarma hizmeti verildiğinden, bir 
kirişte de bu hizmetin yetersim yapıldığı görül
müştür. 

C. 3. 2 nci maddede bahsedildiği gibi: Bir 
kirişteki hatadan müteahhit firma, hesap ve re
sim hatalanndan proje müellifi ve dolayısı ile 
statik proje müellifi, tatbikattaki tâdillerin ge
reği gibi yapılmamasından ise teknik kontrol
lük sorumlu görülmüştür. 

C. 4. İnşaatın başlangıcında A. H. i. Bau 
Firması, statik hesap ve resimlerin usul icabı 
yetkili Alman makamlarınca tetkik ve tastikini 
istemişse de, bu talep kontrollükçe uygun gö
rülmemiş; sadece demir listelerinin tanzimi ve 
resimlerde konstrüktif esaslann tesbiti isi mü
teahhide verilmiştir. Statik hesaplar, talebine 
rağmen firmaya müellif tarafından verilmemiş
tir. 

C. 5. Alınmış ve alınacak tedbirlerle her 
türlü mahzur giderilmiş olacaktır. Bu tedbirle
rin mâli portesi 10 - 15 bin DM. civarındadır. 

C. 6. 2 nci maddede bahsedilen tetkikat 
neticesi 3 . 9 . 1968 tarihinde tanzim edilen ve 
ayrıca da sorumluluktan belirten teknik rapor, 
âkit makam Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 
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4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Teklif kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAB 
M. Kâzım Karaağaçk-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen!ocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 

TABİÎ ÜYELER 
Mehmet öz güneş 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

Üye si iyisi : 183 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 78 
Reddedc 

Çekin s ( 
Oya katılmıy;^ 

Acık üye I 

nler : 14 
îrler : 2 
nlar : 89 
kler : 0 

[Kabul edenler] 

Alâettin Yılmıaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Öızıçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

[Reddi 
AYDIN 

Halil Goral 
ELAZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozıoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 
A. Orhan Akça 
î. Elem Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 

MARDİN 
Abdırrrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

denler] 

İSTANBUL 

Ekrem Özden 

Cemal Yıldırım 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 

KARS 
Mehmet Hazer 

RİZE 
0. Mecdi Agun 
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SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Akaoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özıgıür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(i. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TOKAT 

Zihni Betil 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

[Çekin serler] 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. A.) 

[Oya kahlmıyanlar] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreldoğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

ÎÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V. 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bgk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi öaer 

MANİSA 
Doğan Barutculoğlu 
Oral KaraosmaiDoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NlĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Zerin Tüzün 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
^uad Hayri Ürgüplü 

* • * « 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet S i m Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
Şeref Kayalar 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 63 

Kabul edenler : 63 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 120 

Açık üyelikler : 0 
[Kabul edenler] 

ÇANAKKALB 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Terfik Kutlar 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bing'il 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

[Oya katılmıyanlar] 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. 1.) 

ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayrı Dener 

Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
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Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BtTLİS 
Orhan Kürüm 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılnıaiztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKTRI 
Gürhan Titrek 

CORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergene!i 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

C. Senatosu B : 16 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KTRKLARELl 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

2 . 1 . 1969 O : 1 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

StlRT 
Abdurrahman Kavak 

SIVAS 
Âdil Altay 

Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öıztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Sadi Kocaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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C. Senatosu B : 16 2 . 1 . 1969 O : 1 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına veıilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADANA 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Hejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Alâettin Yılmıaztürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 64 

Kabul edenler : 64 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar : 119 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 

Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Boaoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

[Oya katılmayanlar] 

Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

Fahri Özdilek 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

1 NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

1 ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA. SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 

Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
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Mehmet Ünaldı 
(Bşk. AT.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Yural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Engeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Tıopaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Naizif Çağatay 
Necip Mirkelâmıoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
LûtfiTokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevizi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuioğhı 
Oral Karaosmamoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 

Nurettin Ertiürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kazım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 64 

Kabul edenler : 64 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 119 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmıaıztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 

Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat üztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ X V . X J L J- KjJ-i-1-IU-L 

Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersaın 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

[Oya katılmıyanlar] 

Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 

Muzaffer Yurdakuler 
(i. ü.) 

ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
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Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğıız Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

ÎCETi 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Ora! Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlü 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

^ * » 
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Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : '65 

Kabul edenlter : 64 
Reddedenler : 0 

Çekinsorler : 1 
Oya katılmıysnlar : 118 

Aşık üyelikler : 0 

[Kabul edenlerj 

ADANA 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaejh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeaıocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkâya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

Alâettin Yılmaıztürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi lîçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bıoztoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

[ÇekinserJ 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 

[Oya katılmıyanlar] 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âdil Ünlü 

Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
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Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet örEon Tuğrul 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özletin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğhı 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Naızif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Sami Turan 
KIRKLARELİ 

Ali Alkan 
KIRŞEHİR 

Halil öızmen 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lûtfi Tofcoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaiosmamoğlıı 
A. Orhan Süersaın 
Ruhi Tnnakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDTN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BtTLlS 
Orhan Kürümoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 

Üye sayısı : 183 
Oy verenkr : 64 

Kabul edenler : 64 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 119 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

İÇEL 
V 

Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 

| Ekrem Özden 

[Oya katı 

Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

| Swai O'Kan 

Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

ÎZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NIĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

•* 
imtyanlar] 

Eahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

1 Ahmet Yıldız 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
n . Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
TTn «ATI O r a l 
J—LCvOCU-l \y L CfcJ. 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

\ Adil Ünlü 

Muzaffer Yurdakuler 
(î-Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünldı (Bşk.V.) 
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AĞRI 1 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Haül Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
1. Safari Çağlaya>ngil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
CDurhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket ötaçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin ÇJizpelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nftf?a E t e n e l i 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 1 
Ömer Ueueal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
lssan Tapaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgem 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gtimüfoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay" 
Necip Mirkelâmioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Neşret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 

Ali Mkm 
KIRŞEHİR 

| Halil özmen 

KOCAELİ | 
Hikmet İsmen 
LûtöTokoğlu(Bşk.V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
FaHh özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
P v ğ p ı Barutçraıoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersaın 
Ruhi Tunakan 

M ARAŞ 
Adnan Kapaküçük 
Hilmi boydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşoğlu (B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
| Abdurrahman Kavak 

SÎVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Er türk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntas 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hooaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

ÜRFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Ak adla 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet lizmen 
Sadi Kpçaj 
Fahri KJorutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayftır Sökmen 
Zerin Tütsün 
Ragıp Üner 

| Suat Hayri Ürgüplü 
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1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin îmar ve İskân Bakanlığı ile? 
Maliye Bakanlığı kısımlarına 49 900 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısına; 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmamıştır.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celîâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarhcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

Üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 63 

Kabul edenler : 63 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katlim ıy ani ar : 120 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

[BİTLİS 
Orhlan Kürünnoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gfüleız 
Alâettin Yılnuaıztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Tekirj Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpıolat 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

[Oya kotûtmyonlar] 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 

{ Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
31. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünldı (Bşk. V.) 

Abdülkerim Saraçoğlut 
MUĞLA 

Ilyas Karaöz 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltanı 
Ahmet Demiryüce 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekat& 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş. 
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ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
'İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Ortoon Tuğrul 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özjçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Erfgeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topalloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Fevtei Halıcı 
FaMh özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı özer 

MANİSA 
T>oğa<n Baruteuıoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Er türk 
Rifat Öçten 

Hüseyin öztürk 
TEKİRDAĞ 

Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Koratürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

- . .>. . . 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

16 mî BİRLEŞİM 
3 . 1 . « 9 

Saat : 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ 0HN1L 
KUEULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

u 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTL 

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Özel yüksek okullar hakkında Araştır
ma Komisyonu, raporu. (10/14) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 11 . 1968) 

2. — Cumhuriyet Senatosu. Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, buğday, ekmek ve diğer unlu 
maddeler konusunda Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/22) 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin 'Tu
zun ve Mehmet Özgüneş'in, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına dair İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 2/202) 
(S. Sayısı : 902 ye ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 12 .1968) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh
met Özgüneş ve 34 arkadaşının, yazılı sorulara 
dair önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (Dağıtma ta
rihi : 16 . 12 . 1968) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan Kredi Anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

X 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/547; Cumhuriyet Senatosu 
1/913) (S. Sayısı : 1178) (Dağıtma tarihi : 
24 . 12 . 1968) 

Perşembe 
15,00 

X 7. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve ©ütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meçlisi 1/560; 
Cumhuriyet Senatosu 1/914) (,Ş. Sayısı : 1179) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1968) 

X 8. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Biatçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/548; Cum
huriyet Senatosu 1/915) (S. Sayısı : 1180) 
(Dağıtma tarihi : 24 , 12 . 1968) 

X 9. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meçlisi 1/564; 
Cumhiirjyet Senatosu 1/917) (S. Sayısı : 1181) 
(Dağıtma tarihi : 24 , 12 . 1968) 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesine ek ödenek ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/563; 
Cumhuriyet Senatosu 1/916) (S. Sayısı : 1182) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 12 . 196$) 

X 11. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin İmar ve İs
kân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kısımlarına 
49 900 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet (Se
natosu 1/918) (S. Sayısı : 1183) (Dağıtma ta
rihi : 24 . 12 . 1968) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 4753 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec-«. 
lisi 2/437; Cumhuriyet Senatosu 2/252) (S. Sa
yısı : 1159) (Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1968) 
(Bitiş tarihi : 5 . 1 . 1969) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1159 

4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 /437; C. Senatosu 2/252) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 713) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say% : 3652 

5 .10 . 1968 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 10 . 1968 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi dos-
yas?. ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not. : Bu teklif 1 . 2 . 1967 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3.7; 30 . 9 ve 2 . 10 . 1968 tarihli 84, 86 ve 87 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayıs% :713) 

Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2/252 

Karar No. : 2 

5 . 12 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 . 10 . 1968 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
«oy ile kabul edilen, 4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, Geçici Ko
misyonumuzun 5 . 12 . 1968 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tet-
İkik ve müzakere edildi. 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi (D) fıkrasını değiştiren 6335 sayılı Kanun gereğince ya
pılan tevhitlerde ve açılan tescil dâvalarında gayrimenkullerde zilyedliğe mütedair diğer şartlar 
mevcııdoldnğu halde vergi kaydının bulunmaması sebebiyle tamamı Hazine adına tescil edilmekte 
idi.- 766 sayılı Tapulama Kanununun geçici 3 ncü maddesi bu gayrimenkullerin 100 dönümüne ka
dar olan kısmını aynı kanunun 33 ncü maddesindeki şartlar mevcudolduğu takdirde zîlyedleri 

..adına tesbit ve tescil edilmesini sağlamıştır. 
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4753 sayılı Kanun hükümlerine göre hizmet gören toprak komisyonları, mahkemeler ve t apu la 

ma teşkilâtı gibi 509 sayılı Tapulama Kanununun uygulama tarihi olan 4 . 8 . 1964 tarihine kadar 
6335 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Hazine adına gayrimenkullerin tescil işlemlerini yaptırmış
tır. 

Tapulama Kanununun geçici 3 ncü maddesi hükümlerinin lehlerine uygulanımasını istiyen vatan
daşların dâvaları 4753 sayılı Kanunun özel bir kanun olduğu gerekçesiyle hâzı mahkemelerce red
dedildiğinden tatbikatta aksaklıklar ve eşitsizlikler hâsıl olmaktadır. 

Millet Meclisinden Geçici Komisyonumuza intikal eden bu kanun teklifi beyan olunan farklı mu- -
ameleleri ortadan kaldırmaktadır. 

Ayrıca; 'birinci maddenin birinci fıkrası da tapulama ve toprak komisyonlarının uyguladığı Ta
pulama Kanununun 33, 37, 42, 43 ncü maddelerinin 4753 sayılı Kanunun 13 ve ek 7 nei maddele
rinin tatbikatına sarahat vermektedir. 

Bu suretle de teklif komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi Genel Kurulunca -
kalbul edilen şekli ile aynen kaimi edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Uşak Muş Afyon K. Eize 

M. F. Atayurt 1. Bingöl K. Karaağaçlıoğlu Muhalefet şerhim eklidir -
O. M. Agun 

Sivas Çankırı Balıkesir Tabiî Üye 
N. Ertürk G. Titrek N. Sarlıcalı 8. Küçük 

Muhalefet Şerhi 

Toprak Tevzi Komisyonu mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslara riayet eder. Bunun için: 
ayrıca hüküm sevk etmeye lüzum yoktur. Mülkiyet hakkının tesbiti adalete ve kanunlara riayetin 
neticesidir. Böyle olunca Hazine adına tescil edilmiş bulunan yerlerde zilyedleri adına tescil edi l 
mek üzere dağıtım dışı bırakılır. Tatbikatta böyle idi. Bu itibarla kanun teklifine lüzum yoktur. 

Bu sebeple muhalifim. 
Mecdi Agun 

Rize Senatörü 

C. Senatosu1 (S. Sayısı : 1159) 
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MİLLET MECLİSİNİN KAIBUL ETTİĞİ 
METİN 

4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi 

MADDE 1. — 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa aşağıdaki ek madde ilâ
ve edilmiştir. 

EK MADDE — Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun 13 ncü maddesinin uygulanmasında, 
766 sayılı Tapulama Kanununun, mülkiyet 
hakkının tesbitindeki esaslara ilişkin 33, 37, 42 
ve 43 ncü maddelerinin kayıt malikleri ve zil-
yedler hakkındaki hükümlerine uyulur. 

Toprak komisyonlarınca Devlet arazisi ola
rak belirtilen ve Hazine adına tescil edilmiş 
bulunan yerler şartları mevcut ise 766 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü maddesi uyarınca zil-
yedleri adına tescil edilmek üzere dağıtım dışı 
bırakılır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayım tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN EABUL ETTİĞİ 
METİN 

4753 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mfflet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

>>-»-<< 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1159) 
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Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I I 7 8 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/547; Cumhuriyet 

Senatosu 1/913) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 . 8 . 1968 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 761/5839 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 19 . 7 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa (bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçe
si ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

S üleyman De m ire l 

G E R E K Ç E 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ııeü 
maddesinin 2 ııci fıkrasında ve bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 995 sayılı Kanun 30 . 1 . 1968 tarihinde kabul 
edilerek, 5 . 2 . 1968 tarihinde de yayımlanmıştır. 

Bu değişiklikle meydana gelen ödenek ihtiyacı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdir-lüğü 
1968 yılı Bütçesinde nazara alınmamıştır. 

Mezlkûr ihtiyacın karşılanması için, 451 455 liranın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Bu ek ödenek (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine eklenen aynı miktardaki ödenekten 

karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 7 .12 . 1968 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No: 1/547 
Karar No: 1.24 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), il irili 
Daire ve Bakanlık Temsilcilerinin katıldıkları toplantıda görüşüldü; 
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3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 995 sayılı Kanunu 5 . 2 . 1968 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve fakat gerektirdiği ödenek 1968 yılı bütçesine konulamamıştır. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) işaretli 
cetvelin ilgili tertiplerine 447 197, (A/3) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine de 4 258 lira ki, top
lam olarak 451 455 lira ek ödenek verilmekte ve bu ek ödeneğin 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin (geçen yıldan devreden nakit) maddesine eklenen aynı miktardaki ödenekten 
karşılanmasını öngören tasarı ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş-
kanılğa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Erzurum. 
C. Önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Manisa 
Ö. Sakar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Tralbzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

İ. C. Ege 

Balıkesir 
8. Eoc 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
" T. Şahin 

Samsun 
K. Evliyaoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Van 
F. Melen 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Çanakkale 
§. İnan 

Giresun 
K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
K. Baykan 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 

Çorum 
A. Topçuba§ı 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

0. Senatosu (S. Sayısı : 1178) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve SaMller Sağlık Ge
nel İVrüdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı 
(A / l ) ve (A/3) işaretli'cetvellerin ilişik cetvelde 
yazılı tertiplerine (451 455) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) 
bölümünün 72.400 ncü (Geçen yıldan devreden 
nakit) maddesine 451 455 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. -— IBu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardını bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 
Devlet Bakanı 

/ / . Atabeyli 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
Dışişleri Bakanı V, 

F. Sükan 
Millî Eğitim Bakanı 

t. Ertem 
Ticaret Bakanı 

A. Türkel 
Güm. ve Tekel Bakanı 

/ . Tekin 
Ulaştırma Bakanı 

S. Bilgiç 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
Turizmi ve Ta. Bakanı 

İV. Kürşad 

.19 . 7 . 1968 
Devlet Bakanı 

S. öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakam 

C. Bilgehan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve fekân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1178) 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/l) 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 447 197 

34.000 

35.000 

12.110 

12.290 

12.370 

12.520 
12.590 

34.650 

35.210 

AYLIKLAR 
Aylıklar 
ÜCRETLER 
Gece praitik ücreti 
SOSYAL YADIMLAR 
Emekli keseneği karşılıkları 
TAZMİNATLAR 
Kasa tazminatı 
Özel kanunları gereğince verilecek diğer tazminatlar 

(A/ l ) toplamı 

(A/3) 

MALÎ TRANSFERLER Bölüm, toplamı 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma fonu karşılığı 
SOSYAL TRANSFERLER Bölüm toplamı 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
% 1 ek karşılıkları 

(A/3) toplamı 

Genel toplam 

380 700 

31 152 

24 745 

1 000 
9 600 

447 197 

451 

451 
3 807 

3 807 

4 258 

451 455 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

Tasarıya bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetveller aynen kabul edilmiştir. 

ı>e*<ı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1178) 



Toplantı : 8 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I I 7 9 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 1/914) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6 . 11 1968 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 780/8215 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
.1 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1968 vılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

493G sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince Diyarbakır'da, Ankara Üniver
sitesine bağlı Diyarbakır Tıp Fakültesi adı ile bir fakültenin kuralım ası, adı gecen Üniversite Se
natosunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr Fakülte teşkilât kadrolarına ait 1054 sayılı Kanun 17 . 7 . 1968 tarihli ve 12958 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Bu kanun tasarısı ile Ankara Üniversitesi ciari yıl bütçesinin (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerinde Diyarbakır Tıp Fakültesi adı ile yeniden açılacak tertiplerine 3 126 952 liralık ola
ğanüstü ödenek, % 1 emekli karşılıkları için de Rektörlük cari yıl bütçesinin 35.210 ncu mıadde-
sine 6 500 liralık ek ödenek, 82 aded (D) cetveli kadrosu, 1054 sayılı Kanunla alman kadrolardan 
26 adedinin (L) cetveline ve fakülte ihtiyacı olan 2 aded taşıtın satmalmması için (R) cetveline 
ilâve yapılmasını ihtiva etmektedir. 

İhtiyaç olan "olağanüstü ve ek ödenek Hazineye bir külfet tahmil etmeyip, geçen yıldan devre
den nakitle karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 17 . 12 . 1968 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/560 
Karar No. : 125 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen (Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlıoetv ellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasairısı), ilgili hükümet temsilcilerinin de 
katıldıkları toplantıda görüşüldü; 
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4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince, Diyarbakır'da, Ankara Üniver

sitesine bağlı (Diyarbakır Tıp Fakültesi) adı ile kurulan Fakültenin Teşkilât Kadrolarına ait 1054 
sayılı Kanun 17 . 7 . 1968 tarihinde yayınlanmıştır. 

Ankara Üniversitesi cari yıl bütçesinin (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin (Diyarba
kır Tıp Fakültesi) adı altında açılan tertiplerine 3 126 952 lira olağanüstü ödemek, 

Söz konusu üniversitenin 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelinin Rektörlük 
kısmında Sosyal Transferler bölümünün 35.210 ucu maddesine 6 500 lira ek ödenek, 

Konmasını, karşılığının da (B) işaretli cetvelin (Özel Gelirler) bölümünün (geçen yıldan dev
reden nakit) maddesine aynı miktar ödenek eklenmek suretiyle karşılanmasını ve 82 'aded (D) 
cetveli kadroslnun ilâvesi ile 1054 sayılı Kanunla alınan kadrolardan 26 adedinin (L) cetveline ve 
2 aded taşıtın satmalınmasını teminen (R) cetveline ilâve yapılmasını öngören tasarı, bağlı cet
velleri ile komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 
Balıkesir 

F. îslimyeli 
Erzurum 

C. Önder 
İstanbul 

İV. Eroğan 
Manisa 
Ö. Sakar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
ö. L. Hocaoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 
Balıkesir 
8. Koç 

Bskişebir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 
Samsun 

K. Evliyaoğlu 
Trabzon 

A. R. Uzuner 
Van 

F. Melen 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 
Çanakkale 

§. İnan 
Giresun 

K. Bosuter 
Kayseri 

F. Koksal 
Niğde 

K. Baykan 
ıSivas 

M. K. Palaoğlu 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Yozgat 

t. Yeşilyurt 

Kâtip 
Ordu 

§. PeMivanoğlu 
Çorum 

A. Topçubaşı 
Gümüşane 
8. Ö. San 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Niğde 
H. Özalp 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 
Uşak 

0. Dengiz 

(BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN) 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmi|tir. 

HÜKÜMET TASARISI 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara "Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik 1 sayılı cetvelde yazılı 
(Diyarbakır Tıp Fakültesi) adı altında yeni
den açılan tertiplerine 3 126 952 lira olağanüs
tü ödenek konulmuştur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1179) 
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Hükümet tasarısı 

MADDE 2, — Ankara üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
Rektörlük kısmında 35.000 nci (Sosyal trans
ferler) bölümünün 35.210 ncu (% 1 ek karşı
lıklar) maddesine 6 500 liralık ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
3 133 452 lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Ankara üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele, ili
şik 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa (bağlı (L) işaretli cetvelin so
nuna ilişik 3 sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE i6. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe 'Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin so
nuna ilişik 4 sayılı cetvelde yazılı taşıtlar ek
lenmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet B.«ikam 
8. T. Müftüoğlu 

Devlet Bakanı. 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakam 
A. Topaloğlu 

Dışişlerli Bakanı 
î. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Balkanı 
1. Ertem 

1 . 11 . 1968 
Devlet Bakanı 

S. Öztürk 
Devlet Balkanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

C. Bügehan 
Bayındırlık Balkanı 

O. Alp 

Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. .— Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tıicıaret Bakanı 
A. Türkel 

Gfüm. ve Tekel Balkanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakamı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

T/arını Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Baıkanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1179) 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

Diyarbakır Tıp Fakültesi 

(A / l ) 

Cari harcamalar 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

nlar aylıkları 

1 596 847 

95 580 
326 700 

75 000 

209 560 
1 
1 

5 000 
1 500 
3 000 
1 000 

42 000 

AYLIKLAR 
12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 

ÜCRETLER 
12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YADIMLAR 
12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm, yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.430 Konferans ücreti 500 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi gereğince verile

cek ücretler 1 
TAZMİNATLAR 

12.510 Ek görev tazminatı 3 000 
12.590 Üniversite tazminatı 100 000 
12.591 224 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 700 000 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 1 

YOLLUKLAR 
I - Yurtiçi yollukları 
Yönetim yollukları 

12.811 Sürekli görev yolluğu 3 000 
12,813 Geçici görev yolluğu 15 000 

Öğretim yollukları 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 5 000 

Diğer yolluklar 
12.841 Tedavi yolluğu 1 

I I - Yurtdışı yollukları 
Yönetim yollukları 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1179) 
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Bölüm, Madde Ödeneğin çeşidi 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu 
Öğretim yollukları 

12.871 Yurtdışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurtdışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurtdışı araştırma ve inceleme yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

Lira 

1 
5 000 
6 000 

230 501 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME YE ONARMA GİDERLERİ 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarrnja giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER 
14.110 Yangından korunma giderleri 

14.440 Yergi, resim ve harçlar 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.595 Spor giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.211 Büro giderleri 
16.216 Malzeme alımları ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA YE .TÖREN GİDERLERİ 
16.710 Temsil giderleri 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

ı del esi giderleri 

5 000 
10 000 
25 000 
30 000 

100 000 
15 000 
1 500 

10 000 
5 000 

20 000 
1 

2 000 

2 000 
2 000 

3 000 
102 501 

1 000 
1 

100 000 
500 

1 000 
1 503 

1 
1 
1 

1 000 

500 
C. Senatosu (S. Sayısı : 1179) 
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Bölüm Madde ÖdeneBölüm Madde Ödeııe-

12.000 
13.000 
14.000 
16.000 

PERSONEL GİDERLERİ 
YÖNETİM GİDERLERİ 
HİZMET GİDERLERİ 
ÇEŞİTLİ GİDERLERİ 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı ' 
Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 

1 596 847 
230 501 
102 501 

1 503 

1 931 352 

21.000 

23.000 

21.000 
23.000 

32.000 

35.000 

Diyarbakır Tıp Fakültesi 

(A/2) 

Yatırım harcamaları 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ Bölüm toplamı 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Etüt ve proje giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIMLARI YE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
23.812 Taşıt alımları 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIMLARI YE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

Diyarbakır Tıp Fakültesi 

(A/3) 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA YE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 
n - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT YE YARDIMLAR 
35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardım 

50 000 

50 000 

425 000 

325 000 
100 000 

50 000 

425 000 

475 000 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

700 000 

700 000 

20 600 

5 000 
5 00fr 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1179) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

32.000 
• 35.000 

DERNEK, BlRLlK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ 
TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği için yardım 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI TOPLAMI 

10 600 
700 000 
20 600 

720 600 

Genel toplam 3 126 952 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Adecl Ücret 

4 
6 
9 

10 
11 
5 
8 
9 

11 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

9 
11 
13 

8 

Diyarbakır Tıp Fakültesi 

Uzman 
Uzman 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen Y 
Teknisyen Y 
Daktilo (Yal 
Daktilo 

» 
» 

Laborant 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arşivci 
Hastabakıcı 

» 
Aşçıbaşı 

ardımcısı 
ardımcısı 
mncı dil bilir) 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
5 
5 
o o 
2 
4 
5 
5 
1 

1 250 
1 100 

800 
500 
450 
400 
950 
600 
500 
400 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
400 
300 
600 

D. 

10 
12 

8 
7 
8 
9 

10 
13 

S 
9 

11 
12 
10 
12 
12 
11 
12 
13 
11 

Memuriy 

Aşçı 

etin 

Aşçı Yardımcısı 
Usta 
Şoför 

» 
Kaloriferci 

» 
Kaloriferci Y 
Telefoncu 

» 
Kapıcı 

» 
Gecebeıkçisi 
Bekçi 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Lâboratııvar 

& rdıı 

nev'i 

ncısı 

hademesi 

Ad e d 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
'5 

Ücret 

450 
350 
600 
700 
•600 
500 
450 
300 
600 
500 
400 
350 
450 
350 
350 
400 
350 
300 
400 

Toplam 82 

C. Senatosu S. bavısı 1179' 
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[3] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı 

Diyarbakır Tıp Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 1 

» 2 
» 1 

b) Öğretim yardımcıları 

Öğretim görevlisi Uzmanı 2 
öğretim görevlisi 1 
Teknik Asistan (Sağlık Bilimleri 
Fakültesi mezunu) 1 
Teknik Asistan (Sağlık Bilimleri 
Fakültesi mezunu) 1 

» » » 1 

[4] 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 

1 250 
1 100 

800 

700 
600 

D. 

10 

6 
8 

10 
9 

10 
8 
9 

10 

8 

Görevin çeşidi Ac 

Teknik Asistan (Sağlık Bilimler 
Fakültesi mezunu) 
Okutman 
Tıbbi Teknolog (Yük. Ok. Me.) 
Tıbbi Teknolog (Yük. Ok. İle.) 
Fizyoterapist (Yü. Ok. Me.) 
Diyetisyen (Yü. Ok. Me.) 
Hemşire 

» 
Ebe 

c) Memurlar 

Ambar Memuru 

Toplam 

SAYILI CETVEL 

(R) C etveli 

ied 

ti 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 

1 

26 

Aylık 

500 
950 
700 
500 
600 
500 
700 
600 
500 

700> 

Ankara Üniversitesince 237 sayılı Kanun gereğince 1968 yılında satmalınaeak taşıt listesi :: 

Aded Taşıtın Cinsi Dairesi 

1 Pick - Up (şelıiriçi 4X2) Diyarbakır Tıp Fakültesi için 
1 Panel (şelıiriçi hizmetleri için 4X2) Diyarbakır Tıp Fakültesi için 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

(1), (2), (3) ve (4) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

»>-e-« 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1179) 



Toplantı : 8 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | I 8 0 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/548; Cumhuriyet Senatosu 1/915) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 . 8 . 1968 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 760/5840 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 7 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Ankara üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesine bağlı (Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı Bi
limleri Uzmanlık Yüksek Okulu) kurulmasına dair 1030 sayılı Kanun 7 . 3 . 1968 tarihinde kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr okula ait ödenek ihtiyacı 1968 yılı Bütçesinde nazara alınmamıştır. 
Bahse mevzu ihtiyaçları karşılamak üzere, Veteriner Fakültesi cari yıl bütçesinin muhtelif 

tertiplerine 678 350 liranın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Bu ek ödenek (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine eklenen aynı miktardaki ödenekten 

karşılana c aktır. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/548 17 . 12 . 1968 

Karar No. : 126 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgili Hükümet temsilcilerinin 
de katıldıkları toplantıda görüşüldü; 
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7 . 3 . 1968 tarih ve 1030 sayılı Kanunla kurulan ve fakat gerekli ödenek ihtiyacı 1968 yılr. 
Bütçesine konulamamış olan Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesine bağlı (Hayvan Yetiştiri
ciliği ve Hayvan Sağlığı Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu) nun ihtiyaçlarını karşılamak nedeni 
ile ve karşılığı (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine eklenmek suretiyle, Veteriner Fakül
tesi cari yıl bütçesinin muhtelif tertiplerine 678 350 lira ek ödenek verilmesini öngören tasarı ve 
bağlı cetveleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Manisa 
Ö. Sakar 

Rize 
E. T. Akçal 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 

Balıkesir 
S. Koç 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 

Samsun 
K. Evliyaoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Van 
F. Melen 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Giresun 
K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
K. Bay han 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Kâtip 
Ordu 

S. Pehlivanoğlu 

Çorum 
A. Topçubası 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Manisa 
0. Karaosmanoğh 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1180) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
678 350 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
678 350 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet • Balkanı 
S. T. Müftüoğlu 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Millî Savunmıa 'Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam V. 
F. Sükan 

MiMî Eğitim (Rakamı 
1. Ertem 

Tıidaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Balkanı 
1. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayii Bakamı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kür§ad 

19 . 7 . 1968 
Devlet Bakam 

S. Öztürk 
Devlet Bakamı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Balkanı 

F. Sükan 
Maıliye Bakanı 

C. Bilgehan 
Bayındırlık Bakamı 

O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. A. Özkan 

Taran Bakamı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Balkanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakamı 
H. Menteşeoğlu 

BÜTÇE KAEMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir. 

nci maddesi ay-

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

C. Senatosu' (S. Sayısı : 1180) 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

Bölüm .Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/ l ) 

Veteriner Fajkültesi 

.12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 353 865 

AYLIKLAR 

12.110 Genel idare aylıkları 45 835 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 242 395 

ÜCRETLER 
12.280 İşçi ücretleri 6 000 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.310 Çocuk zammı 2 500 
12.320 Doğum yardımı 400 
12.330 ölüm yardımı 1 500 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 2 500 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 18 735 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.430 Konferans ücreti 1 000 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

Öğretim yollukları 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 

Diğer yolluklar 
12.841 Tedavi yolluğu 

Öğretim yollukları 
12.872 Yurtdışı kongre ve konferans yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

Bölüm toplamı 

500 
1 000 

25 000 

500 

6 000 
141 000 

1 000 
1 000 
50 000 
50 000 
30 000 

2 000 
500 

5 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1180) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Enstitüler giderleri 

15.411 Büro giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.410 Uluslararası yurtiçi toplantıları giderleri' 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ 
16.710 Temsil giderleri 

Bölüm toplamı 

500 
1 000 

100 100 

100 000 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

A / l toplamı 

100 
3 500 

500 
3 000 

77 000 

75.000 

1 500 

500 

675 465 

35.000 

(A/3) 

Rektörlük 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 •% 1 ek karşılıklar 

Bölüm toplamı 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

Tasarıya bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetveller aynen kabul edilmiştir. 

2 885 

2 885 

Genel toplam 678 350 

\>&<\ 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1180) 





Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet Senatosu 1/917) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27 . 11 . 1968 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 792/8674 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesine verilen 80 atleti asistan kadrosundan 40 adedi (L) cetveli
ne alınmış ve 40 adetli ise fiilî kadro olarak 1063 sayılı Kanunla 5 . 7 . 1968 tarihinde kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Mezkûr kadrolara ait ödenek ihtiyacı 1968 yılı bütçesinde nazara alınmamıştır. 
Bu itibarla, bahse mevzu ihtiyaçları karşılamak üzere, Fen Fakültesi cari yıl bütçesinin 12.111 

nci (Aylıklar) maddesine 118 615 lira, 12.370 nci (Emekli keseneği karşılıkları) maddesine 7 240 
lira ve Rektörlük Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde mevcut 35.210 neu (% 1 ek karşılıklar) mad
desine de 1 115 lira olmak üzere, cenı'an 119 730 liranın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu ek ödenek (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine eklenecek aynı miktardaki ödenekle 
karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu rapora 
T. BM. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 17 . 12 . 1968 
Esas No: 1/564 
Karar No: 128 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgili Hükümet temsilcilerinin de 
katıldıkları toplantıda görüşüldü; 
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1063 sayılı Kananla 5 . 7 . 1968 tarihinde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesine verilen ve 40 

adedi (L) cetveline alman (80) aded asistan kadrosundan fiilî (40) aded kadronun karşılığı olan 
ödenek 1968 yılı bütçesinde nazara alınmamıştır. 

Söz konusu kadroların ödeneğini karşılamak üzere, Fen Fakültesi cari yıl bütçesinin 12.111 nci 
(Aylıklar) maddesine 118 615 lira, 12.370 nci (Emekli kesenekleri karşılıkları) maddesine 7 240 
lira ve Rektörlük bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde mevcut 35.210 ncu (% 1 ek karşılıklar) mad
desine de 1 115 lira olmak üzere, cem'an 119 730 lira ek ödenek konulmasını ve karşılığının da (B) 
işaretli cetvelin (Gecen yıldan devreden nakit) maddesine eklenerek aynı miktar ödenekle karşı
lanmasını öngören tasarı ve bağlı cetvelleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
F. İslimyeU 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Manisa 
Ö. Sakar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 

Balıkesir 
S. Koç 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 

Samsun 
K. Evliyaoğlu 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Van 
F. Melen 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Çanakkale 
§. İnan 

Giresun 
K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
K. Bayhan 

ıSivas 
M. K. Palaoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Kâtip 
Ordu 

Ş. PehUvanoğlu 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Gümüşane 
8. Ö. San 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

C Senatosu (S. Sayısı : 118İ) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa foağlı (A/1) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
119 730 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bübçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
119 730 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4, — 'Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demir el 

Devlet Balkanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savnınmıa ıBakaını 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Baka.nı V. 
F. Sükan 

Mıillî Eğitim Bakamı 
1. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. vo Tekel Bakana 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Sanayii Bakamı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

19 . 11 . 1968 
Devlet Balkanı 

8. Öztürk 
Devlet Bakam 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 

Maliye Bakanı V. 
S. Öztürk 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sas. Y. Balkanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarımn 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1181) 
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(Hükümet tasarısına bağh cetveller) 

Ödeneğin çeşidi Lira 

35.000 

12.000 

(A/3) 

Rektörlük 
•SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 j % 1 ek karşılıklar 

(A/l) 

Fen Fakültesi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölüm toplamı 1 115 

(Bütçe Karma Komisyonunun ka^ul ettiği metne bağh cetveller) 

Tasarıya bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir 

1 115 

Bölüm toplamı 118 615 

AYLIKLAR 
12.111 Öğretim; üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 111 875 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 7 240 

Genel toplam 119 730 

»o<i 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1181) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesine ek 
ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/916) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 . 11 . 1968 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 786/8577 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin 
35.000 nci (Sosyal Transferler) bölümünün 35.220 nci (Emekli ikramiyesi) maddesine konu
lan 77 500 lira ödenekten 47 655 lirası vefat eden bir memurla isteği üzerine emekliye sevk 
edilen bir memurum ikramiyelerine ödenmiştir. 

Yaş haddini doldurmaları sebebiyle bu defa emekliye sevk edilen beş memurun emekli ikra
miyeleri olan 93 960 lira ile bu defa emekliliğini istemiş olan bir memurun 15 000 liralık ikrami
yesinin de ilâvesi suretiyle ikramiye miktarı 109 100 lira tutmaktadır. Mezkûr tertipte bakiye 
29 845 liralık ödenek bu memurların ikramiyelerini karşılamamakta ve daha 80 500 liralık öde
neğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Verilecek ek ödeneğin mezkûr genel müdürlük 1968 yılı Bütçesine bağlı (B) işaretli cetve
lin 61.000 nci (Devletçe yönetilen kurumlar hâsılatı) bölümünün 61.110 ncu (Döner sermaye 
gelirleri) maddesine bu miktarın eklenmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyül Millet Meclisi 17 . 12 .1968 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/563 
Karar No. : 127 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı), ilgili temsilcilerin de katıldık
ları toplantıda görüşüldü; 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelin 
35.000 noi (Sosyal transferler) bölümünün 35.220 nci (Emekli ikramiyesi) maddesine konulan 
77 500 lira ödenekten 47 655 lirası vefat eden bir memurla emekliye sevk edilen bir memurun ik
ramiye karşılığı olarak sarf edilmiş, bakiye 29 845 liranın, bu defa emekliye tabi tutulan beş 
memurun toplam olarak ikramiyeleri tutarı olan 109 100 liraya tamamlanmasını öngören tasarı 
ile, söz konusu genel müdürlük 1968 bütçesinin 35.220 nci maddesine, karşılığı (B) işaretli dö
ner sermaye gelirleri maddesine aynen eklenmek üzere 85 500 lira ek ödenek verilmektedir. 

Tasarı komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
F. İslimyeli 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Manisa 
Ö. Sakar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

t. C. Ege 

Balıkesir 
8. Koç 

Eskişehir 
M. t. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 

Samsun 
K. Evliyaoğlu 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Van 
F. Helen 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Çanakkale 
8. İnan 

Giresun 
K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
K. Baykan 

'Sivas 
M. K. Palaoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Kâtip 
Ordu 

8. Pehlivanoğlu 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Manisa 
O. Karaosmanoğl't 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Uşak 
O. Dengiz 
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HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet "Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin 35.000 nci (Sosyal trans
ferler) bölümünün 35.220 nci (Emekli ikrami
yesi) maddesine 80 500 lira ek ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(B) işaretli cetvelin 61.000 nci (Devletçe yöne
tilen kurumlar hâsılatı) bölümünün 61.110 ncu 
(Döner sermaye gelirleri) maddesine 80 500 lira 
eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

B a sibak an 
S. D emir el 

Devlet Balkanı 
8. T. Müftiloğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savnnıma Bakanı V. 
8. T. Müftüoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eği'tiım Bakamı 
1. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Tunizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürsad 

16 . 11 . 1968 
Devlet Bakanı 

S. Öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İnişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakanı V. 

S. Öztürk 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tanın Bakanı 

B. Dağdas 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

R. Sezgin 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteseoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

T. Toker 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1968 
yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi eynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu! (S. Sayısı : 1182) 





Toplantı : 8 I I Q O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerin 
İmar ve İskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kısımlarına 49 900 000 
liralık ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet 

Senatosu 1/918) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27 . 11 . 1968 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 791/8673 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin imar ve iskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kısımlarına 49 900 000 liralık ek ödenek 
verilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

(A/2) 

İmar ve İskân Bakanlığı 

22.000 22.770 44 900 000 Bartın ve çevresinde 3 . 9 . 1968 günü-meydana gelen yer sarsıntısı 
sonunda yıkılan veya hasar gören bilcümle yapı ve âmme tesis
lerinin yeniden inşa ası veya onarımı, bu hususların yapımı için 
gerekli araç ve gereç satmalınması için fona aktarılması öngörü
len bu miktar ek ödenek İmar ve İskân Bakanlığı cari yıl bütçesi
nin (A/2) işaretli cetvelin 22.770 nci maddesine Bakanlar Kurulu
nun 5 . 10 . 1968 tarihli ve 6/10796 sayılı Kararnamesi gereğince 
ödenek kaydedilmişti. Bakanlar Kurulu Kararma istinaden öde
nek kaydedilmiş bulunan bu miktarın 7269 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesine -göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını takibe-
den 15 gün içinde tetkikine sunulmak şartı yer almış bulunmaik-
tadır. 
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Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

Bu itibarla : 44 900 000 liralık ödeneğin bu kanun tasarısına ithali 
lüzumlu görülmüştür. 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

5.111 5 000 000 İmroz ve Bozcaadanm Çanakkale ile devamlı irtibatını sağlamak 
için yapılması kararlaştırılan gemiye ait projenin, Denizcilik Ban
kası T. A. O. nm 1968 yılı yatırım programına alınması ve bu 
projenin 1968 yılı harcamasının da 5 milyon lira olarak Bakan
lar Kurulunun 29 . 8 . 1968 tarihli ve 6/10620 sayılı Kararı ile 
tesbit edilmişti. 
Gerekli ödeneğin temini için bu miktarın eklenmesine lüzum hâsıl 
olmuştur. 
Mezkûr ek ödenekler yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılana
caktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 17 . 12 . 1968 
Esas No: 1/566 
Karar No: 129 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin İmar ve İskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı kısımlarına 49 900 000 liralık ek 
ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı), ilgili Hükümet temsilcilerinin katıldıkları toplantıda 
görüşüldü; 

3 .9 . 1968 tarihinde Bartın ve çevresinde meydana gelen yer sarsıntısı dolayısiyle yıkılan veya 
hasar gören yapı ve âmme tesislerinin yeniden yapımı ve onarımı ve bu hususların gerçekleşmesi 
için de gerekli araç ve gereç satmalmması için Bakanlar Kurulu kararı ile İmar ve İskân Bakanlı
ğı cari yıl bütçesinin (A/2) işaretli cetvelin 22.770 nci maddesine konulan 44 900 000 liralık ek öde
nek ile, İmroz ve Bozcaada'nın Çanakkale ile irtibatını sağlamak amaciyle yapılması kararlaştırı
lan gemiye ait projenin, Denizcilik Bankası T. A. O. nm 1968 yılı yatırım programına alınması ve 
1968 yılı harcaması da Bakanlar Kurulunca 5 milyon lira olarak kararlaştırılan ek ödeneğin temi
nini öngören tasarı ve bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1183) 
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Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
C. Inkaya 

Erzurum 
C. Önder 
İstanbul 

iV. Eroğan 
Manisa 
Ö. Sakar 

Eizo 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 
Balıkesir 
S. Koç 

Eskişehir 
31. î. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 
Samsun 

K. Evliyaoğlu 
Trabzon 

A. R. Uzuner 
Van 

F. Melen 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 
Çanakkale 

Ş. İnan 
Giresun 

K. B o sut er 
Kayseri 

F. Koksal 
Niğde 

K. Bayhan 
Sivas 

M. K. Palaoğlu 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Yozgat 

1. Yeşilyurt 

Kâtip 
Ordu 

S. Pehlivanoğlu 
Çorum 

A. Topçuba§ı 
Gümüşane 
S. Ö. San 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Niğde 
H. Özalp 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 
Uşak 

O. Dengiz 

HÜKÜMET TASARISI 

1968 yıh Bütçe Kanununa bağlı (Af'2) ve (Af3) 
işaretli cetvellerin İmar ve İskân Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı kısımlarına 49 900 000 liralık 

ek ödenek verilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1, — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı ^tertiplerine 49 900 000 liralık 
ek ödene verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan 
S. I) emir el 

Devlet Balkanı 
S. T. Müftüoğlu 
Devlet Bakanı 

H. Atabeyli 
Millî Savunma Bakamı 

A. Topaloğlu 
Dışişleri Bakanı V. 

F. Sükan 
M M Eğitim Bakanı 

t. Ertem 

19 . 11 . 1968 
Devlet Bakam 

S. Öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakanı V. 

S. Öztürk 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin İmar ve İskân Bakanlığı ile Ma
liye Bakanlığı kısımlarına 49 900 000 liralık Ek 

ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1 — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakana 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
t. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağda§ 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Babanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteseoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1183) 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/2) 

İmar ve İskân Bakanlığı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 44 900 000 

KONUT SEKTÖRÜ 
22.770 Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 neü 

maddesi gereğince (T Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak paralar) 44 900 000 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER Bölüm toplamı 5 000 000 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNE İKTİSADİ TRANS
FERLER 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, ve benzeri müesseselere yapılacak yar
dımlar 

33.111 Ulaştırma kesimine girenlere 5 000 000 

Genel toplam 49 900 000 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

Tasarıya bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller aynen kabul edilmiştir. 

\>&<i 
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