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4. — Başkanlık Divanının Genel Kura

la sunuşları 349 
1. — İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-

ta'nm, jandarmaya yeni bir statü vere
cek olan Uzman Jandarma kanun tasarı
sının Millî Savunma, Adalet, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından seçilecek 
ikişer üyeden kurulu .bir geçici komisyon
da görüşülmesine dair önergesi 349 

2. — Maliye Bakanı Fefid Melen'in, 
Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı-. 
mn halen faaliyette bulunan Geçici Vergi 
Reform Komisyonunda görüşülmesine 
dair önergesi 349 

3. — Diyarbakır Milletvekili Recai 
hkenderoğlu ve 3 arkadaşının, esnaf ve 
küçük sanatkârlar kanunu tasarısı ile, 
•yorum Milletvekili Hilmi Incesulu'nun, 
çırak, kalfa ve ustalar hakkındaki kanun 
-.eklifinin Çalışma Komisyonundan 5 Mil
li Eğitim, Ticaret, Adalet, Bayındırlık, 
îraar. ve îskân ve Plân komisyonlarından 

Sayfa 
ikişer üyenin iştirakiyle seçilecek 15 ki
şilik bir geçici komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi. (1/4, 2/395, 4/225) 349 -350 

5. — Görüşülen işler 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü-

350 

ğü 1963 Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (M. Meclisi 1/449 C. 
Senatosu 1/231) (M. Meclisi S. Sayısı : 
260, C. Senatosu S. Sayısı : 147) • 350,407:410 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (M. Meclisi 1/464, C. Sena
tosu 1/236) (M. Meclisi S. Sayısı : 261, C. 
Senatosu S. Sayısı : 148) 350,411:414 

3. — Tapulama kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrâhimoğlu'-
nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 
sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğin ıskatından on 
sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aran
ması şartının kaldırılması suretiyle ta
diline, bu maddeye (E) bendinin başlığı 
ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad-



Sayfa 
denin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendi
nin, (P) ve (F) bendinin (G-) olaralk 
değiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nci 
maddesine iki fıkra ilâvesine ve ^birinci 
fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak 
değiştirilmesine dair, izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri 
ile 34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesine dair ve Aydın Milletvekili * 
Reşat özarda'nm, '5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 52 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve .Geçici Ko
misyon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) 
(S. Sayısı : 210) 351:394 

6. — Sorular ve cevaplar 394 

A) Yazık Sorular ve cevaplan. 394 
1. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 

Aybar'm, Mardin Mazıdağı Jandarma Ko
mutanı Üsteğmen Necdet Camuşçu hak
kındaki muhtelif şikâyetlerin ne safha
da bulunduğuna dair yazılı soru öner-

Pratisyen Hekimlik kanun »tasarısı, kabul 
edilen Başbakanlık tezkeresi gereğince, geri 
verildi. 

788 sayılı Kanunun 40 nci maddesinin bir 
hükmü ile aynı kanunun 1939 sayılı Kanunla 
değişik dördüncü maddesinin (Z) fıkrasının bir 
-hükmünün iptal edildiğine dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanlığının, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrası ile 71 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu .kanuna Geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun atsarısınm, Gümrük 
kanunu tasarısını görüşmek üzere Genel Kurul-
lun 30 . 5 . 1963 tarihli Birleşiminde kurulma
sı kabul edilen Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair tezkeresi ile, 

Sayfa 
gesi ve İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/7) 394:395 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Irak Hükümetince ecnebilerin 
Irak'ta bulunan arazilerini tasfiye etme
leri hususunda çıkarılan Kanunun Türk 
emlâkine şümulü olup olmadığına dair 
içişleri Bakanlığından sorusu ve Dışişle
ri Balkanı Feridun Cemal Erkin'in yazılı 
cevabı (7/78) 395:397 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, bilûmum alet ve vasıta
ları ile zirai mücadele ilâçları ve zirai 
gübrelerden 1955 - 1962 yıllarında ne ka
dar ithal edildiğine dair, Başbakanlık, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret, Maliye ve Ta
rım bakanlarından sorusu ve Başbakan 
adına Tarım Bakanı Mehmet Izmen, Ti
caret Bakanı Muhlis Ete, Maliye Bakanı 
Ferid Melen, Tarım Bakanı Mehmet Iz
men ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
öztrak'ın yazılı cevaplan. (7/170) 397:406 

• » • »* 

Devlet Bakanı Raif-Aybar'ın, Danıştay Ka
nunu tasarısının havale edilmiş olduğu Adalet, 
içişleri ve Plân komisyonlarından ve 

Millî Eğitim Bakanı ibrahim Öktem'-
in, 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu Millî Eğitim, Millî Savunma ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden 
mürekkep geçici komisyonlarda görüşülmesine 
dair önergeleri kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret 
Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin gündeme alınmasına dair önergesi o'kundu, 
önerge ve söz konusu teklifin gündeme alınma
sı hususu reddolundu. 

Sayın üyelerden bâzısına, Başkanlık tezke-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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resinde yazılı sürelerle, izin yerilmesi kabul 
edildi. 

İlgili Başkanlık tezkeresi okunarak, bu 
toplantı yılında iki aydan fazla izin alan To
kat Milletvekili Mehmet Kazova'nın ödeneği
ni alabilmesi hususu 'kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'e dönü
şüne kadar Adalet Bakanı Abdülhak Kemal 
Yörük'ün Vekillik edeceğine dair Cumhlrbaş-
kanlığı tezkeresine bilgi edinildi. 

24 Şubat 1949 tahlili Türkiye - Norveç 
ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 24 
Ağustos 1961 tarihli Notanın onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ile ilgili 
Anayasa . ve Ticaret komisyonları raporları 
okunarak Komisyon Sözcüsünün kabul edilen 
önergesi gereğince bu tasarı ve gündemin bir 
defa görüşülecek işleri meyanında ve 2, 3, 4, 
8 ve 9 ncu sırasında yer alan kanun tasarıları 
Başbakanlığa geriverildi. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, ödemiş 
ilçesinin Umurbey mahallesi, Haeıgök sokağın
da oturan Mehmet Haindi Pak'a vatani" hizmet 

. tertibinden" aylık bağlanması, 
Burdur Milletvekili Nâdir Yavuzkan'm, 

Süleymanoğlu 1311 Bucaik doğumlu Mehmet 
lııal'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması, 

Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün Bile
cik ltsiklâl mahallesi numara 10 da mukim 
Asımoğlu iskender Kırmacı'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması haklarındaki ka
nun teklifinin reddine dair Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporları kabul edildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ile, 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
açık oya sunuldu. Yeter çoğunluk bulunma
dığından oylamanın gelecek birleşimde tekrar
lanacağı bildirildi. 

Serseri ve mazaniıaisu eşhas hakkındaki ka
nunun yürürlü'kten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı kabul edildi. 

Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî 
âbidelerin istilâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ilgili Bakanlar ve Komisyon adına kim
se bulunmadığından görüşülmesi gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyaıv-
şan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ile, 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçek'in yasama meclislerinin arala
rındaki münasebetlerin düzenlenmesi hakkın
da kanun teklifi kabul olundu. 

Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü hane 4, 
cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, Şeri-
fe'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüseyin 
Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması, 

Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 43, 
cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'm ölüm cezasına çarptırılması, 

Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, cilt 
10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı ismail ve Elif-
oğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in ölüm 
cezasına çarptırılması, 

Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, cilt 9 
sayfa 54 te kayıtlı, Gençoğlu, Fedile'den doğ
ma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'ın ölüm 
cezasına çarptırılması, 

Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 hane
sinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Adalet Komisyonu 
raporları kabul edildi. 

21 . 6 . 1963 Cuma günü saat 14 te topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili. 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

- »47 — 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Millet Meclisi idare -Âmirlerinin Sayış
tay Kanunu teklifi.' (2/532) (Maliye, Sayıştay 
ve Plân Komisyonlarına) 

Raporlar 

2. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân gö-
rülenıiyen bir kısım Hazine alacaklarının silin
mesi hakkında Kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (Gündeme) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

3. —- Türk vatandaşlığı Kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek Kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Vatandaşlıik Kanununun 10 ncu maddesi
ne iki fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi ve is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Vatan
daşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (Gün-

* «e- • 

BÎRÎNCJt OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER ; Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, 
müzakereye başlıyoruz. 

Sayın arkadaşlar, -gündeme geçmeden evvel 
ufak bir noktaya işareT etmek zorunda kaldı
ğımdan peşinen özür dilerim. 

deme) (S. Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 
20 . 6 . 1963] 

4. - - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 

komisyonları raporları (1/463) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 268) LDağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

5. — Islâhı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da Kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım Komis-, 
yonları raporları (1/435) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 269) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

(>. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpis-
kender'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 1 . 9 . 1961 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 66 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (C. Senatosu 4 / 1 ; M. Meclisi 
5/22) (Gündeme) (S. Sayısı : 270) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 6 . 1963] 

Gündemin ne kadar dolu bulunduğu Yüce 
Heyetinizce malûm. Bu vaziyet karşısında, Mec
lisin saat 19 a kadar devamlı olarak mesai yap
ması mecburiyeti vardır. Bu hususu sağlıya-
bilmck için saat 19 da birleşimi kapatırken ay
rı bir yoklama yapacağımıza Yüce Heyetiniz
den özür dileyerek işaret etmek isterim. 

Gündem dışı bir sunuş var, okutuyorum, 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

i. — İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
jandarmaya yeni bir statü verecek olan Uzman 
Jandarma kanun tasarısının Millî Savunma, Adar 
lef, Matiye, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek ikişer üyeden kurulu bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. 

Millet Melisi Başkanlığına 
Jandarmaya yeni bir statü verecek olan 

Usanan Jandarma kanun tasarısının havale edil
miş olduğu Millî Savunma, Adalet, Maliye, içiş
leri ve Plân komisyonlarından seçilecek ikişer 
jiyeden teşekkül edecek geçici bir komisyonda 
gıörüşüime&ini arz ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
içişleri Bakanı 

BAŞKAN — içişleri Bakanı tarafından ka
nunun bir geçici komisyonda görüşülmesi hu
susunda verilmiş Önerge okutulmuş bulunuyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Bu kanun bir geçici ko
misyonda görüşülecektir. 

Bir diğer gündem dışı sunuşu ıttılaınıza su
nuyorum. 

2.— Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Serbest 
malî müşavirlik kanun tasarısının halen faaliyet
te bulunan Geçici Vergi Reform Komisyonunda 
görüşülmesine dair önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
Serbest malî müşavirlik kanun tasarısının 

bir an önce kanunlaşmasını sağlamak için; ha
vale edildiği Adalet, Maliye ve Plân komisyon
larının mahmul bulundukları ve esasen bahis 
mevzuu tasarının malî kanunlarla yakın ilgisi
nin mevcudolduğu da müşahede edildiğinden 
halen faaliyette bulunan Geçici Vergi Reform 
Komisyonunda görüşülmesini arz ve teklif ede». 
rim. • 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

• BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiş ve 
kanun geçici bir komisyonda görüşülecektir. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Recai Iskender-
dğlû v% 3 arkadaşının, esnaf ve küçük' sanatkâr
lar k\mitîiic ibsarm ile, • Çorum MiUetvekiİi lîil-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mi İncesulumun, çıralı> kalfa ve Ustalar hakkın
daki kmun teklifinin Çatışma Komisyonundan 
5, MÛİt Eğitim, ticâret, Adatet, Bayındırlık, 
îmar ve fshân ve Plân komisyonlarından ikişer 
üyenin iştirakiyle seçilecek 17 kişilik bir geçici 
komisyonda görüşülmesine dâir önergesi (1/4, 
2/395, 4/225) 

BAŞKAN — önerf eyi okutuyorum. 
Esaaf vs küçük sataatkârlar' kamur tasarısı 

ile Çorum Milletvekili. Hiinti Inee^ttlıt'hun çırak, 
kalfa,; v«: ustalar hakkında? ksarân teklifinin Ça
lışma Komisyonundan feeş, Millî Eğitim,. Tica
ret, Adalet, Bftyıîıdrfbk, imar-ve İskân, Plân 
komisyonlarından ikişer üyenin iştirakiyle ve bu 
komisyonlarca kendi aralarından seçilınek sure
tiyle kurulacak 1? kişilik bir Geçici Komisyon
da ihcelerimesinin Içt;ü2üğün 25 ncî maddesi ge
reğince kararlaştırılmalını saygı ile rica: ederiz. 

Diyarbakır - 'izmir 
Recai îskenderoğlu Ali Naili Erdem 

Mardin Gaziantep 
* Vahap Dizclaroğlu Ali insafı Göğüs 

BAŞKAN — önerge hakkında mı konuşmak 
istiyorsunuz? Saym Müftüöğlu, . 

SADIK TEKİN MÜFTÜÖĞLU (Zonguldak) 
— Evet. 

BAŞKAN— Buyurun. 
SADİK TEKİN MÜFTÜOĞLÜ (2Sbn)guM&) 

— Muhterem arkadaşlar, bilhaısısa bu döneme 
maihsus olmak üzere, Komisyon çalışmaları hu
susunda muhterem Meclise bilhatssa Hükümet 
kanalından ıgeten ve arada sırada efe arfcadag-
lar tarafından yapılan tekliflerle, Meclîs İçtü
züğüne göre normal olarak kurulmuş olan ko
misyonların dışında, adeta bu komisyonları nor
mali faaliyetlerinden alıkoyan bir tuıtuan için. 
de; mesel eterin Geçici Komisiyoîiiarda görüşül-
m«*t hH3su«u Met halinde g«lt*i|tir. 

(Nitekim, bulgun-de iki tavsif HHıkftıaert, ıbtr 
tanesi de arkadaşlar tarafımdan olmak üzere 
teklffleip ^piMiftır; Öuloîa^aii biıri'n'oi ve üçün
cüsü G ^ c f Köftı^ 2 iıcisî, ise 
kurulmuş olan bir Geçici Komisyona mevcut ta
sarının havalesine ait tekliflerdir. Yüksek Ri
yaset tarafından okundu ve bunlar>6!aın iki ta
nesi" oyiaiîdi; Hafi tia'zird'â, bîr 3 ncü tekîiif yî-
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iıe bir geçici komisyon kurulmasını istemekte
dir. Eğer, bu husus -bundan sonra da tevali 
ederse, zannediyorum, asli komisyonlar geçici 
komisyon olacak, içtüzük hükümlerine göre ku
rulmuş olan asli komisyonlar ise tâli komisyon 
hüviyetine girecektir. Bu ise, müsaade ederse
niz, bizatihi' Tüzüğün bundan sonra Yüksek 
'Meclis tarafından tadilini ioabettirir noktasına 
kadar bir görüşü getirecektir. Bundan böyle 
bendeniz, bu taşanlara ait tekliflerde dâhil oK 
mak üzere, meselelerin hakiki ve normal komis
yonlarda müzakeresini ve normal müzakere sey
rini takibettikten sonra Meclise gelmesini, me
selelerin ehemmiyetine binaen daha faydalı ve 
lüzumlu mütalâa etmekteyim. Bu itibarla tek
lifin reddine rey verilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — içtüzüğün 25 nei maddesi ge
reğince, hu gibi geçici komisyonların kurulabil
mesi Yüce Heyetin kararına vabestedir, ister
se Yüce Heyetiniz bu gibi geçici komisyonları 
kurar, istemezse kurmaz. Bu yönden önergeyi 
Yüce Heyetinizin oyuna sunuyorum. 

MİLLÎ E&ÎTtM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Söz istiyorum. ' 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. Görüşül
mekte olan bu kanunla, ilgili komisyon adına 
Sayın Fethi Ülkü... 

MİLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka
daşlar, mevzuubahsolan teklif, bütün memleket 

5-aöRü§ı 
BAŞKAN — Gündemin 2 nei defa oya feo-

nacak işleri: 

i . — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (M, Meclisi S. Sayısı: 260, C Senatosu 
S, Say m: 147) (1) ' 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta-

(1) 260 S. Sayılı basmayazı 20.6.1963 
tarihli 99 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 
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ve memleketteki bütün iş yerlerini ilgilendir
mekte ve dolayısivle memleket istikbâlini ya
kından alâkadar etmektedir. Demokratik düze
ne girişi dahi tanzim edecek mahiyette olan bu 
teklifin bir an evvel çıkarılması memleketin âli 
menfaaltleri icabıdır. Maarif Komisyonunda gö
rüşülmesi başlandı. Her komisyon da ayrı ayrı 
ıbirçok mütehassısın celbini icabettirmektedir. 
Odalar Birliğinden, esnaf derneklerinden tu
tunuz, ilgili bakanlıkların temsilcilerini dai
ma çağırıp dinlemek mecburiyeti hâsıl olmak
tadır. Hattâ öyle ki, her gelen yeni arkadaşı
mız, ayrı bir teklifle yeni hir temsilcinin daha 
dinlemesine ihtiyaç hissettiğini ifade etmekte
dir. Millî Eğitim Komisyonundan sonra bunu 
görüşecek olan diğer komisyonlarda da aynı 
m/uamelenin cereyan edeceği şüphesizdir. 

ıŞimdi, bu uzun muamele yerine, doğrudan 
doğruya ilgili komisyonların, temsilcilerinin iş
tiraki ille bir an evvel bu tasarının görüşülüp 
kanunlaşması, Meclise intikal etmesi memleke
tin cidden büyük menfaatleri icabıdır. 

Her şeyden evvel Büyük Meclisin dar olan 
zamanını israftan kurtarmak için de lüzumlu
dur. Bu münasebetle teklif gereğince Karma 
Komisyonun kurulmasınar taraftar olduğumuzu « 
saygılarımla arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —. Karar Yüce Heyetinizindir. 

önergeyi' oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiş ve kanun bir 
Geçici Komisyonda görüşülecektir. 

,EN İŞLER 

sarısı (M, Meclisi 1/464, C. Senatosu 1/236) 
(M- Meclisi S. Sayısı: 261, G. Senatosu S. Sa
yısı: 148) (2) 

BAŞKAN •— Geçen birleşimdeki açık oyla
masında çoğunluk sağlanamadığından oylama 
yeniden yapılacaktır. Oy kupaları dolaştırıla
caktır. 

Hakkında öncelik ve ivedilik karan verilirmiş 
işlere geçiyoruz. 

(2) 261 S. Sayılı basmayazı 20.6.1963 
tarihli 99 ncu Birleşim tutanağı sonmdadır. 
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U. Meclisi B : 100 
3. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 

Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zil-
yedliğin ıskatından on* sene evvel tesis' edilmiş 
vergi kaydı aranması şartının kaldırılması su
retiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin baş
lığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu madde
nin (E) ve (F) bentlerinin, (E) bendinin, (F) 
ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve 
aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâ
vesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü fık
ra olarak gleğiştirümeHne dair, îzmir Milletve
kili Mustafa TJyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
ve Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 5602 sa
yılı Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Geçici 
Komisyon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (S. 
Sayısı: 210) (3) 

BAŞKAN — Müzakeresine geçiyoruz. Daha 
evvel 33 ncü maddeye kadar müzakeresi yapıl
mıştı. 34 ncü maddeyi okutuyorum. 

Taksim halinde 
MADDE 34. — Tapuda kayıtlı gayrimenku

lun malikleri veya bunların mirasçıları ve ta
puda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 33 ncü 
madde gereğince tahakkuk eden zilyedleri ara
sında taksim edildiği belgelerle veya bilirkişi 
veyahut şahit beyanları ile sabit olduğu takdir
de, gayrimenkuller taksim veçhile zilyedleri 
adına tesbit olunur. /• • 

BAŞKAN — Madde haJkkında söz istiyen?.. 
Buyurun Alicanoğlu; lehte mi, aleyhte mi, 

üzerinde mi? 
MAHMUT ALÎCANOĞLU (Binop) — lehte 

efendim. 

BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız 
tasarının 34 ncü maddesi; «Tapuda kayıtlı 
gayrimenkulun malikleri veya bunların mirasçı
ları ve tapuda kayıtlı olmıyan 'gayrimenkulun 
&3 ncü madde gereğince taiha'fckuk eden 'zilyed-

(3) 210 S. Sayılı basmayazı 7.6.1963 ta
rihli 92 nci Birleşim tutanağı sonmdadır. 
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leri arasında taOss'im edildiği bel'geİerİe veya 
'bilirkişi veyahut şalhit ıbeyanları ile sabit oldu
ğu takdirde, .gayrimenkuller talksim veçhile zil
yedleri adına tesbit olunur.» demektedir. 

.Muhterem arkadaşlarım, tapuda kayıtlı olan 
gayrimenkullerin taksimi, Medeni Kanunu
muzda mevcut ahkama göre, maliklerinin aça
cakları taksim dâvası neticesinde, tarafların 
ıma'halllini irae etmek ve aralarında gösterecek
leri rıza veyahut da gayrimenkulun kabili talk
sim olduğuna dair, hâ'kim tarafından yapılan 
tesbit neticesinde taksimine dair verilen hü
kümle mümkün olmaktadır. 

Şimdi, tapulama tasarısına göre, 'evvelki (hü
kümlerde de ,gördük ki, tapu, tesbit edecek olan 
teknisyen ve yardımcılarının, mahallinde dün-
liyecekleri 'bilirkişi veya ışahit beyanı ile, tan
zim edecekleri evra)k neticesinde, tapulama mu
amelesinin ikmal ve itmamı İle olmakta idi. 

Bu maddede ayrıca bir hususiyet vardır: 
Bir taraftan tapuda kayıtlı olan gayrimenkul
lerin tapuya tescili ile beraber taksimini, diğer 
taraftan da tapuda kayıtlı olmıyan'gayrimen
kullerin zlilyedlik yolu ile tapuya tescil ve ay
nı zamanda ••taksimi muamelesini yapmak. Fil
hakika, tapuda kayıtlı olan 'gayrimenkulun tak
sim ve tesciline ait, 'biraz evvel 'arz ettiğim 'gi
bi, (Medeni Kanunda hükümler mevcuttur. 
Esas, ıbu maddenin getirdiği bir yenilik vardır 
ki, o da, tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkul
lerin tesciline ait muameleyi yapmakla beraber, 
aynı zamanda da taraflar arasında taksim edil
miş. olduğunu, taraflardan, yani 'maliklerden bi
risi, yalhutta zilyedlerden /birisi belgelerle ve 
şahitlerle ispat ettiği takdirde, yani zilyedliğin 
ispatı sırasında 'bu iddiayı ileri sürdükleri za
man, tapulama muamelesini yapmakta olan tek
nisyen ve yardımcısının aynı zamanda taksim 
ımumelesine dair olan muameleyi de ikmal ede
rek, her İkisinin birlikte tapuya dercini temin 
etmefeted'iK' Bu, Ihakikaten yeni ve vatandaşı
mızı ayrıca taksim dâvası açmak Icülfetinden 
kurtaran bir hükümdür. 

Bu itibarla bu madde mevzuatımıza tama
men bir yenilk getirdiğinden maddenin olduğu 
gibi kabulünü ve madde hakkında müspet rey 
vermenizi ıbiKhassa istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, buyurun. 

Lehinde ini, aleyhinde mi, üzerinde mı? 
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M. Meclîsi B : 100 
TALÂT OĞUZ (Mardin) —Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 

•'• TALÂT OĞUZ (Mandlm) — Muhterem ar
kadaşlarım, memleketin teamülüne, örf ve ade
tine, Medeni Kanun hükümlerine muvazi 'bir 
surette getirilmiş bulunan bu maddenin aynen 
kabulü tezini müdafaa edeceğim. Alieanoğlu 
arkadaşımın görüşüne de aynen iştirak 'ediyo
rum. Bu madde, yanli 34 neü madde doğru
mdan doğruya tapuda kayıtlı bulunan ıgayri-
menkullerin aynen, veyahut rızaen veyahut ka-
zai bir şekilde taksim edilmesi halinde, tapula
ma hâkimi veyahut teknisyen veya yardımcıla
rı tarafından ne şekilde tescil edileceğine dair 
hüküm sevk etmliş bulunmaktadır. Tapuda ka
yıtlı olmıyan gayrimenkullerin, mirasçıları ara
sında "kazaen veya rızaen taksim edildiği ve zil-
yedliğin bilfiil mirasçılar araısmda devir ve tes
lim edildiğine dair husus, belgelerle şahitlerin 
ve ehlivukufların beyanları ile sabit olduğu taik
dirde, bu ıbeyan muvacehesinde. teknisyenler ta
rafından tapulama tutanağına ''geçirileceğine 
dâir bu hüküm, hakikaten memleketimizin rea-
iitesline uygun ve ihtiyaçlara tekalbül eden bir 
hükümdür. Maddenin aynen 'muhafazası su
retiyle kabulünü istirham 'ediyorum. Teşekkür
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu lehinde, aley
hinde, üzerinde?.. 

ALI CÜÖEOĞLU (Giresun) — Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlarım, ibu 'kanunun tapulamanın sürat
le intacını sağlamak bakımından getirmiş ol
duğu yenilikler yerindedir. Yalnız, 'bu taksim 
keyfiyetinin tapuya tescil ed'ilebilmıeısi için «(bi
lirkişi veyahut şahit ıbeyanlanyla» şeklindeki 
ibaresine ben şahsan muhalifim. Bilirkişi, müs-
tâkillen bir ispat vasıtası olmamalı. Bilirkişiyi, 
şahit beyanları da takviye ettiği takdirde, 'bu
nun hüküm tesisine yarar bir şekle getMlmesi 
daha doğru olur kanaatindeyim. Bu 34 neü 
madde, bundan evvel kabul edilen 32 ve 33 neü 
maddelerle hemayar ve ahenktir. Yalnız, üze
rinde durulması lâzımgelen nokta budur. Çün
kü, Medeni Kanuna göre yapılan • taksimlerin 
tescili, birtakım şekil ve şartlara tabi tutulmuş
tur., Her ne kadar, bu 'kanunun, geçici bir kâ
nun olması 'bakımından, Medeni Kanunla ibn.şe-
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kilde tenakuz teşkil etmesi bir şey ifade etmez
se de, bu kanunun elde edeceği verim ve hakkın 
tam mânasiyle tahakkuk ve tescili için şahsi 
kanaatim budur. Bu yolda bir önerige takdim 
edeceğim. «Bilirkişi ve şahit 'beyanlariyle sa
bit olduğu taikdirde, gayrimen'kuller taksim 
veçhile zilyedleri adına tesıbit olunur.» Şeklin
de bunun tashih edilerek: kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok.. 
Komisyon söz istiyor mu ? ' 

GEÇÎOÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) -^ Hayır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini 'okutu
yorum., • 

Meclis Başkanlığına 
34 neü maddenin «Bilirkişi; veyahut şahit

lerle ispatı» şeklinde olmayıp (Bilirkişi ve şa-
* hitlerle) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederim. - - '• 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Takririn aley
hinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Oğuz, 
Komisyona söz yereceğim. Buyurun, Komisyon. 

ĞEÇtCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (îzmir) — Teknisyenlerin takdir hakkı 
olduğu için önergeye iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon iştirak et
memektedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (îzmir) — Efendim, 33 neü maddeyi ge
tirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi 34 neü maddeyi oyluyo
ruz, efendim, 34 neü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 34 
neü madde kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, daha evvelki birleşimde, 
33 neü madde üzerinde yapılan müzakereler 
neticesinde, Yüce Heyetiniz maddenin komisyo
na iadesi ve değişiklik önergeleri muvacehesin* 
de yeniden düzenlenmesi yolunda bir karar al
mıştı. O karar gereğince komisyon tarafından 
düzetilenmiş bulunan: 33 neü maddenin yeni 
şeklini Yüce* Heyetinize ökutaeaf im': 
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M.MeclİBİ B:100 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 33 ncü maddesi, Hükümet teklifi 
aynen kabul edilmek ve «20» dönümlerin «75» 
dönüme çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

Kabulünü arz ederim. 
Komisyon Sözcüsü 

Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Söz. istiyen var mı? Buyurun 
Sayın Uzuner. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım, madde daha evvel yüksek 
huzurunuzda görüşülürken, bendeniz şahsi gö
rüşlerimi arz etmiş ve bu vesile ile de bir öner
ge takdim etmiş bulunuyordum. Şimdi, Hükü
metin teklifi 20 dönüm îdi. Komisyonun teklifi 
hudutsuz bir şekilde oldu. Sonradan komisyon 
50 dönüm üzerinde fikirlerini empoze etmeye 
çalıştı, netice itibariyle 75 dönüme çıktı. Bu da 
gösteriyor ki, komisyon bu hususta sağlam te
mellere, ilkelere istinadeden, hesaplara istinad-
eden, memleket gerçeklerine istinadeden bir 
esastan hareket etmiş değildir. Bendeniz, daha 
önceki mâruzâtımda da belirttiğim gibi, halen 
memleketin çeşitli bölgelerinde uygulanmakta 
olan toprak normunun esas alınmasını ye mad
denin bu şekilde tadil edilmesini teklif etmiş
tim. Yurdun çeşitli bölgelerinde imar ve iskân 
Bakanlığı her aile için muayyen bir toprak sa
hası tesbit etmiş bulunmaktadır. Bunu hesab-
ederken münhasıran imar ve Iskan Bakanlığı 
kendi görüşünü belirtmiş olmuyor, bu hususta 
ihtisas sahibi bulunan ilim heyetleriyle, diğer 
taraftan Tarım Bakanlığı ile de temas etmek 
suretiyle yapmış olduğu ekonomik birçok he
saplar neticesinde muayyen kıstaslara varmış 
oluyor ki, buna toprak normu deniyor. Bu 
norm, Cenup'ta 20 dönüm olarak kabul edilmiş
tir. Doğu'da daha büyük bir rakam kabul edil
miş, Orta - Anadolu'da da belki 200 dönümdür 
§u anda hatırlıyamıyorum, Garbi - Anadolu'da 
farklı bir rakamdır. , 

Esasen daha önceki mâruzâtımda da belirt
miş olduğum gibi, Anayasamızın 37 nci maddesi 
toprak bütünlüğünün bölgeler arasında deği
şiklik arz etmesi lüzumunu belirtmek suretiyle 
bir madde tedvin etmiş bulunmaktadır. 37 
nci maddenin bir cümlesi şöyledir : «Kanun 
bu amaçlara, (ki, vatandaşın toprak edinme 
amacıdır bu) değişik tarım bölgelerine ve çeşit-
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lerine göre toprağın genişliğini gösterebilir.» 
Yani, bölgeler arasında bir farklılık, bir 
varyasyon olduğunu, Anayasa tedvin etmiş 
bulunmaktadır. Şimdi, 75 dönüm şablon gibi 
kabul ediliyor; Türkiye'nin her tarafına uygu
lanacak. Bununla, haddizatında Hazineye vaido-
lan birçok arazi ve herkesin hak sahibi ol
duğu araziler zilyedinde bulunanlara verile-, 
cek. Bu sosyal adalet prensiplerine tamamen 
aykırı düşmektedir. Bendenizin ısrarı şu 
olacaktır : önergem üzerinde tekrar ısrar edi
yorum. Yurdun çeşitli bölgelerinde uyglrtan-
makta olan, imar ve iskân Bakanlığınca tat
bikatı yapılagelen toprak normu esas alınsın. 
Bu norm limiti teşkil etsin. Doğu bölge
sinde bu belki 150 dönüm, Güney - Anadolu'da 
20 dönüm, Orta - Anadolu'da 200 dönüm, Ba
tı - Anadolu'da 75 dönüm olur. Ama, her halü
kârda birbirinden farklı olur. Arkadaşla
rım, mühim olan saha değildir. Toprak klâ-
sifikasyonu yapılıyor, bir taraftan, topra
ğın verimlilik derecesi tesbit ediliyor. Buria 
göre de toprağın vereceği hâsıla esas almı
yor. Hal böyle iken, hasılayı esas almak ikti
za ederken, saha birimi sabit kılınmak sure
tiyle bir tatbikata geçilmek isteniyor ki, bu 
memleketimizin realitelerine uymamaktadır. 
Onun için bendeniz, daha önce vermiş oldu
ğum takrirde ısrar edeceğim. Oylarınızın bu 
istikamette tecelli etmesini bilhassa istirham 
ederim. Komisyonun böyle bir karara ne şe
kilde vardığını bilmemekteyim. Geçici Konuş* 
misyonun bu hususta izahat vermesini ve bizi 
tenvir etmesini bilhassa rica edeceğim. Çünkü, 
görüşüme göre anormal bir tatbikat iyinde 
olacağız. Ne çiftçimizin topraklandırılmasın 
dair kanun, ne de beklediğimiz toprak refor
mu bu şartlar altında arzu edilen tatbik 
şeklini bulamıyacaktır. 

Teşekkür ederim, saygılarımla.. 
BAŞKAN —. Sayın Uyar, daha söz almış 

birçok arkadaşlarımız var. Onların konuşma
sından sonra mı, yoksa şimdi mi konuşmak is
tiyorsunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (lamir) —• Efendim, şimdi konuşur
sam, belki konuşmak istiyen arkadaşlardan 

*bir kısmı konuşmaktan vazgeçerler.. 
BAŞKAN — Komisyon adına sözcü Sayın 

Mustafa Uyar. 
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•G-EglCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUS

TAFA UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşla
rım, geçen oturumda 33 neti madde müzakere 
edilirken, bir çok arkadaşlarımız bu kürsü
den fikirlerini serd ettiler ve birçok da tek
lifler verildi. Biz komisyon olarak, Yüc* Mec
lisin temayüllerini nazarı itibara almak ve 
bu temayüllere göre- yeni bir metin getirmek 
için maddeyi ve teklifleri geri almıştık. Ko
misyonda. yaptığımız müzakerede şu husus
ları tesbit etmiş olduk : Verilmiş olan önerge
l e r i noktada, 8 sebepde birleşmektedir. Şöy
le ki : 

Birincisi; biraz evvel konuşan arkadaşımı
zın verdiği önerge ile, 33 ncü maddede kıstas 
olarak her bölgede ayrı ayrı iskân hadleri 
normu tesbit edilsin denmektedir. Bu şekilde 
bir önerge vardır. 

İkinci bir önerge ile de; gayrimenkuller 
vergide kayıtlı olup olmadıklarına göre ikiye 
ayrılsın, vergide kayıtlı olanlar malikleri ve 
zilyedleri üzerine tesbit edilsin; vergide kayıtlı 
olmıyanlar da 20 yıl zilyedlik ve'Hükümet tasa
rısındaki diğer belgelerden birinin, inzimamı 
suretiyle tahassul edecek neticeye göre malik
leri adına tesbit edilsin, denmektedir. 

Üçüncü bir nokta; Hükümet tasarısındaki 
20 dönümün 50 dönüme çıkarılmasında top
lanmaktadır. Bu şeklide 4 tane önerge vardır. 
Bir önerge, Hükümet teklifi aynen kabul edil
sin demektedir; bir önerge 5 dönümü asıl tuta
lım, beş dönümü zilyedi adına tesbit edelim, 
beş dönümden yukarısını Hükümet teklifindeki 
esaslara göre. tesbit edelim demektedir. Başka 
(bir önerge gayrimenkullerin vüsatma ve saha
sına göre değil kıymetini nazarı itibara almak 
suretiyle, 20 (bin liraya kadar kıymeti, olan gay-
rimenkulleri zilyedi adına, 20 bin liradan faz
la kıymeti haiz olanları ise Hükümet teklifin
de getirilen esasler dairesindeki tahakkuk ede
cek sahipleri adına tesbit 'edelim der. Diğer 
iki önerge de; Hükümet teklifindeki 20 dö
nümün 100 dönüme çıkarılmasını teklif et
mektedir. Son bir Önerge de, îmar ve îşlkân Ba
kanlığına yetki vermek ve her bölgeye göre, o 
ne tesbit ederse o esaslar üzerinde bu tapulama
yı yapalım demektedir. • 

Biz önergeleri teker, teker okuduk, müza
kere ve münakaşasını yaptık. Geçen celsede 
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de bu hususta Komisyonun fikrini açıkça teba
rüz ettirmiştik. Biraz evvel konuşan arkada
şımın fikirlerine de tekrar cevap vermek sure
tiyle görüşümüzü arz edeceğim. 

Arkadaşlarım, 'biz tapulama kanunu iie top
rak tevzii yapmamaktayız, toprak dağıtmıyo
ruz biz. Biz, mevcut fiilî durumu teşci] ediyor, 
tesbit ediyor, hukukî hale getiriyoruz. Yani, fi
ilî durumu hukukî hale getiriyoruz. Binaen
aleyh burada, aranan şartlar; evvelâ resmî bel
geler, tapu kayıtları, diğer belgelerin yanında, 
bir de muayyen bir müddet zilyedlik ve bu hu
susların, şahitler veya bilirkişilerle desteklen
mesidir. Tapulamadan maksat; aslolan; fiilî 
durumun teslbiti, fotoğrafını çekmek olduğuna 
göre, tarlanın, gayrimenkulun başına gittiğimiz 
zaman, kim varsa ve 20 yıldan beri kim kulla
nıyorsa, bunu kim ispat edebilirse onun üzeri
ne tesbiti yapmaktır. Biz Komisyon olarak bu 

•' şekildeki liberal bir görüşten evvelce hareket 
etmek suretiyle Hükümetin getirdiği tasarıdaki 
20 dönümü, hu borajı, bu ta'kdiyi kaldırdık; 
kaç dönüm olursa olsun bu şekilde zilyed bulu
nanlar zilyed bulundukları gayrimenkulun sa
hihi olsunlar, onların üzerine teshit yapalım. 
diye huzurunuza çıkmış idik. Fikrimizde yine 
musirrliz. Ancak ifade edilen bâzı, Hazine aley
hine olması muhtemel tehlikeleri de göz önüne 
almak suretiyle, ve demin arz ettiğim sekiz 
noktada tebellür eden . durumu da telif etmek 
suretiyle, 50 - 100 dönüm arasında ortalama Ibir 
mikyas bularak, 75 dönüme kadar olanları 20 
yıl zilyedlik ve şahit veya bilirkişi bey aniyle 
hunun ispatı halinde tesbit «delim, 20 yılı aşan 
gayrimenkuller hakkında da Hükümetin getir
diği tasarıdaki diğer vesikalardan da birisinin 
inzimamını kâfi görelim dedik. Benden evvel 
konuşan arkadaşım Komisyonu tariz üle, «'Ko
misyonun belli fikri yoktur, evvelâ sonsuz ge
tirmiştir, sonra 50 dönüm denmiş, sonra 70 dö
nüme çıkmıştır* buyurdular. Hayır. Biz Ko
misyon olarak hiçbirzaman 50 »dönümü kabul 
ediyor ve hu fikirdeyiz diye bu kürsüden her 
hangi bir beyanda »bulunmadık. Böyle Ibir fik
rimiz olduğunu söylemedik. Herkesin fikrine 
hürmet ettik. Bütün fikirleri meczedelim, bir-
leştirelim diye maddeyi bu şekilde huzurunuza 
çıkardık. Her Ibölgeye ayrı, ayrı normları tes
bit etmeye kalkarsak, tapulamadan beklenilen 
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sürati ve tapulamadan beklenilen gayeyi vo 
köylünün zilyedi bulunduğu gayrimenkul lorin 
tapusuna kavuşmasını temin edemeyiz. 

Bu itibarla şu izahatımla geçen celsede takrir 
vermiş olan arkadaşlar tatmin oldularsa, lüt
fen yeni getirdiğimiz teklifin kabul edilmesini 
rica ediyoruz, hümetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — "Han

gi teklifleri efendim? 
BAŞKAN — Söz alıp, sıranıza göre konu

şun efendim. 

MEHMET OEÇİO&LU (Adana) — Muhte
rem arkadaşlar, bu hususta bir takririmiz mev
cuttu. Biz bu takriri yazarken, bir ortalama 
olarak; aldık, yani Türkiye'de küçük bir çiftçi 
ailesinin geçinmesinin ancak yüz dönümlük bir 
arazi ile mümkün olalbileceğini nazarı itibara 
alarak bunu yaptık. İskân haddi de bunu ifa
de ediyor. Bu arazinin susuz olduğunu da dü
şünürsek, bu 100 dönümün bir mâna ifade et-
miyeceği sizce de malûmdur. Bu yüzden çorak, 
killi, taşlı araziyi de hesaba katalım. Bu kü
çük arazi büyük çiftçilerin elinde değil, o gün 
de arz ettiğimiz gibi, küçüik çiftçilerin elindedir. 
Büyük çiftçiler işlerini uydurmuş, kadastroyu 
getirmiş, tesbitini yaptırmış, hâkimi götürmüş 
tarlasını tesbit ettirmiştir. Ama, fukara köy
lü elinde bulunan bu yüz, elli, on dönümlük tar
lasının, başarıp da tapuya tescilini yapt^ama-
ımıştır. Bunun elinden de bu araziyi alırsak bu 
vatandaş geçimini nasıl sağlıyacaktır. Takdir 
Yüksek Meclisindir. Takririmizin kabulünü 
arz ve istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yalnız bir noktayı Yüce He
yetinize hatırlatmak isterim. Geçen Birleşim
de (bu madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergeleri Komisyona gitmiş, ve Komis- | 
yonda bir mahlut halinde gerisingeri bir hük
me vararak gelmiş, o yönden değişiklik önerge-' 
lerinin bu Birleşimde, bu maddenin bugünkü 
müzakeresinde bir kıymeti mevcut değildir. 
Arkadaşlarımı ikaz ederim. 

Buyurun Sayın Üstün. 
Bundan sonra söz Sarıibrahimoğlu sizin. 

Evet buyurun Sayın Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, önemi üzerinde ittifak ettiğimiz Ta
pulama kanun tasarısının en hayati bir maddesi 
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olan 33 ncü maddesini görüşmeye devam ediyo
ruz. Bu maddenin gerek Hükümet tarafından 
hazırlanış şeklini gerekse, komisyonun öncelik 
ve halen değiştirerek kabul etmiş olduğu şekli 
memleket gerçeklerine pek uygun görmemekte
yim. 

Bugünkü anlayışa göre, mülkiyet hakkı bah-
.. şetmek bakımından, aranılan vesikanın tapu 

kaydı olması icabeder. Ama, vergi kaydını kabul 
etmişiz, zilyedliği kabul etmişiz. Neden? Memle
ket gerçeklerinin koymuş olduğu bir mecburiyet 
dolayısiyle. Bu gerçek kabul edildiği içindir ki, 
1936 ve 1938 yıllarında arazi tahriri yapılmıştır. 
Fakat, bu arazi tahririnde dahi vatandaş vergi 
kaydından kaçınmıştır. Çünkü, «Devlet vergi 
almak maksadiylc bu tahriri yapmaktadır. Mül
kiyet bakımından hiçbir endişem yoktur.» demiş
tir. Sebebi de; o tarihe kadar vatandaştaki bir 
gayrimenkule sahibolma kanaati, ecdadından 
kendisine intikal etmiş olması, komşularının ve 
diğer vatandaşların o gayrimenkul üzerinde hak 
iddia etmemesi o gayrimenkulun kendisinin mül
kü olduğu kanaatini kendisine vermekte idi. Bu
nun içindir ki, yakın tarihimize kadar, kendi 
mülkünü, gayrimenkulunu tapu kaydına bağla
maya lüzum görmemiş, zaruret görmemiştir. 
1938 tarihinden sonra da bu imkân ve fırsat ve
rilmemiştir. Esasen, Türkiye'de ziraatin geliş
mesi, köylü vatandaşın biraz inkişaf etmesi, ha
yat seviyesinin yükselmesi de bu tarihten sonra 
başlamıştır. Bugün ziraat gelişmiş, gayrimenkul-
ler kıymetlenmiştir. Vatandaş bunun sahibi ola
bilmenin arzusu ve çabası içindedir. İşle bu im
kânı şimdi süratle müzakeresini yapmakta bu
lunduğumuz kanun tasarısiyle vatandaşa bahşet
mek istiyoruz. Şu halde, «bu kanun tasarısının 
en hayati maddesini, 33 ncü madde teşkil eder» 
derken bunu arz etmek istemiştim. Bunun üze
rinde memleket gerçeklerini göz önünde bulun
durarak durmak ve bir şekil vermek icabeder. 
Arkadaşlar, bu sebeple zilyedliği kabul ettiğimi
ze göre vatandaşa bir hak tanıyoruz. Vatandaşın 
tapu kaydı yok, vergi kaydı yok, 20 sene niza-
sız, fasılasız mâlik sıfatiyle o gayrimenkulun sa
hibi olarak tasarrufunda bulundurmuştur. Ama, 
toprak reformunu gerçekleştirmek, bu vatandaş 
üzerinde bir karış toprağı olmıyan vatandaşı da 
toprak sahibi yaparak, müstahsil hale getirme
yi arzu ediyorsak, elbette bu ihtiyaçları da göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. Her ikisini en 
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adil- şekilde telif etmenin yolunu bulmak mecbu
riyetindeyiz ve Yüce Meclis olarak mevkiinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım, muayyen bir miktar 
kabul ettiğimiz takdirde, Komisyonun daha ev
velki kabul ettiği şekilde bu zaruretler dolayısiy-
le hudutsuz bırakmıyoruz, Hükümet tasarısını 
da çok dar buluyoruz, artırmak lüzumunu his
setmiş bulunuyoruz. Komisyon da bu yola uy
muş ve bunun için bu maddeyi 75 dönüme çıkar
mak suretiyle değiştirerek Yüksek Huzurunuza 
getirmiş bulunmaktadır. Ancak bir hak tanıyo
ruz; Türkiye'nin her yerinde Vatandaşa aynı 
hakkı tanımamız lâzımdır, eşit hak tanımamız 
lâzımdır. Tevzi komisyonları Topraklandırma 
Kanunu gereğince bugün topraksız vatandaşlara 
Hazine arazisini vermektedir. Ama, onlar da 
bir norm kabul etmişlerdir. Adana'da bir aile
nin geçimini temin edecek miktar, farz edelim 
60 dekar, Ankara'da 150 dekar, bilmem Kars'ta 
200 dekar. Burada dahi bu zaruretler göz önüne 
alınmış bulunmaktadır. 

Bunun dışında, ziraatte pancar arazisinin, çel
tik arazisinin, hububat arazisinin, narenciye ara
zisinin ve sebze arazisinin değerleri biribirinden 
çok farklıdır. Şu halde, Türkiye'nin her yerin
de ve her arazi için 75 dekar bir zilyedlik hakkı
nı kabul ettiğimiz takdirde, bir tarafta vatanda
şa yüzbin liralık ziJyedlik hakkı, itiğer tarafta 
sadece 5 bin liralık bir zilyedlik hakkı tanımış 
olacaksınız ki, Meclis olarak hakkaniyet pren
siplerine »riayet etmemiz icabederken, bir zühul 
eseri olarak bu riayetten sarfı nazar etmiş veya 
ayrılmış olacağız. Bunu temin maksadiyle ben
denizin vermiş olduğum takriri Sayın Komisyon 
Sözcüsü yanlış izah buyurdular, yanlış anlamış
lar, bendeniz «20 bin liradan yukarı olan gayri-
menkulleri zilyedi adına, daha noksanını da Dev
let adına verelim» diye bir teklifte bulunmadım. 
Her vatandaşa, zilyedlik bakımından, müsavi 
hak tanımak gayesiyle mahalli rayici esas kabul 
edelim, dedim. Bu orada vazife gören birlikle
rin vazifelileri tarafından, vazife gören kadas
tro mahkemeleri tarafından, mahallî halk ve 
idareciler tarafından bilinmektedir., -

Bu kıymetlerin takdirinde hiçbir müşkülât, 
hiçbir zorluk yoktur. Belki, ufak tefek suiisti
maller olur, bunu açıkça ifade edeyim; fakat 
•sflıd'eee yüzölçümü bakımından her. taraf için 
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kabul edeceğimiz aynı miktarın getirdiğd ada
letsizlikten çok dalia. az mahzurlu olur. Şimdiki 
benim teklifim; «120 bin lira değil, mahallî ra
yiç üzerinden bedeli 10 (bin liraya kadar olan, 
10 hin lira dâlhil, gayrimenkul, yine tasanda 
aynen ifade edildiği şartları haiz olmak sure
tiyle, yani 20 sene nizasız, fasılasız, malik sıfa-
tiyle 'bulundurulduğu takdirde zilyedi adına tes-
(biit edilir.» şeklindedir. 10 hin lira kabul edil
diği takdirde Türkiye'nin her bölgesinde otu
ran vatandaşa 10 hin liralık Ibir zilyedlik hak
kı tanımış .olacağız. Ama, Adana'da 100 dekar 
veya 80 dekar, Ankara'da 80 veya 100 dekar, 
Mersin'de 20 dekar. (Başka bir tarafta arazi
nin durumuna göre 10 dekar olacak. Fakat kıy
met bakımından bu suretle 'hakkaniyet teslim 
edilmiş olacak. Bendeniz, bunun bedelini bi
dayette 10 bin lira olarak kabul etmiştim, ison-
ra bâzı arkadaşlarla görüştüm. 'Bölgelerine gö
re 10 !bin 111% ile bâzı bölgelerde 5 dekar, bâzı 
böligelerde 10 dekar dahi arazinin almamıyaca-
ğını ileri sürdüler. O surette bendeniz bu mik
tarı 20 bin liraya çıkarmış idlim. Fakat görü
yorum ki, 20 bin liranın Orta - Anadolu'da ve
ya Şark'ta 100 dekarın üstünde bir gayrimen
kul. temin etmesi ileri sürülmekte ve bu mah
zur dolayısıyla benimsenmemek t edir. Bedeli 
esas kabul edilmek suretiyle bendeniz 10 bin 
lira üzerinden Sayın Riyasete bir takrir takdim 
ediyorum. (Bunun miktarı üzerinde komisyon 
ile de anlaşmak mümkündür. Arkadaşlarım da 
münasip 'görürlerse dalha uygun bir 'miktarın 
tesbiti mümkün olur. Hakkaniyetin ıte-miııi, 
'Türkiye'de her vatandaışa aynı miktarda zil
yedlik bakımından hak balhlşetmek hususunda 
takririmin dikkate alınmasını saygı ile rica 
ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Sarı'ibrahimoğlu, buyu
runuz. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞUU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlar, bu mevzu üzerinde epey
ce konuşuldu. Onun için, mümkün olduğu ka
dar 'görüşlerimi hulasaten arz etmeye ıgayret 
edeceğim. Ancak, mevzu oldukça ehemmiyet
lidir. 'Memleketin ana dâvalarından, toprak 
dâvalarından biri ve (belki de birincisidir. Onun 
için Heyeti Âliyenizi aklımın erdiği, gücümün 
yettiği kadar acizane aydınlatmaya çalışaca
ğım. 
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Muhterem arkadaşlarım, Ibuırada ıbu kanun 

vesilesiyle vâki müzakerelerde bir meseleyi ev
velemirde halletmek zorunda ve durumundayız. 
Tapulama Kanununun mânası nedir, 'Tapula
ma Kanununu tedvinden, tadilden maksat ne
dir, toprak reformu ve toprak tevzii nedir? 
(Bunları birbirine kanştırırsak, birbirinden 
ayırmazsak hiçjbir neticeye varamayız. Ve şu 
kanun 'beklediğimiz neticeyi değil, tersini verir. 
Zaten, millet ıstırap içinde. Asırlar boyu em
niyetsizlik içinde yaşamış bulunan Anadolu 
•köylüsünün, eğer şu kanunu, hakiki gayesine 
uygun şekilde çıkartmayacak /olursak, daha ev
lât ve ahfadı da emniyetsizlik içinde yaşıyacak 
demektir. 'Türkiye'ele emniyet içinde hulunmı-
yan, Ihemen hemen her devirde .taarruzdan 'ma
sun -olmıyan bir mülk varsa, o da topraik mül
kiyetidir. «Toprak reformu» diyoruz, «toprak 
tevzii» diyoruz, büyük Ibüyük lâflar ediyoruz. 
Fakat toprak reformu ve toprak tevziinin ne 
merkezde olduğunu, milleti Ihadır birlik ve düze
ninden de nasıl mahrum ettiğini Ibir türlü aklı-

. miza'getirmiyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, ıbiz Tapulama Ka

nununu gaye ve maksadına uygun olarak ted
vin edeceğiz. Toprak reformu Kanununu ga
yesine uygun şekilde tedvin edeceğiz, tefvzii de 
modern ziraat ve iktisat anlayışına uygun 'bir 
şekilde yapacağız. Yoksa, tapulamayı refor
ma, reformu toprak tevziine karıştırıp bir aşu
re çoribasına çevirirsek, işin içinden müstakbel 

' nesiller de -çıkamaz. 
Muhterem arkadaşlar, 'bulgüne 'kadar, maale

sef, toprak tevzii, çiftçiyi topraklandırma hiç 
de iyi işlememiştir. Zaman olmuştur, asırlık »ta
pulu mülkler cebren toprak sahibinin elinden 
alınarak topraklı kimselere verilmiştir. Misal 
mi istersiniz'? 'Ceyhan'ın Tatarlı ve Üçkurt köy
lerini 'buna misal olarak zikretmek isterim. İs
lâhiye'de Derviş Paşanın zorla iskân ettiği ve 
bedeli misli ile arazi verdiği kimselerin 'ellerin
den tapulu arazileri, başka yerde gösterilmeden 
cebren, alınmış, başkalarına dağıtılmıştır. Bu 
bir yara gibi hâlâ kanamakta, Ihâliâ o, toprağın
dan mahrum edilip muhacir haline getirilen 
kimseler sürünmektedir arkadaşlarım. Maale
sef, bugünkü idarenin de bu, pek iftihar edece
ği 'bir yara değildir. 

'Muhterem arkadaşlarım, meselâ Yakacık'da, 
Soğanlık ve Küçükyalı'da toprak tevzi ediyo-
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ruz diye imar ve iskân Bakanlığı marifetiyle met
resi ıbeşyüz liralık arsalar dağıtılmıştır, şuna. 
'buna. Şişli'de Bulgar hastanesi yanındaki ar
salar, topraik tevzi ediyoruz diye dağıtılmıştır. 
Böyle acı yaralar, ıböyle kötü tatbikat, facialar 
•mevcuttur. Bunlar 1996, 1957 yıllarında yapıl
mıştır. Hükümet tahkik etmek isterse malze
me de verebiliriz. Her iki iddiamı, Ceyhan id
diamı da, bunu da ispata hazırım. 

Muhterem arkadaşlanm, evvelâ teşkilâtı, 
'orğanizıasyonunu esaslı bir şekilde kurmak lâ
zımdır. Şunun bunun, keyfî şekilde tasarruf 
edebileceği 'bir .mekanizma haline getirirsek on
dan sonra bu işten hayır beklenemez. Sonra, 
biz modern, insanlık anlayışı, mülkiyet anlayışı 
içinde, sosyal devlet anlayışı içinde mülkiyet 
kaklarının tesbiti gayesini istihdaf eden Ibir Ta
pulama Kanunu tedvin etmek istiyoruz. Evvelâ 
mal 'kimindir, toprak kimindir, toprak ile in
san münasebetleri medeni ölçüler içinde nasıl 
tamzim edilmelidir? 'Tapulama Kanunu bize 
bunu getiriyor, 'biz bunu tedvin ediyoruz. On
dan sonra, ibu toprak ve insan münasebetlerini, 
medeni ve İnsan haklarına yaraşır ölçüler için
de tesibit 'ettikten sonra, bunun sınırlandırılma
sı nasıl lolacaktır, naniği şekil, -hangi şartlar ve 
'.hangi ölçü içinde cereyan edecektir? Bu, ayrı 
bir mevzudur, ıbir Devlet felsefesi işidir. Sa
dece toprak mülkiyetinin 'sınırlandırılması de
ğil, medeni devletler en sağından, en soluna, en 
ortasına kadar mülkiyeti sınırlamışlardır. Bir 
memleket vardır M, liberaldir; % &9 a kadar 
gelirin vergisini alır. Bir memleket, «toptan 
Devletin» demiştir. Biz 'orta yolu tutmuşuz. O 
'halde, mülkiyet sınıriandırılalbilir. Ama, ev
velemirde mülkiyet hakkını tanıyor muyuz, ta
nımıyor muyuz? Tanıyoruz. Anayasamız bunu 
kabul etmiştir. O kaide bu mülkiyet hakkını §& 
veya bu (bahane ile ihlâl etmek hakkımız dteğil-
dir. 

Mülkiyet hakkını tanıyacağız. Mülkiyet 
hakkını medeni ölçüler içinde tesbit edeceğiz. 
Ondan sonra meselenin ikinci safhasına, mül
kiyet hakkının tahdidi ve çiftçinin topraklan
dırılması, kamulaştırma suretiyle veya kamu
laştırmadan yapılacaktır, isterseniz istirdat, 
deyin, ne ise, yapılacaktır. Bunları birbirinden 
ayırmadan ve sağlam esaslar üzerine oturtma? 
dan yapılacak her tasarruf hatalı olur, kütlele
rin ıstırabına mal olur. 
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Muhterem arkadaşlarım, hakikaten kolay 

geliyor; büyük halk kütlelerinin, 20 milyonu 
temsil eden köylü zümresinin hakları üzerinde 
tasarruf kolay değildir. Çünkü, köylü vatandaş, 
teşkilâtsız, çünkü dili yok, gelip karşımıza di-
kilemiyor. Seçimden seçime sessiz diliyle söy
lüyor. Ama, biz anlamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için elimizi 
vicdanımıza koyup bu sessiz kütleyi tatmin et
mek, hakkiyle temsil etmek durumunda ve zo
rundayız. Eli, dili olan her hangi bir teşekkü
lün haklarına el uzatılırken nasıl feryatlar çı
kıyor, görüyorsunuz. Ama, biz kalkıp da «köy
lü hakları, çiftçi hakları» dedik mi, icabında 
aleyhimizde vaveylalar kopuyor. Kopsun, zararı 
yok, biz bildiğimiz yoldan gideceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere komisyo
nun ilk vermiş bulunduğu karar; Medeni Ka
nun hükümlerine ve mülkiyet hakkı prensiple
rine uygundu. Velâkin Yüksek Meclisin, birta
kım endişeleriyle, vâki beyanları ve müdahale
leriyle, yeni bir şekil almıştır. Prensip itibariyle 
bu yeni şeklin de aleyhinde değilim. Ancak, bu 
yeni şekil kötülerin iyişidir, iyilerin iyisi değil
dir. Niçin kötülerin iyişidir? Onu da izaha gay
ret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bir avukat, bir tatbi
katçı ve topraktan ekmeğini kazanan bir insan 
olarak ve köy realitesini yakînen bilen, onların 
hamuru ile yoğrulmuş bulunan bir arkadaşınız 
olarak ifade edeyim ki ; Medeni Kanunun 6335 
sayılı Kanunla tadili büyük ıstıraplara mal ol
muş ve Tapu - Kadastro Teşkilâtının bugüne 
kadar verimsiz bir vadi üzerinde çırpınıp dur
masının âmili olmuştur. Türkiye'de eğer tapu
lama bu kadar gecikiyor, bu kadar ıstıraba mal 
oluyorsa, bunun büyük sebeplerinden biri de 
bu kanundur, bu sonradan yapılan tadildir. 

Muhterem arkadaşlarını, Türkiye'de toprak 
mülkiyeti; eski Osmanlı mevzuatı, fıkıh esas
ları ve ondan sonra da ilk ferdî mülkiyeti tanı
yan ve topyekûn bir politikasyon mahiyeti arz 
eden 1274 sayılı Kanunnamei Araziden beri de
vam edegelen birtakım merhaleler geçirmiştir. 
1274 sayılı Kanunnamei Arazi, 10 senelik hakkı 
karar müddetini kabul etmiştir. 10 sone-içinde 
nizasız fasılasız bir mülkü tasarruf ederi kimse, 
onun namına tescilini istiyebilir, istemiştir. Fa-
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kat, idari yollarla, mahkeme yolu ile değil. 
2644 sayılı Tapu Kanununun geçici 6 ncı mad
desi de bu ihya hakkını kabul etmiştir. 1515 sa
yılı Kanun da bunu kabul etmiştir. 639 ncu 
maddesiyle Medeni Kanun da bunu kabul et
miştir. 4753 sayılı Kanunda da birtakım şart
larla bu hak kabul edilmiştir. Bilirsiniz ki, 
Türkiye'de, bilhassa Toprak Mahsullerinin faa
liyete başladığı 1938 den, Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun tedvinine, hattâ ondan son
raki 6335 saydı Kanunun tedvinine kadar olan 
uzun seneler zarfında, tâbir caizse, atı alan Üs
küdar'ı geçmiştir. Bu, rakamlarla sabittir. Atı 
alan Üsküdar'ı geçmiştir deyince, büyük ara
zileri tapalayan kimseler haksızlık mı yaptı 
demek istiyorum^ hayıf. öyle zaman olmuş
tur ki, çiftçi arabası ile mahsulünü pazara gön
dermiş ve sattığı mahsulün bedeli yol ve ara
ba masrafını dahi ödememiş, .1.0. liralık vergi
sini verememiş, adam hapislerde yatmıştır. 
İşte vergisini vermemek için adam tapulat-
mamış, vergiye kaydettirmemiş veya vergi ka
yıt memurlarının kifayetsizliği ve zamanı
nın darlığı sebebiyle kaydedilemenıiş.. Kaba
hatli kim? Köylü 'mü? Hayır. Ama, bugün o 
kabahatli imiş gibi cezalandırıyoruz. Diyoruz 
ki, efendim madem ki, araziyi sürüyordu, eki
yordu, vergiye kaydettirmeydi; ettirmediği için 
çeksin cezasını. 6335 sayılı Kanunun esbabı 
mucibesi bu. Vaktinizi fazla almamak için 
okumuyorum, burada hepsi var, koca bir dos
yadır. Sonra, 6335 sayılı Kanun Himalâya'la-
rm tepesinden başlamış, hemen doruğuna in
miştir. Esbabı mucibe lâyihasında diyor k i ; 
639 ncu maddeye ve 5602 sayılı Kanunun 
muaddel. 13 ucii maddesine istinaden, 20 bin, 
30 bin, 50 bin donunduk Hazine arazileri, şu
nun bunun tasarrufuna geçiyor, bunlar iki 
şahitle üzerlerine tapu yaptırılıyor. Bu iti
barla biz bu büyük kapkaçlara mâni olacağız. 
Arkadaşlar, hakikaten bu güzel bir fikir, bu 
fikrin karşısında «yok, olmaz* demek müm
kün değildir. Ama, getiriyorlar, 20 dönüme in
diriyorlar.. Güzel anladık, on bin dönüme mâ
ni ok beş bin dönüme mâni ol, hattâ 4753 sa
yılı Kanunla küçük çiftçiden addedilen 500 
dönüme kadar olan arazileri himaye et. on
dan sonrasına mâni ol. Mantıkî bir esası var 
bunun. Dersin ki, («500 dönüme kadar olanlar, 
1753 -sayılı Kanunla küçük çiftçi sayılmış-
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t ı r ; bu bugün de uıer'idir.» Küçük çiftçilerin 
haklarına, hukuklarına dokunmayalım, fakat 
ondan sonrasını da vermiyelim.. Bu da, mev
cut kânun hükümleri muvacehesinde haklı 
telâkki edilmese bile, içtimai adalet bakımın
dan müdafaa edilebilir bir tezdir. Bunu da 
yapmıyorsun, 20 dönüme indiriyorsun. Yani, 
bir kere 6335 sayılı Kanunun mucip sebepleri 
ile metni arasında, Himalâyala'nn zirvesi ile 
tabanı arasındaki' kadar "fark vardır. Bu iti
barla, hatalı ve haksız. Sayın Hidayet Aydı-
ner Adliye Encümeni adına vaktiyle konuş
muş. Bakınız" Orada ne diyor : (Arkadaşlar; 
memlekette traktörle ziraat başladıktan sonra, 
bir arazi suistimali başlamıştır. Bâzı açıkgöz
ler 8 - 10 bin dönüm araziyi sürüyor. Tarla
sında çalıştırdığı ameleleri mahkemede şahit 
olarak ikame edip «20 senedir bu araziyi sürü
yorum» diyorlar. Bâzı yerlerde «50 bin dönüm 
araziyi uhdesine tescil ettirmiş olanlar var
mış. Arzuhal Encümenine bu neviden birçok 
şikâyetler geliyor) diyor. Cfüzei, demek ki, Dev
let teşkilâtı, mekanizması iyi çalışmıyor. Hak
sız yere Devlet malları, gidiyor. Yani, bunda 
da köylüden çok, bunu söyliyen arkadaşların 
ve Devletin kabahati var. Ondan sonra da 20 
dönüme kadar indiriyoruz. Haksızlıktır, bu. 

Muhterem arkadaşlar; bir kere biraz evvel 
kanun numaralarını söylediğim ve nizasız fası
lasız, malik sı fatiyle zilyedlik yapan ve bir ara
ziyi uhdesinde bulunduran kimselere, hak #ta-
riıyan kanun hükümleri 6335 sayılı Kanunla 
ihlâl edilmiştir. Müktesep hak ihlâl edilmiş
tir. Anayasamız, müktesep hakların ihlâlini 
meneder. Medeni Kanunumuzun tatbikin? dair 
olan Kanunun 1 - 4 neü maddeleri müktesep 
hakları açıkça himaye etmiştir. Bu itibarla, 
müktesep hakların ihlâline müsaade etmemek 
zorunda ve durumundayız. Bir görüş olarak 
söylenir; denir ki, «evet; biz müktesep hakları 
tanıyor ve koruyoruz.» Ama hakların ispatını 
bâzı delillere bağlıyoruz. 

Muhterem rakadaşlar, burada ince bir nok
ta, bir durum vardır. Devlet, birtakım hakla
rın isbaltmı birtakım delillere bağlayabilir. Fa
kat, bu mesele, iktisab edilmiş bir hakkın ihlâli 
ve o hakkın iktisabına yeni unsurlar ilâvesi 
şeklinde tezahür etmektedir. Diyorsun ki, «Şu 
şu şartlar meydana geldiği takdirde sana ara-
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ziyi tescil edeceğim. Ama vergi kaydı da bulu
nacak,» Ne oldu?.. İktisap şartlarından oluyor 
bu, ispat şartı değil, sonra kaldı ki, Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanunumuz ispat vasıtalarını 
•gayet geniş tuitmuş ve hâkime gayet geniş yet
kiler vermiştir. Hâkim, 6335 sayılı. Kanun ted
vin edilmeden evvel de vergi kaydını sorar, 
icabında mahallinde tatbik eder bir delil ola
rak ona istinadedebilir idi. Buna nuâni bir şey 
yoktu. Ve hiçbir zaman da yok. Bu, başka; bir 
de, iktisabın bir sebebi ve bit* unsuru haline ge
tirmek başka şeydir. 

Şimdi, değerli hukukçu arkadaşlardan bâzı
ları derler ki, «Medeni Kanunun 639 ncu mad
desi; isviçre gibi son derece medeni küçük ara
zi sahibi ve 639 ncu maddenin tatbikini lüzum
suz kılacak bir memlekette, belkide hiç tatbik 
edilmiyor.» Biz, millî realitelerimize ıgöre esas
lar tedvin etmek durumunda ve zorundayız. Ta
mam, buna inanıyorum, ama, 1274 tarihli Ka
nun, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 1515 sayılı Ka
nun % 100 yerli olan kanunlar değilmiydi, ga
yet geniş şekilde, hem de idari yolla tescil im
kânı vermiyordu? Bir tapucu geliyor, bir ke
şif, bir kroki yapıyor, ondan sonra gidiyor, Ta
pu Komisyonu karar veriyor, ve binlerce dö
nümlük arazi tescil ediliyordu. Böyle yapılmış
tır, arkadaşlar. Yani, aman Devletin malı gidi
yor, Hazinenin malı gidiyor demekle iş bitmi
yor. Giden gitmiş, kalan sağlar bizimdir. Bunu 
böyle kabul etmekte zaruret vardır. Çünkü, şim
di böyle büyük arazi yok. Olan yer varsa, küçük 
çiftçiyi mağdur etmemek kayıt ve şartiyle, onun, 
üzerinde durmakta da fayda vardır. Ama, bu 
küçük çiftçiyi mağdur etmemek kayıt ve şar
tiyle. Arkadaşlarım diyorlar ki, büyük arazi sa
hibi olan yeri er. var. Belki var; ben gezdiğim 
yerlerde pek göremedim. Meselâ, Adana'da böy
le büyük 'araziler tapulanmamış veya her han
gi bir şekilde mahkeme ilâmına ve saireye bağ
layıp sağlama çıkarılmamıştır; bunun farkında 
değilim, böyle bir şey yok. Bakınız arkadaşlar; 

Türkiye'de, önemli bir mesele vardır. Tür-, 
kiye'nin Zirai Reformu, toprak reformu der
ken üzerinde durulması lâzımgelen noktalardan 
birisidir, hattâ modern zira at çiler ve ilim adam-
lanımızın da üzerinde durdukları bir noktadır. 

Türkiye'nin önemli meselesi olarak, büyük 
araziden çok parça parça küçük arazilerin ve-
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rimsiz şekilde .işletilmesinin önlenme darvası var
dır. Vatandaşın küçük, küçük on parça arazisi 
vardır; beheri, üç, beş, on dönümdür, işe yara
l amak tad ı r ; bunlardan kâfi derecede verini el
de edilmemektedir. Bunların parçalanmasını ön
lemek, mümkün olduğu kadar bunları toplu ha
le getirmek, toprak reformu dâvamızın ana e®as-
3 arından biridir. 

Zannediyorum topralk reformu tasarıların
da da buna yer verilmiştir. 

Balkınız arkadaşlar, Türkiye'de meselenin, 
hüyük arazi dâvası olmaktan çok,' ıküçük par
çalar dâvası, verimsiz parçalar dâvası olduğu
nu size iki misalle izah etmek isterim. Bunu, 
geçen 11 nci Devrede Hükümetin yetkili me
murları komisyonda ifade etmiştir. Eğer hata 
varsa, isterlerse çıkar tekziıbederler. Çubuık'ta 
'33 parça köyde yapılan kadastroda 57 894 par
ça gayrimenkulden, 20 - 100 dönüm arasındaki' 
parçalar 3401 aded, 100 - 200 dönüm arasında
ki parçalar 28 aded, 200 - 500 dönüm arasın^ 
daki parçalar 3 aded, 500 - 1 000 dönüm ara-
iSindaki parça bir, 1 000 dönümden fazlası bir 
•aded. Halbuki, Çubuk kazası Başkentin eslki zi
raat memleketi ve Türkiye'nin en büyük kasa-
basıdır. Keza, Kızılcahamamda 86 köyde 
75 248 parselde, 20 ile 100 dönüm arasında 
1 Ö24 aded; 100 ile 200 dönüm 'arasında 38 
aded; 200 ile 500 dönüm arasında on aded; 500 
ile biıı dönüm arasında ilki aded; bin dönümden 
fazla olanlar ise bir tanedir. Şuou da söyliye-
yim arkadaşlar; Türkiye'de bin dönümden faz
la arazi sahibi; İstatistik Umum Müdürlüğü
nün yaptığı istastistiıklere göre 3 358 adeddir. 
Yani, öyle" zannedildiği gibi, milyonlara varan 
insanlar büyük arazileri işleyip, ekip, biçip, ye
miyorlar.. Evet, Türkiye'de büyük arazi var ; 
toprak reformu yapılmalıdır. Sosyal Devlet ve 
sosyal adalet anlayışı, zirai, mülkiyette;. zirai 
istihsalde de tatbik edilmelidir. Diğer, her sa
hada da tatbik edilmelidir. Buna inanıyorum, 
Anayasa bunu emretmiş. 

Ama meseleleri olduğu gibi bilmek, efkârı 
umumiyeye olduğu gibi arz etmekte büyük fay
da vardır. Yoksa, alacağımız, tedbirler; büyül
tülmüş bir ayna karşısında büyülenmiş insanla
rın yapacağı anormal hareketlerden, isabetsiz 
kararlardan başka bir şey olmaz. Realiteleri ol
duğu gibi görmek zorundayız. 
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Sonra arkadaşlarım, vergi kaydı deniliyor. 

2901 ve 5432 sayılı kanunlarla vergi kaydının 
mahiyeti tasrih edilmiştir. 2901 sayılı, 1935, 
1936, 1937 senesi vergi tahrirlerinin yapılmasına 
mesnet olan kanunun 2 nci maddesinde vergi 
tahrirlerinin hiçbir şekil ve surette, mülkiyet ve 
tasarrufun delili değil, hattâ bir karinesi olamı-
yacağn, sadece verginin matrah ve mükellefini 
tâyine medar olabileceği sarahaten zikredilmiş
tir. 

5432 sayılı Vergi Usul Kanunu, bu modern 
kanunlarımızdan birisidir; bunun 45 nci madde
si de aynı esası vaz'etmiştir. Ondan sonra, tut
muşuz on sene sonra canımız istemiş, vergi ka
yıtlarını mülkiyetin bir unsuru haline getirmi
şiz. Delili de değil, unsurudur bu. Bu haksızlık. İki 
senede bütün Türkiye'nin topraklarını vergilen
dirmek, vergiye kaydettirmek için, imkânları 
son derecede ınahdudolan heyetler teşkil ediyor
sunuz, çalakalem bir vergi kaydı ihdas ediyor
sunuz. 10 sene, 20 sene sonra kalkıyor, diyorsu
nuz ki, mülkiyetin bir delilidir. Madem ki, 
toprak sahibisin, toprağı işliyorsun, sen bunu 
vergiye kayıt ettirmek zorunda idin. Bu hak
sızlığın ta kendisidir. Olmaz böyle şey, arka
daşlar. Devlet olarak evvelâ vazifeni yaparsın. 
Tam ve kâmil mânada vergiye kayıt ettirirsin, 
ondan sonra da «bunun cezasını çek» dersin. 
Kaldı ki, arkadaşlarım, hiçbir vergi kanunu bu 
şekilde ağır cezaları muhtevi değildir. Evet, ver
giden kaçırmış, bunu kabul edelim, bunun ce
zası muayyendir. Vergi kaçakçılığı, taksirli 
suç, ihmal suçu, kaçakçılık suçu. Bunların ce
zasını verirsin. Ama, adamın toprağını top-
yekûn elinden almazsın. Bu olmaz. 

Sonra deniyor ki, iki şahit, iki bilirkişi ile 
mesele halledilecektir. Arkadaşlar, şimdi toprak 
kıymetlenmiştir, eskisi gibi değil. Bir tapu me
murunun gelip de bir harita çizmesiyle artık 
toprak alınmıyor. Herkes köylerde tapulu mül
künü muhafazada büyük güçlük çekiyor. Çün
kü, bugün nüfus 1923 e nazaran üç misli artmış
tır. Onun için, insana kolay kolay tapusuz, ver
gi kayıtsız, mesnetsiz arazi işlettirmiyorlar. Bel
ki; benim görmediğim yerlerde vardır. Kaldı ki, 
tapu köydına alabildiğine imkân tanıyoruz. îşte 
o dediğimiz memur gitmiş tapu kaydını kesmiş. 
Sarkan Ahmet, Garben Mehmet, Şimalen yol, 
Genuben dere diye kaydetmiş. Sonra arazinin 
mahalline siz gidersiniz, Şarkında yol yoktur. 

360 
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Sorarsınız, yol nerede? Efendim, bundan 50 se
ne evvel burada bir yol geçerdi, cevabını alır
sınız. «Garben Mehmet» sorarsınız. Efendim, 
bundan 50 sene evvel Mehmet burayı işlermiş. 
Ondan sonra Ali'nin eline geçmiş. Mehmet hiç 
ortada yok. Ondan sonra 20 bin dönümlük ara
ziyi bu tapuya rapdettiriyoruz... Hep susuyoruz 
bu arada, arkadaşlardan o mülkiyet hakkından, 
müktesep haktan bahseden, itiraz eden yok. Hal
buki, bu da bir dâva. Bunu topyekûn ele alma
mız lâzımdır. Yani, bunlara susuyoruz, ondan 
sonra, iktisabetmiş, atası, dedesi gelmiş oturmuş, 
Devletin kendisine yapması lâzım gelen .vazife
leri de beklemeden -ham toprağı istihsale açmış, 
hiçbir şey istemeden ev sahibi, yurt sahibi, to
run sahibi olmuş. Adam 50 - 100 dönüm top
rağı işliyor. Bugün, gidiyoruz, «yok efendim» 
diyoruz. Tesbit edilmiş 50 dönümlük toprak, 
elinden alınmak isteniyor. Sen, 1936 da vergi
ye kayıt ettirseydiıı, 10 lira vergi, bilmem şunu 

"bunu verseydin, o zaman olurdu. Ama, cahildir 
bu insanlar 20 sene sonra arazisini elinden ala
caklarını bilseydi, yaptırırdı. Yaptırmamış ol
duğu için çekip almıyor. Bu düpedüz haksızlık
tır, arkadaşlar. Daha evvel de söylediğim gibi, 
nihayet bu mülkiyet hakkının tahdidi, vergile
rin tahsili, nisbetlerinin tâyini bir Devlet felse
fesi işidir. Hakkını tanımak istersen, veya ka
nunların, nizamların, Anayasanın icabı ise ki, 
icabıdır, evvelâ hakkı tanırsın, ondan sonra tah
didine gidersin. Bu da topyekûn olur. Fabrika
töre de şâmil olur, toprak sahibine de şâmil olur, 
sermayedara da,. mülk sahibine de şâmil »olur; 
tapulusuna da, tapusuzuna da şâmil olur. Yok
sa vur abalıya. «Tapuludur» diyorsun, ona ses
lenmiyorsun. «fabrikatördür» diyorsun ona su
suyorsun. «Basın» diyorsun, yüzlerce işçiyi, mü
nevveri çalıştırıyor ve kazanıyor, ona susuyor
sun; çünkü elinde silâhı var. Ama, köylünün, 
fakirin elinde silâhı yok. Silâhı olsa zaten 
1 - 1,5 asırdır zavallı adam, bir tapucuyu geti
rir de, nihayet bir kahve içirir, bir zabıt tuttu
rur 50 defa da tapusunu alır idi. İşin aslı bu. 
Bunu yapamıyan, yapmaktan âciz adamlarm 
elinden, 20 sene suııra, 50 sene sonra arazisini 
elinden alıyorsunuz. Bunu yapacaksak doğru 
dürüst yapalım, hepsine birden yapalım. Yap-
mıyacaksak, vur abalıya olmaz. Doğrusu bu
dur, arkadaşlar. 

Sonra arkadaşlarım, geçen celsede Sayın 
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Maliye Bakanı arkadaşımız 300 dönümlük ta
pu ile 30 'bin dönümlük arazinin' zaptedildiğini 
beyan ettiler. Ben hunun üzerinde durmalarını 
riica edeceğim. Hükümet olarak, hu gübi suiis
timallerin üzerinde 'durmakta büyük fayda var
dır. 300 dönümlük 'bir tapu ile 30 bin dönüm
lük arazi zaptedilemez, edilmeımelidiir; mümkün 
de değildir. (Orita şuralardan, mümkündür ses-

. leri) 

O halde, Devlet ve Hükümet olaırak, Hü
kümet memurları olarak vazife yapılmıyor 
(beyefendi. Bunun üzerinde durmasını 'bilhassa 
arkadaşımızdan istirham edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (tamir) — Onu kadastro halledecek. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Kadastro halledecek ama, kadastroyu da 
mecrasına ve 'mihverine oturtturmak şartiyle; 
karıştrrmıyabm. 

Sonra, iskân normu esas alımsın dendi. 
ŞUmdi arkadaşlarım, eğer bir 'tahdide gidi

lecekse, iskân normu hakikaten bir müişıalhlhas 
öVüdedir, adalete mümkün olan fair yaklaşmayı 
ifade eder. Yani, akla yakın bir tekliftir. 
Ancak, şunu kabul eten ek lâzımdır ki, bunun 
da altını karıştırdığınız takdirde birtakım me
seleler ortaya çıkar ve tatbiki oldukça zordur. 
Bir kere iskân normunu buraya tatbika kalkış
tık mı, hiraz evvel sözleriiıme 'başlarken, da
ha esasa girmeden ifade ettiğim gibi, tevzi 
ve iskân memurlarının ve bunların 'biraz ev
vel iifade ettirici kötü tatbikatlarının acı mi
salleri karşımıza çıkar ve tapulamayı toprak
landırma ve tevzii ile kakıştırmak zorunda ve 
durumunda kalırız. Böylelikle, Tapu ve Kadas
tro Umum Müdürlüğünü, daha şu kanun çık
madan işlemez hale getirmiş oluruz. 

Sonra, norm esas almışın deniyor. Bunu da
ha çok 75 dönümü biraz fazlaca gören arkadaş
lar söylüyor. Bana öyle gibi geldi. Son top
rak reformu tasarılarından, benim anladığıma 
ve onların ifade ettiklerine' göre, küçük top
rakları birleştirmek ve çiftçiye yeteri kadar 
toprak vermek ana prensiptir ve zannediyo
rum, bu rakamlar 75 dönümün üzerindedir. 
Eğer, ıbana yarum saat müsaade ederseniz, Millî 
Birlik zamanında yapılan Toprak reformu ta
sarısını büromdan alır getiririm. Son hazırla-
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man kanun için Ziraat Vekâletine, gittim. Zi
raat Vekilinin emri devletleri sâdır olmuş, bir 
sır gibi sakladılar ve bana bilr örneğini verme
diler. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ama M. 
B. K. zamanında çıkan bir tasarı mevcut. Ve 
75 dönümün de üzerindedir. Eğer, norm işine 
gidersek, !bu 75 dönümün faızla olduğu zannı 
ile müdahalede bulunan arkadaşlarım, o za
man dalha da büyük -miktarları kendi elleriyle 
Iteklif etmiş olmak durumuna düşerler. İster
lerse, bana yarım saat müsaade etsinler tasa
rıyı getireyim. 

AHMET SENEK (Trabzon; 
ziatı değil ki bu, tapulama. 

Toprak t ev 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Tapulama dedik, tamam, mesele bitti. Bunu 
kalbul ettiğimiz zaman münaikaışalara lüzum kal
maz. 

'Sonra arkadaşla-rum, bu kanun bir tasfiye 
kanunudur. Üzümün çöpü, armudun sapı de
mekle inatta devam edersek sadece vakiıt kay-
ıb ederiz. Talihsiz bir kanun olduğunu geçen cel
sede ifade eittiğim bu kanun, dalha uzun müd
det çı'kmaz. Her tasarrufun, her h/al şeklinin 
mutlaka kendine mahsus birtakım faydaları 
ve zararları vardır. Bunun tornamın! kaldır' 
derseniz, ki müktesep haklar' nazariyesine ve 
i&aJh etmiş olduğum sebeplere göre, en doğru
su budur. Ama bunun da mahzurları, arkadaş>-
larım tarafından burada ifade etdilmiştir. 50 
dönümün de mahzuru vardır, 150 - 300 dönü
mün de mahzuru vardır. Bunun hepsinin mah
zurları ve faydaları vardır. Ama, bütün bu 
mahzurlu ve faydalı noktalar arasından en az 
zararlıyı bulmak ve mümkün olduğu kadar, 
şu müesseseyi yaşjar hailde şıu Meclisten çıkar
mak durumunda ve zorundayız. 75 dönüm faz
la (bir miktar değildir, arkadaşlar. Diyeceksi
niz ki, bu Çukurova'da biner liradan senede 
75 bin lira gelir getirir. Yok arkadaşlar. Bu
gün Çukurova'da ıbir dönüm normal olarak 
20 - 40 lira arasında: gelir getirir. Ancak bu da 
pamuk tarlalarında şayet 'bu seneki gibi felâ
ket olmazsa.. Bunu hepiniz 'bilin ve sayın ba
sın mensuplaırı da bilsinler. 20 - 40 lira ara
sında gelir getirir, Çukurova'nın susuz toprak
ları. Şayet haşere haırahetmezse, veya Seiyhan 
ve Ceyhan nehirlerinin azığın suları, baraja 
almımamış, gemlenmemiş suları taıhribetmezse; 
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ıçeışitli havai âfetler ta'hribetmezse. ' Çukurova'
nın pamuk tarlaları ancak 20 - 40 lira arasın
da gelir getirir. Bunu ispata haizinim. 

Bu itibarla, 75 dönüm, Çukurova'da dahi bü
yük toprak parçası değildir. Ama, Adana'nm 
bitişiğinde arsa halinde gelmekte olan bir arazi 
parçasının bir büyük değeri olabilir; İstanbul'
da da olabilir. Ama, arkadaşlarım biz bir kanun 
yapıyoruz ve bu kanun bütün Türkiye'ye tat
bik edeceğiz. Birtakım mahzurları elbette ola
cak, faydaları da olacak. Bütün bunları incele
yip memleket için en az mahzurlu olanı bulmak 
zorundayız. 

Eğer arkadaşlarım, hakikaten belediye hu
dutlarına yakın son derece değerli arsaları tevzi 
dışı bırakmak veya mülkiyet hakkını birtakım 
esaslara bağlamak istiyorlarsa, ayrı bir kanunla 
gelirler. Belediye Kanununa ek bir kanun, 2613 
sayılı Şehir kadastrosunu ilgilendiren Kanuna 
ek bir kanunla gelirler ve bu temin edilebilir. 
Belki de gelmek lâzımdır, lüzumlu noktalar var
dır, denebilir. O zaman biz de beraberoluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hulâsa olarak, ko
misyonun 75 dönüm teklifi, mahzurlu tekliflerin 
en az mahzurlusu olduğu için, kabul etmenizi 
ve şu talihsiz kanunu da bir an evvel çıkarma
nızı, elsiz, dilsiz köylüler, çiftçiler adına istir
ham etmekteyim- Hürmetle, muhabbetle hepi
nizi selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Sayın ar

kadaşlarım, bir üzüntümü ifade etmekle söze 
başlamak mecburiyetindeyim. Burada mütema
diyen «vur abalıya», «küçük çiftçiye» sloganı 
hâkim olmaktadır. Ben bu tasarıdan böyle bir 
mânayı bir türlü çıkaramadım. Bu kanunun 
bilâkis küçük çiftçiyi bir an evvel muradına ve 
ihtiyacına kavuşturmanın tedbirlerini getirdiği
ne inanıyorum. Biraz evvel Kemal Sarıibrahim-
oğlu arkadaşım burada birtakım istatistiklerden 
bahis buyurdular. Çubuk kazasından, Kızılca
hamam'dan ve saireden bahsettiler. Bir dönüm
den yukarı, bâzısında bir tane var, bâzısında 
iki tane var, bâzısında hiç yok. Ama, 10 dönüm, 
20 dönüm büyük ekseriyeti teşkil etmektedir. 
Hükümetin getirdiği tasarı 20 dönüme kadar 
olan miktarı ifade ettiğine göre, üzerinde bu 
kadar durmadan onu o şekilde dahi çıkarmış ol
saydık, «küçük çiftçi, küçük çiftçi» diye müda
faaya kalkıştığımız, müdafaasına çalıştığımız 
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vatandaşlarımızın haklarını bir an evvel istih
sal etmelerine yardımcı olmuş olurduk. Bura
da münakaşa nereden çıkıyor, arkadaşlarım? 
20 dönümden daha yukarda veya benim de ka
tıldığım 50 dönümlük teklif misillû, 50 dönüm
den yukarıya da bu hakları namütenahi veril
sin mi, verilmesin mi? Mesele bunun münakaşa
sından neşet ediyor, buradan çıkıyor. Şimdi, 
mâkul bir miktarı kabul ettiğimiz takdirde, kü
çük çiftçi evleviyetle alacak. Başka bir misal 
arz edeyim arkadaşlar. Bu kanunda bahsi geçen 
birliklerin içerisinde, 3 tane, 5 tane adama ta
puya istinadetmeksizin zilyed bulunduğu idcli-
asiyle «büyük Ölçüde arazi senindir» diye tesbit 
edilirse, o köydeki bir yığın küçük çiftçinin 
hali ne olacak, nereden ona toprak bulunacak? 
Ortada ona verecek toprak kalmıyacak. Küçük 
çiftçinin hakkının muhafazası yolu bu mudur? 
Bendeniz bu müdafaalarda küçük çiftçi namı 
altında asıl büyük arazi sahiplerinin menfaatle
rinin müdafaa edildiğine, hiç gücenmesinler, 
inanmaktayım. Sonra, burada mülkiyet hakkı 
korunuyor mu, korunmuyor mu, dediler, Sayın 
Sarıibrahimoğlu arkadaşımız. Bu kanun, tapu
su dahi olmıyan bir insana zilyedliğini muayyen 
şartlar dâhilinde ispat ettiği takdirde, tapu ver
diğine göre ve bu tapu adedini, tapuya sahibol-
ıtıa imkânını geniş ölçüde artırdığına göre, bu 
maksatla gelen bir kanun karşısında mülkiyet 
hakkı- koruyor musun, korumuyor Ulus'un, diye 
birtakım sualler ortaya atmanın mânasını ben
deniz kavrıyamadım, anlıyaluadmı? Anlıyaına-
dım ise özür dilerim. 

Bu, tapuyu elden alma kanunu değilki, «ta
pulama -'kanunu» adı üzerinde ve muayyen şart
lar içinde tapu vermek imkânımı yaratan İm
kanım olarak huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. 

Yine bir noktaya temas buyurdular, dediler 
ki, toprak tevzii başka, tapulama başka, toprak 
reformu başkadır. ıBunları bir birine karıştırır-
sak şu olur, bu olur dediler. Beni mazur gör
sünler, bunu da anhyamadım. Gayrimenkul mül
kiyetine, gayrimenkul hukukuna taallûk eden 
birtakım esaslar vardır. Mülkiyet, tevzii refor
ma, bunların hepsi şuna dayanır: Toprağı işle
yip, mümkün olduğu kadar- mülkiyet esasları 
dâhilinde verimli hale 'getirmek, 'mülkiyet esas
ları dâhilinde vatandaşı ona sahip kılmak sure-
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tiyle, daha iyi işlemesini mümkün kılmak ve 
millî geliri artırmak. Eski devirlerde, saydık
ları çok eski numaralı kanunların çıktığı zaman
daki şartlarla bugünkü şartları mukayese etme
ye imkân yoktur. O zaman nüfusumuz bundan 
çok azdı. Topraklarımızın muayyen bir sınır 
içinde olduğu, fakat bu sınır- içinde olan nüfu
sun günden güne arttığı nazarı itibara alınırsa 
birtakım yeni ihtiyaçlara göre yeni hükümler 
Igetirmek mecburiyetindeyiz. Bu kanun da, ka
dastro, ikmal edilinoiye kadar, ,geçen oturumda 
arz ettiğim gibi, -cemiyeti tazyik eden, ihtiyaç
lara cevap vermek ve o ihtiyaçların tazyikinden 
milletimizi kurtarmak için sevk edilmiş bulun
maktadır. Ama, hiçbir zaman bu kanun bir yağ
ma kanunu olamaz ve hiçbir zaman bu yüksek 
Meclis bir yağmanın tecvizini imkân dâhiline ko
yacak hüküm kabul edemez. Bu, evvelemirde bu
rada yaptığımız yeminlere aykırı olur. 

KEMAL SARIİBRAHÜMÎOĞLTT (Adana) 
— Kim diyor yağma yapalım?.. 

BAŞKAN — ıSarıibrahimoğlu,. lütfen müda
hale etmiyelim. 

«BURHAN AKAT (.-Devamla) — Ben sizin 
sözünüzü kesmedim. Ben hulûsla inandığım lıu-
susları arz ediyorum, siz de çıkar kendi inandı
ğınız fikri müdafaa edersiniz. -Sonra muhterem 
Komisyondan özür dilerim Komisyon da madde
sinde bize hiçbir zaman ilmî esaslar getirmedi. 
Ne hukuka, ne ilme dayanan sebepleri burada 
Komisyon açıklamadı. Namütenahi getirdi. 20 
dönüm demiş Hükümet, bendeniz dâhil, 50 dö
nüm olsun dedik, bir kısım arkadaşlar 100 dö
nüm dediler. Şimdi Komisyon bunların hepsi
ni almış tetkik. etmiş, getirmiş, 75 dönüm olsun 
diyor. Hakikaten, ne 20 dönüm doğru, ne 50 dö
nüm doğru, ne 100 dönüm doğru, ne de 75 dö
nüm doğrudur. Bunun ilmî bir esasa istinadet-
mesi zarureti vardır. Arkadaşım Ali Riza Uzu-
ner burada izah buyurdular, bendeniz hakikaten 
katılıyorum. îmar îskân Bakanlığı bu toprak
lar için birtakım normlar tespit etmişler. Bu nor
mal bugün mevcuttur. Tevzi ile bunu -karıştır
maya lüzum yoktur. Bendenizin, arkadaşımın 
mâruzâtından anladığım şey şudur: Tevzii, îmar 
îskân Bakanlığı yapsın, demiyor arkadaşım, 
îmar îskân Bakanlığının tesbit ettiği normlar 
şu maddedeki miktarlar için ilmî bir ölçü olarak 
kullanılsın, diyor. Eğer bu kullanılırsa, hakika-
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ten Kemal Sarıl bralıimoğlu arkadaşımın ela isa- I 
'betle buyurdukları ıgibi, bu Şarki-Anadolu'da 
belki, 200 dönüme çıkacaktır, Orta-Anadoluda 
150 dönüm olacaktır, Garbi - Anadolu'nun bir 
kısmında 100 dönüm, 'bâzı yerlerde de 20 dönüm 
olacaktır; 'ama ilmî olacaktır. 

AHMET -ŞENER -(Trabzon) — Karadeniz-
de hiç olmaz. . I 

BURHAN ARAT (Devamla) — Oranın nor
mu da tespit edilmiş olabilir, ama, böyle ilmî 
bir yola ıgidilıiniş olursa daha isabetli hareket , 
edilmiş olur. , 

Şimdi, Wr başka noktaya temas etmek ımec- ' 
buriyetindeyim. 'Tevzi başka, toprak reformu 
başka, Tapulama 'Kanunu 'başkadır, ama, aslında, 
hepsi muayyen esaslara istinadediyor ve her biri 
birbirine mesnet teşkilediyor. Bunları karıştır-
mıyalım derken birbirine karşı, birbirini çelen 
hükümlerle dold-uruverirsek o zaman hiçbir tat
bik edilemez hale ıgelir. ıBıı itibarla, Hükümetin 
koyduğu esasları nazarı İtibara alarak imuayyen 
bir ölçüden yukarısını, yine Hükümet tasarısında 
'belirtildiği .gibi, vergi kaydından başlıyarak, 
orada sıralanan 9 .belgeden her hangi .birisine ol
sun istinadettirmek (zaruretti vardır.- Ve «'Ne ya
palım, köylü vergi dairesine gitmeyi vermiş, ne 
yapalım köylü bunu vermeyiverımiş, bunu ara
yıp almıyan Devletin de kabahati yok mu» ıgi
bi sözlere bendeniz iştirak etmiyorum. Devlet 
veya halk, şu ama kadar, şu veya bu yönden ha
reket etmiş olabilir ama, biz Meclis olarak, bu 
milleti temsiletmek üzere buraya ıgelmiş insan
lar olarak ve bu kürsüde yemin etmiş sorumlu
lar olarak bütün bu sorumsuz hareketlere bir 
çizgi -çekmek zorundayız. ıBir kanun çıkarken, 
.bu çizgiyi de o kanunda belirtmeye mecburuz. 
ıBu mecburiyetle bendeniz, Ali Riza Uzuner ar
kadaşımın ifade etmiş olduğu (gibi tespit edil
miş olan normlaran buradaki miktar üzerine öl
çü olarak lalınım-ak suretiyle haksızlıklara mâni 
olunmasını muhterem arkadaşlarımdan rica edi
yorum. Teşekkür «derim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. Yoklar mı 
efendim?.. (Yok sesleri) Sayın Reis Ülker. 

LREŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok değerli 
arkadaşlarım, konuşulmakta olann madde, ge
çen seferinde belirttiğim -gibi, bu kanunun bel 
kemiğini teşkil eden en mühim bir maddedir. | 

- 3 6 4 
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Tekrar ısrarla beyan edeyim ki, efkârı umu-

nıiyeye mal olmuş tabiri ile «toprak reformu» 
Türkçe deyimi ile, «çiftçiyi topraklandırma 
-müessesesiyle»1 doğrudan doğruya il'gilidir. Ya
ni, eğer toprak reformu terimini kabul edersek, 
bu 'Tapulama Kanunu da toprak reformunun 
mühim, bir kısmını teşkil eder." 'Binaenaleyh, 
bunları birbirinden! ayırmaya imkân yoktur. 
Şimdi, neden yoktur1? Çünkü, bugün yürürlük
te -olan Çiftliyi-topraklandırma Kanununa (gü
re, topraksız çiftçiye verilecek topraklar Dev
letin elinde bulunan, tapusu altında bulunan 
topraklardır. Ondan sonra sı ramiyle kurutul
muş bataklıklar ve saire ve nühayet Devletin 
•kamulaştırma suretiyle vatandaştan alacağı 
topraklar gelir. Yani, Çiftçiyi topraklandırma 
Kanunu bu sıraya göre vatandaşa dağıtılaca
ğından bahseder. Binaenaleyh, eğer biz bu
gün kanundaki bu sınırı 'geniş tutar ve bütün 
toprakların tescil edilmesi imkânını verirsek, 
yarın toprak tevziine kalktığımız zaman elimiz
de dağıtacak toprak bulamayız ve bugün, tes
cil kararı almış olanların elinden toprağı ka
mulaştırmak suretiyle, Hazineden para ödİye-
rek almak mecburiyetinde, kalırız veyaıhutta 
bu parayı bulamayız, Anayasanın '50 nci mad
desine göre bu parayı temin edemediğimiz za
man da, toprak reformu gazetelerin başlığın
da kain*. (Binaenaleyh bu işin toprak reformu 
ile alâkası vardır. Bunu bendeniz söylemiyo
rum. (Bundan evvel, 4753 sayılı Çiftçiyi top-
•raplandırma- Kanunu yapılırken, gerek komis
yon, gerek Umumi Heyet müzakeresinde ifade 
edilmiş ve hattâ gerekçede açıkça bu keyfiyet 
yazılı bulunmaktadır. Binaenaleyh, muhterem 
arkadaşlarımdan işi bu açıdan görmelerini has
se ten rica edeceğim. 

Şimdi, buradan bir başka noktaya geçiyo
rum. 639 ncu madde var, 'Medeni Kanunun 6'39 
ncu maddesi tescil hakkı tanıyor. Son tadi
lât yapılmadan evvel, sınırı da yokdu. Yal
nız, Sarıibralhimoğlu arkadaşım da, sabah
leyin komisyonda ifade ettiğim için, cevap ola
rak söylediler. Gerçekten, tetkik ettiğim için, 
inanıyorum ki, isviçre küçük bir memlekettir, 
kadastrosunu tamamiyle yapmıştır. Bugün tes
cil dâvası konusunda fazla bir içtihat kararı 
dabi bulmak mümkün değildir. Çünkü, îsviç-
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re'de tescil müessesesi nadir olarak işliyen bir 
yerdir. Üzerinde tescil cereyan edebilecek böy
le bir toprak parçası yoktur. 

'Türkiye7ye gelince; Türkiye böyle değildir. 
Türkiye başka 'bir durumdadır ve orada, d>e-
minde bahsettiğini gibi, millî toprağımızdan 
doğma millî (hukukun cari olması lâzımıgelir. 
Şimdi arkadaşlar, Sayın arkadaşım Sarııibra-
himoğlu .1274 tarihli Kanundan bahsettiler. 

'Türk 'hukukuna, toprak hukuku sahasında, 
islâm hukuku /girememiştir arkadaşlar; vakıf 
hariç.. 'Toprak hukukunda, Selçuklulardan bu 
yana topraik hukuku sahasında Türk örf ve 
âdetleri cari olmuştur ve bu Türk örf ve âdeti
ne göre mülkün, toprağın tamamı daima Dev
letin olmuştur. Has, Zeamet, Timar, feodalite 
sisteminde, derebeylik sisteminde askerî teşki
lât olarak Devleıt tarafından verilmiş toprak
lardır. Ancak 1'274 ten sonra, yavaş yavaş bu 
esastan uzaklaşılmaya başlanmıştır. Binaen
aleyh, toprak daima Devletin olmuştur. .Bu
rada da bir hataya düşmememiz lâzımdır. Ne
tice olarak, kısa kesmek ieabederse, 1274 Ka
nunu nazarı itibara alınamıaz. Çünkü, biz 1274 
tarihinde Osmanlı İmparatorluğu idik. 1274 ta
rihinden sonra, meselâ 192'3 tarihinde 8 - 10 
milyon nüfuslu bir memlekettik. O gün, nü
fusun çoğaltıl masından bahsediliyordu, «110 yıl
da 1'5 milyon ıgenç yaraittık her yaştan» deni
liyordu. O zaman paralo o idi. (Bugün ise, top
rak yetişmiyor, denize akıyor, ve biz de nüfu
sun hızını kesmeye çalışıyoruz. 

Binaenaleyh, her şeyi.hâdiselere ve şartlara 
göre mütalâa etmek zorundayız. Ne yapacağız? 
Bendeniz, tamamen böyle bir şey kalksın, demi
yorum, bu mümkün değil, verdiğim takrirde de 
arz ettim. Ama, koyacağımız ölçünün âdil bir 
ölçü olması lâzımdır. Ne diyoruz?.. «75 dönüm» 
Arkadaglar, öyle yerler vardır ki, 75 dönüm ve
rildiği zaman hiçbir şey ifade etmez. Kıraç top
raktır, su yoktur, şu yoktur, bu yoktur, yani 
hiçbir iktisadi değeri yoktur, öyle yerler de 
vardır ki, 75 dönüm verdiğiniz zaman belki, 
300 - 500 bin lira vermiş gibi olursunuz. (Ne
rede o, sesleri) öyle yerler vardır, azdır, fakat 
vardır. 

21-6.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Hatibe müdahale buyurmayı

nız.. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Huzurunuzda 

gene arz ediyorum, bizden evvel bu kürsülerde 
çalışmış olanların emeklerinden istifade etmeye 
mecburuz. Böyle hâdise ile ne zaman karşılaş
mışız? Meselâ, 1340 ta karşılaşmışız. 1340 ta de
vam eden Meclis, muhacirlere emlâk, arazi ve 
eşearı müsmire tevziatına dair, Kanununa isti
naden bir talimatname yapmış. Orada bölmüş; 
birinci dereceyi kuvvei inbatiyeye mâlik ziraat 
arazisine vermiş, sebze bahçelerini ayrı, ziraat 
arazisini ayrı, merkezlerden ve vesaiti nakliye
den uzak yerlerde, aralarındaki mesafeye mah
sus derecelere göre, üç grupa ayırmıştır. Ondan 
sonra, İskân Kanunu gelmiş, bu kanun da ada
leti temin etmek .için, memleketin muhtelif 
mıntakasmdaki arazinin kıymeti ve sairesi ba
kımından birtakım esaslar kabul etmiş. Ondan 
sonra Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gelmiş
tir. O da aynı mahiyettedir. Ama, birisi iskân, 
birisi çiftçiyi topraklandırma, birisi de, tapula
mada toprak verme. Biz huzurunuzda tapulama
nın usulünü konuşmuyoruz, Tapulama Kanunu 
içerisinde mülkiyet ve zilyedlik hakkı üzerinde 
konuşuyoruz. 

Şimdi, bendeniz Ali Rıza Uzuner arkadaşı
mızın teklifine iştirak ediyorum. Bu teklifte, bu 
memleketin esaslarına göre yapılmış birtakım 
ölçüler vardır. Bu ölçüler, buraya uydurulmak 
suretiyle verilirse, belki bir yere 75 değil, 150 
dönüm verilecek, yani, gerektiği yere 150 dö
nüm verilecek, gerektiği yere 35 dönüm verile
cek, veya 70 dönüm verilecek. Bu suretle ada
let temin edilmiş olacaktır. Biz, burada kanunu 
çıkarırız arkadaşlar. Fakat, tatbikatındaki sızıl
tıları asla dindiremeyiz. 

Bir Ankara milletvekili arkadaşımız da aynı 
esası, aynı adalet hissini ve duygusunu burada 
ifade ettiler. Biz, eğer, toprak reformuna sami
miyetle inanmış isek ki, Sayın Sarıibrahimoğlu 
arkadaşım, «dili olmıyan çiftçiler namına ifade 
ediyorum» dedi. Ben de toprağı olmıyan çiftçi
ler namına ifade ediyorum ki, o da köylüdür, 
o da çiftçidir; birisi dili olmıyan, diğer toprağı 
olmıyan çiftçidir. Toprağı olmıyan çiftçiler na
mına söylüyorum ki ; bunu kabul ediniz. Böyle 
bir hareket o çiftçilerin hayatına hayat, canına 
can katacaktır. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde müza

kerelerin yeterliği" hakkında bir önerge var. 
Onuı okutuyorum. Komisyon, söz mü istiyorsu
nuz? 

G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü M U S 
T A F A U Y A R (izmir) — Kısaca konuşacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUS

TAFA UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
konuyu ba§ka başka istikametlere götürmek 
istidadında bulunuyoruz. Tenkid etmek gayet 
kolay şey. Denilebilir ki, «Komisyon bizi tat
min 'edemedi, ilmî esaslarla karşımıza (tıka
madı. Bu tapulama kanun tasarısının toprak 
reformu ile, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
ile sıkı sıkı alâkası vardır.» Biz bunun aksini 
iddia etmedik. Ama, hiçbir zaman bizim bu
rada tedvin etmek istediğimiz kanun, bir 
toprak tevzii kanunu değildir. Topraksıza top
rak vermek kanunu değildir. Müktesep hakkı 
tesbit ve tescil etmek kanunudur. Asıl olan; 
çok defa arz ettim, tapulamanın maksadı ara
zinin fotoğrafını, fiilî durumunu çekmektir, 
almaktır. Arazinin üzerine gidiyoruz, bu ara
ziye. kim, «benim» diyorsa, kim 20 yıldan beri 
bu arazide zilyed ise, kim 20 yıldan beri bu 
araziye hâkimse, arazi kimin hâkimiyeti al
tında ise, bunu tesbit ediyoruz ve tescil edi
yoruz. Bâzı arkadaşlarımız, tamamiyle başka 
bir noktadan hareket ederek, tamamen başka 
bir istikamete giderek, «toprak vereceğiz, top
rak vereceğiz» diyorlar. Hayır, biz toprak ver
miyoruz, biz toprak dağıtmıyoruz, arkadaşlar. 
Biz, vatandaşın sahip bulunduğu toprağı 
tapulamaya çalışıyoruz. Komisyon ilmî esasları
nı, ilmî sebeplerini gerekçesinde izah etmiştir. 
Biz burada, birçok ilmî esasları tekrar etmek su
retiyle vakit kaybetmek istemiyoruz. Gerçekle
rin okunduğunu kabul ediyoruz. 

Sarıibrahimoğlu arkadaşım güzel ifade et
ti; bir şey, hiçbir zaman tamamen iyi veya 
tamamen kötü, tamamen faydalı veya tama
men zararlı değildir. Her yapılan işin veya 

bir yeniliğin faydasının yanında zararları da 
vardır. Binaenaleyh, bizim getirebildiğimiz; 75 
dönümün Türkiye'nin Coğrafi vaziyeti, infrat 
kuvveti, arazinin verim kabiliyeti, ortalama 
olarak, nazara alınmak suretiyle, tahdidin za-
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rârlarmı müşahede edip, bu zarraları kısmen 
olsun telâfi etmek maksadiyle, 75 dönümü 
normal kabul etmişizdir. Bu, neden 100 de
ğildir, niçin 5 veya 10 değildir? Bunların le
hinde veya aleyhinde muhtelif fikirler serd 
edilebilir. Bunların hiçbirisine katî olarak, 
şu doğrudur, veyahut da bu yalan ve yanlıştır 
denemez. Bâzı arkadaşlarım da bir istihfam 
varmış. Şunu da ifade edelim; yeni tasarı, ye
ni madde şöyle olacaktır : 

Hükümetin getirdiği 33 ncü maddeyi aynen 
kabul edeceğiz. Ancak, oradaki 20 dönümü 75 
dönüme çıkaracağız. Bâzı arkadaşların zihin
lerinde istihfam varmış. Şu şekilde; 75 dönüme 
kadar olanlar için dahi vergi kaydı şartmış 
veya. 75- dönümden yukarı olan ve vergi kay
dının dışında kalan araziler tesbit edilmiye-
cekrniş. Arkadaşla]', bir arazinin tesbit edile
bilmesi için şart şu; 33 ncü madde ile, evvelâ, 
20 yıllık zilyedlik olacak. Nedir zilyedlik? Mut
lak surette sürüp, ekmek, biçmek ziraat et
mek değildir. O arazîyi bizzat kullanmaktır. 
Araziye hâkim olmak, araziyi hâkimiyeti al
tında bulundurmaktır. Mera olarak, kullan
mıştır, otlak olarak kullanmıştır, ekmiştir, biç
miştir. Bütün bunlar zilyedliğin unsurlarıdır. 

AHMET' ŞENER (Trabzon) — O halde, 
hiçbir fakir sahibolamıyacak, demektir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA UYAR 
(Devamla) -—ikincisi; bunun yanında mutlaka 
vergi 'kaydı değil, 75 dönüme kadar olan arazi-
lerde hiçbir beliğe aranmıyabileceıktiır. 75 dönü
me kadar olan arazilerde hiçbir belge aranma
dan, vergi kaydı veya diğer belgeler, Hükümet 
tasarısında sayılan, belgelerin hiçbirisi aranma
dan, biliıikAşi veya şahit beyanı ile 75 dönüme 
kadar olanı arazileri 20 yıl ziılyedliikle iktisabet-
ıııiş olan şahısın, uhdesine tesbit yapılacaktır. Fa-

• ıkat, 75 dönümü geçen arazilerde, ise, bu 20 yıl 
zilyedliğin yanında bir de, varsa, vergi kaydı 
veyahut da, zilyed lehine katileşmiş mahkeme 
ilâmları veya'hut da evkaf kayıtları gibi, o .10 
tane belgeden birisini kâfi görmeMeyte. Yaaıi, 
mut'laıka vergi kaydı değil. Bu kayıt üzerinde 
saplanıp tkalmanm mânası yok. Vergi kaydı 
olur, ilâm olur, evkaf kaydı olur veyahut da 
tasdiksiz yoklama kayıtları olur... Bunlardan 
her hangi birisi.. Onun için muhterem arkadaş
larım, lûtfetsinler, bir toprak tevziî kamunu* çı-
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karıyormuşuz havası içkide işi başka bir istika
mete götürmiyelim. Her mıntakada ayrı ayrı 
ııonm tesbit etmeye gidersek, işin içinden çıka
mayız. Biz, toprak dağıtmıyoruz ki.. Her mın
takada birbirine kıymetçe eşit, fakat vüsatçe 
birbirine uymıyan topraklar verelim. Böyle bir 
şey yoktur. Biz toprak vermiyoruz. Vatandaşın 
maliki bulunduğu topraklarıni tesbit ediyoruz, 
ıteseil ediyoruz. Onun için, maddenin izahını bu 
açıdan yaparsak, hakikate daha çabuk varım 
.kanaatindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru 'var, efendim. Buyurun 
Geçioğlu. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Madem 
ki, Komisyon sadece tesbit ediyoruz, diyor. 
Hükümet ve Komisyon niçin tahdide gidiyor? 
20 veya 75 dönüm kadar serbest bırakıyor, öte-

. akıi serbest bırakmıyor? Bu hususun aydınlatıl
masını rica ediyorum. 

OEÇICI KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla.) — Aslolan, demin de arz et
tim, vatandaşın zilyedinde bulunan gayrimen-
ıkulü tapulamadır, tesbiit etmektir. Zilyedlik 
esastır. Bizim Komisyonun ilk getirdiği tasarı, 
bu açıdan hareket edilerek, liberal bir zihniyet
le düşünülerek hiçbir baraj koymamıştır. Bir 
arazi, vatandaşın 20 yıl zilyedinde ise ve bu da 
ispat edilmişse, onun üzerine tesbit edilsin de-
ımişizdir. Komisyonun ana fikri bu idi. Ama, 
geçen celse yapılan müzakereler sonunda, bu
nun lehinde, aleyhimde ve başka istikametlerde 
»birtakım fikirler belirdi. Biz bu fikirlerin altım
da meseleyi tekrar tezekkür ve mütalâa ettik. 
Hükümetin getirdiği 20 dönümü bugünkü ha
yat şartları karşısında çok az bulduk. Onun 
içlin 20 dönümü 75 dönüme çıkardık. Mesele bu. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Soyer, sorunu
zu sorujı. 

RUHÎ-SOYER (Niğde) — Zilyedlik esas ol
duğuna nazaran, vatandaşın elinde faraza 500 
dönüm varsa, 20 yıldır bunun ancak 75 dönü
münün zilyedi olduğunu ispat ederse, onu ve
receğiz. Çeri tarafını Hazineye vereceğiz. Tat
bikat bu değil midir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) —- Vatandaşın elinde 500 dö
nüm arazi varsa, evvelâ vatandaşın vazifesi; 
bu 500 dönümlük arazinin 20 yıldan beri zilyedi 
olduğurau iddia ve ispat etmesidir. Biz kendisi-
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ne, Tapulama Kanunu olarak, bu 500 dönüm 
araziyi senin üzerine tescil edebilmemiz içim, 
bu 20 yıllık zilyedlikten başka, vaırsa vergi kay
dı getir, yoksa vergi ilâmını, yoksa ferm.au ge
tir, yoksa tasdiksiz yoklama kaydını getir, di
yoruz. Bunlardan birini de getirirsen 500 dö
nümü de senin üzerine tescil edeceğiz, eğer bun
lardan birlini getir emezseniz 75 dönümünü sizin 
üzerinize, tesbit edeceğiz, geriye kalanını Hazi
nenin üzerine tesbit edeceğiz diyoruz. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Şimdi, 75 dönüm
den fazlasını Hazinenin üzerine tesbit edeceği
nize nazaran, bu 75 dönüm bâzı yerlerde bir tek 
insanı beslemez, bâzı yerlerde sülâleyi ihya eder. 

Binaenaleyh, bunu yüz ölçüsüne göre yapa
cak olursak, meselâ, Ege'de buna mazhar olan 
insanlara büyük bir arazi bağışlamış olacağız 
ve Orta - Anadolu'dakilere ise geçinecek kadar 
bir arazi bırakmıyacağız. Adaletsiz olur. 

(Bu bakımdan, memlekette geçim şartlarını 
tâyin etmek sureti ile ve arazimin verim kaabi-
liyetkıi, değerini tâyin etmek sureti ile, mahallî 
bir norm teslbit etmek zarureti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, bu sizkıki sual 
değil temenni. 

ıSaym Sandbraihimoğlu ıbuıyurun, sıorunuzu 
isavun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim, sayın bir arkadaşımız, «Meclis yağ
ma kanunu kaJbul etmez» buyurdular. Sayın 
«sözcü teklif etmiş »bulundukları son teklifle her 
hangi bir yağmayı' istihdaf etmekte midirler? 
Yağmanın tarifi nedir, burada bunun unsur
ları va>r mıdır? 

CEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (îzmir) — Yağma kelimesinden bahse
den arkadaşın konuşmasını bendeniz takiibede-
medim veya duyamadım veya dinliyemeımilşıim-
dir, bilmiyorum. Hiçfbir zaman, Yüce Meclis
ten böyle «yağma kanunu» tabiriyle müceftııheiz 
ibir kanunun çıkacağını ve Meclisin ıbunu kaıbul 
edeceğini talhmikı eftmiyıorum. «Yağma kanunu»-
diye b'ir şey yoktur ve değil bunun unsurları, 
en uzak bir hayali daîhi, ne komisyondan, ne 
de Hükümetten geçmiş değildir. Böyle foirşey 
olamaz. Biz, 'hakları tescil ve tes'bit etmek için 
'bu kanunu çıkarmaya çalışıyoruz. 

(BAŞKAN — Son söz ımi'lletvekilinindir. Sıra, 
Sayın Ahmet Şener'indir, buyurun. Daiha son-

— 367v-

http://ferm.au


M. Meclisi B r 100 
ra yeterlik önergesi vardır, omu oyunum suna
cağım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyondan 
sronra konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, komisyon ko
nuştu, söz sırası zatıâl'inizin, buyurun. 

AHMET ŞENER (Traıbzon) — Sayın Başka^ 
na bu hareketinden dolayı teşekkür ederim. 
Hiç olmazsa yeterlik önergesinden evvel bu 
hakkı bizıe teslim ettiğinden kendisine teşekkür 
etmeyi vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; Ibu kanun .görüşülür
ken, bilhassa bir arkadaşımızın ifade ettiği 
gîbi; ben de aynı sözlere iştirak ediyorum; ka
nunun, beJkem'iğkıi teşkil eden ibu 33 ncü madde
nin görüşülmesi sırasında, Sayın Maliye Baka
nı Hükümet adına burada bulunımakla berafber, 
hendenizce, Tarım ve îmar ve iskân Balkanla
rının ve haltta Devlet Bakanının burada bulun
ması zaruri idi. 

Muhterem arkadaşlar; «burada her ne kadar 
sözcü arkadaşımız, bir toprak doğıtımı kanunu
nu görüşmediğimizi ilâve ediyorsa da, haddi
zatında bunun altında bu mevcuttur. («OBraı-
vo» sesleri, «doğru» sesleri) Toprak tevziatı ya
pılmaktadır. Ama nasıl yapılmaktadır ? Top
raksızlara değil.. Hiçbir köyde biılir misiniz ki, 
fakir 'bir adaım muhtar olmuştur? Hiçlbir köyde 
bilir misiniz ki, Hazine arazisine topraksız va
tandaş sahibolmu'ştur? Hayır arkadaşlar, mut

laka orada zengin adaım(lar Hazine arazisine sav-
ih'iptir. Her tarafta bu böyledir., Bunun istisna
sı olursa ibunlar için ona faıkir değil, açıkgöz
dür, derim. 

Muhterem arkadaşlarım, beni sözcü arka
daşım bağışlasın, sözcü olarak da kendisinden 
bu hareket beklenir. Burada gayet usülâne, 
gayet mahirane fikirlerini müdafaa ettiler. Ama, 
hiçbir zaman bunun altında da bu mevcut de
ğildir. Hazine arazileri, bu kanunun tedvin 
edilmesi münasebetiyle zengin vatandaşlara 
tescil edilmektedir. Diğer arkadaşlarım, bil
hassa Burhan Arat arkadaşımın burada bu
yurdukları fikirlerine tamamen iştirak edi
yorum. Ama, düşünün, bu Hazine iarazileri ek
seriya ovalarda ve iyi yerlerde değillerdir. 
Memleketin muhtelif yerlerinde ve bilhassa 
arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, İç Anado-
luda 5 nüfuslu bir ailenin geçimini temin eden 
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toprak malûmdur. Hem de iki katlı olması lâ
zımdır. Çünkü buralarda toprak ekilirken mü
navebe ile ekilir. Sulama olmadığı için, he
nüz o devreye giremedik, bir aile beşyüz dö
nüme muhtaç ise ona mutlaka sekizyüz veya 
bin dönüm vermek lâzımdır. Çünkü, bunun 
beşyüz veya 400 dönümünü eker, 400 - 500 
dönümü de kışın yağan yağmurları rezüme ede
bilmesi için dinletmesi lâzımdır. Muhterem 
arkadaşlar, ben burada şunu ifade edeyim: 
Hazineye ait bütün araziler bu esbabı mu
cibe ile, bu Toprak Dağıtma Komisyonuna 
göre dağıtılmamaktadır. Bu kanundan, hâlâ 
Türkiye'de mevcut anlayış bakımından bir 
toprak reformu anlamı çıkmaktadır. Yani, as
lında bir toprak reformu maalesef bizim mem
leketimizde çok yanlış anlaşılmaktadır. Bunu 
da bir vesile ile izah edeyim; bizim memleke
timizde, gelecek olan, «toprak reformu» diye 
isimlendirilen kanun, bir toprak reformu de
ğildir, bir toprak dağıtımıdır. Toprak Refor
mu Kanunu; ancak, ziraatçi çiftçilerin, yani 
aile işletmelerinin, kredisi ve aletleri ile, to
humu, gübresi ve bilgisi ile yani töpyekûn bir 
zirai reforma sahibolmakla olur. Bunlara 
sahibolmadan yapılacak olan öteki işler top
rak reformu değil, toprak dağıtımıdır. Eğer 
bu «toprak reformu» kelimesini tam mânasiy-
le ifade etmek lâzımgelirse, eğer bu son defa 
söylemiş olduğum hususlar vaz'edilmez ve Hü
kümetçe bunlar verilmezse, bu toprak refor-
mununki, Anayasada böyle isimlendirilmiştir, 
toprak dağıtımından başka ileri gidecek bir 
durumu yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim 33 ncü 
maddede bir endişemiz daha vardır. Bu, he
pimizin endişesidir, memleketin endişesidir. Bu 
Hazine arazileri bilirkişiler ve başka vesile
lerle itile itile ormanın kenarına dayatılmış
tır. Çalılığın kenarına dayatılmıştır. Veya 
ormanın içine sokulmuştur. Diyecekler ki, ba
na eğer orman ihtilâfı olursa derhal durur. 
Yok arkadaşlar, iki bilirkişi ile veya burada 
tadadedilen 10 ncu madde ile veya bunların 
bir tanesi ile bunu yapmak mümkün değildir. 
Komisyon sözcüsü burada zilyedliğin mânası
nı izah ettiler. Bunlar zabta geçmiştir ve za
bıtlara geçmesinde de fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bir ağa çıkacak, yal
nız bu «ağa» kelimesi bir allerjik mâna taşır ku-
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sura bakmasınlar. Sonra da bunun karşısına 
bir vatandaş çıkacak diyecek ki, bu köyde falan 
dağdan, falan dereye kadar, falan alanda bu
lunan arazi benimdir. Haddine mi düşmüş... 
öteki şahit de desin ki, «Hayır efendim, eski
den beri Mehmet ağa namına bu arazi tescil edil* 
mistir.» Ama nerde ? Tapuda değil, lâfla tescil 
edilmiştir, tapu yok. Ama onu dedi mi, tamam. 
Bununla beraber beşyüz dönüm veya 75 dönüm 
arazi verilir. Bir taraftan Maliyeyi Hazine ola
rak, bir kuruş üzerinde dururken, diğer taraf
tan, 75 dönüm araziyi veya icabediyorsa, şu ve
sikalardan bir tanesini tesbit etmek suretiyle, 
muazzam bir araziye sahibolacaklar. Ben, anlı-
yamadım böyle tapuyu... Bu memlekette eğer, 
topraksızlara toprak verilmesi lazımsa, toprak 
reformu, veya benim tâbirimle, toprak dağıtımı 
gelecekse, bu kanun o zaman nazarı itibara alın
malıdır. Aksi halde, benim bundan endişem 
çoktur, özür dilerim, Komisyon Sözcüsünün bu 
kadar iyi izahatına rağmen bendeniz tenevvür 
edemediğim ve endişemi gideremediğim için, bu 
maddeye menfi oy vereceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini -okutuyo

rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanunu) tasarısının Karma Ko

misyonca yeniden tadilen düzenlenen 33 ncü 
maddesi hakkında Genel Kurul, yeteri kadar 
aydınlanmıştır. 

Görüşmenin yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Sarıibrahimoğlu, buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de uzun-
boylu izahatımı dinlemek lûtfunda bulundunuz. 
Anlattım, fakat bu kadar uzun konuşmalara 
rağmen, birtakım arkadaşlarımın, meseleyi 
yanlış anladıkları, veya kasdea. meseleyi yanlış 
vaz'ettikleri anlaşılmaktadır. 

Ziratçi, olgun, aklı başında' bir arkadaşımız, 
Ahmet Şener arkadaşımız dahi; tenevvür etme
diklerini ifade ettiler. Artık, bu meselenin kün-
hüne vâkıf olan bir arkadaşımız tenevvür etmez
se, meseleye biraz yabancı olan arkadaşların te
nevvür etmesi kaabil değildir. 

21.6 İ9& 0 : 1 
I Sonra hukukçu arkadaşlar, yıllar yılı saçı* 
I nı, sakalını bu yolda ağartmış arkadaşlar, me< 

selenin esasına dokunacakları yerde, meselenin 
sathında kaldılar ve af buyursunlar, şu kürsü
nün nezahati dışında birtakım taarruzlarda bu
lundular. iyi niyetlerine inanıyorum. Fakat de
mek ki, meselenin esasını anlamamışlar, kavra
mamışlar, satıhda bulundukları için, birtakım 
sathi hüküm, mahiyetini taşıyan ve Sayın Komis
yon üyelerinin kıymetli mesailerini, huzurunuz
da Ve huzurunda küçümseten konuşmalarda bu
lundular. O halde tenevvür edilmemiş. Bugün 

I bu işin ktinhiîhe vâkıf arkadaşlar dahi, bu ıne-
I selenin esasına vâkıf olmamış. Şimdi, kalkıp da 

bu kadar sene hukuk sıralarında, mahkemeler
de, tatbikat yolunda saçını, sakalını ağartmış 
arkadaşların ve politikada olgunlaşmış insanla
rın küçük hesaplar peşinde koştuklarını iddia 

I etmek caiz değil. Ama, demek ki, anlamadılar, 
anlamadıkları için konuşmuşlardır. Meselâ çok 
saydığım çalışkan, müdebbir bir arkadaşım Re-

I şit Ülker'e istanbul'da birtakım yolsuzluklardan 
I bahis ettim. Bu tüyler ürpertici yolsuzluklar 

üzerinde hiç durmadılar. Bir- istanbul' Milletve-
I kili olarak, o mevzu üzerinde durup hiçol-
I mazsa bu mevzuda kendilerine ışık tuttuğum 
I için bana teşekkür edecekleri yerde; yıllar yı

lı, meydan meydan, Meclis kürsülerinde ve ko-
I misyonlarda topraksız çiftçiyi, az topraklı çift-
I çiyi, fakir ve istismar edilen Türk köylüsünü, 
I her şeye rağmen, birçok hasımlar kazanmak pa-
I hasına, müdafaa etmiş, bunun mücadelesini yap-
I mış arkadaşını, sanki, toprak sahiplerinin mü-
I dafii imiş gibi, burada teşhir etmek lüzumunu 

duydular. Bundan dolayı kendilerine esef ede
rim, bu yol; politikada ahlâkilik yolu değildir. 

BAŞKAN — Lütfen mevzua geçin. Münhası
ran yeterlik önergesi hakkında. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Evet, Reis haklı, fakat başka çaresi de yok. 

I Muhterem arkadaşlar, onun için bu mesele 
anlaşılıyor ki, enine boyuna açılmamıştır. Sayın 
matbuat mensupları yarın, «bir yağma kanunu 
çıkıyor» diye büyük manşetlerle yazacaklar. 
Yazarlarsa haksız değiller, izah edilsin; izah 
edilsin ki, bu bir yağma kanunu değildir, bilâ
kis yağmaya mâni olan, müktesep hakları ihlâl 

I eden, bir kanunu ortadan kaldıran, hakları 
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adaletli bir terazi ile tartarak, hak sahiplerine 
veren bir kanundur. Bir takviye kanununu, bir ' 
tapulama kanununu yürütmeye imkân verecek 
bir kanundur. Bu, iyice anlaşılsın arkadaşlar; 
tapulama yapılmadan toprak reformu yapılabi
lir mi? Topraksız vatandaşları toprağa kavuş
turmak mümkün müdür? îşte bizim bütün çır
pınmamızın sebebi, bu kanun bir an evvel çık
sın, süratle ve suhuletle tatbik edilsin, toprak
sız vatandaşlar toprağa kavuşsun ve Türkiye'
de toprak reformu bir an evvel gerçekleşsin. 
Yoksa, biz de kalkar olmaz birtakım tek
lifler ileri sürer ve kanunu işlemez halde çıka
rırız. Ondan sonra da zevkimize, keyfimize ba
karız. îşte biz, bu zevke, keyfe bakmamak, fa
kat -vatandaşı ve fakir köylüyü bir an evvel öz
lediği iyi hayata kavuşturmak için iyi bir ka
nun süratle çıksın, bir an evvel tasfiye yapıl
sın, hangi arazi Hazineye ait, hangisi değil, mey
dana çıksın, diye uğraşıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun iyi anlaşıl
ması lâzımdır, mabuat ve efkârı umumiyenin 
bunu iyi anlaması için burada uzunboylu konu
şulması iktiza eder. Eğer, bu efkârı umumiye-
de yanlış anlaşılırsa, emin olunuz dünyanın en 
iyi kanununu da çıkarmış olsanız, yine muka
vemetle karşılaşır ve o zaman sessiz mukave
meti kırmanız süratle ve suhuletle kanunu tat
bik etmeniz mümkün olamaz. Hepimizin, hepi
nizin istediği zirai reformu, toprak reformunu 
gerçekleştirmenin, topraksız geniş halk kütlele
rini, o dilsiz kardeşlerimizi sevindirmenin, im
kânını bulamayız, arkadaşlarım. Evvelemirde 
takriri veren arkadaşın bu takriri geri alması
nı, geri almadığı takdirde Heyeti Celilenizin bu 
takriri reddetmesini istirham ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik, önergesini oyunuma 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. Madde üzerin
de yapılmış bulunan değişiklik önergelerini ay
kırılıkları sırasiyle okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısının 33 neü madde

sini aşağıdaki şekilde arz ve teklif ederim : 
«Madde 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüz 

ölçümü toplamı, îmar ve îskân Bakanlığınca 
tesbit edilen mahallî toprak normunu aşmıya-
cak miktarda olan gayrimenkul, nizasız ve fâ-
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sılasız en az yirmi seneden beri mâlik sıfatiyle 
zilyedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şa
hit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tes
bit olunur.» 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
33 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesinin oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Ahmet Üstün 

Tapusuz gayrimenkuller 
Madde 33. — Mahallî rayiç üzerinden bedeli 

on bin lira (on bin lira dâhil) tutan gayrimen
kul, nizasız ve fasılasız en az yirmi seneden 
beri mâlik sıfatiyle zilyedliği belgelerle veya 
bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olu
nan zilyedi adına tesbit olunur. Bedeli on bin 
liranın üstünde bulunan gayrimenkulun zilyedi 
adına tesbiti için Hükümet teklifindeki belge 
ve kayıtlardan biri ile tevsiki lâzımdır. 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddedeki dönüm miktarının (100) 

dönüm olarak kabulünü arz ve teklif ediyoruz. 
Sinop Adana 

Mahmut Alicaııoğlu Mehmet Geçioğlu 

„ Millet Meclisi. Başkanlığına 
Tasarının 33 ncü maddesi, Hükümet teklifi 

aynen kabul edilmek ve «20» dönümleri «75» 
dönüme çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

Kabulünü arz ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri teker teker 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik. önergesi reddedilmiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum : 
(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis

yon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA UYAR 

(îzmir) — Katılmıyoruz, efendim. 
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BAŞKAN — .Değişiklik önergesini oyunuza. 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
(Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu ve Si

nop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA UYAR 
(izmir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bu arada bir önerge daha gelmiştir. Komis
yon önergesine aykırı bir mahiyet arz ettiği 
için bunu sıraya alıp okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Hükümet tasarısının 33 neü maddesinin ay

nen oya arzını teklif ederim. 
Malatya 

Mehmet Delikaya 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesini oyu
nuza sunuyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Komisyona so
run, komisyonun fikrini öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyona sual sormak mec
buriyetinde değiliz. Komisyonun ötekilerden 
farkı yoktur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA UYAR 
(İzmir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Yeni bir önerge daha gelmiştir, okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tapulama Kanununun 33 ncü maddesindeki 

20 dönümlük tadilinin 50 dönüm olarak değiş
tirilerek maddenin kabulünü rica ederiz. 

Samsun Siirt 
Fevzi Ceylân Süreyya Öner 

BAŞKAN —'Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Son önergeyi okutuyorum : 

21.6.1963 O :1 
(Komisyon Sözcüsü Mustafa Uyar'm öner

gesi tekrar okundu.) 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Bir hususu tavzih etmek isti
yorum, mümkün mü? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Arkadaşlar, bir noktada te
reddüt varmış, sual soruldu, onun için kısaca 
izah edeyim. 

Bâzı arkadaşlarımız, 75 dönümü bir şahsın 
muhtelif yerlerdeki gayrimenkulunun toplamı 
olarak anlamışlar. Yani, bir tek olarak, bütün 
gayrimenkullerinin heyeti mecmuasını 75 dönüm 
olarak anlamışlar. Aslında böyle değil. Her 
gayrimenkulun ayrı ayrı 75 dönüme kadar olma
sı esastır. 

BAŞKAN —; Komisyon tarafından verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi şimdi kabul etmiş olduğumuz deği
şiklikle başından itibaren okutuyorum. 

Tapusuz gayrimenkuller 
MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve 

yüz ölçümü yetmişbeş dönüme kadar olan (yet-
mişbeş dönümü dâhil) gayrimenkul, nizasız ve 
fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfatiy-
le zilyedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şa
hit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına 
tesbit olunur. -

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüz
ölçümü toplamı yetmişbeş dönümden fazla bulu
nan müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ay
rı ayrı sebeplere istinadettiği. takdirde beher 
parçanın yüzölçümü yetmişbeş dönümü geçme
mek ve zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcudol-
mak şartiyle, zilyedi namına tesbit olunur. 

Yüzölçümü yetmişbeş dönümü geçen müsta
kil parçalarla, aynı şahsın aynı sebebe dayana
rak zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüz
ölçümleri toplamı yetmişbeş dönümü aşan bir
den fazla parçaların yetmişbeş dönümlük kısmı, 
zilyedliğine ait birinci fıkradaki unsurların 
mevcudiyeti halinde, zilyedi adına tesbit olunur. 

Bunların yetmişbeş dönümü geçen kısmının 
zilyedi namına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin 
ayrıca, aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri 
ile tevsiki lâzımdır. 
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a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, I 
b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan I 

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

messük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan Tapu ve mülga 

Hazinei Hassa senedi veya muvakkat tasarruf 
ilmühaberi, 

f) Gayrimusaddak Tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülknâme, Muhasebatı Atika kalemi ka

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

miş tasarruf kayıtları. 

BAŞKAN — 33 neü maddeyi yapılan deği
şiklik ve okunan şimdiki şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
33 ncü madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Umumun istifadesine mahsus köy ortamalları 
MADDE 35. — Mera, yayla, kışlak, otlak, 

harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi ânı- I 
menin istifadesine tahsis edildiği veya kadîm- I 
den beri umumun istifade ve intifa ettiği, belge
lerle veya bilirkişi ve şahit beyanı ile tevsik I 
edilen ortamalı arazi sınırlandırılır, parsel nu- I 
marası verilerek yüzölçümü hesaplanır. I 

Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadı- I 
ğı gibi bu suretle belirtilen gayrimenkuller, hu- I 
susi kanunlarında yazılı hükümler mahfuz kal- I 
mak üzere hususi mülkiyete konu teşkil etmez- I 
ler. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz isti- | 
yen var mı ? Olmadığmag öre bu madde üzerin- I 
de verilmiş olan bir değişiklik önergesi vardır, I 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa I 
Tasarının 35 nçi maddesinin 1 nci fıkrasının 

aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğiu 

Madde 35. — Mera, yayla, kışlak, otlak, har
man yeri, pazar ve panayır yerleri gibi âmme- I 
nin istifadesine tahsis edildiği veya kadîmden I 
beri umumun istifade ve intifa ettiği köy hükmi I 
şahsiyeti tarafından, belgelerle veya bilirkişi ve 
şahit beyanı ile tevsik edilen ortamalı arazi sı- j 

21. 6. im a: 1 
I nırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçü-
I mü hesaplanır. 
I BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu ? 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De-
I ğişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi red
dedilmiştir. Maddeyi tekrar okutup oyunuza 
sunacağım. 

(35 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 35 nci maddeyi okunan bu şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

I miyenler... 35 nci madde okunan şekliyle aynen 
kabul edilmiştir. 

I Âmme hizmetlerinde kullanılan köy 
ortamalları 

MADDE 36. — Namazgah, mezarlık, köy 
odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla ya-

I pılan cami ve »okul gibi âmme hizmetinin ifasına 
tahsis edilen veya bu hizmetlerin ifasında kulla
nılan gayrimenkuller sınırı içinde bulunduğu 
köy hükmi şahsiyeti adına, 

I Tapu kayıtlarına veya mahsus kanunlarına 
göre Hazineye, özel idareye veya belediyeye ait 

I bu gibi gayrimenkuller bunlar adma, 
I Tesbit edilir. 
I BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz isti-
I yen? Buyurun Sayın Numanoğlu. 

ALİ BABAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
I Muhterem Başkan, çok aziz arkadaşlarım, 36 
I nci maddede sözü edilen; âmme hizmetlerinde 
I kullanılan köy orta malları meyanında çama-
I şırhane mânasına gelen yunak, okula ait tesis-
I ler, kitaplık ve sağlık tesisleri yer almamış bu-
I Ummaktadır. Namazgah, mezarlık, köy odası, 
I cami ve okul, nasıl köy orta malı sayılıyorsa, 

•fonksiyonları itibariyle, yumak, okula ait teslis
ler, kitaplık ve sağlık tesislerinin de, âmme hiız-
mötlerinde kullanılan' köy- orta mıallarınıdan ma-
dut bulunjmaısı hasebiyle bu tesislerin de köy 
tüzelkişiliği adına tapuya tescil edilmesini te-

I .minen, değiştirge önergemi Âli Meclise sunmuş 
bulunuyoruım. 

Mujhterem arkadaşlar, 3ı6 nci maddede, «okul, 
cami» kelimesi tarif edilmiş, fakat okulun müş-

I temilâtı okn öğretmen evi ve diğer tesisler z,ik-
I redilmemiıştiır. Bunları teminen değiştirge öner-
j .gemi Yüksek Meclise sunmuş hulunuyoruım. 
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Lütfen 'kabulünü arz ede?', hepimizi hürmetle 
selâmlarım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

«arkadaşlarım, Numanoğlu'nrun görüşüne iştirak 
etmeye imlkân yoktur. Koımisyonun getirdiği bu 
madde tamamen yerindedir. Sebebi ise; arka
daşımızın, maddeye ilâvesini istediği okul ki
taplığı ve bâzı tesisler zaten tapuya, köy hük
mi şahsiyeti adına tescile tabi tutulacak o'ku-
lun mütemmim, cüzüdüıv Mütemmim cüzün de 
asıldan ayrılmasına, ondan ayrı olanak mütalâa 
edilmesine imkân ve ihtimal olmadığından bu 
maddenin bu şekliyle kabul edilmesini istirham 
ediyor ve arkadaşımızın vermiş olduğu takrire 
iltifadedilmemesini rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAKSAN — Komisyonun değişüklik önenge-
sinıi okutuyorum... 

ALÎ BAHAN NÜMANOĞLU (Nevşehir) — 
iSöz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Numanoğlu. 
ALÎ BARAN NÜMANOĞLU (Nevşehir) — 

(Muhterem arkadaşlarım, Yunak okulun mütem
mim cüzü değildir. Değiştirge önergemde yu
naktan bahis ettim. 36 ncı maddede yunak tas
rih edilmemiş. Halbuki, esas köy orita mallan; 
çamaşırlık ve buna mümasil âmme hizmetlerin
de kullanılan tesislerdir. Diğer yönden, genel 
bütçede, malûmlarınız olduğu üzere, kitaplık 
ira© merkezleri ve kitaplık yaptırma dernekleri
ne yapılan yardımlarla 4 - 5 köyün bir araya 
gelerek teslis edecekleri kitaplıik iare merkez
lerinin kuruhmaısı halinde, .aynen Nevşehir'de ve 
Ürgüp kazasında olduğu gibi, Sayın Ahmet Taıh-
talkıliiç Beyin, affedersiniz, «Eşekli Kütüphane» 
diye tarilf ettikleri kitaplıkları tesis edenken, 
biz bunun zorluklarını çekmiş insanlarız. Âli 
Meclise, kitaplıklaı-in da/"'köy şahsiyeti mânevi-
yesi adına tescil edilmesini taminen değiştirge 
önergemi sunuyorum. Burada «okul», deyince; 
bunun müştemilâtı olan öğretmen evi, okulun 
yanında lolmaz. .«Okul ve tesisleri», lâfzının 
mutlaka ve mutlaka kanunda tasrih edilmesi 
lâzımıgelmektedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
(SABAHATTİN SAVACI (Oümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Numanoğlu'nun 
fikrine iştirak etmeye imkân yoktur. Metin, tâ 
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Roma'dan beri gelen bir esası gatyet isabetle tes-
ibit etmiş bulunmaktadır. Zannediyorum .ki, Ko
misyon da, bendenizin bu vereceğim izahatın 
paralelinde bu hususu mMafa edecektir. Köy 
hükmi şahsiyetine ait iki türlü mal vardır ki, 
bunların bir kısmı köy hükmi şahsiyetimin 'hu
susi hukuk hükümlerine tabi olan.hususi emlâ
kidir. Bu da umumun hizmetine tahsis edilmiş
tir. Bir de umumi emlâki vardır. Âmmenin is
tifadesine tahsis edilmiş emlaki vardır. Bu hu
sus, 2 ye ayrılmış şekilde gayet net olarak me
tinde yerini bulmaktadır. Birinci kısım; köyün, 
umumi hukuk hükmi şahsiyeti olarak sahibol-
duğu mallar emlâk sayılmakta, bunların köy 
Ihüıkmi şahsiyeti «adına tesbiti yapılmakta ve bun
ların devri ve satışı bahis mevzuu olmayacak 
'şekilde bunun vasıflarını da burada dercetmiş 
'bulunmaktadır. Bunu takibeden, mütaakıp, 36 
•ncı maddede ise, Sayın NuımanDoğlu'nıU'n bahis 
ettiği hükmi şahsiyetin, hususi hukuk hükmi 
şahsiyeti gibi sahibolduğu mallar da burada tes-
bit edilmiş bulunmakta ve yine hukukta oldu
ğu gibi, âmme hizmetlerinin ifasına tahsis edi
len mallar meyanmda, Sayın Numanoğlu'nıun 
(dedikleri, bu geniş tabir içerisinde ifadesini 
bul'maktadır. Esasen, bu kabil hususi hukuk 
hükmi şahsiyetleri olarak sahibolduğu inalların 
hepsinin kanunda bir bir sayılmasının imkân
sızlığını takdir .buyurursunuz. Bu imkânsızlık 
sebebiyle kanun iyi kodifiye edilme yolunu bul
muş ve «gibi âmme hizmetinin ifasına» demek 
suretiyle bu hususu da umumi olarak ifade et
miş bulunmaktadır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nuınamoğlu. 

ALİ BARAN NÜMANOĞLU, (Nevşehir) — 
"Çok muhterem arkadaşlarım, bir maarSıfiçi ola
rak, bendeniz bunun tasrihinde lüzum gördüm. 
Bir virgülün ve bir noktanın mânasını kazalar
da ve diğer yerlerde anlıyacak kapasitede va
zifeliler bulunup bulnnimacligi.nl takdirlerimize 
arz ederim. 

Sonra arkadaşlar dediler ki, «tasrih edilme
sin», öyle ise bu aynen şöyle olsun; «namaz
gah» denmesin, «mezarlık» denmesin, «köy oda
sı» denmesin, «âmme hizmetleri gibi» ta/biri 
kullansın.. O zaman 'olur. 

TALÂT Oğuz (Muidin) «iGfibi», kelimesi za
ten var. 
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ALI BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 

Binaenaleyh, benini buradaki maruzatım, bunu 
tasrihten ve ilki üç kelimenin kabulünden iba
rettir. Bunlardan birisi, «yunak», diğeri, «ki
taplık», öbürki de, «sağlık tesisler» imden iha

nett ir . Eğer bu maddede 3 kelimeye yer veril-
nıesâ uygun, değilse, bunun tashihi de hakika
ten önemli bir yer tutmuyacaksa o zaman.tak
dirleriniz bence daha kıymetli olur. Lütfen, bu 
3 kelimenin burada yer almasını kabul buyurun 
ve her hangi bir yanlışlığa meydan vermiyelim. 
Çünkü bunun tatbikatçısı olarak çok zorluk
lar çekmiş bir insanım; hürmetlerimle. 

(BAŞKAN —• Değiştiııge önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi .Sayın Başkanlığına • 
Taipu'lama kanunu tasarısının 36 ncı madde

sinin birimci fıkrasındaki ibareye, «yunak, okul 
ve tesisleri, 'kitaplık ve sağlık tesisleri», keli
melerinin ilâvesi ile 36 ncı maddenin birinci 
fıkrasının : 

«Nanıazigâh, mezarlık, yunak, köy odası ve 
köy bütçesinıden veya yardımlarla yapılan ca
mi, okul ve tesislerijle, kitaplık ve ısağlık te
sisleri gibi âmme hizmetlerinin ifasında kulla
nılan gayrimenikuller sınırı içinde bulunduğu 
köy hükmi şahsiyeti adına», şeklinde kabul bu-
yurulmasının Heyeti Umumiyeye arzını teklif 
ederim. , . 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

BAŞKAN —• Değiştiııge önergesini oyunuza 
sunuyorum. 

'TALÂT OĞUZ (Mardin) — Komisyon ka
tılıyor mu? 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim, 
lüzum görmüyor. 

mgîei KOMISYON isözoüsü MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Komisyon katıknıyo.'r efen
dim. Sabahattin iSavacı .arkadaşımızın ara etti
ği fikirlere, kanuna (göre katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değiştiııge önerigesini oyları
nıza sunuyorum... Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Değiştirge önergesi kabul •edilmiştir. 

ALI BARAN NUMANO&LU (Nevşehir) — 
Teşekkür ederim .arkadaşlar, sağolun. 

BAŞKAN — 'Komisyon filhal kabul ediyor 
mu? Eğer filhal Ikabul ediyorsanız maddeyi bu 
şekliyle oya, sunabilecek durumdayım. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZGÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Filhal ikaibul ediyoruz, sunun 
efendini. 

BAŞKAN — Maddenin 'Türkçe arı dille ya
zılması hususunda -bir takrir vardır; bunu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 36 nıcı mad

desinin yaşıyan ve ıkonuşuian (Türkçe)., ye çev
rilmesi için, aşağıda ıbelirtilen «şekilde değişti
rilmesini arz ve tekli? ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Kamu hizmetlerimle . kullanılan köy orta 
'malları, 

Madde 36. — Namazgah, nıezarbk, köy oda
sı ve köy bütçesinden veya yardımlarla yapı
lan cami ve olkul .gibi kamu hizmetinin görül
mesi için kullanılan ıgayrimenkuiler sınırı için
de bulunduğu köy tüzel kişiliği adına, 

Tapu kayıtlarına veya özel kanunlara göre 
Hazine, özel idare veya belediyeye ait benzeri 
'gayrimenkuller, adı geçen tüzel kişiler adına 
tesbit edilir. 

- BAŞKAN — Bu önerge üzerinde ıSaym Ko
misyon ne der? 

OEÇİOÎ KOMİSYON ıSÖZOÜSÜ MUŞTA FA 
UYAR (İzmir) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önerigesini oyunuza, 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeıiler... De
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

tiki değişikliği bir arada mütalâa etmek ve 
maddeyi bu şekilde redakte etmek üzere .mad
deyi 'Komisyona gönderiyorum. 

Bira,z sonra takdim ederlerse memnun, olu
ruz. 

' ihya ve işgal 
MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma Ka

nunu, hükümlerine :göre; Devletin hüküm, ve ta
sarrufu altında bulunup kamu hizımetlerine 
talhsis olunmıyan taşlık ve deliceiik araziden 
27 . 3 . 1950 tarihinden önce masraf ve emefk 
sarfı ile bağ, bahçe, nıeyvalik, zeytinlik ve tar
la haline getirilmek suretiyle ihya ve ibu tarih
ten önce sahipsiz ham .topraktan aıçılıp işıgal 
edilen gayrinıenkuller Hazine adına teslbit ve 
tescil olunur. İhya ve işıgal edenlerle kanuni ve
ya akdi halefleri tutanakta ye kütüğün beyan-
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lar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler hakkın
da yetkili mercilerce Çiftçiyi topraklandırma 
Kanununun muaddel geçici »maddesi hükmü uy
gulanır. 

ıBu nevi gayrim enkuller üzerinde Hazine ta-
r atfından Çiftçiyi topraıklandırana Kanunu o 
yerde tatbik edilinceye 'kadar âhara temliki 
tasarrufta ıbulunamıyacağı gibi, ihya edenlerle 
haleflerinin zilyedliikleri ihlâl olunamaz. Bu ci
het 'topulama tutanağımda' 'belimtilir ve kütüğün 
şerhler Ihaneısine işaret olunur. 

Bu hükümler haricinde ihya edilmiş veya 
ihyasına 'başlanımış olan gayrimenkuller doğru
dan doğruya Hazine iadma teısbit ve tescil olu
nur. Hususi kanunlar hükümleri mahfuzdur. 

Bu maddede yazılı ıgayrimenikuller hakkın
da şartları tahaikkuk ettiği takdirde 33 neü 
madde hükmü tatbik edilir. 

BAŞKAN —• 37 nei unadde üzerinde »öz is-
tiyen arkadaşlar ? Sayım üeçioğlu, Bayın Ati-
canoğlu, Bayın Oğuz, Bayın Arat, Bayın Cö
mert. 

Buyurun Sayın <3 eşi oğlu. 

MEHMET UUÇÎOÖLU (Adana) — Muhte
rem arkadaşlar, 

37 nci maddenin ne şekilde tatbik edilece
ğini Hükümet veya Komisyonun açık bir şe
kilde izah etmesini rica ediyorum. 

Çünkü, bu madde mevzuuna, giren gayri
menkuller vatandaş tarafından emek sarfı 
suretiyle imar ve ihya edilerek bağ, bahçe, mey-
vaeılık, zeytincilik ve tarla haline getirilmiş 
olan arazidir. Bu maddedeki izah-şekline göre, 
imar ve ihya edilen arazi tesbdt ve Hazine na
mına tapuya tescil edilecek, intifaı zilyedine 
bırakılacaktır. Vatandaşlar tarafından emek 
sarfı suretiyle imar ve ihya edilen arazinin Ha
zine namına tescilinden sonra intifamın zil
yedine bırakılacağı beyan edilmekte ise de, 
bir intifa hakkının ne zamana kadar devam "H 
edebileceği ve vefat dolayısiyle mirasçılara in- ı 
tikal edip otmiyeceği hususunda da bir kayıt 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vataandaştan bedel misli alınmak sure

tiyle intifa hakkı yerine mülkiyet hakkı ta
nınması daha doğru bir hareket olur kanaa
tindeyim.. Vatandaşı mülkiyet hakkından ; 
mahrum edecek bu gibi tedbirlerin, insan : 
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vicdanındaki acısını takdir buyurursunuz. Zi
ra, vatandaş ftu topraklan mülk etme ümi
diyle imar ve» ihya etmiştir. Neticede ellerin
den alınacağını düşünmemişlerdir. Hasbelka
der dağlık mmtakada yaşıyan vatandaşların 
ekseriyeti ancak bizzat kendi emekleriyle imar 
ve ihya ettikleri birer avuç toprağa sahibola-
bilmişlerdir. Bugün müzakeresi yapılan bu Ta
pulama Kanunundan da istifade edemiyerek, 
emekleriyle meydana getirdikleri topraklarında 
mülkiyet hakkını iktisabedemezler ise, bu va
tandaşların durumu ne olacak? Çünkü, başka 
bir geçim vasıtaları da yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımı hulâsa 
olarak arz ediyorum. 

Vatandaş tarafından imar ve ihya suretiyle 
kaabili istifade bir hale getirilmiş olan bu ka
bil arazinin zilyedleri namına tapuya tescili
nin hukuk nizamına daha uygun olacağı ka
naatindeyim. Bu hususta bir önerge takdim 
ediyorum, kabulünü • istirham ederim. Takdir 
Yüksek Meclisindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan arkadaşlarımız varsa, lütfen 'kullansınlar. 

Sayın Arat buyurun. 

BURHAN ARAT (Çanakkale)'— Muhterem 
arkadaşlarını, söz almaktan 'maksadım şu : Hü
kümet tasarısı «ihyaya» aittir. Komisyon buna 
matlap olarak «ihya ve işgal» tâbirlerini koy
muş ve «ihya» ile «işgali» bir arada mütalâa edi-
vermiştir. 

Şimdi, zilyedlikte «ihya ile iktisap» ayrı bir 
müessesedir, «zilyedlikle iktisap» ayrı bir mü
essesedir. «tşgalin» bu müesseselerle bir alâkası 
ve münasebeti yoktur, «zilyedlik ve ihya» ay-
i'i ayrı olduğu için, şimdiye kadar çıkan kanunlar 
da buna muvazi olarak çıkmıştır. Burada komis
yon «ihyanın» yanına «işgal» kelimesini de koyu
vermek suretiyle, bütün hukuk esaslarımızı Mede
ni Kanunun gayrimenkule mütaallik hükümleri 
dâhil olmak üzere, altüst etmiş bulunmaktadır. 
Bendeniz bundan lbu manâyı çıkarıyorum. Mec
listen bu yolda bir kanun çikanıaz. Fuzuli iş
gal dâvalarını her zaman duyarsınız. Zilyede 
ve malike fiilen defetmek salâhiyetini verir. 

Şimdi, tasavvur buyurun, bir adam bu İka
mın çıktıktan (bir kaç gün sonra veya tapulama 
heyeti oraya tesbite gelmezden bir kaç gün ev
vel, orayı işgal edivereeek, 3 tane şahit ile, bu 
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işgalin şu kadar zamandanberi devam ettiğini 
ileri sürerek bu suretle ihya hükümlerinden isti
fade edecektir. Meselenin önemine- binaen, Yük
sek Meclise 4753 sayılı Kanunun, 5618 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesiyle değiştirilen 2 nci fık
rasını okumama müsaadenizi bilhassa rica ede
ceğim. Çünkü 'bizi aydınlığa kavuşturacaktır. 
Şimdi bu fıkrada işgal hakkında (bakın ne di
yor : 

«4753 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce Devletin hususi mülkiyetinde ol
mayıp, hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve 
âmmenin hizmetine tahsis olunmayan sahipsiz 
ham toprağı, işgal edenlere, hiç. toprağı yok ise, 
bu yerlerin 5098 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne göre tâyin olunacak, isfeân haddi içindeki 
miktarı, toprağı olup da iskân haddini geçmez
se, bu yerlerin iskân haddini dolduracak mik
tarı, parasız terk olunarak adlarına tescil olu
nur.» Bu işgal. 

Şimdi «-ancak» diye başlıyan ikinci fık
ra ihyaya taallûk ediyor. «Taşlık, pırnallık ve 
delicelik olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar imar için masraf ve emek sarfe-
dilerek, bağ, bahçe, jmeyvalık, zeytinlik ve tar
la haline getirilmiş iskân haddi dışında, 50 dö
nüme Ikadar topraklar, imar edene parasız terk-
olunarak adlarına tescil edilir.» işte, bu da ihya. 

Şimdi, dikkat buyurunuz, birinci fıkrada 
ham toprağı işgal diyor, daha sıkı ama, ihyayı 
hiç kullanmıyor. Taşlık, kayalık, pırnallık, 
delicelik, gi!bi yerleri almış, emek sjarfetmiş, 
para sarfetaıiş, onu memleketin millî gelirine 
birşey ekliyecelk hale koymuş. ihya bu. î§gal; 
gidip üzerine abanmaktır. 

Şimdi, muhterem Komisyon bu maddede ih
yanın yanma işgali de 'koymak suretiyle, demin 
de söylediğim gibi, hukuk esaslarını altüst ede
cek bir vaziyet ihdas ettiği gibi, bizim Medeni 
Kanunumuzdan başlayıp, iskân Kanunu ve top
rakla ilgili bütün kanunlarımızda dikkatle ria
yet edilmiş bulunan bu esaslara ayrı, onları alt
üst edecek Ibir durum ihdas etmiş bulunmak
tadır. Bu ikanunlarm maksadı; o toprakla fi
ilen uğraşarak, o topraktan geçinerek, memle
ketin millî gelirine birşeyler ilâve e'tnıelk istiyen 
insanları himayeye .'matuftur. Yoksa, 'kasaba
da kahve açıp da tavla oynatarak para kaza
nan adama bunların verilmesi mümkün değildir. 
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Bu kanunun sevkındeki gayenin de bu olması 
lâzımgelir. 

Bu itibarla, bendeniz bu hususta bir önerge 
vereceğim; buradaki lüzumsuz karışıklığa se
bebiyet veren ve huku'k kaidelerini altüst eden 
«işgal» 'kelimesinin kaldırılmasını istirham ede
ceğim. Beylerinizle ıbunu hukukî ve ilmî esa
sa irca etmek hususundaki gayretimize yardım
cı olmanızı .saygılarımla rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Cömert. 

BAHRÎ CÖMERT (Samsun) — Muhterem 
arkadaşlarım, tasarının-37 nci maddesi, halen 
mer'i bulunan 5602 sayılı Kanunun 52 nci mad
desine mütekabil ve müterafık olarak tedvin 
edilmiş bir maddedir. Esasen üzerinde durul
ması lazımgelen mesele; halen mer'i 5602 sayılı 
Kanunun 52 nci maddesindeki «imar ve ihya» 
ile, şimdi huzurunuza getirilmiş bulunan 37 nci 
maddenin «imar ve ihya» hususundaki tefriki
dir. 

'560(2 sayılı Kanunun 52 nci maddesi şu şe
kildedir : 4753 sayılı Çiftıçİlyi Topraklandırma 
Kanunu meriyete girdiği tarihe kadar, yani 
1950 senesine kadar, yapılan imar ve ihyalar 
ihyayı yapan vatandaş üzerine tecil ve tessfoift 
edilir. 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun meriyete girdiği tarattı olan 1950 ye 
kadar yapılan imar ve ihyalar Hazine adına 
yapılır, der. Halbuki, yeni tasarı bu tefriki 
sureti katiyede kaldırmak suretiyle, «Ihamgi ta
rihte yapılırsa yapılısın, imar, ihya edilen ye>r, 
Hazine adına yapılır.» demektedir. O halde, 
ne oluyor? Burada vatandaşın müktesep hak
kını 'bertaraf eden bir yenilik var. 5602 sayılı 
kanun şimdiye kadar tatbik edilmiş, 1950 sene
sine kadar yapılan imar ve ihyalar vatandaşa 
tesfbit ve tescil edilmiş. Fakat, şimdiden sonra 
Ibu madde ile kadastro hikmetinin henüz gitme
diği yerlerde yeni hüküm tatbik edilmek su
retiyle vatandaşın müktesep ve kazanılmış hak
ları ihlâl ve ıskat edilmektedir. Maddenin en 
can alıcı noktası ve dikkatinize arız etmek iste
diğim tarafı budur. Yoksa, «işgal ve ihya» 
kelimeleri maddenin pek elhemmiyetli tarafları 
değildir. İşgal, sadece imar ye ihya edem adına 
değil, Haizine adına teısfeit edilir. Yalnız, tes
cilde imar ve ihya yapan kimse, ilerde ken
disine tercih hakkı vermek maksadiyle şerlıen 
kaydedilir. legalden kasıt budur, intifadır, 

i 
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Bendenizin arz etmek istediğim keyfiyet; 

burada bir müktesep hakkım ıskatı ve ihlâli 
keyfiyetidir. Bu 5602 sayılı Kanunun tatbikini 
bambaşka 'bir şekle sokacak ve vatandaşa «dün 
bu kanun varken, tapu ve kadastro gelseydi, 
ben burayı imar ve ihya ile adıma tescil ede
cektim ; fakat, şimdi 'bu yeni tasarı geldiği için, 
Devlet hikmeti bana geç geldiğinden dolayı 
ben imar ve ihyanın mülkiyet hakkından ve hu
kukundan mahrumum.» dedirtmeye yol açacak
tır. Bunun için 37 nci madde hukuk kaideleri
ne ve müktesep hak prensibine bir aykırılık 
görmekteyim. Bunu izale eden takririmi de 
tanzim ettim, Riyasete takdim ediyorum. Ko
misyonun da anlayışını istirham etmek sure
tiyle kabulünü, tatbikattaki ihtilâfları önlemek 
ıbakımmdan, bilhassa istirlham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Maliye 
Bakanı. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELE^ — Sa
yın Başkan, mulhterem arkadaşlar, bu madde-
nlin,komisyonca değiştirilen şeklinde hakikaten 
ileride, Toprak Kanununun tatbikini berta
raf, etmeye müsait ve müstait bir ilâve gör
düğüm için bu sebeple huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Komisyon, ihyadan slonra maddeye; «ve bu 
tarihten Önce» yani 1950 den önce, '«salhi/psiz 
ham. topraktan açılıp, işgal edilen gayrimen-
kuller.v.» dem efe suretiyle bir hüküm daha ilâ
ve etmiştir. İhya; az çok, emek, masraf v. s. 
sarfîyle, taşlık, işe yaramaz, kullanılması müm
kün olmıyan araziyi, kaabili istifade hale ge-
tirme'k olduğu 'halde, burada, sadece sahipsiz 
araziyi faraza bir merayı veya 'boş toprakları 
çift sürmek veyalhutta etrafına çit çekmek su
retiyle işgal etmeyi kâfi görmektedir. Bu 'hü
küm bu şekilde kabul edildiği takdirde 'bun
dan evvel kabul buyurduğunuz 33 ncü madde
nin de artık tatbikine mahal kalmaz. Herkes 
fiilen işgal ettiği araziyi 2 şahitle işgal ettiğini 
ispat etmek suretiyle dönüm miktarına da ba
kılmaksızın, tamamen tasarruf etmek imkânını 
bulur. .Eilvaki, bu tam bir mülkiyete geçme 
değildir, ama, çiftçimize, 'Topraklandırma Ka
nununun tatbikine kadar muvakkat bir zaman 
için olsa da'hi, yine bir istifade hakkı ver
mektedir, 
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Benden evvel konuşan sayın milletvekili ar

kadaşın ileri sürdükleri nokta şudur: 
Muhterem arkadaşlar; eski büküm, filvaki 

arkadaşımızın bahsettiği şekilde değildir. Yani 
ihya edene, tasarruf hakkı veriliyordu. Arazi 
iihya eden adına tescil edilirdi. Ama, taıtbi-
feat şunu göstermiştir ki, ihya ameliyesi kolay 
•olduğu için tapulama komisyonunun gittiği 
yerde, artık toprak tevzii komisyonuna iş kal
mamıştır. Toprak tevzi komisyonundan evvel 
şayet bir 'köye tapulama komisyonu gitmiş işe, 
•hükümler o kadar iyileşti ki, orada artık tevzi 
edilecek arazi kalmıyor. Bütün araziler, ya 
ihya yolu. ile veya senetsiz tasarruf yolu ile, 
halk toprağa muhtaç olsun veya almasın bir
çok eşhasın uhdesine tescil ediliyor ve toprak 
tevzi' komisyonu köye gittiği <zaman orada ya
pacak iş bulamıyor. Yani, bu hale gelmiştir., 

Ondan dolayıdır ki, buraya, 5602 sayılı 
Kanunla başka bir hüküm ilâve edilmiştir; ih
ya edenlere mutlak bir hak vermiyor. m Hazine; 
adına tescil ediliyor ve bunun kati şekle bağ-, 
lanmasmı, tevzi komisyonunun gelmesine bıra
kıyordu. ITevzi komisyonu geliyor, norm da
hilindeki, yani onların normuna giren miktar
daki araziyi i'hya edene veriyor. Kati tescil ya
pıyor ve mütabaJkisini de muihtaç çiftçiye tevzii 
etmek üzere alıkoyuyordu. IBu suretle, haki
katen hem çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun tatbikine imkân veriliyor ve hem de iihya 
edene de iskân durumu veya Çiftçiyi toprak
landırma Kanununun kabul ettiği bak dâhilin
de bir imkân veriliyordu. 

Bu hüküm, bu defa hem Hükümeıt, hem 
komisyon metninde tekrar edilmiştir. Ve bunun 
'böylece kabulü zaruridir. Eğer, ihya 'edene 
miktara bakılmaksızın arazi verirsek, ya bir 
miktar ile tahdit edeceğiz, veya tapulama ko
misyonunun gelmesine talik edeceğiz. Tescil 
edersek, arz ettiğim gibi, bu takdirde tapula
ma komisyonunun geçtiği köye gelecek, top
rak tevzi komisyonuna yapılacak iş kalmıya-
ca'ktır. Hürmetlerimle.. > * 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka

daşlarım, huzurunuza getirilen ve elan müza
kere konusu bulunan 37 nci madde,, tatbikatta 
ihtilâflara ve birtakım güçlüklere sebebiyet ve
recek bir maddedir. 37 nci maddenin, Mede
ni Kanunun mülkiyete ve zilyedlik hükümleri-
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ine ve yine iMedeni Kanunini 648 ve m/ütaaikıp 
maddelerime, ve yine (Medenî Kanunim 907 ve 
m'ütaaıkıp maddelerine mulhalefet teşkil' ettiğini 
ve bu hükümlere aykırı hükümler ihtiva ettiği
ni, kısaca izaih etmeye çalışacağım. 

Bu madde, tadilden evvelki 5602 sayılı Ka
nunun 52 nci maddesine, tekabül etmektedir. 
5602 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde yazılı 
bulunan ihyadan murat, Sayın Maliye Bakanı
nın da izah ettiği gibi, ziraate elverişli olmıyan 
gayrimenkul malların para ve emek 'sarfı sure
tiyle ziraate elverişli bir hale getirilmesine mü-
taallik hükümler olarak mütalâa edilmesi iktiza 
eder. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan veya sahipsiz malları 4753 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesi ayrı ayrı tadadedilmiştir. 8 
nci maddede bulunan mallar; doğrudan doğru
ya, Toprak Tevzi Komisyonları tarafından tev-
zie tabi tutulmaktadır. Şimdi, 37 nci maddede, 
Toprak Tevzi Komisyonlarına istikbale muzaf 
olarak ,bir faaliyet imkânı tanımanın doğrudan 
doğruya mülkiyet ve zilyedlik hükümlerinin, 
mülkiyet ve zilyedlik hakkının ihlâline müntehi 
bir davranış ve hareketi takibetmekten. başka 
bir netice tevlidedemiyeceği kanaatindeyim. 

1950 yılma kadar bir gayrimenkulu, bir sa
hipsiz malı, bir kayayı, bir tepeyi ve kimsenin 
işgali altında bulunmıyan bir gayrimenkulu, pa
ra ve emek sarfı suretiyle ihya eden, ziraate el
verişli bir hale getiren bir şahsı, bu gayrimen
kulu, kullanmaktan mâni kılmak, bu gayrimen
kulu adına tescil etmeye mâni bir hüküm yaz'-
etmek, kanaatime göre, Medeni Kanunun mül
kiyet ve zilyedlik hükümlerine aykırı bir görüş 
takibetmekten başka bir netice vermiyecektir. 
Onun için, bu madde hükmüne göre, hem zilyed
lik hakkını inkâr etmiş oluyoruz, hem de mülki
yet hakkının ihlâline müntehi bir hattı hareket 
takibetmiş oluyoruz. Hazine adına tesbit ve tes
cil etmeye imkân ve ihtimal yoktur. Zira sahip
siz mallar Medeni Kanunun 641 nci maddesin
de teker teker tadadedilmiştir. Vatandaş, bu 
yerlere girecek, para ve emek sarf edecek, bu
nu ziraate elverişli bir hale getirecektir. Para 
ve emek sarf eden bir vatandaşın kendisini, bu 
gayrimenkulden alıkoymanın ne dereceye kadar 
doğru olduğunu takdirlerinize; bırakıyorum. Di
ğer taraftan, Medeni Kanunun, hükümlerine gö
re, kendi levazımı ile başkasının arsası üzerinde 
bir bina inşa eden, ağaç diken, veya her hangi 
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bir şeyde bulunan şahsa, Medeni Kanun, doğru
dan doğruya, bu madde muvacehesinde bir hak 
tanımıştır. 

Medeni Kanunun hak tanıdığı bu şahsı, bu 
madde ile bu haktan mahrum kılmanın ne dere
ceye kadar doğru olacağını yine takdirlerinize 
arz ediyorum, 

Onun için maddeye, açıklık; vuzuh ve sara
hat vermek icabeder. Vatandaşın zilyedliğini, 
ihlâle müntehi olan bir muamele yapmanın ve 
bu muameleyi de bu madde altında tedvin etme
nin doğru olmadığına kaaniim. 

Diğer taraftan, yine Medeni Kanunun 907 
ve mütaakıp maddelerine göre, başkasının bir 
gayrimenkulüne, şahıs olsun, Devlet olsun, özel 
idare olsun, veya belediye olsun, doğrudan doğ
ruya bu gayrimenkulu, suiniyetle ve hüsnüniyet
le tasarruf eden şahsa, zilyed olan şahsa, ihya 
ve imar eden şahsa, hüsnüniyeti veya suiniyeti 
çerçevesi içinde ayrı haklar tanınmıştır. Mede
ni Kanunun tanımış olduğu bu haklar muvace
hesinde, 907 ve mütaakıp maddeler karşısında, 
yine bu maddenin muhtevası dâhilinde, vatan
daşı da bu haktan mahrum kılmanın da ne dere
ceye kadar doğru olduğunu takdirinize arz edi
yorum. 

Netice itibariyle komisyondan istirhamım şu 
olacaktır •/ 

37 nci maddeye, biraz evvel izah etmiş oldu
ğum sebepler tahtında, muvazi bir durum, mu
vazi bir imkân ve ortam vermek sureti ile mad
denin tedvini cihetine gitmektir. Aksi halde, 
hukuk mevzuatına, hukuk prensiplerine ve Me
deni Kanunun bu madde ile ilgili olan hüküm
lerine aykırı bir davranış takibetmiş oluruz. 
Komisyondan istirhamım budur, saygılarımla. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, bendenizin bu 37 nci 
maddenin tatbikinde bâzı tereddütlerim vardır. 
Şimdi, evvelâ ihya müessesesinin, bir emek kar
şılığı, bir masraf karşılığı yapıldığını kabul edi
yor muyuz? Bunun neticesinde de bu emek ve 
masrafın karşılığı olarak, alın terinin karşılı
ğını, bunu yapanın lehine tescile ve dolayısiyle 
bu müesseseyi himayeye mütemayil miyiz ? Bu
nun vuzuha kavuşması lâzımgelir. Zannediyo
rum ki, bu mânada ihya müessesesini himaye 
etmek lâzımdır. İhya müessesesini himaye ettiği-

* 
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mize göre, ihya eden lehine tescilin de gecikti
rilmemesi lâzımdır. 

Halbuki, bu metnin birinci fıkrasına, göre 
Hazine adına tescil edilecek ve ihya eden, 
Tapulama Komisyonunun gelmesini bekliye-
eek ve Tapulama Komisyonu geldiği zaman 
da, ancak Çiftçiyi Topraklandırma'Kanununun 
şartlarına sahipse bu ihya ettiği araziyi na
mına tescil ettirmek imkânına sahip olacak
tır. Aksi takdirde, eğer Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun şarlarına sahip de'ğil ise, o 
çevrede kendine tekadıdüm eden, hak sahipleri 
varsa, şüphesiz bu ihya gayretine ve lall'n/terine 
rağmen, senelerden beri güçlükle ihya ettiği bu 
araziyi kaybetmiş olacaktır. Bu emek ve masra
fın kaybına da şüphesiz muvafalkat etmezsiniz. 

Bendeniz, bu hususun muhterem komisyon 
tarafından açıklanmasını ve buradaki Çiftçi
yi Topraklandırma Kanununun tatbikinin bu 
intizardan sonra, ne şekilde olacağını öğren
mek istiyorum. 

Sonra muhafaza keyfiyetinde de ; bu ara
zinin evvelce hiçbir ekonomik değeri olmadı
ğı halde, ihya suretiyle bir ekonomik değer, 
iktisabetmiş olması halinde, bu maddenin tah
tı tesirinde kalarak bunu ihya eden «ben ile
ride sahibolama.m» diye ihya edilmiş ve ekono
mik değeri olan bu araziyi, daha evve[ olduğu 
gibi, ihtimamla muhafazadan sarfı nazar eder
se-, arazi nehir yatağı ise, yamaçsa, eski deliçe-
lik haline, nehir yatağı haline gelmez mil? 

Diğer bir husus da; bu hükmün, gerek Me
deni Kanunun, gerekse Orman Kanununun 
ihyaya ait hususi hükümleri mahfuzdur, deni
yor. Bunları ihlâl edip etmediğini de saraha
ten komisyondan öğrenmek isleriz. Teşekkür 
edeıim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahri Cömert. 
BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Muhterem 

arkadaşlarım, meseleyi bâzı arkadaşlarım ve 
Sayın Maliye Bakanımız, izah: ettiler, geçen 
celsede, zannederim ki, 33 ncü maddede ay
nı şekilde ve aynı zaviyeden meseleyi de ele al
mak suretiyle, munhasır'an tatbikatta vuku-
bulan yolsuzlukları ve bâzı yanlış gidiş
leri esas almak suretiyle, hüsnüniyete matuf 
hareketleri de bertaraf edecdk mahiyette ko
nuşmak suretiyle, meseleyi . daha başka za
viyeden ele almak istediler. Dediler k i ; imiar 
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ve ihyayı hep tatbikatta görüyoruz. Bir iki 
yalancı §>ahit geliyor, o işgal ediyor diyor 
öbürkü geliyor, imar -ihya ettim diyerek ara
ziyi . alıyor. O halde, fikrin esası bu ise, 
imar - ihya maddesini kökünden ikaHdıralım. 
İmar ve ihya 'müessesesi bulunduğuna göre, 
hüsnüniyeti es'as olarak kabul edeceğiz. Dev
let mekanizmasının yanlış işlemesi, noksan 
işlemesi, yüzünden birtakım yolsuzlukları va
tandaşın sırtına yüklemek mevkiinde deği
liz. Meselenin içinden çıkamayınca «efendim, 
vatandaş 'böyle,» deyip hemen işin içinden 
çıkmak, Devlet idare etme sanatı ve mesle
kiyle ikaabili telif bir görüş değildir. Mü
him olan; Devlet mekanizmasını normal iş
leterek; bu yolsuzlukları asgariye, indirip, va
tandaşın ekalliyette de olsa, .esasa müstenit 
haklarını tahtı temine 'almaktır. O halde 
im'ar ve ihya var. Bâzı vatandaşlar gitmiş, 
taşlık, tarlalık, çalılık yeri temizlemiş, para 
sarf etmiş, orasını güzelleştirmiş ve ziraate 
elverişli hale getirmiş. Vatandaşın burada bir 
bir hakkı var. Ve şimdi 5602 sayılı Kanun şu 
"anda tatbik ediliyor. Emin olun, 1950 ye 
kadar yapılan imar rve ihya neticesinde va
tandaş üzerüıe tapusu yapılıyor. Yarın ıbu ka
nun yürürlüğe girince kalkıyor. Türkiye'de 
kanun anlayışı budur. Vatandaş diyor ki, 
«ben (A) köyündeyim, şimdi (B) 'köyü'hal
kına tapu ve kadasto ekipleri arazileri için 
tapu veriyor, bu kanun yürürlüğe girince ya
rın kadastro bizim köye gelece'k ve ben tapu
mu alamıyacağım.,» Bu ne acayip kanun mad
desi? Bütün Devletin ve vatandaşların bu 
ihtilâfları, Sayın Bakanın da haklı olarak şi
kâyetleri, esasen 'bu gibi ınütenakız kanun 
ıstarlarmdan ileri geliyor. İşte bütün bunlar 
Devlet mekanizmasının böyle birbirine zır 
kaideleri getirmesinden ve Büyük Meclisim iz
den çıkmasından ileri geliyor. Vatandaş sim
di bu durumda ihtilaflı olmıyacak mı, va
tandaşın itimadı, sarsılmıyacak m i l . Ondan 
sonra «bu vatandaş dalevere yapıyor, binaen-

/aleyh, buna hiçbir hak tanımıyalımı» demek, 
kolay söz. Bir gün evvel, «tapu vereceğim» 
bir gün sonra «vermiyeeeğim» diyorsun. İşte, 
bizim anlayışımız budur, şu anda 5602 sayılı 
Kanun ve 52 nci madde böyle tatbik ediliyor.' 
Şündi, bu kanun yarın, öbürgün çıktığı za
man, bu hüküm kalkıyor. Vatandaş «bü-'nasıl 
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kanun, bu nasıl anlayış, bu nasıl tapu mül
kü» diye şaşırıyor. Benim ifade etmek istedi
ğim bu. Vatandaşa kabahat bulmıyalım. Bu 
yolsuzlukların baltan itibaren aşağıya doğ
ru düzelmesini temenni etmek suretiyle, bu 
gibi anlayışları buradan dile getirip, kolay 
kanun tedvini cihetine gitmek bizim için 
çıkar yol değildir. Şu madde aynen kabul edil
diği takdirde, vatandaşın Devlete, Hüküme
te itimadı kalmayacaktır. Çünkü, müktesep 

. hak diye bir şey (kalmıyor. 5602 sayılı Ka
nun kabul edilmiş ve 1950 yılma kadar, imar 
ve ihyayı veriyor, ondan sonrasını kabul et
miyor. Şimdiki tasarının hükmü ise, «ben sa
na bu tapuyu vermiyeceğim, Hazine adına ya
pacağım» diyor. 

Güzel, yapıyorsun ama daha. evvelki mük
tesep haklar ne olacak? Devlet; «Onu verdim 
'bir defa, o tapusunu aldı. Bu kanun çıkın
caya kadar o tapusunu aldı.» diyor. Sonra da 
bu kanunu da şimdi çıkardım; bu kanun da 
böyle. Binaenaleyh, sana tapu veremem» Di
yor. Bu tuhaf bir anlayış arkadaşlar. 

vBenim arz etmek istediğim bu. Sayın Ma
liye Bakanı Beyefendinin benim maruzatıma' 
cevap mahiyethinde söyledikleri sözlerini bu 
şekilde cevaplandırmış bulunuyorum. 

Devlet, mekanizmasının şikâyetleri vatan
daştan değil. Devletten ve mekanizmanın iş
leyiş tarzındadır. Bunlar düzeldiği takdirde, 
vatandaştan her şeyi istemek hakkında ve 
mevkiindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka ko
nuşmak istiyen arkadaşımız olmadığına göre, 
buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMtSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAB (İzmir) — [Muhterem arkadaşla
rım, 37 n̂ ci madde üzerinde ilk konuşmayı 
yapan Mehmet Geçioğlu arkadaşımızın açık
ça tebellür eden iki sorusu vardı. Evvelâ on
ları cevaplandıracağım. 

Arkadaşımız, Hazine adına yapılan tesbit-
lerde gayrimenkullerin zilyedlerinin intiafı 
ne kadar devam edecektir, intifam sonu ne
dir?,» demektedir. 

İntifam sonu; toprak tevzi komisyonları 
geldiğinde sona erecektir. Daha doğrusu, eğer 
Bu Hazine adına teşbit edilmiş olan imar, ih
ya, işgal mevzuu gayrimenkulu, Çiftçiyi Top-
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raklandırma Kanunu hükümleri dairesinde imar 
ve işgal eden, ihya eden ve zilyed bulunan 
şahsın aile efradiyle. birlikte, nüfus başınla ve
rilmesi lâzım gelen arazi miktarı içinde ise, hiç
bir zaman intifam sonu gelmiyecektir. Toprak 
tevzi komisyonu gelince, tapusunu onun üzeri
ne verecektir. Bu arada, zilyed ölürse, ne ola
caktır? Zilyed ölürse, maddede hüküm vardır; 
«halefleri, kanuni ve -akıti halefleri intifaa de
vam edeceklerdir.» 

Burhan' Arat arkadaşımız heyecanla konuş
makla beraber maalesef maddeyi dmmadan 
kürsüye çıkmış zannederim. Dediler ki; Tıapu-
laıma Komisyonu gelmeden 3 gün evvel araziyi 
•işgal edecek, imar edecek, ihya edecek', iki de 
şahit bulacak üaerine tespit ettirecek. Böyle şey 
yok. Niçin? Çünkü maddede sarahat var. 
27 . 3 . 11950' tarihine kadar yapılmış olan imar 
ve ihyalar, ancak bu maddedeki şartları havi 
olursa öylece o şahsın inıtifiaı lehine ve Hazine
nin üzerine tespit edilecektir. 

Bu itibarla, tapulama başlamadan üç gün, 
üç ay, 6 ay, 10 sene evvel yapılmış olan bir 
imar ve ihyanın tesbiıti bahis konusu değildir. 
Bu tamamen bütün bakiariyle, intifaıyla bera
ber, Hazine üzerine tespit edilecektir. İşgal; 
Medeni Kanunumuzda bir hukukî müessese ol
duğu için Komisyon, Hükümet tefclifindıen ay
rılmış, «imar ve ihyanın» yanına «işgali» de 
koymuştur. Ama, bunda İsrar etmiyoruz. Tak
diri Yüksek Heyetinize bırakıyorum. Pekâla 
«işgal» den sarfınazar edilebilir. Çünkü, 33 ncü 
madde ile geniş bir şekilde tespit ve tescil im
kânını vermiş bulunuyoruz. 

Bâzı arkadaşlar, bilhassa Bahri Cömert ar
kadaşım Talât Oğuz ile bu noktada birleştiler, 
mer'i, 5602 sayılı Kanunun 52 nei maddesine 
tekabül eden bu maddenin mevcut hükümden, 
mer'i hükümden ayrılmak suretiyle, tamamen 
bunun aksi bir istikamet takibederek, vatanda
şın üzerine tespit edilmek lâzımgelirfken, Hazi
ne adına yapılan tesbiti tenkid ettiler. 

Arkadaşlarım, bu maddenin son fıkrası ve 
ondan evvelki cümlesi okunduğu takdirde gö
rülecektir ki; «hususi kanunlar hükümleri mah
fuzdur.» İkincisi, «bu maddede yazılı gayri-
imenkuller hakkında şartları tahakkuk ettiği tak
dirde, 33 ncü madde hükmü tatbik edilir» de
mek suretiyle, münhasıran bu maddede; 33 ncü 
maddenin, yâni, vatandaşım üzerime tesbitin di-
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şında kalan ve hususi kanunlarla üzerine tes
pit edilmesi lâzım gelen , gayrimenkullerin dı
şımda kalan, tamamiyle mülkiyet mevzuu ol-
nııaJktan çıkan veya mülkiyet mevzuumun şart
ları okmyan, gayrimenkûllerdem 'bahsedilmekte
dir. Hepiniz hatırlarsınız ki; asıl olan Devlet 
malının zilyedlikle, işgal ve iktisabedilemiyece-
ğidir. Devlet malı, Hazine malı zilyedlikle ilkti-
sabedilemez. 

Burada, buna muvazi olarak, gerek Hükü
met teklifinde, gerek Komisyonun getirdiği me
tinde tespit edildiği gibi, Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunup kamu hizmetlerine tah
sis olunmayan taşlık ve delicelik araziyi, bir 
emek sarf etmek suretiyle, .masraf ihtiyar etmek 
suretiyle onu nemalandıracak hale getirmek, 
imar ve ihya etmek, ondan faydalanılacak bir 
hale getirmek suretiyle zilyed bulunanlar, tes
pit şartları, yani özel kanunlar ve 38 ncü mad
denin dışındaki zilyedlik bahis konusu olduğu 
takdirde, bu mal evvelâ Hazinenin üzerine tes
pit edilecektir, böyle olması lâzımdır. Valkta ki, 
Çiftçiyi Topraklandırma Komisyonu gelecek, 
'Toprak Tıevzi Komisyonu gelecek bunları tevzi 
etmeye başlıyacak ve evvelâ züyedlere tevzi ede
cektir. 

Demin ilk olarak söze başlarken arz ettim; 
çiftçiyi topraklandırma normları hududunda 
ise zilyedine intikal edecektir. Fazla ise, fazlası 
alınıp başkasına verilecektir. Böylece Hazinenin 
arazisinin veya topraklarının veya Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan gayrimenkul-
lerin haksız sebeplerle iktisabının önüne geçil
mek istenmiştir. Hususi kanunlara misal; mese
lâ; Delieelik zeytinliklerinim aşılanması hakkın
daki Kanun. Bu kanuna göre bu hak verilmiştir. 
Bunlar tabiatiyle, delieelikleri ehil hale geti
renlerin, bunları aşılatanların ve zilyed bulu
nanların uhdesine tesbit yapılacaktır. Böyle bir 
ameliyeye girişmeden, yani zeytincilik veya zi
raat memurlarından müsaade almadan, kendisi 
adıma, bunun aşılanması müsaadesi ilgili şahıs
lar tarafından müsaade verilmeden bu iş yapıl
mışsa, Devletin hüküm ve tasaırruifu altında 
bultunlam bir malım imar ve ihyası bahis konusu
dur. Burada evvelâ tespitin Hazine adına ol
ması ve ondan sonra da Komisyon geldiği za
man, bunun ihya edenlerin üzerine intikal etti
rilmesi lâzım gelecektir. Komisyona gelinceye 
kadar, bu gayrimenkuller üzıerinde ne Hazine 

21. 6 . İ9Ö3 Û : 1 
ne de zilyedleri. her hangi bir tasarrufta bulu-
namıyacaktır. Yalnız zilyedleri onun nemasın
dan faydalanacak ve istifade edecektir. 

Talât Oğuz arkadaşımızın verdiği bir misal 
daha'var. Medeni Kanunun 648 nei maddesine 
göre başkasının arsasına kendi levazımı ile ve
ya kendi arsasına başkasımım levazımı ile inşaat 
yapmak gibi hususların bu mesele ile alâkası 
olmadığını takdir edersiniz. Bu itibarla bu mad
de ile alâkası olmıyan bu husus .üzerinde daha 
fazla konuşmayı zait addediyorum. Arkadaşları
mızın konuştuklarından tesbit edebildiğimiz ve 
Komisyona teveccüh eden soruları böylece ce
vaplandırmış olduğumuz kanaatindeyim. Hür
metlerimle. > 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız Sayın 
Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Hayır, konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Refet Sezgim 
soru mu soracaksınız? 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Maddenin 

metninde hususi 'kanun hükümleri mahfuz oldu
ğuna dair bir hüküm mevcut mudur? Bu mad
denin Medeni Kanun hükümleri ile çelişik olma
ması bakımından,, hususi kanunlar meyanında 
Komisyonca Medeni Kanunda mütalâa edilmek
te midir?-

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR ((Devamla) — Medeni Kanun hu
susi kanunlar meyanında değildir. İzah ettim; 
zeytincilik kanunları gibi. Medeni Kanuna te
mas eden nokta 33' ncü maddede _ halledilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurum Sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Şu hal

de, benden evvel sual soran arkadaşımızın sua
line Komisyon sözcüsü tarafından verilen ce
vap muvacehesinde, Komisyon sözcüsü izah eder
ler mi, Medeni Kanun hükümleriyle bu madde 
nasıl tevil edilecektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (Devamla) — Deminden beri izah 
ettik, Kemal Bey. Deliceliklerdem veya taşlık 
araziden masraf ihtiyar etmek suretiyle, onu 
nemalandıracak bir hale getirmiş olup da, Me
deni Kanuna göre, yani ı3i3 ncü maddeye göre, 
tesbitin ve tescilin, zaman bakımımdan, şu veya 
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•bu bakımdan dışında 'kalanlar, .bu maddeye göre 
tesbit edilecek ve (Hazine adına tesbit yapıla
caktır. 

'BAŞKAN — Sayın Cömert sual .mi soracak
sınız? 'Buyuran. 

BAHRÎ CÖMERT (ıSanısun) — Halen me
ri olan 5602 sayılı Kanunun 52 nei maddesinin 
vatandaşa vermiş olduğu hak ve müktesep hak
kı şimdiki 33 mcü ımaddıeuin isika.t ve ihlâl etti
ğine Komisyon iınanımıyor mu? 

OEÇÎCt KOMİSYON iSÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (Devamla) — İnanmıyoruz. Mükte
sep hak 'kanuni bir sebebe dayanmalıdır. Vatan
daş olarak, asıl vazifemiz; 'Devlet malıma «1 uzat
mamaktır. Devletin malına girmemektir. Onu 
kendi zilyedi altıma almamaktır. Mesele; Hazi
nenin malının asıl olarak zilyedi iki e iktisabedi-
lemiyeceğidir. Ama buradaki şartlar tahakkuk 
ederse ilerde verilecek. 

BAHRİ CÖMERT (Samsun) — 52 nei mad
deyi iptal ediyor mu, etmiyor mu? 

OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (Devamla) — 52 nei değil '5602; sa
yılı Kanun tamamen ortadan kalkıyor. Artık 
52 nei madde ortada kalıyor mu? 

Biizim anlayışımız bu, sizin fikrinize hürmet 
ederiz. Devlet malı peşinen işgal edilmemeli, 
zilyedlikle iktisabedirmemetidir. Binaenaleyh 
hukuka dayanmıyan bir zilyedliık, •gayrimenku
lun. iktisabı sebebi olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, sual mi soracak
sınız, buyurun. 

SABAHATTİN SAVACI' OCümüşane) — 
Bendeniz sualime eevap alamadım. Ben Komis
yondan ihya müessesesimin himaye edilip edil
mediğini öğrenımeSk istemiştim. .Bir de demin 
•Komisyon sözcüsü arkadaşım böyle biır şeyi 
Medeni Kanun, hususi kanunların 'muayyen bir 
maddesi ifade 'etmemiş diyor, dedim. Buradaki 

, ihtılâta ancak tatbikatta raslanamaz mı? Şimdi 
bir şâhsın daha evvel, 1950 yılından evvel Me- ' 
demi Kanuna göre iıhya suretiyle iktisaplarla el
de 'ettiği bir araziyi Hazine adına tesçıil yoluna 
gidilemıez mi? Yıani bu .gibi sebeplerle veya ik
tisapla kendi üzerine tescil edilmiş eşhasın elin
deki bir araziyi, tekrar tapulama yapılırken, 
bunun iptali yoluna gidilemezimi? Böyle bir ha
le tatbikatta rastamak mümkün müdür? 

21.6.1963 0 : 1 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (Devamla) — Bu madde 'imar ve 
ihyayı himaye etmektedir. Hiç, şüphe yok hima
ye etmemiş olsa, böyle bir hüküm getirmez ve 
bu şekilde tesbite ve demin arz ettiğim gibi hak
sız bir şekildeki zilyedlikten intifaa meydan ver
mezdi bir. İkincisi, tatbikatta hiçbir zaman zatı 
âlinizin anladığı gibi, vaktiyle tesbit etmek su
retiyle uhdesine tesbit edilmiş gayrimenkul o 
bu kanun dokunacak değildir. Bıu kanun, ileri
de göreceğiz, yayımı tarihten itibaren tatbik 
edilecektir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
tesbit edilen gayrimenkuller ıhakkındia hüküm 
ifade edecektir. Binaenaleyh çelişik bir manza
ra arz 'etmez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arat, söz' sıra 
sı sizim. 

BURHAN ARAT ('Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarım, (Sayın Uyar arkadaşım, biraz ev
vel. konuşurken, bendenizin, kanun metnini oku
madan konuştuğumıı burada buyurdular. Ben
deniz Hükümet tasarısı ndaki 37 mci maddenin 
metni ile, Komisyonun 37 nei maddesi arasında
ki farkı •tebarüz •ettirdim. Huzurunuzda. Eğer 
okumamış olsaydım, bu farkı arz ve izah etme
me 'elbette imkân kalmazdı. Kaldıki bunu oku
duktan başka, burada 4758 sayılı Kanunun met
nine dip; ve bu metinden işgale ait fıkrayı da, ih
yaya ait fıkrayı da okuyup bunun mukayesesi
ni yapmak suretiyle işgalin me olduğunu, ihya
nın ne olduğunu, arza >çalıştı:m.; ama, anlaşılan 
şimdi olduğu gibi sayın Uyar arkadaşım o za
man' benim mâruzâtımı dinlememiş olacak ki be
nim okumıadığımı rahatça burada iddia ettiler. 

I 

. 'Şimdi, 'burnu arz ettikten sonra, iSayın Ko
misyon sözcüsünün burada konuşarak tescil et
tirdiği bir hususa da temas etmek'mecburiyetin-
deyim. 

Buyurdular ki, «Devletin arazisi, Devletin 
malları zilyedliık suretiyle iktisatbedilemez.» 
Şimdi malûmuâliniz Devletin, eski tâbirle, bir 
emlâki âmmesi vardır, bir de emlâki hassası 
vardır. Hattâ bu emlâki nasısıayı, da. ayırmak 
lâzımigelir. Emlâki âmme : Yollar, köprüler, 
meydanlar, okullar, Hükümet konakları, Dev
let tiyatroları, camiler ve sair gibi yerler. El
bette bunlar ıziılyedlik suretiyle iktisalbedilemez. 
Kayalar, taşlar, taşlıklar, pınar1]ar... Bunlar 
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da öyle. Ama, Devletin özel emlâkinde kültür 
arazisi ve sair vardır ki, bunlar Devlet namı
na tapuya da kayıtlı değildir. Pekâlâ ızilyed-
lik suretiyle istifade edilebilir. Bunlar ara
sındaki farka da işaret ederek saygı ile (huzu
runuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, komisyon «ÖZGÜSÜ tamamen ve 
bâniz olarak hukukî bir çıkmaz içindedir. Sebebi: 
Bendeniz biraz evvel bu kürsüden. Medeni Ka
nunun 641 ve mütaakıp maddelerinde yazılı bu
lunan arazilerin Devletin hükmü ve tasarrufu 
altında bulunan arazilerin, sahipsiz arazilerin, 
muihteva ve şümulünü Ibelirittim. 

Hazineye ait gayrimenkullerin, hususi şa
hıslar tarafından zilyedlikle iktisabedilemiye-
ceğine dair ne Medeni Kanunda, ne de hukuk 
mevzuatında bir hüküm mevcuttur. Şu durum 
karşısında, Hazineye ait araziler, hususi şa
hıslar tarafından iktisaıbi müruruzamana bağlı 
olacak şekilde tasarruf edildiği takdirde, âde
ta hususi şahısların arazileri gibi ızilyed'liıkle ik-
tisabolunur ve adlarına tapuya tescil edilir. 
Komisyon burayı karıştırıyor. Hazineye ait 
tapulu mallar hususi şahıslar tarafından zil
yedlikle iktisalbedilemez. Meselâ 1331 tarihli 
Kanun hükümlerine göre eşhası mütegayyibe-
den Hazineye intikal eden mallar zilyedlikle 
iktisafoedilemez. Bunda hemfikiriz, Fakat Ha
zineye ait olup da tapusuz bulunan gayrimen
kullerin zilyedlikle i'ktisabedileceği gayet tabiî
dir, bu bir. 

Diğer taraftan, Medeni Kanunun *648 ve 'mü
taakıp maddelerinin izah ettiği şekle temas et
mediğimi buyurdular. 37 nci madde, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olup kamu hizme
tinde kullanılmıyan arazilerini bağ, bahçe1, zey
tinlik ve sair hallerde ifrağ edilmesi halinde 
Hazine adına teslbit ve tescilini muhtevi bu
lunmaktadır. (Bu madde hükmüne göre Devle
tin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi
lerde vatandaş ne yapıyor? Bağ dikiyor, bah
çe yapıyor, emek ve para sarf ediyor. Bunu 
muayyen ve ziraate elverişli, kullanışlı ıbir ba
le getiriyor. Bunu kimin arazisi üzerinde yapı
yor? Devleite ait araızi üzerinde yapıyor. Ne 
yapıyor? Para ve emek sarf ediyor, ağaç di
kiyor, bağ haline (getiriyor, bahçe haline ge
tiriyor. Medeni Kanunun 648 nci maddesinde; 
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I başkasına ait arazi üzerinde yine inşaat yapan, 

her hanıgi bir tasarrufta bulunan ve ağaç di
ken şahıslar hakkında hükümler vaz'edilmiş bu
lunmaktadır. Medeni Kanunun bu hükmü ile 
Tapulama Kanununun bu hükmü arasında ta-

I mamen bir rabıta mevcuttur. 
Medeni Kanunun hükümlerine uygun bir şe

kilde bu maddenin kaleme alınması için Ri
yaset Divanına bir takrir takdim etmiş bulunu
yorum, takririn aynen kabulünü istirham eder 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Maddenin üzerinde (bir yeter
lik önergesi ıgelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Maddenin oylanma-

I sini arz ve teklif ederim. 
'Samsun 

îlyas Kılıç 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir, 

37 nci madde üzerinde verilmiş bulunan 
I değişiklik önergelerini aykırılıkları itibariyle 
I okutuyorum. 

I Başkanlığa 
Müzakere konusu bulunan 37 nci madde vu

zuhtan ve sarahatten, teminattan âriddr. Özel 
kanumlar 'Medeni Kanuna muhalif olamazlar. 
Maddenin Medeni Kanuna uygun bir şekilde 
tedvini için komisyona iadesini arz ve teklif 

I ederim. 
I Mardin 

Talât Oğuz 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
37 nci maddenin Hükümet tasarısındaki 

şeklinin oya arzını, biraz önce kürsüde izah et
tiğim gerekçe ile, arz ve teklilf ederim. 

Çanakkale 
Burhan Arat 

Sayın Başf anlığa 
Hükümet tasarısındaki 37 nci madde met

ninin kabulünün oya konulmasının arz ve teklif 
I ederim. 

Artvin1 

Saffetti Emmağaoğlu 

'TADAT OĞUZ (Mardin) — Bu takrire ilti
hak ediyorum. 
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Başkanlığa 

37 nci «maddenin Hükümet teklifi olarak ay
nen kabulünü arz ve teklif ederim. 

'Çanakkale 
Refet Sezıgin 

'Millet Meclisi Riyasetine 
Tasarının $7 nci maddesi 1 nci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilerek' 'tanzimini arz 
ve teklif ederim. 

«4753 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta--
riHıe , kadar yapılmış olan ihyalar, mezkûr ka
nunun geçici maddesinde yazılı müracaata ba
kılmaksızın ibya edenler veya mirasçıları veya 
akdi halefleri adlarına tesbit edilir. 

4753 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra masraf ve emek sarfı ile allıya edil
miş • gayrimenkullar Hazine adına tesbit 
ve tescil olunur. Ancak, Hazine adına tes-
ıbit olunan 'bu gayrimenkullerin tutanak ve kü
tüğün 'beyanlar hanesine ihya -edenlerle kanu
ni veya akdî 'halefleri (gösterilir. • Bu yerler 
ıhakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun muaddel ıgeçicii maddesi uy
gulanır. 

'Samsun 
Bahri Cömert 

Yüksek Başkanlığa 
Hüsnüniyetsin şahısların maddi ve mânevi 

'hiçbir emek sarf etmeden sa'hipsiz topraklara 
sahib olmalarını önlemek maksadiyle 137 nci 
maddedeki «işgal»' kelimesinin adı geçen mad-' 
deden çıkarılmasını arz ve teklif 'ederim. 

.Samsun 
îlyas Kılıç 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama Kanununun '37 nci 'maddesine; 
«İhya ve imar suretiyle husule gelen .gayri-

menkuller zilyedleri namına tapuya tescil edi
lir. » 

Fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ederim; 

Adana 
Mehmet G-eçioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 37 nci mad

desinin 3 ve .4 ncü bendlerinin yaşayan 've ko
nuşulan (ITürkçe) ye çevrilmesi için, aşağıda 

21.6.1963 0 : 1 
belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Madde 37. — 
'3 ncü porağraf - Bu hükümler dışında ihya 

edilmiş veya ihyasına başlanmış olan ıgayrimen-
kuller, doğrudan doğruya Hazine adına tesbit 
ve tescil olunur, özel kanunlar (hükümleri sak
lıdır. 

4 ncü parağralf - Bu maddede yazılı gayri-
menkuller hakkında, şartları uygun olduğu 
halde !33 ncü madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, aykırı-
likları itibariyle sıraya koymuş bulunduğumuz 
ve. okutmuş olduğumuz değişiklik önergelerin
den, Sayın Talât Oğuz arkadaşımız, daha son
ra okunmuş bulunan, «Hükümet tasarısındaki 
37 n'ci maddenin esas olarak alınması ve kabul 
edilmesini» mutadanım m bulunan Sayın 'Saffet 
Eminağaoğlu'nun takririne iltihak ettiğini be
yan etti. Gerek iSaym Talât 'Oğuz, ıgerek Saf
fet Eminağaoğlu, 'gerek Refet Sezıgin ve Bur-
ban Arat 'm değişiklik önergeleri aynı mealde
dir, ve Hükümet tasarısının esas olarak alınıp 
onun 'kabul edilmesini derpiş etmektedir. Aynı 
mealde bulunduğu için, müsaade ederseniz bu 
4 takriri birlikte oynuza sunacağım. Komisyon 
ne diyar? 

G E Ç M KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Hükümet teklifine ittı'ba 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ittiiba ediyor. 
Sayın Refet Sezgin'in takririni tekrar oku

tuyorum. 
'(Çanakkale Milletvekili Refet Sergin'in tak

riri tekrar okundu.) . 

BAŞKAN — Bu takrire Sayın Saffet Emin
ağaoğlu, Sayın 'Talât Oğuz ve Saym Burhan 
Arat katılmaktadırlar. Çünkü takrirleri aynı 
mealdedir. Değişiklik önergesini oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
^edilmiştir. 

Komisyon filhal katılmakta mıdır? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmri) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Hükümet maddesini bu şekliy

le okutuyorum : 
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îhya 

MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu hükümlerine göre; Devletin 'hüküm ve ta
sarrufu altında bulunup kamu Ihizmetlerine 'tah
sisi olunmıyan taşlık ve delieelik araziden 
27 . 3 . 1950 tarihinden önce masraf ve emek 
sarfı ile 'bağ, baihçe, meyvalık, zeytinlik ve tar
la ihaline getirilmek suretiyle ihya edilmiş gay
rimenkuller Hazine adına tesbit ve tescil olu
nur. thya edenlerle kanuni veya akdî halefle
ri tutanakta ve kütüğün beyanlar 'hanesinde ! 
gösterilir. îDu gibi yerler hakkında yetkili mer- | 
«ilerce Çiftçiyi topraklandırma Kanununun mu
addel geçici maddesi hükmü uygulanır. I 

'Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine ta
rafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o 
yerde tatbik edilinciye kadar âhara temliki ta
sarrufta bulunulamıyacağı gibi, ihya edenlerle ! 
haleflerinin zilyedlikleri ihlâl olunamaz. Bu I 
cihet tapulama tutanağında 'belirtilir, ve kütü
ğün şerhler 'hanesine işaret olunur. 

ıBu 'hükümler (haricinde ihya 'edilmiş veya. 
ihyasına başlanmış olan gayrimenkuller doğru
dan doğruya Hazine adına tesbit ve tescil olu
nur. Hususi kanunlar hükümleri nıaüıfuzdur. 

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında 
şartları tahakkuk ettiği takdirde 3'3 ncü mad
de hükmü tatbik edilir. 

BAHRÎ CÖMERT (Samsun) — Benim tak
ririm daha önce olduğu halde, önce bunu oku
dunuz. . 

BAŞKAN — Şimdi siz, Komisyondaki metni 
değiştirecek mahiyette bir değişiklik önergesi 
vermişsiniz. Halbuki diğer arkadaşlar ise, Hü
kümet tasarısını esas almak üzere ve onun kabu
lünü mutazammm bir takrir vermişlerdir. Tabi-
atiyle zatıâlinizirı takririni de ayrıca okutaca
ğım. Sizinki nihayet bir tadil mahiyetindedir. 

(Samsun Milletvekili Bahri Cömert'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu, 
efendim ? 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (îzmir) — iştirak etmiyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Red
dedilmiştir. (Hükümet teklifi kabul edildikten 
sonra ne lüzum var, sesleri.) | 
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i Hükümet metnini oya koymadık. Bir önerge 

kabul ettiniz. 
I Diğer önergeleri de bu arada oyunuza sıı-
I nacağını. 

llyas Kılıç'm önergesini tekrar okutuyorum. 
(Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm önergo-

j si tekrar okundu.) 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA UYAR 

(îzmir) — Lüzum kalmadı, sayın Kılıç. 

BAŞKAN — Buna lüzum kalmadı. 
Sayın Geçioğlu'nun önergesi okutuyorum. 
(Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun 

önergesi tekrar odundu:) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ- MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Buna da lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum,.. Kabul edenler... Etmeyenler.. Red
dedilmiştir. 

Sayın Turhan Kut'un önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu * 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (îzmir) — İştirak etmiyoruz. Zaten 
Hükümet maddesi o şekilde tedvin edilecektir. 

BAŞKAN — Hayır o şekilde olmaz. Hükü
met maddesi ne şekilde burada yazılı ise o şekil
de kanunlaşır. 

GEÇİCÎ KOMtSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — O halde iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum : 

Kabul'edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi maddeyi bu önergenin ışığı altında 

tekrar okutup oyunuza sunacağım : 

I thya 
I MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma ka

nunu hükümlerine göre; devletin hüküm -ve ta-
safrufu altında bulunup kamu hizmetlerine tah-
sis olunmıyan taşlık ve delieelik araziden 27.3. 
ıfeo tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile 
bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik ve tarla haline 
getirilmek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller 

ı Hazine adına tesbit ve tescil olunur. îhya eden
lerle kanuni veya akdî halefleri tutanakta ve 

I kütüğün beyanlar hanesinde gösterili. Bu gibi 
S yerler hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Top-
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raklandirrn.fi. Kanununun muaddel geçici mad
desi hükmü uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine ta
rafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o yer 
de tatbik edilinceye kadar âhara temliki tasar
rufta bunulamıyacağı gibi, ihya edenlerle ha
leflerinin zilyedlikleri ihlâl olunamaz. Bu cihet 
tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün 
şerhler hanesine işaret olunur. 

Bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ih
yasına başlanmış olan gayrimenkuller doğru
dan doğruya Hazine adına tesbit ve tescil olu
nur. özel kanunlar hükümleri saklıdır. 

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkın
da şartları uygun olduğu halde 33 ncü madde 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 37 nci maddeyi okunan bu 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... 37 nci madde okunan bu şekliy
le kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu arada komisyon ta
rafından redakte edilmek üzere alınmış bulu
na 36 nci madde gelmiştir. Onu okutuyorum: 

Başkanlığa 
36 nci maddesinin Heyeti Umumiyece ka

bul edilen takrirler muvacehesinde yeniden dü
zenlenen metni; Umumi Heyete arz edilmek 
üzere saygıyla sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

Kamu hizmetlerinde kullanılan köy orta 
malları. 

Madde 36. Namazgah, mezarlık, yunak, köy 
odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla 
yapılan cami, okul ve tesisleriyle İkitaplık ve 
sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinde kulla
nılan gayrimenkuller, sınırı içinde bulunduğu 
köy tüzel kişiliği adına, 

Tapu kayıtlarına veya özel kanunlarına 
göre Hazine, özel idare veya belediyeye ait 
bu gibi gayrimenkuller adı geçen tüzel kişiler 
adına, tesbit edilir. 

BAŞKAN — 36 nci maddeyi okunan bu 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulan tasarıya oy kullan-
mıyan arkadaş varsa lütfen kullansınlar. Biraz 
sonra kupaları kaldırtaeağım. 
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Hazine adına tesbit 

MADDE 38. — Yukardaki maddelerin hü
kümleri haricinde kalıp da tescile tabi olan gay
rimenkul] e ı/ Hazine adına tesbit olunur. 

BAŞKAN — 38 ned madde üzerinde söz is-
tiyen Yok. Bir değişiklik önergesi vardır, oku
tuyorum. • 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanunun) tasarısının 38 nci mad

desinin birinci satırındaki (haricinde) kelime
sinin. yaşıyan ve konuşulan dile uygun düşmesi 
için (dışında) olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla 

Tekirdağ 
Turhan Ku't 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

«Dışında olarak» düzenlenecek ve madde bu 
şekilde telâkki edilecektir. 

38 nci maddeyi yapılan değişiklikle birlik
te oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Takyitler ve mülkiyetin gayrı aynî halklar 
MADDE 39. — Tapuda kayıtlı gayrimen

kulun zilyed lehine, tesbitinde, gayrimenku
lun takyidinden, mülkiyetin gayrı aynî haklar
dan, tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit 
üçüncü şahısların hakları mahfuz, tutulur. Ta
pu kayıtlarmdaki bu nevi hak ve mükellefiyetler 
tapulama tutanağında belirtilerek yeni kütük
lere aynen geçirilir. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz 
istiyen? Buyurun Sayın Aydın Bol ak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Söz alışım, yalnız bir tereddüdün tatbikatçıya 
ışık tutmak bakımından komisyonca aydınla
tılması arzusuna dayanıyor. 

Tapuda kayıtlı gayrimenkulun zilyed lehi
ne tesbitinde doğacak ihtilâf bendenizce şöy
le olacaktır: Halen tapuda kayıtlı olarak mev
cut olup, hukukî kıymetini, muhtevi kanunlar
la kaybetmiş bulunan gayrimenkul kayıtları
na, kaydm sahibi görünen kişilerin her hangi 
bir surette intikal ettirdiği mülkiyetin, gayrı 
aynî hakların tescili halinde bu madde hük
münü aynen muhafaza ederseniz zilyedleri aley
hinde bir hüküm tesis etmiş olursunuz. Şöyle 
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ki; 1515 sayılı Kanuna göre hukukî kıymetini 
kaybetmiş olmasına rağmen,- tapu komisyonla
rı yerine, mahkemelerce hukukî kıymetini 
kaybettiği hükmüne rabdedilmediği için, ha
len tapu kaydında muteber kayıt olarak gö
rünmekte olmasına rağmen, üzerinde mütead
dit kişilerin zilyed bulunduğu ve zilyedlik hak
lan ve tasarrufları mülkiyetin tam kendisi 
olduğu ve tescile hak kazandığı halde, bu 
gayrimenkullerin üzerlerinde kayıt sahibi gö
rünen kişilerin bir ipotek tesis ettirmesi müm
kün ve muhtemeldir. Nitekim, memlekette bin
lerce dönümlere baliğ olduğu mukayyet olan 
çiftçilik kayıtları üzerinde halen yüzlerce gay
rimenkul müseccehlir. Veya yüzlerce gayrimen
kulun tapulama kontisyonları tarafından muh
telif şahıslar adına -teshili yapılması lâzımge-
lir. Eğer, bu kayıt sahibi bugün kaydın üze
rinden bir ipotek tescili yaptırırsa, Tapulama 
Komisyonu gittiğinde, yüz kişi adına tesbit 
yapılacaksa yüz kişinin tapulama kaydını ayrı 
ayrı İm ipoteğe dere etmek durumuna düşer. 

BAŞKAN — Sayın Bolak lütfen heyeti 
umum iyesi üzerinde konuşunuz. 

AHMET AYDİN BOLAK (Devamla) — An
laşılmadı da onun için Sayın Başkan. 

Şimdi, meselâ bir misalini takdim edeyim; 
İstanbul'un Harami dere mıntakasında Angur-
ya Çiftliği mamı .ile mâruf bir kayıt var. Bu kay -
da.' kayıt edilen bir fermana müstenit ve 7 bin 
dönüm. 7 bin dönümlük kayıt üzerinde halen > 
en az 300 kişi yaşıyor. Tapu kıymeti zayi ol
muştur. Üzerine gittiği zaman Tapu Komis
yonu karar verecek. 1515 sayılı Kanuna göne 
bu kayıt hukukî kıymetini kaybetmiştir. Şagi-
linin tapuya tescilâtı doğmuştur. Şimdi, ka
yıt sahibi bunu sezdi, biz bu kanun müzakere
sini yaparken de sezdi. Üzerinde, 2 milyon li
ralık, bir banka ipoteği kaydını tescil ettiri
yor. Üzerinde yaşıyan kişilerin lehine tescil 
edilecek bu gayrimenkulun her parçası üzerin
de Ziraat Bankası lehine müseccel ipoteğin 
gittiğini de göreceksiniz. Tescil edeceksiniz 
ve böylece sırf kayıtta mevcudiyetinden isti
fade eden kişi, sayısız kimselerin mülkiyet 
hakkından istifade etmiş olacaktır. 'Sayın ko
misyon buna bir vuzuh verirse mesele anlaşı
lır. 

BAŞKAN — .'59 nen ınadde üzerine başka 

söz istiyen? Komisyon adına buyurun Sayın 
Uyar. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaş 
varsa, lütfen 'kullansın.. 

VrKCUM KOMİSYON SÖZCÜSÜ -MUSTAFA 
t)VAR (İzmir) — Efendini, Aydın Bolak ar
kadaşımızın temas ettiği, nokta; hukukî kıyme-
tini kaybetmiş olan gayrimenkullöre ımütaa-llik 
•mülkiyetim 'gayrı aynî hakların ne .şekilde in
tikal edeceğidir. Biz, mülkiyet hakkını tesbit 
ve, tescil, ediyoruz. Diğer, mülkiyetin gayrı aynî 
haklar, daha ziyade t'er'i mahiyettedir. Bizim 
için esas olan, tapu kaydının Ihuikukî kıymeti
dir. Aisıl ıgayriımıenkuılün ıhuikukî ikametinin 
akıbeti ne ise, ona ımüteferiri .olarak ıgeçmiş .olan 
mülkiyetin gayrı aynî hakların da. akıbeti o ola
caktır. Eğer, tapu kaydı hukukî kıymetini kay
betmiş ise, gayet tabiî olarak, mülkiyetin gay
ri aynî hakların da hukukan 'bir kıymeti olma-

ıiııak lâzımgelir. 
Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN —• Bir sual var. Buyurun Aydın-

Bolak. 
AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — 'Ha

len Ziraat Bankasının kayda müsteniden tesis 
ettiği ipotekler vardır. Bunların sayısı mühim
dir. Nitekim, Ziraat Bankası ıbir tarihten ;son-
ra. toplu kaydını takıldık .suretiyle ipotek tesi
sine başlamıştır. 

Bu madde, Ziraat Bankasının ıbu ıkaıbîl ala
caklarının akıbeti ile yaıkınen ilgilidir. 

Eğer tapu kaydı, hukukî kıymetini kaybet
mişse, buna fer'i olan ipotek kaydının menafii-
nin zıyaı meVzuubahistir. Tatbikat bu yola .gi
rerse birçok .alacakları teminatsız duıruıma .gel
miş .olacaktır. Buna ne buyurulur ? 

(lEÇlCt KOMÎSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Biz bu kanunu yaparken 
Ziraat Bankasının veya her hangi Ibir hükmi ve
ya hakiki şahsın alacağını veya onun akıbeti
ni .düşünecek değiliz. Umumi konular üzerinde 
kaideler va;z'ediyoruz. Ziraat (Bankası ipotek 
yaparken, bu ipotek konusu gayrimenkullünün, 
hukukî kıymetinin mıııhafaza. edilip edilmediği
ni tahkik etmesi icalbeder. 

Mâruzâtımız budur. 
AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — Tat

bikatçı ibalkımımdan ibir soru daha vardır. Ko
misyon huna teımas etmiştir. 'Tapu kaydının 
hukukî kıymetini kaybettiği, zaman kayda mü-
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teferri haklanın da hukukî değerini kaybetmiş 
olduğu kanaatindeyim. 

GEOÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAE (izmir) — Evet efendim. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Hüsnüniyet burada 'mev,zuubahis midir? 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — Hüsnüniyet nıevsuübahiis 
.aına, eısas itibariyle o f er'i hakları tescil etti
ren kişilerin evvelâ Medeni Kanuna göre ken
di vecibelerini yerine ıgetirmeısıi lâzımdır. Tah
kik etmesi .lâzım. îpötelk ederken, lalettayin bir 
kayda bunun ipotek edilemiyeceğini, bunun hu
kukî bir kıymeti olması lâzımıgeldiğini bilmesi 
ioaJbeder. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkeısir) — Ta
pu kayıtlarından Devlet mesuldür. Aleniyet esas
tır. Hukukî kayıtlar üzerinde, ipotek yapılıp 
yapıl amıyacağı yapılı değildir. Alenî kayıtlar
da muteber .görünen böyle bir kayıt mevcut 
iken Ihüsndniyeit yine aranmıyaeak mı? 

lOEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (lamdır) — Tapu kayıtlarının .aleniyetin
de aynı fikirdeyiz. Yani, ilgili lolan her hamgi 
bir şahıs 'gelip tetkik edebilir. Burada ipotek 
tesis etmek istiyen şahsın hüsnlüniyetinii evvelâ 
kendisinin takdir etmesi lâzımdır. Kendi hak
kını kendisi koruyacak fiil ve harekette ve ti
tizlikte bulunması lâzımdır. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Ta
pu kayıtlarında geldi'lerind tetkik ederek kay
da, lehine ipotek kaydı vazettirmiş kimse de
ğilse ısuniyetini arayacak imisiniz veya hüsnü
niyetli ımeVcut ise ̂ himaye edecek misiniz?.. Çün
kü, «Kendisinden beklenen dikkat ve- ihtimamı 
ıgöstermediği ımucip ısebebi ile iptal ettik.» Mü
talâasına dayandırdınız. 

OEÇlOl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
Uyar (izmir) — Hiçbir zaman, kendisinden 
belklenen dikkat ve ihtimamı .göstermedi diye, 
tapunun hukukî kıymeti zayi edilmiş diye bir 
ifadede bulunmadık. Ü516 sayılı Kanuna göre, 
ıgayrimenkuMerin hangi hallerde hukukî kıymeti
ni kaybedecekleri belli .edilmiştir. Binaenaleyh, 
'0 hudutlar içerisinde hukukî kıymeti kaybedil-

jmiş 'bir (gayrimenkul üzerinde ipotek, mülkiye
tin ıgayrı ıaynî hakların tesisi hukuiken hüküm
süzdür. Bizim ianlayışımız bu. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) —Bu
rada ihtilâf ıçoik çıkacağı için... 
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BAŞKAN — Zapta geçmesinde fayda var 

diyorsunuz. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Bu

rada, mülkiyetin gayri laynî haklar hukuku üze
rinde ciddî bir mevzuu teşvik ediyoruz. Meselâ 
gayrimenkule icra dairesince haciz konulmuş
tur. Tapu komisyonu geldiğinde gayrimenkulu 
zilyedi aleyhine tesbite tevessür ediliyor. Ko
misyonun kanaatine göre, tescile matuf tesbit 
yapılınca hacizler de fekkedilecektir. ipotekler 
de bu hükümle muamele görecektir. Şimdi ben 
alacaklı olarak gittiğim zaman, (gayrimenkulu
nu tapuya kaydettiriyorum. Alacağımın temi
natı olmak üzere binlerce dönüme şâmil olan 
bu kayıt üzerine ipotek tesis ediyorum. iSiz dk 
yomunuz ki, «Biz bankaların alacakları ile ımeş-
ıgul olmuyoruz, dikkat' etseydi.» bu kendinden 
belklenen dikkat ve ihtimamı gösterme vecibesi 
böylece hüsniyet ve suniyete mi dayanır, yoksa 
mücerret, «Birinci kayıt itibarını kaybetmiştir», 
dediğimiz zaman ımütefem olan ımrülkiyetin 
gayrı aynî haıklar da iptal edilmiş olacak mı
dır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (izmir) — iptal edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Devlet Bakanı. 
Devlet Bakanı Raif Aybar (Ankara) — 

Efendim Sayın Aydın Bolak arkadaşımızın su
alleri ile Komisyon sözcüsü arkadaşımızın ce
vapları arasında bir noktanın zabıtlara geçme
siyle kanunun tedvininden istikbale muzaf bir 
takım katî anlamların çıkartılması zaruri ola
caktır, endişesini hissettiğim için, söz aldım. 

Şimdi, aslında bu meselenin ziyadesiyle hu
kukî ve bir parlementonun şu kürsüsünde mü
zakeresinin içinde, zabıtlara şu veya bu kati
yetle bir hüküm ifade edeceği şeklinde geçiril
mesi, doğru olmayacak kadar hukukî bir ince
lik taşımaktadır. Buna işaret etmek herhalde 
bu maddenin müstakbel tatbikatı için faydalı 
olacaktır. 

Bu madde yepyeni bir madde değildir. Bu 
madde Mer'i Kanunun 17 nci maddesine teka
bül eden ve bunu daha genişleterek; daha aydın
latarak yazılmış olan bir maddedir. Tatbikat
ta, bu Kanunun tatbikatı ile meşgul olmuş bu
lunan Kadastrocu arkadaşlarımızın takip ettik
leri içtihata göre, sözcümüzün çok kesin olarak 
ifade etiği mütalâanîn dîşînda da bu işin, 
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şu yeni madde ile de tatbik yeri bulabileceği 
bendenizi düşündürmüştür. O itibarla4, bir içti
hat! iddiada bulunmak için huzurunuza çıkmış 
değilim. Ama, maddenin evvelki şeklinin cari 
tatbikatı, bu şeklinin ne suretle tatbik edilece
ğini de ileride, içtihatlar önünde daha açık ve 
serbest bıraksın diye bu kaydı ihtirazı ile Ko
misyon sözcüsünün beyanlarını ikmal ve tav
zih etmek istedim. Zannediyorum ki, böylece za
bıtlara geçtiği için, Aydın Bolak arkadaşımda 
hassasiyetleri itibariyle, kabul etmiş olacaklar
dır; bu nokta ileriye doğru aydınlık görecektir. 

Durum ; benim tatbikatçı arkadaşlardan aldı
ğım izahata göre, sözcü arkadaşımızın ifade et
tiği kat'iyetle netice vermeyecek vermemesi ih
timali mevcut bulunacaktır. 

Hukukî kıymetini kaybetmiş tapu üzerin
deki rehinlerin tapulama safhasında da intikâli 
bahis mevzuu olabilir. İçtihatların galip temayü
lünün bu istikamette olduğu hakkında bâzı ma
lûmatımız vardır. Bunu böylece arz edip, böylece 
zapta geçirtmekten ibaret bir maksat için söz al
dım. 

BAŞKAN — Buyurun Aydın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Bu 

andaki beyanınız, yani meseleyi içtihatlara terk-
eden beyanınız, Sayın Komisyon Sözcüsü ile vâki 
konuşmanız sonunda olmuştur, değil mi? Her iki 
beyan arasında irtibatı temin etmek için arz et
tim. 

DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (De
vamla) — Komisyon Sözcüsünün dinlenmesi neti
cesinde hissedilmiş bir beyandır. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Her halde komisyon da bu kanaati içtihatlara 
terketmektedir. 

DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Devam
la) — Zannediyorum, arkadaşım da iltihak ede
bilir. Çünkü, içtihatlar bu istikamette daha tes-
bitli vaziyettedir. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Sayın Bakanın izah ettik
leri husus, tesbitten sonra, tatbikatta mahkeme
lerin yaratacağı husustur. Gayet tabiî ki, Temyiz 
Mahkemesi içtihatlarıyla kanunların boşluğunu 
dolduracaktır. Bu konuda biz de aynı fikirdeyiz. ' 

BAŞKAN — 39 ncu madde hakkında veril
miş bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

(Tapulama Kanunu) tasarısının 39 ncu mad
desinin sondan bir önceki cümlesindeki (Mahfuz) 
kelimesinin, yaşayan ve konuşulan dile uygun 61-
olması için (Saklı) olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla, 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul, etmi-
yemler... 'önerge kabul lediimişH îr̂ ' 

«Mahfuz» kerimesi (saklı) olarak değişti--
tirilecektir. Maddeyi bu şekliyle tckraı oku
tuyorum. 

(39 ncu madde, «mahfuz» kelimesinin 
«saklıp» olarak değiştirilmiş şekliyle tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 39 ncü madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

Sayın 'arkadaşlarım açık oylamada oyunu 
kullanmıyan arkadaşlarımız varsa lütfen oyu
nu kullansın... Oy kullanıma muamelesi bit
miştir. _ _ . _;,vi/j 

.Muhdesat 
MADDE 40. — Gayrimenkul üzeninde ar

zın malikinden başkasına ait muhdesat mev
cut ise, muhdesatın cinsi ve ihdas tarihi tu
tanağın iktisap sebebi sütununda izah edilmek 
suretiyle, muhdesatın sahibi tutanağın ve , 
kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. 

BAŞKAN — 40 nci madde üzerinde söz 
"istiyen var mı? Olmadığına göre, 40 TICI mad
deyi okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiiyeriler... 40 inci madde 
okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller 
MADDE 41. — Bu bölümde hilâfına hü

küm olmıyan hallerde, Türk Kanunu Mede
nisi ile diğer kanunların iktisap ve tescile mü
teallik hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. 41 nci madde ile ilgili değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanunu) tasarısının 41 nci mad

desinin, yaşıyan ve konuşulan dile uygunlu-
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ğuııu suğlıyabilmek için, aşağıda belirtilen şe
kilde değiştirilmesini ara ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Teklif olunan şekil : 
Madde 41. — Bu bölümde aksine hüküm 

bulunmayan hallerde, Türk Kanunu Medenisi 
ile diğer kanunların iktisap ve tesciline iliş
kin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 41 nei maddede mündemiç 
«ıııütaallikj» kelimesinin «ilişkin» olarak: de
ğiştirilmesi isteniyor. Keza, aynı maddede 
«hilâfına» kelimesi yerine de «aksine|» keli
mesinin konulm'ası istenmektedir. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 41 nei maddeyi bir değişik. 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 41 nei madde bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Kayıt ve belgelerin şümulünü tâyin 
MADDE 42. —• Sabit ve tevsie gayrimüsait 

hududu ihtiva eden tapu kayıtları ile sair 
belgelerin, muhtevasını tâyinde, 'kayıt ve bel
gelerde gösterilen hududa itibar edilir. Hu
susi kanunların kayıt ve belgelerde yazılı 
miktara itibar edilmesini göz önünde tuttu
ğu haller mahfuzdur. Ancak Hazinece özel 
kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden 
satılan, tefl'iz veya tahsis edilen paralı veya 
parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık satış, 
tefviz, tahsis veya dağıtım tarihinden iti
baren on sene geçmiş ise miktarına bakıl-k 

maksızm kayıt sahibi adına tesbit edilir; 
on sene geçmemiş ise miktar fazlası hakkında 5618 
sayıılı Kanunun ek 2 nei madolesi hükmünün' 
kayıt sahibi lehine uygulanıp uygulanmıya-
eağı en büyük mülkiye âmirinden.. sorularak, 
alınacak karşılık uyarınca işlem yapılır. 

Grayrisabit ve tevsie müsait hududu ih
tiva eden tapu kayıtları ile sair belgelerin 
muhtevasını, tâyinde, kayıt ve belgelerde ya- ı 
zıh miktaı'a itibar edilir. 

Kayıt ve belgeler haritaya, istinadettiril-
ıııiş ise mahallinde tatbik kabiliyeti bulundu
ğu takdirde, haritaya itibar olunur. 

-BAŞKAN — 42 nei madde üzerine söz isti-
yen var mil . . Buyurun Sayın Oğuz. 
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TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka

daşlarım, 42 nei maddenin vuzuhtan ve sara-
hattan bir bakımdan âri olarak telâkki edilmesi 
iktiza eder. 

Madde: «Sabit ve tevsie gayrimüsait hududu 
ihtiva eden tapu kayıtları ile sair belgelerin 
muhtevasını tâyinde, kayıt ve belgelerde gös
terilen hududa itibar edilir.» demektedir. 

Şimdi buradaki kayıttan murat, tapu kayıt
larıdır. Belgelerden murat, ya vergi kayıtları 
veya hüccet senedi, mahkeme ilâmı veyahut bu
na benzer vesikalardır. Hâkim olsun, tapulama 
komisyonu olsun, diğer vazifeli memurlar olsun, 
bu tapu ve vergi kayıtlarını veya mahkeme 
ilâmlarını muvazaalı araziye tatbik ettikleri za
man, ayrı ayrı tatbik etmeleri iktiza eder. Tat
bik ettikleri zaman da, bu belgelerle tapu ka
yıtları arasında, hudut itibariyle ihtilâf çıkmış 
olabilir. Nitekim, tatbikatta da hudutlar arasın
da ihtilâfın zuhur ettiği, emsaline rasladığımız 
hâdiselerdendir. Şimdi, bir ihtilâfın zuhuru ha
linde, vazifeli memurların ne gibi bir muamele
ye tevessül edecekleri, komisyon tarafından 
maddeye dercedilmemiştir. Kayda mı itibar ede
cek, vesikaya mı itibar edecek, ilâma mı itibar 
edecek? Bu bakımdan, maddeye sarahat veril
mesi babında, hiçolmazsa maddeye bir fıkra ek
lenmesi suretiyle, ihtilâf zuhuru halinde «Ta
pu kayıtlarına itibar edilir.» fıkrasını ilâve eder
sek, hem ihtiyaca, hem tatbikata iyi bir cevap 
vermiş olacağız kanısındayım. Komisyonun da 
bu mütalâaya katılması iktiza eder. 

BAŞKAN — Bu hususta önergeniz var mı ? 
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Var efendim. 

Diğer taraftan hususi kanunların, kayıt ve bel
gelerde yazılı miktara itibar edilmesini göz 
önünde tuttuğu haller mahfuzdur. Ancak, Hazi
nece özel kanun hükümlerine göre miktar üze
rinden satılan, tesbit veya" tahsis edilen, paralı 
veya parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık. 
satış tesbit veya dağıtım tarihinden itibaren 10 
sene geçmiş ise miktara bakıp bakılmaksızın ka
yıt sahibi adına tesbit edilir. 

lo31 tarihli Muvazenei Umumiye Kauunu 
hükümlerine göre, ihdas edilen Toprak Tevzi 
Talimatnamesi hükümleri dâhilinde dağıtılan 
arazinin, verilen arazinin miktarına itibar edilip 
edilnıiyeeeği keyfiyeti hususunda bu Talimatna
meye müracaat etmek icabetler. ISğer, bu tali
matnamede fazlalığın Hazineye veya şahıslara 
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aidolacağına dair hüküm mevcut ise, bu madde
nin bu talimatname muvacehesinde hazırlanması 
ve buna uydurulması ve ona göre tedvin edil
mesi iktiza eder. Komisyondan istirhamım, bu 
talimatnameyi nazarı itibara almak suretiyle 
maddeyi tedvin etme cihetine gitmesidir. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Burhan Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Komisyon, Hükümet tasarısın
daki «Hususi kanunların kayıt ve belgelerde 
yazılı miktara itibar edilmesini göz önünde tut
tuğu haller mahfuzdur.» ibaresini, yani onun 
atfettiği «5618 sayılı Kanunun ek 2 nci madde
si hükmü mahfuzdur.» ibaresini çıkarmıştır. 

Bunun mahzurları vardır. Bu itibarla, Hü
kümet tasarısındaki 42 nci maddenin ,aynen ka
bulünü arz ve teklif ediyorum. Başınızı fazla 
ağrıtmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (üümüşane) — 

Efendim, Hükümet tasarısı tamaıniyle bir tevhi
di içtihat kararını metin haline getirmiş bulun
maktadır. Komisyonun metninde ise, bu husus 
daha genişletilmiş olarak önümüze getirilmiş bu
lunmaktadır. Fakat zannediyorum ki, bu husus, 
tatbikatta muhtelif suretlerde, satış tesis, tahsis 
ve dağıtım, gibi hususlarda tereddüt ve karışık
lık meydana getirecek bir değişikliktir. 

Şimdi, asıl mühim »alan husus; Türkiye'de, 
içtihat yolunda, hududa itibar olunması keyfi
yetinin esas kabul edilmesidir. Fakat, şimdi ay
nı mmtakada, aynı yerde iki amca çocuğuna ait 
arazi üzerinde geçmiş tatbikat şöyle yapılmıştır: 
Amca çocuklarından bir tanesinin arazisine ta
pulama gelmiş, tapulama marifetiyle arazi1 bu
nun lehine tescil edilmiştir. Aynı durumda olan 
amca çocuklarından birinin arazisi ise, oradan 
ayrıldığı için, eski durumu aynen muhafaza et
miş bulunmaktadır. Şimdi, Bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra o mmtakada, ikinci amca çocu
ğuna aidolan arazinin tescilinde yeni bir du
rum meydana geliyor. Bu tapulama ile yeni du
rum arasında geçen zaman içerisinde de, yine 
Hazine tarafından dâva açılmak suretiyle tapu
lamanın tescil etmediği kısma ait, bâzı muamele
ler de yapılmış bulunmaktadır. Şimdi, bu kanu
na göre, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, o 
ınıntakaya gidecek »olan tapulama yeni durumu 
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acaba, birinci tapulamanın yaptığı emsal üzeri
ne mi, tescil edecek, yoksa yeni duruma mı uya
cak ve bu arada ihlâl edilmiş, olan hakları da 
nazarı itibara alacak mı? Bendeniz bunu öğren
mek isterim. 

BAŞKAN — Komisyon adına »Sayın Uyar. 
ABÜÜIMAtiM ARAŞ (Kayseri) — Söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — ıSayııı Araş söz mü istiyorsu
nuz? Komisyondan sonra/konuşun. 

AIBDÜÜHALİM ARAŞ (Kayseri) — Efen
dim, komisyon müsaade ederlerse mâruzâtım 
gayet kısa olacaktır, komisyondan evvel ko
nuşayım. 

GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Konuşsunlar efendini. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Araş. 
AB'DÜLHALÎ'M ARAŞ (Kayseri) — Efen

dim, komisyonun yapmış olduğu bir tadil üze
rine söz almış bulunuyorum. Komisyonun yap
mış olduğu tadil, Hazinenin birçok zararını anu-
ıcibolacaktır. 'Şöyle k i ; 'birçok 'eski tapularda 
bedeli misli ödenmek suretiyle, miktarı mute
ber olmak üzere tesbdt e'dilen araziler vardır. 
Bugün ıbu arazi 'sahiplerinin ekserisi Hazinıe ile 
dâvâlıdır. Bu dâvaların bir İkramı 'Temyizde ve 
bir kısmı da mahallî malhkemelerde derdesti ni
yettir. 

Şimdi, burada, 10 senelik bir müddet ile, 
yani özel kanun veyalhut belgelerle belirtilen 
miktardan fazlasının, 10 senelik bir tasarrufla, 
tasarruf edenlerin lehine tescili keyfiyeti, Ha
zinenin büyük zararlarına muci'bolur. Bende
niz bir takrir 'takdim ediyorum. Hükümet ta
sarısındaki metnim aynen kabulünü rica 'ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (izmir) —• Muhterem arkadaşlarım, 
42 nci maddeyi komisyonda tedvin ederken Hü-
tkümet tasalısından ayrıldık ve daha ileri ve va
tandaşın lehinde hükümler ıgetirdik. 

Sebebi şu: Bu 42 nci maddeye mevzu olan 
gayrimenkuller; vatandaşlara isıtimlâk yolu 
ile veya çiftçiyi topraklandırma yoilu ile veya 
•başka bir sebeple, dağıtım yolu ile, Hazine ta
rafından verilmiş olan gayrimenkullerdir. Bu 42 
nci maddenin konusudur, verilen bu gayrimen-
!kuller, ya 'bir ölçüye müstenit veyahut 'da de-

— 391 — 



M. Meclisi B : 100 
ğildir. Şu hudutlar içerisinde, şu hudutlarla 
•çevrili 10" dönüm arazi iskân yolu lile filâna 
verildi, filân aldı diye tesıbit edilmektedir. Şim
di, burada tatbikatta gördüğümüz, iskân yolu 
ile bir vatandaşa belii ve sabit hudutlar içersin
deki arazi 'on dönüm olarak verilmiş, farzımu-
Oıal 19126 da, 1936 da verilmiş. Sonra 5'60B sa
yılı (Tapulama 'Kanununa göre, tapulama ekip
leri gitmiş, hudutları aynı yani 19'26 'da verdi
ğimiz hudutlar (hiç 'değişmemiş. Ama, bir ölçü
ye vuruyorlar, 10 dönüm yerine 12 dönüm çı-
ikıyor. İcazla 'olan bu iki dönüm Hazinenin le
bine tes'bit edilegelmiştir. 'Bu şekilde Hazine . 
ile vatandaşlar arasında pek çok ihtilâflar ol
muştur. İşte komisyon, (hem o vatandaşın, yıl
lardan beri Hükümet tarafından 'kendisine «bu 
mal senindir» diye verilmek 'Suretiyle, malik 
olarak zilyedinde (bulundurduğu gayrimenkul 
üzerindeki müktesep hakkını elinden almamak 
ve ihem de tapulama ihtilâflarını' azaltmak,-
•ma!k ımaksadiyle bu yolu tercih etmiştir. (Biz 
iburada, bir parça belki maddi bakımdan Ha
zinenin aleyhine olan bir ilerleme ile, bu faz
lalıkları da fazla değilmiş 'gibi, yine 'zilyedinin 
üzerine tes'bit etmeyi kararlaştırdık. Şöyle ki, 
l.D'50 yılından itibaren, aşağı - yukarı 'verilmiş 
olan araziler, dağıtılan topraklar daima ölçüye 
ve haritaya müsitenidolarak verilmekte ve da
ğıtılmaktadır. Ondan evvelki dağıtımlar ve 
isikân yolu ile verilmiş alanlar, dana ziyade iti
bari bir dönümdür, tahmini bir dönümdür. Ama, 
sabit (hudutları vardır. 

işte biz burada, sabit ve tevsue gayri-
müsait hududu ihtiva eden (hudutlarda, değişik
lik yapılmasına imkân olmıyan bir gayrimenku
lun tesıbitinde, eğer verilen dönümden fazla bir 
fazlalık çıkarsa ve bunun verilme tarihi en a£ 
10 sene ıgeriye 'doğru (gidiyorsa; yani bu de
mektir ki, 1950 den evvel verilmiş ise, iskân 
yolu ile ölçüsüz olarak sabit (hudutlar ile 'veril
miş ise, hudutlar değişmemek suretiyle fazla
lık ve ne kadar olunsa olsun, bunun yıllardan 
beri zilyed bulunan zilyedinin adına tesbit et
meyi uygun bulduk. Ancak, özel kanunlarda-
<k;i miktara itibar edilir, 'hükmü malhfuz. 'Buna 
bir diyeceğimiz yok. On sene 'geçmemiş ise, 
'5602 sayılı Kanunun, geçici ikinci maddesinin 
ikinci fıkrası uygulanacaktır. Uygulanıp, uy-
gulanmıyacağı idare lâmirinden sorulacaktır. O 
da şu: Fazla olmıyan esas 'gayrimenkulun veri-
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liş sebebiyle zilyedine verilmesi için başvur
maktan ibarettir. Bunu idare âmirleri takdir 
edeceklerdir. İBinaenaleyh, biz 412 nci madde
nin, arz ettiğim şu misallerle, daha çok ihtilâf
lara sebebiyet vermemesini temin için, vatanda
şın 20, 30, 40 seneden »beri, iskânı suretiyle 'zil
yedinde bulunan, âdeta mülkü olan gayrimen-
İmlünü, «şu kısmı fazla» diye elinden alma
mak nıaksadiyle, vatandaşın lehine daha -geniş 
bir imkânla 'gelmiş ve bu değişiklikleri yapmış" 
bulunuyoruz. Bunda, ihtilâfların halli ve mük
tesep (hakların kabulü bakımından fayda mülâ
haza etmişizdir. 

Şimdi, Talât Oğuz arkadaşım, «bir yerde 
tapu kaydı, bir yerde de vergi ikaydı, bunlar bir
birine uymazsa 'hangisi uygulanacaktır» diye 
bir sual sormuştur. Bu suali geçen celsede de 
müzakere ve mütalâa ettik. Tapu İkaydı, gayet 
tabiidir ki, esasdır. Vergi kaydı; bir delil de
ğil, karine mahiyetindedir. Onum için, esas 
olan tapu kaydıdır. Bunda bir değişiklik yap
maya veya ber hangi bir tereddüde mahal yok
tur. ( 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Takririmi geri 

alıyorum. 

BAŞKAN — Takrir geri verilmiştir. Bu mad
de ile ilgili değişiklik önergeleri vardır, onları 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksele Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıda Hükümetin tek

lif ettiği 42 nci maddenin aynen kabulünü arz 
ve teklif ederim.. 

Çanakkale 
(Burhan Arat 

BAŞKAN — 2 nci bir takrir daha vardır... 
Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere (konusu 42 nci maddenin Hükü

met tasarısındaki şelkliyle ıoya vaz'mı arz ve 
teklif ederiz. 

Kayseri Çanakkale 
Abdülhalim Araş Eefet Sezgin 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Takririmi
zi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — iSayııı Sezgin ve Araş arkadaş
larımız tarafından verilmiş olan değişiklik öner-
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gesi kendileri tarafımdan »geri alınmıştır. Başka 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
(Tapulama Kanunu) tasarısının 42 .maddesi

nin, yaşıyan ve konuşulan dile uygunluğunu 
sağlıyabilmek için, aşağıda ıbelirtilen şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Madde 42. — Değişmez ve .genişletilmeye 
elverişli olmıyan sınırlı tapu kayıtlan ile di
ğer belgelerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve 
belgelerde gösterilen sınıra itibar olunur, özel 
kanunların kayıt ve belgelerde yazılı miktara 
itibar edilmesini göz önünde tuttuğu haller sak
lıdır. Ancak, Hazinece Özel kanunların hüküm
lerine göre, miktar üzerinden satılan tefviz ve
ya tahsis edilen veya parasız dağıtılan arazide 
çıkan fazlalık satış, tefviz, tahsis veya dağıtım 
tarihinden bağlıyarak on yıl geçmiş ise (mikta
rına .bakılmadan kayıt sahibi *adına tesbit edi
lir ; on yıl geçmemiş ise miktar fazlası hakkın
da 5618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü
nün kayıt sahibi lehine uygulanıp, uy^ulanmı-
yacağı en büyük mülkiye âmirinden sorularak, 
alınacak karşılık uyarınca işlem yapılır. 

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

Eayıt v« 'belgeler haritaya dayanmakta ise 
yerinde uygulama kabil olduğu 'halde, haritaya 
itibar olunur. 

İBAŞKAN — Aykırılığı itibariyle, evvela Sa
yın Arat tarafından verilmiş olan önengeyi tek
rar cîfeuEtftıp oyunuza sunacağım. 

(Çanakkale Milletvekili Burhan Ar.at*m 
önergesi tekrar okundu.) 

(BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz. 

İBAŞKAN— Komisyon iştirak etmiyor; de-
ğişikliik 'öuengesi Hükümetin metninin «sas ola-
ısaâc kabulünü istiyor, önergeyi oyunuzıa sûnu-
jorom; kainü edea&ter... Etmiyanler... Anlaşıl
madı, lütfen ayağa kalkarak işaret buyurunuz. 
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Hükümet maddesinin aynen kabulünü istiyen 
Arat arkadasşımızıın önergesini kabul edenler 
ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler işaret bu
yursunlar... Efendim, üç oy iarkiyle önerge ka
bul edilmemiştir. 

ıSayıoı Kut'un vermiş bulunduğu önerge, 
münhasıran içinde bulunan deyimlerin Türkçe-
leştiriknes'i konusundadır. Müsaade buyursanız 
Sayın Kut tarafından bu 42 nci .madde metni 
Türkçeleştirilmiştir. Onu okutup oyunuza su
nayım : 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut tarafın
dan verilen öneırge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Türk-
•çeleştirilme şekli kabul edilmiştir. Maddeyi bu 
son şekliyle okuyoruz. 

Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin; 
Madde 42. — Değişmez ve .genişletilmeye 

slverifli ûhfflyansmırh tapu kayıtları ile diğer 
belgefotrin anrtth'teırasını tâyinde, kayıt ve beLge-
larda ğıgiteriian «mira itibar olunur, özel ka-
nuani»nn feayit ve belgelerde yazüı miktara iti
bar 'edilmesini göz önünde tuttuğu haller sak
lıdır. Ancak, r HSazirueoe özel Kanunları hüküm
lerine- göre miktar üzerinden satılan, teffiz ve
ya tahsis edilen veya parasız dağıtılan arazide 
»çıkam fazlalık, satış, tefviz, tahsis veya dağıtım 
tarihinden traşlıyarak on yıl geçmiş ise mikta
rına bakılmadan kayıt sahibi adına tesbit edi
lir ; on yil '.göçmemiş ise miktar fazlası hakkın
da 5618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü
nün kayıt .sahibi lehine \sygulanip uygulanmı-
yacifeğı «n 'büyük mülkiye âmirinden sorularak 
•jfflın&eak .karşılık uyarınca işlem yapılır. 

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

Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise 
yerinde uygulama kabil olduğu halde haritaya 
itibar oltnrar. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
«ötenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Tsübiysai Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Büıfeçe iKaasmtHia Imğlı (A/1) işaretli cetvelin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa-

— 883 — 
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nmına (263) laırkad aşımız oyunu kullanmış. (4) 
çekinseır, (2) <ret oya 'mukabil (1257) oyla ka-" 
bul edilmiştir. 

19(63 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
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değişiklik yapılması hakkındaki ikamın tasarı
sına (256) arkadaşımız katılmış. (2) çekinser, 
(2) redde mukabil- (252) oyla kabul edilmiş
tir. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz «fendim. 

Lû'tfen arkadaşlarımızın yüksek »esile, «bu
rada» demelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

(BAŞKAN — Vakit <jok ıgeçmiş 'bulunduğun
dan birleşimi, 24 Haziran 1963 Pazartesi günü 
saat 14,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati; 19,15 

6. — SORULAB VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'in, Mardin Mazıdağı Jandarma Komutanı 
Üsteğmen Necdet Camuşçu hakkındaki muhte
lif şikâyetlerin ne safhada bulunduğuna dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/7) 

Millet Meclisi; Yüksek Başkanlığına 
1. Mardin'e bağlı Mazıdağı Jandarma 

Kumandanı Üsteğmen Necdet Camuşçu hak
kında muhtelif tarihlerde şikâyetler •vâki 
olmuş ve vatandaşlara en şeni usuller ile iş
kence yaptığı ileri sürülmüştür. 

Asayişi korumakla mükellef olan bu me
murun asayişi ihlâl demek olan bu fiilleri 
karşısında adı geçen Üsteğmen Necdet Ca
muşçu hakkında her hangi bir idari tedbi
rin alınmasına lüzum bulunup Ibulunmadığı, 

2. Üsteğmen Necdet Camuşçu'nun bir ka
dını pompa ile şişirdiği iddiasiyle diğer şi
kâyetlerin ne safhada bulundukları 

Hususlarının içişleri Bakanı tarafından ya
zılı olarak açıklanmasına delâletlerinizi saygı 
ile arz ederim. 

4 . 12 .1961 
Mardin Milletvekili 

Esat Kemal Aybar 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 18 . 12 . 1961 
Jandarma Genel 

Kumandanlığı Karargâhı 
Adlî Müş.v169577 - 6749 

Konu : Mazıdağı Kaza J. K. Yizb. 
Necdet Camuşçu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 6 Ara

lık 1961 tarih ve 'İn. Sekreterlik Kanunlar 
Müdürlüğünün T/7 254 - 1679 sayılı yazısı : 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar 
tarafından Millet Meclisi Başkanlığınla sunuî-
lan 4 . 12 . 1961 tarihli yazılı sora önergesin
de bahsi geçen Mazıdağı Kaza Jandarma Ku
mandanı Üsteğmen Necdet Camuşçu'nun va
tandaşlara en şeni usullerle işkence yaptığı 
ve bir kadını pompa ile şişirdiğine dair Ba
kanlığımıza intikal eden şikâyetler ve ne
ticeleri hakkındaki malûmat aşağıdadır : v 

1. a) Mazıdağı Sağlık Memuru Cavit 
Akman 15 Temmuz 1961 tarihli dilekçe ile Üs
teğmen Necdet Camuşçu'nun hakaretine mâ
ruz kaldığı ve halka fena muamele edildiği 
yolunda şikâyetini 2 Ağustos 1961 tarihli 
telgrafla tekrar teyidetmiş olup birinci di-
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lekçesi 3 Ağustos 1961 tarih ve 4281 »ayılı 
yazı il e, ikinci dilekçesi 7 Ağustos 1961 tarih 
ve 4476 sayılı yazı ile tetkik için Mardin Va
liliğine gönderilmiştir. Alman cevapta şikâ
yet konusunun vâridolmadığı, müştekinin 25 
Ağustos 1961 tarihli dilekçe ile şikâyetinden 
vazgeçtiği ve subayın dikkatinin çekildiği 
bildirilmiştir. 

b) Üsteğmen Necdet Gamuşçu'nun O. H. P. 
propagandası yaptığı ve rüşvet 'aldığına dair 
Mehmet Aydın ve 23 arkadaşının 30 Eylül 
1961 tarihli telgrafla şikâyet dilekçesi 7 Ekim 
1961 tarih-ve 5462-sayılı telsiz yazısı ile Mar
din Valiliğince tetkik ettirilmiş alınan ce
vapta «müşteki durumunda gösterilenlerin 
muhtelif tarihlerde işledikleri suçlardan do
layı takibata mâruz kalmış kimselerden iba
ret bulunmallarıt» dolayısiyle mücerret ve mes
netten âri iddialardan olduğu kanaatine va
rıldığı ve bunlara rağmen adı geçen suba
yın kanun ve nizamların tecviz etmediği mua
meleye tevessül etmemesi iıçin lüzumlu ikazın 
yapıldığı bildirilmiştir. 

3. Mazıdağı îhlalkjından Abdüükadijr Utsta, 
Memduh Seseoğlu, Mehmet Aydın, Abdül-
kadir Yakut, Aziz Koçak, Kenan Ankay ve 
Reşat Dönek ayrı, ayrı ve aynı mealdeki 
9 Aralık 1961 tarihli dilekçeleri ile Üsteğ
men Necdet Gamuşçu'nun halka gayriinsani 
muamelede bulunduğu pompa ile kadın şi-
şirdiğiı işkence yaptığı, 40 000 lira irtikâ-
bettiği ve şimdiye kadar yapılan . müracaat-
lerinin örtbas edildiğinden ışikâyet etmekte
dirler. 

Şikâyetlerin tevali etmesi karşısında ev
velce yaptırılan tetkikat kâfi görülmedi
ğinden dilekçeler etraflıca tetkik ve tahkik 
için Mardin Valiliğine $3 Aralık 1961 ta
rihinde gönderilmiş olmakla beraber teftiş 
gezisine çıkmış bulunan Jandarma Genel Ko
mutanına da Üsteğmen Necdet Gamuşçu'nun 
durumu ile yakından ilgilenmesi hususunda 
gerekli direktifin verilmiş olduğunu ve yaptı
rılan tahkikat sonunda adlî, idari ve inzibati 
yönden gereken muamelenin ifasına tevessül 
olunarak neticenin ayrıca (sunulacağını arz 
ederim. 

İçişleri Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 
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2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Irak Hükümetince ecnebilerin Irak'ta bulunan 
arazilerini tasfiye etmeleri hususunda çıkarılan 
Kanunun Türk emlâkine şümulü olup olmadığı-
gına dair İçişleri Bakanlığından sorusu ve 
Duşişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in ya
zılı cevabı (T/78) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak konunun ivediliği de na
zara alınarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
1. 15 Haziran 1961 tarihinde Irak'ta çı

kan bir kanunla Irak'ta bulunan ecnebilerin 
15 Ağustos 1961 tarihinden itibaren bir sene 
zarfında bütün emlâklerini tasfiye etmeye 
mecbur kılmakta, tasfiye etmiyenlerin emlâki
nin Devlete intikal edeceğini bildirmektedir. 

2. Bu kanunun Irak'taki Türk emlâkine 
şümulü var mıdır? Irak'la Türkiye arasında 
münakit 1932 tarihli 2003* sayılı İkamet mu
kavelesi muvacehesinde bu kanunun Türk em
lâkine Itatfbikı nasıl yapılacaktır? Mütekabi
liyet esası tatbik edilecek midir, olunacaksa, 
hangi 'esaslar dâhilinde tatbik edilecektir? 

3. Böyle bir kanun Türk emlâkini şü
mulü içine alıyorsa vatandaşlara radyo, ga
zete ıgibi vasıtalarla duyurulmuş mudur? Duyu
rulmamı^ ise sel»-binedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 7 . 4 . 1962 

Emniyet Genıel 
Müdürlüğü 

Şube : 1. C. 3. 
38334 

Konu : İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in Irak'ta bulunan 
Türk emlâki hakkındaki soru 
önergesine dair 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Irak Hükümetince ecnebilerin Irak'ta bu

lunan arazilerini 'tasfiye etmeleri hususunda çı
karılan kanunun Türk emlâkine şümulü olup 
olmadığına dair İstanbul* Milletvekili Uleşift 
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Ülker tarafından Millet Meclisi Başkanlığı
na verilen yazılı soru önergesi ile Başkanlı
ğın ' 2 . 4 . 1962 igünlü ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7033/1563 - 78/7 sayılı 
yazıları ilgisinden dolayı ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin Bakanlıklarınca ifasına müsaade
lerini arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

T. O. 
Dışişleri 'Bakanlığı 

360.M.1DV.2/27 7 . 4 . T96'2 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in soru önergesi i lk. 

(Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili 'Tesit Ülker tarafın

dan İçişleri Batkanınca cevaplandırılması isten
miş olup dlig'isıi dolayı siy le Genel IS ek re terlik (Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli'12 Nisan 1962 tarihli 
ve T/ÎSm$3/7033 sayılı tezkereleriyle içişleri 
Bakanlığına intikal -ettirildiği anlaşılan, anılan 
Başkanlıktan da Bakanlığıma gönderilen Irak'
taki Tüflk 'emlâkine ımütaallik yazılı soru öner
gesine Bakanlığımca (hazırlanmış bulunan ce
vabın ilişikte takdim 'kılındığını saygı, ile arz 
ederim. 

Feridun Cemal Erkin 
'Di'şişleri Bakanı 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Irak ' ta 
bulunan Türk malları hakkındaki yazılı soru 
önergesine verilen cevaplar : 

1. I rak ' ta neşredilen 115 Haziran 1961 ta
rihli ve 3i8 sayılı (Kanunla yabancıların I rak ' ta 
ne gibi şartlar altında ve ne 'ölçüde gayrimen
kul iktisabedebilecekleri tesbit edilmiş bulun-
malktadır. 

Baihsıe 'konu kanunun 1 nci maddesi bu ko
nuda mütakabiliyet esasını kabul etmekte ve 
I rak ' ta bir yabancının iken di memleketinde bir 
Iraklının malik olacağı uisbette mülkiyet [hak
kından istifade edebileceğini tasrih etmektedir. 

işbu kanun hükümleri 3 ncü maddesinde de 
belirtildiği 'gibi Arap memleketleri 'halkına 
•şâmil değildir. 

Kanunun 4 ncü -maddesi 'bir yabancının 
Irak ' ta mal iktisabedebilmesi için (gerekli şart-
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l an saymakta, 5 nci maddesinde ise yabancıla
rın frak't-a bir meskenden ve bizzat icra 'etmek 
te oldukları bir sanat varsa, onunla ilgili ıfoir 
imalâthaneden başka, 'gayrimenkul iktisabede-
miyecekleri belirtilmektedir. 

Bundan başka ıher hangi bir sebeple işbu 
Kanunun tâyin ettiğinden fazla miktarda 'gay
rimenkulun bir yabancıya intikali halinde, faz
la kısmın bir sene zar'fintl'a. 'bir Iraklıya ferağı 
kanunun 11 nei maddesi hükmü iktizasından
dır. Aksi halde kanun bu fazla miktarın icr'a 
yolu ile satılmasını derpiş etmektedir. (Mad
de : 13) 

2. Yabancıların Irak ' ta gayrimenkul ikti-
sa'bedebil meleri konusunda ta'kyidî hükümler 
vaz'eden işbu kanun Irak ' ta gayrimenkul sahi
bi vatandaşlarımızı yakından ilgilendirmekte 
olduğu cihetle bahse konu 'kanun muvacehesin
de alâkalı vatandaşlarımızın durumları ve ba
his konusu kanunun makabline şümulü derece
si Irak Hariciye Vezaretinden 'sorulmuştur. 
(Bağdad Büyükelçiliğimizin 9 . 1 . 19&Z tarih 
ve 11 sayılı kripto telzisi) Yukardaki madde
de izah olunduğu üzere mevzuubahis ikanun, 
Arap memleketleri tebaasını I rak ' ta yabancı 
mülklerine mevzu takyidattan istisna etmiştir. 
Bu duruma nazaran Irak' ta halihazırda kanu
nun derpiş ettiğinden fazla 'gayrimenkul sahibi 
Türklerle iranlılar bulunduğuna 'göre Kanunun 
makabline şümulü kabul edildiği takdirde vaz'-
'olunan yeni hükümlerin 'vatandaşlarımızla iran
lıları hedef tutmakta -olduğu 'hatıra gelmekte
dir. 

Türkiye ile Irak Hükümeti arasında müna-
'kit 4 Haziran 1913(2 tarih ve 2003 sayılı Kanun
la tasdik olunan ikamet Mukavelesinin 1 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrası aynen şöyledir: 

«•Emvali gayrimenkuleye tasarruf hakkı 
hususunda Yüksek Akıd Taraflar tebaası diğer 
Taraf ülkesinde iki memleketin meıPi kanunla
rı ahkâmı dâhilinde en ziyade müsaadeye maz-
<har millet muamelesinden müsıte'fidolacaktır.»1 

Bu hükme 'göre 38 sayılı Irak (Kanununun 
Türk vatandaşları emlâkine tatbik edilmemesi 
gerekir. 

ikamet Mukavelesinin bu hükmü gereğince 
vatandaşlarımız Arap memleketleri tebaası ile 
aynı muameleye tabi tutularak kendilerinin 
hakkı mükteseplerine riayet olunduğu tara-. 

396 



M. Meclisi B:100 
fımızdan da tedbirler alınmasına Hükümetimi
zi salâhiyeittar kılan 1062 sayılı Kanunun Irak 
tebaası için uygulanmıyaeağı Bağtâad 'Büyük
elçiliğimizce Irak Hariciye Nezaretine bildiril
miştir. (20 . 3 . 19162 tarifli ve 79 sayılı kripto 

-Irak Adliye Veziri 'bir konuşma, esnasında. 
işbu (Kanunun 'Türk -vatandaşlarını zarara sbk-
mıyaeağmı söylemiş ise de Irak Hükümetinden 
bu hususta tatminkâr cevap henüz alınmadığı 
cihetle keyfiyetin Irak ilgili makamları nez-
dinde ehemmiyetle takibi hususunda Bağdad 
Büyükelçiliğ'imize yeniden «talimat verilmiştir. 
(12 . 4 . 19Ö2 tarihli kripto telsiz) 

3. Mevzuubahis kanunun Türk tebaasına 
zarar vermesi ihtimali karşısında vatandaşla
rımızın 'hak ve menfaatlerini korumak maksa-
diyle alınması gerekecek tedbirlere hazırlık ol
mak üzere 'memleketimizdeki Iraklılara ait em
lâkin "beafbiti için 'Bakanlığımca 'Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü ve ımevzuubalhis malların tak
diri ve talkribi kıymetleri hususunda da Mali
ye (Bakanlığı ile temasa'geçil m işitir. 

Diğer taraftan ibasında yayınlanan 'bir bil
diri ile I rak ' ta mülk sahibi bulunan vatandaş
larımızın gayrimerikullerinin 'cins, miktar ve 
kıymetleri ile bunların kâin bulundukları ma
haller hakkında Bakanlığıma bilgi verilmesi 
isten iniştir. 

Yukarda mâruz teşebbüslerimiz bir neticeye 
vardığında bundan ayrıca (haberdar edileceğini
zi saygılarımla arz ederim. 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, bilûmum alet ve vasıtaları ile zirai 
mücadele ilâçları ve zirai gübrelerden 1955 -
1962 yıllarında ne kadar ithal edildiğine dair 
Başbakanlık, Gümrük ve Tekel, Ticaret, Ma
liye, ve Tarım Bakanlıklarından sorusu ve Baş
bakan adına Tarım Bakanı Mehmet îzmlen, Tica
ret Bakanı Muhlis Ete, Maliye Bakanı Ferid 
Melen, Tarım Bakanı Mehmet îzmen ve Gümrük 
ve Tekel Bakam Orhan Öztrak'ın yazık cevap
ları (7/170) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan/ Gümrük ve 

Tekel, 'Ticaret, 'Maliye ve Ziraat Balkanları ta-

- 39* 
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rafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini sayfgı file istirham ederim. 

1 . 9 . 1962 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

1. Bilûmum zirai alet ve vasıtalarla (trak
törler, yedek parçaları, biçer döverler, pulluk
lar, patösler ve illâJh gibi...), zirai mücadele ilâç
ları/ zirai ıgübreler 1965 -1956 - 1967 - 1968 -
1959 - 19160 -19»1 - 1902 yıllarında (her bir va
sıta veya maddenin, markası, gücü, adedi, mik
tarı her yıl için ayrı ayrı 'gösterilmek suretiy
le) ne kadar ithal edilmiştir'? 

2. Bu vasıta, alet ve maddelerin her yıl 
için Gümrük ve sair vergileri alınmadan Güm
rüğe geliş fiyatları (aded veya kg. olarak ayrı 
ayrı ve ayrıca ortalama olarak) nedir? 

3. Bu vasıta, alet ve maddelerden alınan 
Gümrük ve sair vergilerin -(her yıl için ve Iher 
vasıta, alet ve nıadlde için ayrı ayrı ve ayrıca 
ortalama olarak) miktarı ve nisbeti nedir? 

4. Bu vasıta, alet ve maddelerden ne mik
tarı Zirai Donatım Kurumu tarafından, ne mik
tarı 'öz'eıl sektör tarafından (her yıl için ve her 
vasıta, alet ve ımadde için ayrı ayrı 'gösterilmek 
suretiyle ) ithal edilmiştir? 

özel sektörde toptancı ve perakendeciye ta
nınan kâr haddi ile Zirai 'Donatım Kurumuna 
tanınan kâr haddi ve her iki sektörün (fher 
yıl için her vasıta, lalet ve .madde ayrı ayrı .gös
terilmek suretiyle) satış' fiyatları' ve kazaroç 
miktarları nedir? (*) 

T. C. 
2 . 12 . 1963 Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1504 

Konu: Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nün önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8 . 9 . 1962 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü sözlü 7 -170 - 2842/14362 
sayılı yazınızla : 

Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibrahim-

(*) Cevap yazılarına bağlı cetveller sahibine 
gösterilmek suretiyle özel dosyasında saklıdır. 



M. Meclisi B:100 
oğhr*nun bilûmum ziraat âlet vasıtaları ile zirai 
mücadele ilâçları ve gübrelerin 1955 - 1962 yıl
larında ithal edilen miktarları Gümrüğe geliş 
fiyatları, gümrük vesair vergileri ve satış fi
yatları ile kâr hadlerine ilişkin 1 . 9 . 1962 gün
lü yazılı sorusuna Başbakan adına hazırlanmış 
olan cevap ilişikte takdim edilmiştir. 

Yüksek bilgilerine arz ederim. 
Başbakan adına 

Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
1 . 9 . 1962 tarihli yazılı soru önergesine Baş
bakan adına Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in 

cevabı 
Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun yazılı so

ru önergesi ile istemiş olduğu bilgiler Ticaret ve 
Tarım bakanlıkları tarafından Yüksek Başkan
lığınıza sunulmuş ve Maliye Bakanlığınca da 
soruların Ticaret, Gümrük ve Tekel ve Tarım 
bakanlıklarını ilgilendirdiği belirtilerek cevap
landırılmıştır. Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
8 . 12 . 1962 gün ve G. Gn. Tarife Ş. Md. 18671 
sayılı yazısiyle sözü edilen soru önergesinin Ba
kanlıklarına gelmemiş olduğunu bildirmiştir. 

Yazılı soru önergesi 8 yıllık bir devreyi içi
ne alan çok çeşitli maddeleri ilgilendirdiğinden 
soruda istenildiği kadar ayrıntılı olarak cevap
landırılmasına ilgili bakanlıklarca imkân bu
lunamamıştır. 

Bununla beraber Bakanlıklar ellerinde mev
cut her türlü bilgilerden faydalanarak soru 
önergesini teferruatlı »olarak cevaplandırmaya 
gayret sarf etmişlerdir. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 28.9.1962 

Dış Ticaret Dairesi 
5/15899 

Şube remzi ve No: 418.0 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 8 . 9 . 1962 tarih ve 7 -170/2842 -14362 

sayılı yazılan. 

Ziraat âlet ve vasıtalarla zirai mücadele ilâç
ları ve gübrelerin 1955 - 1962 yıllarındaki it
halâtı hakkında Adana Milletvekili Kemal Sarı-

21.6.1963 0 : 1 
ibrahimoğlu tarafından verilen yazılı soru Önel'-
gesinde Bakanlığımızı ilgilendiren hususlara 
dair cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Muhlis Ete 

Ticaret Bakanı 

Ziraat 'alet ve vasıtaları ile aârıai mücadele 
ilaçlan ve gübrelerin 1955. - 1962 yıllanndaiki 
ithalâtı 'hakkında Adana Milletveikili Kemal 
iSanibrahimoğlu tarafundan verilen yazılı soru 
önergesinde Ticaret Bakanlığını ilgilendiren 
hususlara, dair cevaplar aşağıda mâruzdur. 

.1. Bilûmum ziraat maıkina ve aletleri ile 
bunların yedek parçaları, zinai mücadele ilâç
lara ve suni gübrelerin 1955 - 1962 yıllan ara
sındaki ithalâtını gösteren istatistik <cetvelleri 
ilişikte1 sunulmuşturs. 

Bu 'raikamlann tetkikinden anlaşılacağı üze
re, ithal edilen ımakinaların .markalan itibariy
le tefriki mümkün değildir. 

Traktör ve diğer ziraat maikina ve aletleri-
nin ıgücü, adedi ve miktan ilişik cetvelde (gö
rülmektedir. 

2. Bu soru Gümrük ve Teıkel Bakanlığını 
ilgilendirmektedir. 

3. Bu soru da Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nı ilgilendirmektedir. 

4. Zirai Donatım Kurumu .tarafından, ithal 
edilen vasıta, âlet ve maddelerin mîktan Ta
rım Bakanlığınca bUinmıektedir. îüşüik cetveller
de (gösterilen umumi ithalât rakamlarından, Zi
rai Donatım Kurumunun yaptığı ithalât tenzil 
edildiği 'taitodirde, Özel sektör tarafından yıllar 
itibariyle yapılan ithalâtı hulmıaik mümikün-
dür. 

Millî Korunma Kanunu yürürlükten kaldurıl-
duktafn sonra özel sektörde toptancı ve peraken
deci ıkâr hadleri tâyin ve tesbit edilmediğinden 
ihalen piyasada toptancı ve perakendeci kâr mis-
ıbetleri arz ve talelbe göre tekevvün eden reka
bet şartlan altında husule gelmektedir. 

Zirai Donatım Kurumunca ıgeçmiş yıllarda 
ve halen tatbik edilen Ikâr hadleri Tarım Bakan
lığınca «evaplandınla'bilir. 

Millî Korunma Kanununun yürürlükte bu
lunduğu senelerde tatbik edilen ithalâtçı, top
tancı ve perakendeci ıkâr hadleri ilişik 2 sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 
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1 9 5 5 1 9 5 6 

Miktar Kıymet Miktar Kıymet 
M a d d e Aded Ton .T. L. Aded ' Ton T. L. 

Pulluk 
Traktör 
Harman makinası 
Biçer - döğer maflrinası 
Kallbur » 
Tohum eken » 
Saman > 
Çapa » 
Balya , » 
Tane ezme, kırma » 
Gübre sağan makina 
Ziraat aletlerine mahsus yedek 
parçalar 
Traktör yedek parçalan 
Diğer makinalar 
Gülbreler : 
Nitratölı ıgübreler 
Fostfatlh » 
Potaslı > 
Şair » 
Zirai mücadelede kullanılan : 
Müstalhsalliar ve raıüstahssarlar 

2 113 
2 057 

2 
736 
76 
46 
1 

95 
12 

195 
37 

i 

32 

833 
5 009 

6 
2 080 

17 
21 
1 
4 

20 
12 
4 

856 
713 

48 195 
3 319 
1 294 
1 275 

20 

1 }14 311 
1 654 736 

11 302 
8 556 136 

47 848 
50 277 
1 272 
4 282 

74 724 
15 776 
8 852 

2 993 501 
3 930 082 

.7 161 
701 
241 
247 

1 032 
607 

52 
876 
25 

669 

461 
1 647 

112 
70 
37 

168 
3 040 

282 

45 013 
429 

12 292 
610 

818 112 
5 354 824 

318 697 
245 951 
132 133 

«37 091 
,22 043 140 

240 423 

7 607 
* 106 

2 611 
173 

- 8 » 
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Î f t 5 7 1 9 5 8 

Miktar Kıymet Miktar (Kıymet 
U a d d e Aded Ton T, L. Aded Ton T. L. 

Pulluk 
Trafetör 
Harman makinası 
Biçer - döğer makinası 
Kalıbur *. 
Tohum eken * 
Saıman » 
Çapa > 
Balya » 
Tane eame, kırma » > > 
Gübre saçan ımakina 
Ziraat âletlerine maihsuıs yedek 
parçalar 
Traktör yedek parçaları 
Diğer makinalar 
Gübreler : 
Nitraltlı gübreler 
Fosfatlı >> 
Potaslı » 
Sair > 
Zirai 'mücadelede kullanılan : 
Müstaihsallar ve mıüstalhzıarlar 

1 471 
259 
12 
2 

7 

190 

216 
628 

9 
1 

2 

107 
1 328 

185 

41 918 
234 
27 

057 

252 553 
1 991 400 

12 320 
1 157 

2 508 

479 178 
8 901 361 

512 617 

7 860 
67 
6 

125 

1 782" 
777 

3 
1 231 

44 

603 

244 
2 408 

1 
5 

10 

« 

29 
1 235 

174 

35 977 

5 500 
365 

' 231 308 
7 274 808 

7 787 
13 564 

18: 266 

71 341 
9 983 448 

613 365 

5 976 

919 
70 
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M a d d e 

Pu&ufc: 
Traktör 
Harman makinası 
Bi§p? - döğer maMnası 
Kalbar; » 
Toton-eken > 
Saman » 
Çapa » 
Balya » 
Tane eame, kırma » 
Gübre saçan makina 
Ziraat âletlerine «natau® yedek 
parçalar 
Traktör, yedek parçaları 
Diğer raakinalar 
Gülbreler : 
Nitraltlt gübreler 
^oa£atilı » 
Potaslı » 
Sak. . * 
Zirai mücadelede kullanılan *. 
Müstahsallar ve ııaıüstalhzarlar 

1 £ 5 9 
Miktar 

Aded 

1 810 
1 653 

46 
20 

215 
46 

630 

Ton 

320 
6-203 

28 
12 
55 
40 

i 

117 
5 976 

67 

93 691 
3 362L 
8 ,186 
9 751 

Kıymet 
T..L. 

760 148 
25 090 169 

43 659 
t 23 423 

126 836 
114 502 

209 151 
32 097 952 

248 791 

13 305 
554 

1 344 
2 060 

1 9 6 0 
Miktar 

Aded 

1 213 
1 543 

67 
. 284 
1 276 

48 
-

688 

Ton 

216 
4 409 

17 
173 
180-

3 

292 
6 050 

104 

41 463 

1 357 

Kıymet 
T. L. 

838 694 
17 040 712 

31 
973 492 

967 
27 

931 075 
54 962 29S 

165 93Ö 

4 919 

383 

4Öiı — 

http://ai.fc.196*
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M a d d e 

Pulluk 
Traktör 
Harman ımakinası 
Biçer - döğer makinası 
Kalbur ' » 
Tohum, eken > 
Saman » 
Çapa > 
Balya » 
Tane ezme, kırma » 
Gübre saıçan makina 
Ziraat âletlerine mahsus yedek 
parçalar 
Traktör yedek parçaları 
Diğer makinaJar 
Giübreler : 
Nitraltlı Igülbreler 
Fosfatlı » 
Potaslı . » 
Sair » 
Zirai mücadelede kullanılan : 
Mü'Stahsalliar ve mfüstahızarlar 

: 100 21 
1 9 6 1 

Miktar 
Aded 

597 

8 
6 

201 

121 

Ton 

359 

21 
12 
36 

3 394 ' 
m 

129 532 
40 023 

31 
9 355 

2 268 

. 6 . 1963 

Kıymet 
T. L. 

1 190 810 

247 879 
129 228 
İ71 363 

73 076 414 
220 291 

45 691 
9 229 

21 
5 619 

10 235 

0 :1 
1 9 6 2 (tik ı 

Miktar 
Aded 

1 770 

44 
5 

13 

282 

Ton 

85 

217 
9 

11 

18 903 
9 

97 014 
10 068 

822 
10 841 

2 863 

5 aylık) 
Kıymet 
T. L. 

596 670 

2 726 019 
163 633 

77 768 

49 728 311 
91 857 

35 717 
2 513 

311 
•8 050 

16 009 

Buüıarlı traktörler 
Miktar Kıymeti 

Seneler Aded T. L. 

Tank tipi ve tırtıllı 50 (ha
riç) beygir kuvvetinden 

az olanlar 
Miktar • Kıymet 
Aded T. L. 

Trak 

(Güçleri 

50 beygir ve daiha fazla 
kuvvette olanlar 

Miktar Kıymet 
Aded T. L. 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

125 
1 

4.8 
13 

1 062 897 
93 790 

1 395 579 
600 130 

24 
8 

32 
153 
188 

293 162 
106 005 

202 848 
2 514 943 
1 187 724 

8 • 
m 
9 

79 
254 
121 

254 580 
532 751 
502 292 

3 925 478 
13 985 307 
7 122 638 

1962 (tik 6 aylık) 

— * » -
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törter 

ne göre) 
* 

Lâstik tekerlielkli traktörler 
16-31 (3,1) hariç (beygir 31 veya daha faızrla beygir 16 beygirden az kuvvette 

kufvvetinde 'alanlar kuvvetinde olanlar olanlar 
Miktar Kıymet Miktar Kıymet Miktar Kıymet 
Aded T. L. Aded T. L. Aded T. L. 

642 
171 
248 
105 
513 
7 

4 292 666 
1 133 099 
1 393 077 
362 363 

2 496 418 
89 137 

1 334 
287 

340 
685 

1 208 

11 476 302 
2 520 072 

1 022 150 
4 697 322 
7 857 954 

49 

1 
22a 

G 

227 026 

2 241 
1 161 939 

183 120 

-im-
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20 Haziran 1956 tarih ve 9337 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1020 sayılı Ka

rarnamede gösterilen kâr hadleri 

Güm. Tarife 
pozisyonu 

87.01 
87.14 

Madde ismi 

Traktörler 
Yalnız ziraatte kul
lanılan römorklar 

İthalâtçı 1. Toptancı 2. Toptancı Perakendeci 
kâr nisbeti kâr nisbeti kâr nisbeti kâr nisbeti 

20 10 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 28.9.1962 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı: 2121345 - 98/37035 

özü: Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun sorusu hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 8.9. 

1962 günlü ve 7-170/2842-14362 sayılı yazı
nız. . 

1. Bilûmum zirai alet ve vasıtaları ile zirai 
mücadele ilâçları ve zirai gübreler hakkında 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu tara
fından verilen yazılı soru önergesinde sorulan 
hususlar Bakanlığımı ilgilendirmemektedir. 

2. önergenin 1 ve 4 ncü maddelerinin 
Tarım ve Gümrük ve Tekel, 2 nci maddesinin 
Ticaret, 3 ncü maddesinin ise Gümrük ve Te
kel bakanlıklarınca, cevaplandırılabileceği mü
talâa olunmaktadır. 

Bilgi edinilmesine müsaadeleri arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Fcrid Melen 

T. O. 
Tanm Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 

Sayı : 1128 
89909 

27.11.1962 

Konu: Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu'r 
mm önergesi hakkında. 

İlgi: 8 . 9 . 1962 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7 -170. 2842/14362 sayılı 
yazınızla : 

Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun I . 9 . 1962 günlü yazılı soru öner
gesinin Bakanlığımızla ilgili cevapları ilişikte 
takdim kılınmıştır. 

Yüksek bilgilerine arz ederim. 

Mehmet îzmen 
Tarım Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun 1 . 9 . 1962 günlü yazılı soru önergesine 

Tarım Bakanlığının cevâbı 

Soru 1. Bilumum zirai alet ve vasıtalarla 
(Traktörler, yedek parçaları, biçer döverler, pul
luklar, patösler ve ilâh gibi..i), zirai mücadele 
ilâçları, zirai gübreler. 1955-1956-1957-1958-1959 
1960-1961-1962 yıllarında (Her bir vasıta ve
ya maddenin, markası, gücü, adedi, miktarı her 
yıl için ayrı ayrı gösterilmek suretiyle) ne kadar 
ithal edilmiştir? 

Cevap 1. Birinci soruya ait bilgiler ilişik 
(T.Z.D.K. Cetvel No: 1-8, Zirai Müc. Zi. Kar. 
Cetvel No: 1-10) de derlenmiştir. 

Ancak önergenin 1. nci maddesinde istendiği 
şekilde herbir vasıta veya maddenin markası, gü
cü, adedi her yıl için ayrı ayrı gösterilmek sure
tiyle tesbit edilmesine imkân bulunamamıştır. 
Bununla beraber elde bulunan bilgiler kabil ol
duğu kadar ayrıntılı olarak gösterilmeye çalışıl
mıştır. 

Bu hususta daha teferruatlı bilgiler arzu edil
diği takdirde sayın soru sahibinin Bakanlığımız 
alâkalı dairelerindeki dosyaları emirlerine ama
de bulunmaktadır. 

Soru 2. Bu vasıta, alet ve maddelerin her 
yıl için Gümrük vesair vergileri alınmadan Güm
rüğe geliş fiyatları (adet veya Kg. olarak ayrı ay
rı ve ayrıca ortalama olarak) nedir? 

— 41* 
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Cevap 2. Bakanlığımızın doğrudan doğru

ya kontrolü altında ithal edilen mallara ilişkin 
olarak soru önergesindeki yazılı maddelere ait 
bilgiler keza (T.Z.D.K. Cetveli No: 1-8, Ziraî 
Müc. Zi. Kar. Cetvel No: 1-10) da gösterilmiştir. 

Bu maddelerin her parti ithalât için ayrı ay
rı fiyatlarını bulmaya imkân görülememiştir. Zi
ra çok değişik memleketlerden değişik ithal re
jimleri içerisinde ve senenin muhtelif zamanla
rında ithal edilen çok çeşitli malzemenin Gümrü
ğe geliş fiyatlarını (CİF. Fiyatlarını) tesbit ede
bilmek serbest ticaret rejimi içersinde mümkün 
olamamıştır. 

Soru 4. Bu vasıta, alet ve maddelerden ne 
miktarı Zirai Donatım Kurumu tarafından, ne 
miktarı özel sektör tarafından (her yıl için ve 
her vasıta, alet ve madde için ayrı ayrı gösteril
mek suretiyle) ithal edilmiştir? 

Cevap 4. Bu vasıta alet ve maddelerden 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından ithal 
edilenler (T.Z.D.K. Cetveli No: 1,-8) de gösteril
miştir. 

özel sektör tarafından ithal edilenler Zirai 
Mücadele ilâçları haricölmak üzere Bakanlığımı
zın kontroluna tabi bulunmadığı cihetle ancak it
halât istatisliklerine dayanılarak hazırlanmış ve 
(Ziraat İş. Gn. Md. Cetvel No: 1-10) da çıkarıl
mıştır. 

T.Z. Donatım Kurumu tarafından ithal edilen 
maddelere ait kâr hadleri ve fiatlar bu Kurum 
için verilen cetvellerde gösterilmiştir. 

özel sektörün satış fiyatları ise bu sorunun ta
allûk ettiği yıllarda Millî Korunma mevzuatı 
içersinde yürütüldüğünden ve Millî Korunma 
Kanununun kalkmasından itibaren tamamiyle 
serbest bırakıldığından bu hususta herhangi bir 
bilgi toplanamamıştır. 

6968 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1957 
yılından sonra Zirai Mücadele İlâçlarının ve alet
lerinin azamî satış fiyatları ve kâr hadleri Zirai 
Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğün
ce tesbit edilmektedir. 

Şimdiye kadar bu fiyatların üzerinde satış 
yapıldığı iddiasiyle Bakanlığımıza herhangi bir 
şikâkey aksetmediğinden umumiyetle satış fiyatla
rının bu hadlerin altında seyrettiği kabul edil
mektedir. 

21. 6 .1963 0 : 1 
T. C . 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 15 . 1 1963 
G. O. Md. Kontrol Md. (1) 

Sayı : 1 » 9 7 

özü : Adana Milletvekili Kemal 
Banibrahimoğlfu'inıujn yazıla soru 
önergesi H. 

Millet Meclisi ıBaşkanlığına 
İlgi : 'Genel Sekreterlik, Kununlaır Müdür

lüğü 7-170, 2842-143(62 sayılı, 8 . 9 . 1962 gün
lü yazı. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahiımoğkı 
tarafından verilen yazılı soru önergesinde-

1965 ilâ 1962i yıllarında yurda ithal edilen 
bilûmum zirai alet, traktör, zirai mücadele Maç
ları ve zirai gübrelerin miktarları, güçleri, ayrı 
ayrı gösterilmek suretiyle nekadar bulunduğu, 
.bunların gümrük ve sair vergileri alınmadan 
gümrüğe geliş fiyatları, bu âlet, Vasıta ve mad
delerden her yıl için ayrı ayrı nekadar ıgümrük 
ve sair vergi alındığı, bu alet, vasıta ve madde
lerden ne miktar Zirai Donatını Kurumu ve ne 
miktar özel sektörler tarafından ithal edildiği 
ve özel sektörle Zirai Donatım Kurumuna tanı
nan Ikâr haddi ile satış fiyatları ve kazanç mik
tarları sorulmaktadır. 

önergenin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddelerin
de istenilen malûmat yazımıza ekli dosyada ayrı 
aynı olarak 'gösterilmiştir. 

Yine, önergenin 4 ncü maddesinde istenilen 
malûmat ise: 

Yurda «ithal olunan eşyanın ithalâtçı isimle
rine ıgöre tef rakıni ıgösteriır her 'hangi bir istatis-
tikî kayıt bulunmadığından, mezkûr eşyanın ne 
miktarının Zirai Donatım Kurumu, ne mikta
rının özel sektör tarafından ithal olunduğunun 
tesbitine imkân görülememiştir. 

özel sektör ve Zirai Donatım Kurumuna ta
nınan kâr haddi, satış fiyatları ve kazanç mik
tarları hususu ise Bakanlığımızın iştigal mev
zuu dışında bulunmaktadır. 

(Bilgi alınmasını arz edenim. 
Orhan öztrak 

Gümrük ve Tekel 'Bakanı 

Dosya içindeki malûmata ait açıklama: 
1. ithal miktaır ve 'kıymetlerini gösterir is-

tatistikli bilgi için: 
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ıa) 1955 yılına ait olaın malûmat o zamanki 

i^atistiikLerimizde tatbik edilen gümrüik tarife 
cetvelinin istatislik pozisyonlarına göre bir tab
lo halimle (Kısım: I ) ; 

b) 1956 ilâ 1960 devresine ait istatistik 
malûmatı .ise 6290 sayılı Kanuna bağlı gümrük 
ıgiriş tarife cetveline ve buna paralel olarak açıl
mış istatistik pozisyonlarının herbiri için ayrı 
bir föy halinde (Kısım:: I I ) ; 

e) 1961 yık ve 1962 ilk altı aylık devresi 
için ise; 

146 ve 197 sayılı kanunlarla meriyete gi
ren gümrük ıgiriş tarife cetveline göre tanzim 
edilmiş fıöyler halinde (Kısım: III) ; 

Bunlardan, 1956 ilâ. 1900 devresinde tatbik 
edilen tarife ve istatistik pozisyonlarına tama
men veya birkaç pozisyonu birleştirmesi sure
tiyle 'intibak edenler, (Kısım: II) deki föyler 
'altınla işlenmek suretiyle tanzim edilmişlerdir. 

2. a) Gümrüklerce alınan vergi ve resim
lere ait miktarlar: 

1. iGümrülk vergisi, 
2. İstihsal vergisi (Muamele vergisi) 
3.' Belediye hissesi, 
4. Rıhtım resmi. 

21.6.1963 0 : 1 
Tutarlarını ihtiva etmektedir. 
b) ithalâtın ekserisinin GAT Anlaşma

sına dahil Devletlerden yapılmış olması ihtima
line binaen, gümrük vergisinin tohakkuifaında 
indirimli vergi nisbetleri esas tutulmuştur. 

c) Gübreler gerek muamele vergisi, gerek
se istihsal vergisi sınırları dışında kaldığından 
bunlara ait vergi tutarları, 

1. Gümrük vergisi, 
2. Belediye hissesi, 
3. Rıhtım resmi'ne aittir. 
d) Bir kısım ziraat aletleri ve traktörler, 

Tarım Bakanlığının müsaadesiyle '% 10 indi
rimli istihsal vergisine tâbi ise, de, ithal edilen 
eşyadan ne kadarı için müsaade belgesi ibraz 
olunduğunun ttiesbiti imkânsız bulunduğundan 
bunlara indirimli vergi tatbik olunamamıştır. 

e) 1955 ve 1956 senelerinde ithal olunan 
ziraat aletleri ve traktörler muamele vergisi sı
nırlan dışında kaldığından bunlara ait vergi 
tutarları, 

1. Gümrük vergisi, 
2. (Belediye hissesi, 
3. Rıhtım resmime aittir. 

* 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı = 4 5 0 
Oy verenler : 263 

Kabul edenler : 257 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 178 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA t 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Ketnal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
ismail Gence . 
İbrahim tmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 

Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil înal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü: Akyürek 

Sadrettin Çanga 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcüar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
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Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Itatip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Şinasi Ösma 
Kadri özek 
Mustaîa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
AbdurreÜhman Alttığ 

M. Meclisi 1:100 
I Mehmet Alâeddin Eriş 

Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Fakih özlen ' 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

I Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

! MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet DBİifcaya 
H. Ziya özıkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlr 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Anlam 
Şeriri Aysan 
Vahap Biöteroğhı 

21.6.1963 0 : 1 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Nuraanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevât Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy ! 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Uyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

StNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim'Tam | 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

ÜRPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulmnalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoflu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pestil*! 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Reddedenler] 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Ziya Altınoğlu 
Tahsin Demiray 

KIRŞEHİR 
Memduh özdemir 

[Oya katilmıy anlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun (I.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay (I.) 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHtSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Eüştü Aksal 
Baif Ayibar 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel > 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

(t) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hil'mi Aydınçer 
Nedim Müren 
Rasat özarda (I.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat, Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbas. (B.) 

BURSA 
Hikmet Akalın 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
'Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şahmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
(B.) 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
(B.) 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Hüseyin Ineioğlu 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir (I.) 

HATAY 
Bahri Bahadır (I.) 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 

Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
ÎKhaımi Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
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Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
îhsan Şeref Dura (B.) 
Osman' Zeki Oktay (î.) 
Ali Özdikımerili 
îsmail Hakkı YılânhÖglu 

KAYSERİ 
Turhan freyziöğlü (B.) 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Halil özmeh 

KACAELt 
Süreyya Sofuoğlu 

KONTA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 

M. Meclisi B : İÖO 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozlbay (t.) 
Sözaİ Sarpaşar 
Gadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (î.) 
İsmet înönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçtik 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NÎĞDE 
Mehmet Altmsoy' 

21.6 .1963 O :1 
Asım Eren (î.) 
Oğuzdemir Tüzün (t.) 

Yusuf İzzettin Ağaöğlu 
Ata Bodur 

RİZE 
İTuad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ (î.) 
Ekrem Al'iean (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlü 

SltRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Ödyakmaz 
Güner Sarısözeiı 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vur âl 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova (î.) 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Celâl Öncel ( t ) 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(t) 
İsmet Kapısız (I.) 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamöğlü 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
"Kenan Esengin 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

(Açık üyelikler] 
1 
İ 
ı 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen 

ADANA 
Y'usuf Aktinmr 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mehmet öz bay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
A^ehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbafi 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Imirzalıoğlü 
Mehdi Mıhçıöğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

oyların so.nucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 256 

Kabul edenler : 252 
Reddedenler 2 
ÇeMnserler : 2 

Oya katılmıyanlar 185 
Açık üyelikler : 9 

(Tasarı (kabul edilmiştir.) 

{Kabul 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eıninağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Mimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Ç'anga 
Baha Cemal Zağra 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk-Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Peririçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cetmalcılar 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Mzamettin Erlkmetı 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğİu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Vahya Deranancı 
İhsan Önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil . 
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İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Berfcan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

ÎZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlara 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

M. Meclisi B : 100 
I Fikret Filiz I 

Hasan Tahsin Uzun 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Fakih özlen 
Faruk Sükan ı 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
"Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

•Yakup Yakut 
Nahit. Yenişeihirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

I Şevki Aysan 

21. 6 .1963 0 : 1 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talıâ-t Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi S oy er 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat -
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Tapaloğlu 

RİZE 
Erol Yılım az Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil AJltay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet TaJhtJakılıç 

VAN 
İhsan B'edirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Raraiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğla 
Mehmet Ali Pestilci 
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M. Meclisi B : 100 21. 6 .1963 O : 1 

ÇORUM 
îhsan Tombuş 

[Reddedenler] 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Ziya Altmoğlu 
KIRŞEHİR 

Memduh Erdemi r (î.) 

[Oya katilmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçüklte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Sa/vrun (î.) 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay (î.) 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Gül«r 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

AMASYA 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat. Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
îbrahim Sıtkı Hatip-
oğhı 
îhsan Köknel 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
(t) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğhı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 
Reşat özarda (I.) 
Lsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cühat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş. (B.) 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrom PaJksıoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail'Ert an 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Reeai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
İlhamı Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
(B.) 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Hüseyin tncioğlu 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nuraddin özdemir (İ.) 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökav 
(B.) 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Salhri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 

413 — 



Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı Öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğaneay 
thsan Şeref Dura (B.) 
Osman Zeki Oktay (I.) 
Ali öz dikmen i i 
İsmail Hakkı Ytlanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğhı (B.) 
Bahri Yazır (î.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 

M. .Meclisi B : 100 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Ftüştü özal 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay (î.) 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat (I.) 
İsmet İnönü (Başba
kan.) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Âli Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

NEVŞEHİR 
Ramazan Derairnoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

fAçtk üi 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 

İstanbul 
Kocaeli 

1 
1 
1 

1 
1 

21 . 6 .1963 0 :1 
Asım Eren (1.) 
Oğuzdeımir Tüzün (1.) 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ (1.) 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

/elikler] 
Manisa 1 
Muş i 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

_ 
Yekûn 9 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova (1.) 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Celâl öncel (1) 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(î.) 
İsmet Kapısız (1.) 
Mustafa Kepir 
Turgult Nizaımoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZÜNCÜ BİRLEŞİM 

21 . 6 . 1963 Cuma 

Saat : 14.00 

I 
A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Recai Iskender-
oğlu ve S arkadaşının, esnaf ve küçük sanat
karlar kanunu tasarısı ile, Çorum Milletvekili 
Hilmi tncesulu'nun, çırak, kalfa ve ustalar hak
kındaki kanun teklifinin Çalışma Komisyonun
dan 5 Millî Eğitim, Ticaret, Adalet, Bayındırlık, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından ikişer 
üyenin iştirakiyle seçilecek 15 kişilik bir geçici 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi. (1/4, 
2/395, 4/225) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (M, Meclisi 1/449, C. Senatosu 
1/231) (M. Meclisi S. Sayısı: 260, C. Senatosu 
S. Sayısı: 147) 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (M. Meclisi 1/464, C. Senatosu 1/236) (M. 
Meclisi: S. Sayısı: 261, C. Senatosu S. Sayısı: 
148) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1.'— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğu • Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraldık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli 
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikan Anonim Şir

ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile •ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya'Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver-, 
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, tmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 



12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 6Ö0 hatlık radyo
link şebekesinin' Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Pira-ziz -PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe «aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599") 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
n-ın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezalan hakkında ne dü-

2 — 
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehri Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lıı'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. —Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. —Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair • Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 



32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum îmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — istanbul Milletvekili Oğuz Oran'in, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlak bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbns Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda, ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

88. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
rmda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. —Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanttarmdan sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
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ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan* 
larmda ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım '-
in, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali îhsan Balım'-
m, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle, kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağanoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususumda ne düşünüldüğüne 
dair Tanm ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü sataş fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 



olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz
lü sonısu (6/636) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 
İ. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-

oğlu ve 7 arkadaşının, 6786 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve îmar ve tskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27.4.1963] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sanibrahim'oğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (P) bentlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, îzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25.5.1963] 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) TDağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 4. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişler, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yılı : 199) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1963] 
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IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 tarih
li Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komis
yonları raporları ve Anayasa Komisyonu müta
lâası (1/158) (S. Sayısı - 73 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 19 . 6 . 1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti Hükümeti arasındaki 31.12 .1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları ve Anayasa Komisyonu mütalâası. 
(1/187) (S. Sayısı - 262) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1963] 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Birinci görüş
me tarihi : 13 . 6 .1963] 

2. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Birinci görüşme tarihi : 
13". 6 . 1963] 

3. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten 
doğma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu 



ve Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) 
(S. Sayısı : 97) [Birinci görüşme tarihi : 
13.6.1963], 

4. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevver'den doğma 
3 . 8 .1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) 
(S. Sayısı : 98) [Birinci göacüşme tarihi : 
13 . 6 .1963] [ 

5. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfada kayıtlı Mehmedoğlu, Safiya'dan doğma 
1931 doğumla Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı: 
99) [Birinci görüşme tarihi : 13 , 6 . 1963] 

6. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Birinci görüşme 
tarihi : 13 . 6 .1963] 

7. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
154, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu, Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile mersinin Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu, Naciye'den 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Birinci gö
rüşme tarihi : 13 . 6 .1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 

2. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 

hakkındaki 7841 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
içişleri ve Adalet komisyonlan raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay-
.anmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 4. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

5. — Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 6. — Gümrük giriş tarif e cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

7. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 



X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanm ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9.4.1963] 

11. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasansı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

12. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt-3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17 .4.1963] 

14. — Çumra'nın Allibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu izzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (Ş. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19.4.1963] 

15. — Karasulan kanunu tasansı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve içişleri komisyonları ra-
porlan (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4.1963] 

X 16. — Kan gruplannm tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Sağ-
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lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 17. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon-
ma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 18. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporlan (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 19. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sınm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporlan (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 20. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

21. — içel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'm, istiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1963] 

22. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan ra
porlan (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18 . 5 . 1963] 

23. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasansı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 .1963] 

24. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçioi bir madde eklenmesine dair ka-



nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

X 25. — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

26. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Dağıtma ta
rihi : 3 0 . 5 . 1963] 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 30. 5 .1963] 

28. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 29. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

30. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonlan raporları (1/359) S. Sayısı ; 225) 
[Dağıtma tarihi : S . 6 . 1963] 

X 31. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonlan raporları (1/293) (S. 
Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 32. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını. kabule yetkili makamların yetkilerinin (ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
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Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonlan rapor
ları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma ta
rihi : 4 : 6 . 1963] 

33. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptınlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/205) (Gündeme) (S. Sayısı : 233) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

34. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü 
hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa ka
yıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 
doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına çarptı
nlması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/542) (S. Sayısı : 234) 
[ Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

35. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptınl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Dağıtma tarihi : 7.6.1963] 

36. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasansı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonlan raporları (1/277) (S. Sayısı : 236) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

X 37. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

38. —ı Karayollan Gendi Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporlan (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8.6.1963] 

39. — Devlet memurları aylıklannm tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 

I 8.6.1968] 



40. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldınlmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Pflân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

X41. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu rapo
ru (1/393) (S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

42. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

43. — Sarıgöl! ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1963] 

44. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1963] 

45. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No! 60 nüfusunda kayıttı Osmanoğlu, Na-
zife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tari
hi : 11 . 6 .1963] 

46. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/432) (S. Sayısı : 
247) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

47. — İstanbul Milletvekili Cihat Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve istiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
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Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

48. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

49. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

50. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1963] 

X 51. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6.1963] 

X 52. — Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (1/434) (S. Sayısı : 256) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

X 53. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13 .6.1963] 

54. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve izmir Milletvekili Mustafa 
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Uyar'ın, Tescil edümiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve içişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1963] 

55. — Klüp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
dit 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 .1963] 

56. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) rDağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

57. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve îçişderi Komisyonu raporu, (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

» ® « 

(Millet Meclisi Birleşim : 100) 






