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1, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Gündemdeki kamın teklif ve lâyihalarının so

rulardan önce görüşülmesi hakkındaki önerge 
kalbııl olundu. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne; 
Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu madde

sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nunlar kabul olundu. 

Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin 
D fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun lâyi
hasının heyeti umumiyesi üzerinde göıriişüldü. 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Üniversiteler Kanununun 46 neı maddesinin 

D fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun kabul 
olundu. 

22 . VII . 1953 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Elâzığ Mebusu 
M. §. Yazman 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 

F. Tekü 

Kâtip 
Rize Mebusu 

A. Morgu 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyiha 
1. — Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı Kaza

sının Rize Vilâyetine bağlanması hakkında kanun 
lâyihası (1/650) (İçişleri Komisyonuna). 

Rapor 
2. — Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kazası

nın Çamlıdere nahiy etinde (Çamlıdere) adiyle 
ve Erzurum Vilâyet;. Pasinler Kazasının Aşağı-
paainler (Horasan) Nahiyesinde (Horasan) adiy
le yeniden iki kaza kurulması hakkında kanun 
lâyihaları ve İçişleri ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/591,593) (Gündeme). 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,07 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ahmet Morgil (Rize). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. (Afyon Kara-
hisar mebuslarından Muğla mebuslarına kadar 
yoklama yapıldı). 

REİS — Birleşimi açıyorum. 
Gündemle ilgili bir takrir vardır, okutuyo

rum. 
Yüksek Reisliğe 

tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Urfa Mebusu 
Celâl öncel 

REİS — Bu takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-

Bugürıkü gündemde mevcut kanun tasarı ve | mistir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları İşletmesi Kuruluş kanunu lâyihası ve Ulaş

tırma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/465) 

— 986 



B : 114 22 . 
BEİS — Bu taşramın, bâzı maddeleri, komis

yona gitmişti. Gelmiştir, Müzakeresine devam ede
ceğiz. Bütçe Komisyonundan gelen raporu okutu
yorum : 

Yüksek Reisliğe 
20. V I I . 1953 

Devlet Demiryolları İşletmesi memur ve müs
tahdemleri, idare, 3460 sayılı Kanuna tâbi İk
tisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmiş olmasın
dan dolayı otomatik olarak 3659 sayılı Kanuna 
tâbi olacaklar idi. 

Halbuki halen 2847 sayılı Kanun ile ek ve 
tadilleri hükümlerine tâbi bulunan ücret ve sair 
istihkakları bakımından tamamı tamamına 3659 
sayılı Kanun hükümlerine intibak ettirilmeleri 
mümkün olamıyacağı anlaşıldığından bu memur 
ve müstahdemlerin Hükümetçe Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü me-

# mur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair 
22. XI .1953 tarihli ve 2847 sayılı Kanun hük
müne tabî olmakta devam etmeleri zaruri görül
müş ve'bu maksatla lâyihanın, 9 ncu maddesi ha
zırlanmış ve bu madde komisyonumuzca da kabul 
olunmuş idi. 

Diğer taraftan sözü geçen 2847 sayılı Kanun 
ile ek ve tadillerinde ikramiye hakkında bir hü
küm mevcut olmadığından 1951 yılı Bütçesinin 
komisyonumuzda müzakeresinde bütçe kanunu lâ
yihasına yalnız aktif hizmetlerde çalışanlara iki 
maaşa kadar ikramiye verilmesi hakkında bir hü
küm ilâve edilmiş ve bu hüküm 1952, 1953 yılları 
bütçe kanunlariyle de aynen kabul edilmiş idi. 

Bu defa lâyihanın komisyon amuzda müzake
resinde İdare, Hükümetçe yeni Barem Kanunu 
hazırlanıncaya kadar kemafissabık yalnız kendi
sine mahsus olan 2847 sayılı Kanun hükümlerine 
tâbi kalacağından bîr nevi (halihazırın muhata 
zası) demek olan bu vaziyetin tamamlanması mak-
sadiyle bu lâyihanın kanuniyet iktisap etmesi ha
linde meriyetten kalkacak olan 1953 yılı Bütçe 
Kanunundaki ikramiyeye mütedair hükmün de 
aynen lâyihaya ilâvesi muvafık görülmüş geçici 
11 nci madde komisyonumuzca bu maksatla ha
zırlanarak Yüksek Huzurunuza ^evkedilmiş, an
cak memur ve müstahdemlere bunun dışında ne 
3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesine ne de 3659 
sayılı Kanun hükümlerine göre başka bir ikramiye 
istihkak ödenmemesi zaruri görülmüş ve son fıkra 
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9 ncu maddeye bu maksatla komisyonumuzca 
ilâve olunmuş bulunuyordu. 

9 ncu maddenin Umumi Heyette müzakere
sinde verilen ve nazarı dikkate alınmak üzere ko
misyonumuzca tevdii kararlaştırılan takrirler 9 
ncu ve geri alman geçici 11 nci maddelerle birlik
te yeniden tetkik ve müzakere edildi. 

Neticede 9 ncu maddenin sonuna komisyonu
muzca ilâve edilmiş bulunan fıkra, sadece idare 
personelinin 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi 
hükmüne göre verilebilecek olan temettü ikrami
yesinden faydalanmalarını teminen kaldırılmış ve 
geçici 11 nci maddedeki hüküm de, buna ilâveten 
verilecek ikramiyenin hiçbir tefrik yapılmaksızın 
bütün personele teşmili suretiyle Devlet Demir
yolları memur, müstahdem ve işçileri hakkında 
daha tatminkâr bir formülün tesbiti cihetine gi
dilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında İdare memur, hizmetli 
ve işçileri eskiden olduğu gibi bundan sonra da 
2847 sayılı Kanuna tâbi .olacaklarından aylık ve 
buna munzam sair her türlü istihkaklar bakımın
dan 3659 sayılı Kanun hükümleriyle asla alâka
ları bulunmıyacaktır. 

Kamutayın onayına arzedîlmek üzere Yüksek 
Reislise sunulur. 

Reisvekili Bu rapor Sözcüsü 
Giresun • Siird 
M. Şener B. Erden 

İstanbul Ankara Diyarbakır 
H. Hüsman M. Ete M. R. Bucak 
Erzincan İçel İzmir 

N. Pekcan C. Ramazanoğlu B. Bilgin 
İzmir Konya Mardin 

T. Gürerk R. Birand R. Erten 
Samsun Seyhan Seyhan 
T. tleri S. Barı C. Türk 
(Madde 9. olarak Maliye Komisyonunun 9 

ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Madde 10. — Devlet Demiryolları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü kadrolarında çalışan bilûmum 
memur, hizmetli ve işçilerine, ehliyet ve gayret 
derecelerine ve tesbit edilecek diğer esaslara 
göre bir sene zarfında iki aylık ücretleri tuta
rını geçmemek üzere ikramiye verilebilir. 

REİS — Bütçe Komisyonu adına Baki Er
den'e söz veriyorum. 

BAKİ ERDEN (Siird) — Muhterem arka
daşlar; raporumuzda da arzettiğimiz gibi, ge-
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çen günkü toplantıda Devlet Demiryolları Teş- t 
kilât Kanunu heyeti umumiyede görüşülürken 
9 ncu madde üzerine verilen takrir Bütçe Ko
misyonunca nazarı itibara alınmak üzere mez
kûr madde geri alınmıştı. Geçici II nci madde 
de bu madde ile ilgili olduğu için komisyonu
muz bu maddenin de geri alınmasını rica etmiş
ti. Komisyonumuz heyeti umumiyenin temayü-
1 âtını da nazara alarak yeniden I I nci 
maddeyi gözden geçirmiş ve 9 ncu 
madde üzerinde müzakerede bulunmuş
tur. Netice itibariyle Devlet Demiryolları 
personelinin arasında hiçbir fark gözetmeksizin, 
kâr olsun veya olmasın, senede âzami iki maaş 
ikramiye alabilmelerini mümkün kılan bir mad
de tedvin etti. Geçici 21 nci maddenin teşmil 
edilmiş şeklini daimî bir madde halinde 10 ncu 
madde olarak teklif etmektedir. Bu vaziyet kar
şısında senede iki maaş almayı mümkün kılan 
madde, daimî onuncu madde olarak kanunda 
yer alacaktır. Bütçe Komisyonunuz, ayrıca Hü
kümetin teklifini kabul eden Maliye Encümeni
nin 9 ncu maddesini aynen kabul etmiştir. Bu 
vaziyet karşısında bu iki maddenin kabul edil
mesini Bütçe Komisyonu rica etmektedir ve bu 
vaziyet karşısında bundan sonraki yani doku
zuncu maddeden sonraki maddeler birer numa
ra yükseltilecek ve bu şekilde yeniden numara-
landırılacaktır. 

AZİZ KOKSAL (İçel) — Diyorsunuz ki, me
murin ve müstahdemine, tefrik gözetmeksizin, 
kâr olsun olmasın senede iki aylık ikramiye 
verilecektir. Bununla mükellef tutuyorsunuz. 

Asıl nazarı dikkata alınacak bir mesele var. 
Sicilli müstahdem var, sicilsiz var. öyle müs
tahdemler var ki, senelerce orada çalışıyor, si
cile geçmemiştir. Sicile geçmiyenlere bu ma
aşlar, ikramiyeler verilecek mi, verilemiyecek mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKI ER
DEN (Siird) — Bu maddeye göre Devlet De
miryollarında çalışan ve 32 bin küsuru bulan 
Sicilli sicilsiz bütün personele ikramiye verile
cektir. 

NACİ BERKMAN (Samsun) — Muvakkat 
işçilere de verilecek mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER
DEN (Siird) — Hepsine verilecek. 

Yalnız arkadaşlarım, şunu arzedeceğim; ted
vin ettiğimiz maddede ikramiye verilebilir, de
niyor. Şüphesiz müesseseye maddi ve mânevi 
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bir kazanç temin edilmesi, fevkalâde bir gayret 
gösterilmesi karşısında verilebilecektir. Lâyik 
olana verilecektir. 

REİS — Komisyon raporunda mevzuubahis 
olan 9 ncu madde Maliye Komisyonunun mad
desi olarak kabul edilmiştir. Bu itibarla o mad
deyi tekrar okutuyorum : 

MADDE 9. — TCDD ile kuracağı müessese
ler personelinin memuriyet unvan ve dereceleri 
ile bunlara verilecek her türlü ücretler, tahsisat 
ve tazminat hakkında 2847 sayılı Kanun ile ekle
ri hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mıH 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet Demiryolları işletme
si Umum Müdürlüğü kadrolarında çalışan bilû
mum memur, hizmetli ve işçilerin ehliyet ve 
gayret derecelerine ve tesbit edilecek diğer esas
lara göre bir sene zarfında iki aylık ücrtleri tu
tarını geçmemek üzere ikramiye verilebilir. 

REİS — 10 ncu madde hakkında söz istiyen 
var mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Yeni 10 
ncu madde 10 ncu madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Şimdi komisyonun 10 ncu maddesinden ev
vel kabul edilen madde ile bir onuncu madde 
getirilmiş bulunduğundan bundan sonraki mad
deler birer numara yükselmiş olacaktır. 

Bunu oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonu raporu vardır, onu oku
tuyorum : 

Adalet Komisyonu 
Esas No : 1/465 
Karar No : 56 

Ankara, 21 . VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

İşletmesi Kuruluş Kanunu lâyihasının Umumi 
Heyetçe havale edilen 25 ve 26 nci maddeleri 
Hükümet mümessilleri hazır olduğu halde müza
kere edildi. 

Bütçe Konfisyonu metninin 25 nci maddesi
nin birinci fıkrasının birinci cümlesi aynen ka
bul edildi. Aynı fıkranın ikinci cümlesinin mak
sudu daha iyi anlatır bir hale getirilmesi lüzu
mu üzerinde durularak İdareye ait mal, para ve 
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sair kıymetler aleyhine gerek idare mensupla
rı ve gerek diğer şahıslar tarafından işlenen 
suçların devlet malları aleyhine işlenmiş sayıl
ması esasını belirten bir metin hazırlanarak bu 
fıkraya ikinci cümle olarak kabul olundu. 

Maddenin ikinci fıkrası üzerinde komisyon
da uzun müzakereler cereyan etmiş neticede 
TCDD memurlarının Türk Ceza Kanununun 
tatbikatında memur sayılmaları esası kabul 
olunmuştur. Bu hal Bütçe Komisyonu metninde 
ancak ihmal, suiistimal, irtikâp ve irtişa suç
larına inhisar ettirilmiş bulunuyordu. Ancak 
bu idare mensupları' tarafından işlenebilecek 
suçları bunlardan ibaret saymaya imkân yok
tur. Muvazeneye fesat karıştırma ve saire gibi 
öyle suçlar vardır ki, bunların ihmal ve suiis
timal suçuna nazaran memleket bakımından olan 
ehemmiyeti aşikârdır, işte bu mülâhaza ile ko
misyonumuz şâmil bir hüküm sevketmeyi ter
cih etmiştir. 

Diğer taraftan TCDD vazifelileri aleyhinde 
suç işlenebilir. Bilhassa seyrüseferin hususiye
ti ve âmme bakımından ehemmiyeti düşünülecek 
olursa bu şahıslara karşı işlenen suçların me
murlar aleyhine işlenmiş suçlar gibi müeyyide-
lendirilmesi zarureti kabul olunur. 

Bu maddeye komisyonumuzca ilâve olunan 
3 ncü fıkra yeni bir hükümdür ve tatbikatın 
tevlit ettiği bir zaruretin mahsulüdür. Filhaki
ka katar, liman ve istasyonlarda suç işlenmesi 
halinde zabıta kuvvetlerinin müdahalesine çok 
defa imkân bulunmamakta ve idare memurları 
salâhiyetsiz oldukları için ekser ahvalde suçlar 
takipsiz kalmaktadır, işte bu fiilî vaziyeti önle
mek üzere 3 ncü fıkra olarak bu memurlara mu
vakkaten salâhiyet tanınması kabul olunmuştur. 

26 ncı maddeye gelince : 
Bu maddenin ilk iki fıkrasında değişiklik 

yapılmamıştır. 
Ancak 3 ncü fıkrada Âmme Alacakları Kanu

nu hükümleri nazara alınarak bu yolda tadilât 
yapılmıştır. 

Bu tadilâtın tatbikatta teminat ve teshilât 
sağlıyacağı düşünülmektedir. 

Büyük Millet Meclisi Umumi Heyetinin yü
ce tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
takdim olunur. 

Başkan 
izmir Maniıa 

Halil özyörük Semi Brgin 
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Kâtip 

Balıkesir 
Vacid Asena 

Ankara 
Osman Talât Iltekin 

Aydın 
Cevat Ülkü 

Çorum 
Muhalifim 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Erzurum 

Enver Karan 
istanbul 

Fuad Hulusi Demirelli 
Kayseri 

Yusuf Ziya Turgut 
Sivas 

Şevki Ecevit 

Amasya 
ismet Olgaç 

Aydın 
Nail Geveci 

Bu rapor sözcüsü 
Çanakkale 

Nusret Kirişcioğlu 
Edirne 

Mehmet Enginün 

Gazianteb 
Galip Kmoğlu 

istanbul 
Ahilya Moshos 

Konya 
Hidayet Aydmer 

Tokad 
Halûk ökeren 

REÎS — Yüksek heyetinizin demin aldığı 
karara göre şimdi okunacak 25 nci1 madde 26 
ncı madde olmuştur. 

MADDE 26. — TCDD ye ait mallar, paralar 
ve her nevi kıymetler; Devlet malı hükmün
dedir. Bunlar aleyhine gerek kendi mensupları 

>ve gerek sair kimseler tarafından işlenen suç
lar Devlet malları aleyhine işlenmiş sayılarak 
haklarında Türk Ceza Kanunun bu fiillere mü-
rettep cezaları tatbik olunur. 

TCDD memurları Türk Ceza Kanunu tatbi
katında memur sayılırlar. 

TCDD istasyon, katar ve limanlarında fiilen 
vazifeli bulunan memurlar buralarda bir suç 
vukuunda ve zabıta memuru hazır bulunmadığı 
takdirde işe zabıta teşkilâtınca el konuncaya 
kadar muvakkaten zabıta memuru vazifesini 
ifa ederler. 

Ad. K. ADINA NUSRET KÎRlŞCÎOĞLU 
(Çanakkale) — Maddede geçen «zabıta» keli
mesinin yanma bir de «memuru» kelimesinin 
ilâvesiyle «zabıta memuru» olarak tashihi lâzım-
gelmektedir. 

RElS — Malde, bu şekilde tashih edilmiştir. 
Madde hakkında söz istiyen var mı? , 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
Adalet Komisyonunun metni çok yerindedir, isa
betlidir. Yalnız «bulunmadığı» kelimesi belki bu 
isi bi az işgal eder. Bu itibarla, bulunmadığı ke-
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İimesinden evvel bir «hazır» kelimesinin konması ! 
yerinde olur. Çünkü bu, tatbikatta bulundu, bu
lunmadı diye bir sürü güçlükler doğurabilir. 
Onun için komisyondan rica ediyorum, «hazır» 
kelimesinin ilâvesini kabul buyursunlar. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; bu maddenin diğer İktisadi Devlet Ttşek-
küllerine de ilâvesi lâzımdır. Onun için vekil 
beylerden rica ederim, bu maddeyi diğer İkti
sadi Devlet Teşekkülleri kanunlarına da ilâve 
etsinler. Bu suretle bu müesseselerde işlenen 
birçok yolsuzluklar önlenmiş olur. 

REİS — Komisyon Feridun Fikri Düşün
selin mütalâasına ne diyor? 

KOMİSYON ADINA NUSRET KİRlŞÇl-
OĞLU (Çanakkale) — İştirak ediyoruz. 

REİS — Maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 26. — TCDD ye ait mallar, paralar 
ve her nevi kıymetler; Devlet malı hükmündedir; 
Bunlar aleyhine gerek kendi mensupları ve ge
rek sair kimseler tarafından işlenen suçlar Dev
let malları aleyhine işlenmiş sayılarak haklarında 
Türk Ceza Kanunun bu fiillere mürettep ceza
ları tatbik olunur. 

TCDD memurları Türk Ceza Kanunu tat
bikatında memur sayılırlar. 

TCDD istasyon, katar ve limanlarında fiilen • 
vazifeli bulunan memurlar buralarda bir suç vu-
kunda ve zabıta memuru hazır bulunmadığı tak
dirde işe zabıta teşkilâtınca el konuncaya kadar 
muvakkaten zabıta memuru vazifesini ifa ederler. 

RElS — Efendim; 26 ncı madde üzerinde 
başka söz istiyen var mı? Maddeyi oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Şimdi kararınıza göre, 27 nci madde oku
nacak. 

MADDE 27. — TCDD mevzuatına mugayir 
ve idarenin malî zararlarını istilzam eden ha
rekette bulunanlar hakkında TCDD memurları 
tarafından usulü dairesinde tanzim edilen za
bıt varakaları, sahteliği ispat olunmadıkça, 
mahkemelerce muteberdir. Şu kadar ki, âmme 
hukuku dâvası açılmasını icabedecek mahiyet
te olan fiiller hakkında umumi «hükümler cari
dir. 

TCDD işletme muamelâtına muhalif vukua 
gelen fiillerden dolayı idarenin tanzim edeceği 
zabıt varakaları salahiyetli Cumhuriyet Müd-
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deiumumileriıve tevdi ve müddeiumumilikler-
ce de sulh işlerine hakan mahkemeye havale 
olunur. Mahkemelerde TCDD nin bir mümes
sil bulundurmasına hacet kalmaksızın muhake
me icra olunarak keyfiyet hükme bağlanır. 

iSulh işleri gören mahkemelerden sâdır olan 
ilâmlar Cumhuriyet müddeiumumi]iklerince in
faz olunur. Yalnız müessesenin şahsi hakkına 
taallûk edenleri, Âmme Alacakları Kanunu hü
kümlerine göre tahsil edilmek üzere Cumhuri
yet müddeiumumilikl erince Maliye dairesine 
tevdi olunur. 

AHMET BAŞIBÜYÜ1K (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, bu maddede bir nokta üzerin
de durmak istiyorum : 

(Madde diyor ki; (Devlet Demiryolları İş
letmesi mevzuatı ve malları aleyhine işlenen fi
iller hakkında memurlar tarafından tutulan 
zabıt varakalarının sahteliği ispat olunabilir.) 
Muhterem arkadaşlar, (Devlet Demiryolları 
memurları tarafından tutulan zabıt varakala
rının sahteliği ispat olunur) denince bu, zabıt 
varakalarını hâkim tarafından tutulan zabıtlar, 
ilâmlar ve tapu memurları tarafından verilen 
tapu senetleri, noterler tarafından re'sen tan
zim olunan senetler cümlesinden addetmek de
mektir. Yani bunların hiçbir vakit aksi iddia 
olunamaz. Ancak sahteliği ispat olunabilir ki 
bu ela ayrı usul hükümlerine tâbidir. Zaptı ya
pan memurlar ve şahıslar hakkında ceza dâva
sı tahrik etmek ve bunun neticesi mahkûmiyet
lerini intaıç. ettikten sonra zabıt varakasının 
sahteliği ispat edilmiş addolunabilir. Bir tren
de giderken 3 - 5 yolcu kavga etmiş ve bu 
arada bir cam kırılmış olabilir. Camın kimin 
tarafından kırıldığı belli olmadığı için alâka
dar memurlar bunu ödemek mecburiyetindedir. 
Bu itibarla alâkalılar fail göstermek ve onun 
kırdığını söylemek ve bir zabıt varakası tanzim 
ederek müddeiumumiliğe vermek yoluna gide
bilir. Âmme dâvası açıldıktan sonra bu işte 
hiçbir alâkası olmıyan maznun vatandaş, camı 
ben kırmadım, vaka şöyle oldu, diye hâkime 
söyliyecek ama hâkim, oğlum bu zabıt doğru 
mudur, imzalar kendilerine ait midir? diye so
rar, maznun ise, zabıt varakasına bir diyece
ğim yok ama ben bunu kırmadım, bunu ispat 
ederim, dediği zaman buna ispat hakkını tanı
mıyoruz arkadaşlar. Halbuki tatbikatta daima 
yüzde elli aynı şekilde hâdiseler cereyan ettiği 
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sabittir. Orman dâvalarında hâkimlik yapmış I 
olarak söyliyebilirim; yüzde elli zabıt varaka
larının aksi sabit olmaktadır. Kaçakçılık hâ
diselerinde de aynıdır. Bununla vatandaşı ispat 
hakkından mahrum ediyoruz, hakkı müdafaa
dan mahrum ediyoruz. Memurlar ceza ve malî 
mesuliyetten kurtulmak için bunu vatandaşa 
yüklemek istiyebilir. Orman ve kaçakçılık iş
lerinde tutulan zabıtların aksi sabit oluncaya 
kadar vatandaşa ispat hakkı tanınmıştır. Bu 
•itibarla konuşulan maddedeki zabıt varakaları
nın da diğer kanunlarda yazılı zabıt varakala
rı gibi aksi sabit oluncaya kadar muteber vesa
ikten addedilmesitni işitiyorum. (Bravo sesleri). 

REİS — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın hak
kı vardır. Belki hatırı âlinizdedir, bundan iki ay 
kadar evvel müzakere ve kabul etmiş olduğumuz 
Trafik Kanununda, Trafik zabıta memurlarının 
tanzim etmiş oldukları zabıt varakası, aksi sabit 
oluncaya kadar muteber olduğu yazılıdır. Sahte
lik mükellefiyetini yüklenmemekteyiz. 

Sonra, bu kanunun içerisinde, zabıta memuru 
bulunmadığı takdirde Devlet Demiryolları memur
larının onların yerine vazife yapabilecekleri ya- I 
zili bulunmaktadır. Umumi hükümlere göre 
zabıta memurlarının tanzim ^tmiş oldukları 
zabıt varakası, hilafı sabit oluncaya kadar, mu
teberdir. Devlet Demiryolları memurlarının tan
zim edecekleri zabıt varakasının sahteliği ispa+ 

edilinciye kadar muteber olacaktır. Kanunun 
diğer hükümleri ile ahenkli bir halde değildir. 
Bu itibarla Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın tekli
finin kabulünü rica ederim. 

REİS — Komisyon sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET-

KİRİŞCÎOĞLU (Çanakkale) — Muhterem arka
daşlar ; şu ciheti arzedeyim ki, Adalet Komisyo
nu Bütçe Komisyonunun birinci ve ikinci fık
ralarını aynen kabul etmiştir. Ne Bütçe Komis
yonu ne de Adalet Komisyonu yeni bir hüküm 
sevketmemiştir. Burada mevcut bulunan hü-
kümler esasen bugün mer'i bulunan 1667 sayılı 
Kanunda aynen mevcuttur. Bu, hüküm katî bir 
zaruretin, ifadesi olarak kabul edilmiş ve tatbi
katta belki bir iki yerde aksamış ise de yine 
muazzam faydalar tevlit etmiştir. 

Bu itibarla Ahmet Başıbüyük v- Necip' Bil- I 
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ge arkadaşlarımızın mütalâalarına komisyon iş
tirak etmemektedir. 

Hâdise şudur efendim: 
Devlet Demiryolları yılda 55 milyon yolcu 

nakletmektedir ve bunun neticesinde 12 bin 
dâva mevcuttur. Bunlar üç, beş liralık tazmi
natı tazammun eden dâvalardır. Sahteliği sa
bit oluncaya kadar bu zabıt varakalarının mu
teber addedilmesi neticesinde mahkemelerce bu 
zabıt varakalarına istinaden karar verilmekte
dir. Eğer biz iki arkadaşımızın teklifini kabul 
ederek memurlar tarafından tutulan za
bıtları hilafı sabit olmadıkça muteber bir 
vesika şeklinde telâkkd edecek olursak 
bu takdirde zabıt varakaları mümzilerinin 
daima mahkemelere celbi zarureti ortaya çıka
caktır. Devlet Demiryolları memurlarının kad
ro kifayetsizliği esasen malûmdur. Bu dairede 
geceli, gündüzlü çalışan bu memurları katlanıl
maz bir mesaiye sürüklememek ve (bununla da 
seyrüsefer temin edilemez ise, umumu alâkadar 
eden seyrüseferi aksatmamak için bu memurla
rı iş başından fuzuli yere 3 liralık cam kırıldı 
diye uzaklaştırmamak ve mahkeme koridorla
rında bekletmemek icabeder. Bu itibarla Dev
let Demiryollarının hususiyetini nazarı itibara 
alarak ve birkaç istisnayı memleketşümul bir 
kaide ölçüsü saymıyarak mer'i metinde ve Büt
çe Komisyonunun metininde olduğu gibi zabıt 
varakalarının sahteliği sabit oluncaya kadar 
muteber sayılması zaruretine inanmaktayız. 
Yüksek Meclisin bu ciheti aynı şekilde mütalâa 
edeceğinden de emin bulunuyorum. 

REİS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Adalet Komisyo

nunca tedvin edilmiş olan maddenin birinci ve 
ikinci fıkraları üzerinde durmakta fayda oldu
ğu kanaatindeyim. 

Arkadaşlarımın bilhassa temas ettikleri za
bıt varakalarının .sahteliği ispat edilinceye ka
dar muteber olması hususundaki itirazları şah
san yerinde bulmaktayım. Bir zabıt varakası
nın sahteliği ispat edilinceye kadar muteber 
bulunması yolundaki hükmü kabul ettiğimiz ve 
bu suretle bu madde meriyete girdiği takdirde 
hakkında zabıt varakası tanzim edilmiş olan 
her vatandaşı mutlaka mahkemede sahtelik 
iddiası ile karşı karşıya bulunduracağız. Bun
dan başka ceza kararnamesi ile işin halledile
ceği hususunu da nazarı itibara alacak olursa 
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o takdirde vatandaşın asla işlediği iddia edilen ( 

fiilden, suçtan haberdar olmaması karşısında 
kendisine tebliğ edilmiş bir mahkeme kararı 
bulacaktır. 1930 tarihld Kanunda böyle bir hü- I 
küm vardı. Ama 1930 tarihinden 1953 senesi- | 
ne kadar bir hayli müddet geçmiş ve hukuk, 
alabildiğine şahsin teminatı bakımından ileri 
hükümler kabul etmiştir. Bu itibarla arkadaş
larımın mütalâasını yerinde bulmamaktayım. 
Aksi sabit oluncaya kadar zabıt varakası mute
ber olmalı ve aksi daima kabili ispat olmalıdır. 

Adalet Komisyonu, bu rapor sözcüsü geniş 
bir vukufla Devlet Demiryollarında nakledilen 
55 milyon kiişden ve 12 bin dâvadan bahsetti- i 
ler. Zannediyorum ki, dâva hususundaki tet
kikleri ihtilâfa maksur olsa gerektir. 12 bin j 
dâva mahkemeye olmasa gerektir. 

ADALET K. ADINA NUSRET KİRlŞClOĞ-
LU (Çanakkale) — Hükümetten aldık. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — İhtilâf olsa 
•gerek. 

Mahkemelere on iki bin dâva intikal ettiğini , 
bir an için bile kabul etsek, vatandaş hakkının 
ihlâl edilmesi için ona böyle bir hak vermemek 
aksini ispat etmek salâhiyetini tanımamak neti-
(cesine varmak doğru olmaz. Bundan başka 1930 
tarihli kanundaki takip yönünden vâki olan 
hükmü yine bu kanuna aynen almaktayız. Zabıt 
varakasını müddeiumumiliğe tevdi edecek. Müd
deiumumilik de sulh mahkemesine zabıt varaka
sını tevdi edecek. Bizzat Muhakemeler Kanunu 
ile kab"l ettiğimiz, bugün tatbik edilmekte bulu
nan umumi hükümlere göre müddeiumumi bir 
likidasyona gidecektir. Her zabıt varakası üzerine 
dâva açılacak olursa mahkemelerin işlerinin bu
günkünün 4 - 5 misline çıkması icabeder. Vatan
daş aleni bir muhakemeye sevkedileceğine göre 
Elbette ki aleyhinde kuvvetli delillerin bulunması 
lâzımdır. Bir zabıt varakası ki, vatandaşın işle
diği suçtan bazen de haberdar olmaksızın o zabıt 
varakası içinde derpiş olunan birçok fiiller de 
bulunabilir.. Bu müddeiumumiliğe gidecek, müd
deiumumilik de bir kalem muamelesi yapacaktır, 
işi doğrudar doğruya sulh mahkemesine verecek -
tir. Bu, umumi hükümlere uygun değildir. Müd
deiumumilik aleyhinde emare bulmazsa* fiil suç I 
teşkil etmiyorsa iş mahkemeye verilmemelidir, 
ademitakip karan verilmelidir. Binaenaleyh sulh 
mahkemesine verilir şeklinde olan ikinci madde- | 
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deki hükmün kaldırıılmasmı ben yerinde bulu
rum. Bu hususta bir teklifim vardır, Riyaset Ma
kamına arzedeceğim. 

REÎS — Hâmid Şevket ince. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Suç

lunun müdafaa hakkını teyit edici, temin edici 
hukuk âleminin çok esaslı bir darbımeseli vardır: 
öldür, as, fakat dinle! Hâkim, evvelâ tetkikma 
verilmiş bir rapor üzerinde hükmüne medar arı-
yacaktır. Hâkim, hakikati meydana çıkarmak 
için çalışacak. Bilhassa suçlunun mukaddes ta
nınan hakkı müdafaasını dinleyecek ve elde et
tiği vicdani kanaatle hükme varacak. 

Mazbata muharriri arkadaşımız; biz, yeni bir 
hüküm getirmedik, eskiden mevcut olan hükmü 
aynen huzurunuza sunuyoruz demekte ve fakat 
başkaca bâzı tadilât olduğundan bahseylemekte-
dir. Bu Meclis önüne sunulan tasarı, tadil şek
linde olsun, tesis şeklinde olsun, kabulü için o 
madde hakkında her vakit tasarruf hakkına ma
liktir. 1930 da kabul edilmiş bir hükmü, tadilen 
huzurunuza getiren encümen, bu madde, sabıkan 
kabul edilmiştir diye bizim aynen kabul etmeye 
bir mecburiyetimiz yoktur. Biz, tasarruf hakkı
na sahibiz. Halel ve hatan aşikâr olan bir mad
deyi kabul etmeye imkân yoktur. Adalet, asla bu
nu tecviz etmez. Bunu, mazbata muharririnin 
(lahikan da böyledir, sabıkan da böyledir) diye 
bize kabul ettirmesine imkân yoktur. Adalet bu 
hükümdedir diye bizi ikna etsin de parmaklan-
mızı kaldırmaya bizi sevkeylesin. 

Sonra soruyorum arkadaşlar; Noter Kanu
nunda bir re'sen tanzim usulü vardır. Ancak 
re'sen tanzim edilen bir senedin sahteliği iddia 
olunduğu takdirdedir k'i hâkim tetkikatı kazaiye-
sini o noktadan yapmaya başlar. Ne oluyoruz? 
Nihayet et ve kemikten mamul bir mahlukuz : 
İnsanız. İnsan olarak ne yapıyoruz, ne yapmak
tayız ve neler yapmaya kaadiriz. Böyle melekûti 
bir iddia ile meselâ : Falan adama bir zabıt va-
rakasiyle hakikaten bu fiilin faili mutlaktır, 
dedik, o adam ancak o varakanın sahteliğini is
pat edebilecektir. Fakat ne ile? Yani suçlu sa
nılarak hâkim önüne gönderilen adam, müzevver 
şahit bularak zabıt varakasının sahteliğini mi 
ispata kalksın? 

Arkadaşlar, bu hükümle her hangi bir suçu 
tetkik ve takdire salahiyetli kaldığımız hâkim 
burada o haklarından mahrum kılmıyor. Re'sen 
tanzim edilmiş senedin mahiyeti icraiyesi, kaziyei 
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muhkemenin icrasının aynıdır. Onun içindir ki 
burada «sahteliği sabit oluncaya kadar» denili
yor. Soruyorum mazbata muharririnden: Bu 
hüküm Trafik Kanununda daha mühim bir teh
didi ihtiva etmiyor mu? Orada hayat dahi mev-
zuubahistir. Burada bir ampul aşırmış, bir camı 
kırmış veya elindeki bir bıçakla bir yeri yırtmış; 
filhakika bunlar da memduh olan hareketler 
değildir ama, Trafik Kanununun istilzam ettiği 
şeylerin her hangi birisi hattâ en hafifi bundan 
ağırdır, bu itibarla bu fıkra, hukukan kabili 
müdafaa değildir. 

Sözcüyü kürsüye çağırıyorum, 'izah etsin, ken
disini dinledikten sonra cevabımızı tekrar veri
riz. Yalnız izahat ilmî olsun. Acele etmeyin 
Nusret Bey, ben arkadaşlarımı rahatsız eden bir 
adam değilim. Sen daima böyle mütalâalardan 
sinirleniyorsun, acele etme, gelirsin, konuşursun. 

REİS —• Hâmid Bey Heyeti Umumiyeye hi
tap' ediniz lütfen. (Gülüşmeler) 

HÂMİD ŞTVKET İNCE (Devamla) — Hâ
kimler delil üzerinde tevakkuf ettikleri ve müna
kaşa yaptıkları takdirde hükümleri muteberdir. 
Aksi halde hükmü muallel sayılır. Her hangi 
bir delil ki hâkimin tetkik ve takdirine arzedil-
memiştir, bu delil şayanı iltifat değildir. Bu hu
kukun esaslı prensibidir. Otomatikman her ka
nun, idari, adlî, askerî veya malî her kanunun 
takdirinde yetki hâkimin elinden alınamaz. Bu 
itibarla fazla konuşmıyayım, sizleri işgal etmiye-
yim. Buyur gel bakalım kürsüye, bizi ikna eyle 
Nusret Bey! (Alkışlar, gülüşmeler) 

REÎS — Nusret Bey, daha söz almış arka
daşlar var, komisyon namına onlara takdimen 
mi konuşacaksınız? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — 
Evet. 

REÎS — Buyurun. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — 

Efendim, Hâmid Şevket înee arkadaşımızın kür
süden ineceğini zannederek çıktım. Yani ko
nuşmasından bıkmış veya konuşmasından usan
mış olduğum için' yerimden ayrılmadım. Yal
nız Hâmid Şevket üstadımıza şunu söylemek 
isterim. Kendilerini dinlerken bâzı meselelerin 
hakikaten çok izam edilebileceğini görmüş olu
yorum. Bir facia karşısmdaymışız gibi, şahıs
lar hapse atılacak gibi bir eda ile veya bir teh
like varmışcasma konuştular. 

Hâdise bu değil arkadaşlar, evvelâ bu dâva
ların hangi hareketlerden neşet ettiğine bir 
göz atalım, bunun neticesinde ne ceza verilecek, 
ona bakalım. Bunu faciavi gibi tasvir etmeye 
değer mi değmez mi? O zaman daha iyi anlaşıl
mış olur. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Hak
kın büyüğü küçüğü olmaz. 

REÎS — Hâmid Şevket Bey, müdahale etme
yin. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Efendim, bu dâvalar biletsiz seyahat edenler, 
üçüncü, ikinci mevki bilet aldığı halde üstün 
mevkide oturanlar ve cam ve saire kıranlar hak
kında cereyan eder ve hiçbir zaman bunun mev
zuu 5 - 50 lirayı geçemez. Bunlar bu had için
deki nakdî tazminat kabilinden olan şeylerdir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Ya bü
tün koltukları bıçaklarlarsa? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Bütün koltukları bıçaklarlarsa buyuruyorlar, 
sonra da D. D. yollarının âmmenin selâmeti ve 
seyrüsefer için tahsis ettiği bir vasıtayı tahrip 
edenleri burada müdafaa ediyorlar, bunun iza
hı müşküldür, ben anlıyamıyorum. 

Arkadaşlarım, arzettiğim gibi, evvelâ bu dâ
valar biletsiz seyahat, aldığı biletin daha üstün
deki mevkilerde seyir edenlerle cam ve saire 
kıranlar hakkında tutulan zabıtlarla ortaya çık
makta ve 5- 50 lira arasında bir değer taşımak
tadır. Bunlar sulh hâkimlerinin karariyle, bir 
kararname ile - öyle izzet Akçal arkadaşımızın 
buyurduğu gibi alenî mahkemeye çıkma sure
tiyle değil. - tazminata raptedilmektedir. Bir 
cam kırmış, parasını verecektir. Fiil zabıt va
rakası mümzileri olarak üç dört kişinin imza-
siyle müeyyettir. Kabul ederiz; belki bir me
mur mesuliyetten kurtulmak için camı kırma
yan bir şahsı kırmış göstererek zabıt varakası ha-
zırlıyabilir. Bunun mahzuru vardır. Fakat biz 
diyoruz ki, mahzurun öte tarafında, daha mu
azzam bir mahzur vardır. Bu zabıt varakaları
nı hilafı sabit oluncaya kadar muteber addet
mek neticesinde memurları mahkeme koridor
larında bekletmek, zaten memur azlığı dolayı-
siyle rötarlı işliyen mekanizmayı büsbütün 
bozar. Bir şeyin iki mahzuru nazarı itibara alı
nır; bir yanda bir vatandaşın binde bir ihti
malle dahi olsa, zararı var diye bütün milletin 
seyrüsefer emniyeti bozulamaz. Ortada Hâmid 
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Şevket üstadımızın mübalâğalı olarak arzetti- I 
ği muazzam bir adaletsizlik yoktur. | 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muaz-
zam değil, fakat prensip ihlâl ediliyor. j 

REÎS — Ahmet Başübüyük. j 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, Sözcü arkadaşımın beyanının j 
birkaç noktasına cevap vereceğim. Üzerinde j 
•durulan hükmün eski kanunda mevcut olması 
bir mâna ifade etmez. Zaten bu kanunu be
ğenmediğimiz için yeni bir kanun tedvin edi
yoruz. 3 - 5 liralık meseleler için memurları 
mahkemelerde süründürmekten bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; bu yalnız Devlet 
Demiryollarında değil, bugün birçok dairelerde 
ezcümle orman ve gümrük idarelerinde 1, 2, 3 li
ra gibi cüzi meseleler için aynı şekilde mahkeme
lere dâvalar açılmaktadır. Tutulan zabıt va
rakalarının aksi sabit oluncaya kadar memur
ların mahkemelere geldiğine her zaman şahit 
olmaktayız Bu dairelerin işi ve dâvaları Dev
let Demiryollarınınkinden daha az mı ehemmi
yettedir? görüyorsunuz ki, umumî hukuk sis
temimiz bu şekildedir. Bu itibarla D. Demiryolları I 
memurlarının da mahkemeye gelmelerini tabiî 
görmek lâzrmdır. 

Arkadaşlar; hakkın azı çoğu olmaz, hak 
mevzuu bir lira olabilir, beş lira olabilir. Ama, 
nihayet bir mahkûmiyet meselesi karşısında 
kalan vatandaş ruhan muztarip olur. Bu iti- | 
barla ona hakkı müdafaayı tanımak, vesikanın 
daima aksini ispat etmek imkânlarını bahşet
mek lâzımdır. Kaçakçılık dâvalarında, orman 
dâvalarında daima, müşahede ettiğimiz bir ha
kikat, tutulan zabıt varakalarının asgari % 50 
sinin hilafı ispat edilmekte ve böylece hak te- İ 
zahür etmektedir. Niçin bunları da kabul et- j 
miyorlar? 12 bin dâvanın mevcut olduğunu i 
söylüyorlar. Ben şuna kaniim ki, bunun 6 bin 
tanesi hilafı hakikat zabıt varakalarına müste
nittir. Altı bin tanesi beraet edecektir. Eğer j 
metni olduğu gibi kabul edecek olursanız hepsi
nin mahkûmiyeti gayet tabiî olacaktır. 

Sonra meselâ kaçakçılık mevzuatı daha sey
yaldir. Hudutlarda kaçak eşya yakalıyan me
murlar her vakit suçun delillerini tesbit etmek, 
şahitlerini bulmak ve mahkemeye çağırmak ko
lay bir iş değildir. Buna rağmen kaçakçılık 
mevzuatı dahi kaçakçılık memurları tarafından 
tutulan zabıt varakalarını, hilafı sabit olunca- I 
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ya kadar muteber addetmiştir. Memurlar her 
vakit mahkemeye gelir. Bunun istisna tarafı 
neresindedir? Hangi kanunda sahteliği sabit 
oluncaya kadar muteber vesika hükmü vardır 
ki, biz bu kanunda bunu kabul edelim arkadaşlar. 

REÎS — Hükümet adına Ulaştırma Vekili 
buyurun. 

ULAŞTIRMA VEKlLÎ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — Muhterem arkadaşlar, bu kayıt ve 
bu hüküm Hükümetin teklifinde yoktur; Bütçe 
Komisyonunca konulan ve Adalet Komisyonun
ca tevsi edilen bir hükümdür. Fakat Hükümet 
bu hükme ve bu kayda iştirak etmek ihtiyaç ve 
zaruretini şundan dolayı duymaktadır: 

Arkadaşlarım, Devlet Demiryollarının husu
siyeti Yüksek Meclisinizce kabul Duyurulmak
tadır. Burada vâki olan alelade suçların mahi
yeti dahi vatandaşın emniyeti ve sıhhatini teh
dit edebilecek bir mahiyet alabilir. Bir camın 
kırılması vatandaşın zatürrie olmasına, bir kapı 
mandalının kırılması bir kazaya sebebiyet vere
bilir. 

Bir noktayı da arzetmek isterim: 1952 yılın
da taşman yolcu miktarı 55 milyonu bulmakta
dır. Her sene müessese 55 milyon vatandaşla 
karşı karşıya bulunan bugünkü Demiryollarının 
karşısında bulunduğu ihtilâf mevzularının sayısı 
on beş bini geçmektedir. Bunun içinde on bir 
bin küsuru dâvadır. Bu kayıt kabul edihniyecek 
olursa Devlet Demiryolları personeli on bir bin 
küsur dâva için mütemadiyen mahkemelere ta
şınır. Bu durumda Devlet Demiryolları perso
nelinin ve hizmetin mâruz kalacağı müşkülâtı 
yüksek takdirlerinize arzederim. Bu itibarladır 
ki, mevzuun hassasiyetini, ehemmiyetini arzet-
meye ihtiyaç duydum. 

REİS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim, dün Adalet Komisyonunda bu madde 
görüşülürken, benden evvel burada müdafaasını 
yapan arkadaşlarım gibi, komisyonda bu işin 
müdafaasını yaptım. Maalesef bunu komisyon
da dinletmek imkânı hâsıl olmadı. Benden evvel 
konuşan muhterem arkadaşlarım hâdisenin 
esaslı noktalarına temas ettiler. (Sahtelik sabit 
olunca) meselesine temas ettiler, aksi sabit olun
caya kadar teklifine bendeniz iştirak ediyorum. 
Dün komisyonda müdafaa ettik, kabul e tme
diler. 
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Şimdi, burada mühim bir mesele var arka

daşlarım, bu maddenin sonuna bir fıkra dana 
eklediler. Sulh mahkemeleri ve yahut sulh iş
lerine bakan mahkemeler tarafından, Devlet 
Demiryolları memurlarının tutmuş oldukları za
bıt varakalarına müsteniden kendileri bulun
maksızın, şahsi hak talebetmeksizin §ahsi hak
larının da tazminine karar veriliyor. Neticede 
bir ilâm çıkıyor ve bu da Hazineye havale edi
lerek bu şahsi alacak, dün kabul buyurduğu
nuz Kamu Alacakları yani eski tabiriyle Tah
sili Emval Kanununa göre tahsil edilecektir. 
Bu, hukuk sistemimizde ve hattâ bütün dün
yada görülmiyen acayip bir hükümdür. Çünkü 
ilâma bağlanmış hiçbir alacak, Devlete ait ol
sun, şahsa ait olsun, Tahsili Emval Kanununa 
göre tahsil edilmez. 

Komisyondan ve vekilden soruyorum; en 
diktatör memleketlerden bile olsa buna küçük 
bir misal verebilirler mi? Akıl ve mantık böyle 
bir şey kabul etmez arkadaşlar. Bizatihi Hazi
nenin malı olan alacaklar dahi mahkemelerce 
karara bağlandıktan sonra ilâmlar icra daire
sine verilir, bu suretle karar infaz olunur. 

(Burada icraya vermiyorlar, normal hukuk 
sistemini bırakıyorlar, vatandaşların kafasına 
vurarak alacaklarını tahsile kalkışıyorlar. 

İkincisi, diyorlar ki, efendim, memurları
mızın hepsini mahkemelere mi sevkedelim? Er
zurum'dan Edirne'ye giden bir vatandaş hak
kında Silivri civarında, cam kırıldı, tokmak 
kırıldı diye bir zabıt tutuyorlar, Silivri 
mahkemesine veriyorlar. 'Kars'ın bilmem han
gi köyünde ikamet etmekte olan o vatandaş 
kalkacak, Silivri'ye gelecek de koskoca bir 
teşkilât olan Devlet Demiryolları burada bu
lunmaktan istisna ediliyor. 

Arkadaşlar, bizim bir hukuk sistemimiz var
dır. İstisnalar konur ama hukuk sisteminin çiz
miş olduğu çerçevenin dışına çıkılamaz. Bun
lar hukuk sisteminin çizmiş olduğu prensiple
rin ve istisnaların üstüne çıkmışlar, ondan 
sonra da kilometrelerce öteye gitmişlerdir. 
Sonra da bunu size tasdik ettirmeye geliyor
lar. • üi:|.,;.; •• 

REİS — Mahmut (Moğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, kusura bakmasın, arkadaşlarımız, fikir
lerini illâki doğrudur diye iddia edebilmek için 
bâzan çok mübalâğalı yollara gidiyorlar. 
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1 (Bir arkadaşım bu madde ile hukuk orta 

yerden kalkıyor, dedi. Diğer 'bir arkadaşım da 
I dünyada böyle bir madde olmadığını iddia etti. 

Kabili ispat olmıyan mütalâa hudutları içeri-
I sinde kalmaktan başka işe yaramıyan... 

IHÜSEYÎN ' ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
I Sen ispat et. 

REİS — Rica ederim Hüseyin Bey, hatibin 
sözüne müdahale etmeyim bu itiyattan vaz ge
çin. Konuştunuz, işitiyorsanız tekrar söz alıp ko
nuşabilirsiniz. , 

Devam ediniz, lütfen... 
MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Ar-

kadaşlarım müdahale etmezlerse ben de bir az 
fikir beyanı gibi bir cüret göstereceğim. Hukuk 
kaideleri içtimai nizamı tanzim ve temin eden 
kaideler olduğuna göre bu kaideleri kurmak is
terken nazariyelerle realiteleri tevhit etmek mec
buriyetindeyiz. Yoksa hukuk kaidesi yapacağız 
diye içtimai nizamı bozacak şeyler yapmıya hu-

I kukan hakkımız yoktur. 
Şimdi hâdisenin içine girelim. Şu noktayı 

I bilhassa açıklamak isterim: Tahmin ederim ki 
Devlet Demiryolları dâvalarının büyük bir kısmı 
banliyö trenlerinde rastlanan biletsiz kaçak yol-

I culara inhisar eder ve onlardan cüzi miktarda 
I bir misil cezası gibi ceza alınır, neticesi gayet 
I basit bir şeydir. 
I Şimdi hukukan çok mantiki ve doğru görü-
I len fikirler karşısında bu bilet kaçakçılığını, bi-
I letsiz kaçak yolcu işini nasıl önliyeceğiz?.. Mah-
I kemeye gitmeyi dügünen, daima seyir halinde 
I ve mütemadiyen vukua gelen bu gibi hâdise-
I 1er karşısında ve arzettiğim gibi, neticesinde 
I pek az bir para cezası ile iktifa olunan bir hâ-
I dişe karşısında idarenin memurlarının ancak 
I aksi sabit olduğu takdirde muteber olmıyacak 
I olan ve daima aksi iddia edilecek olan bu za-
I bıtları tutma yoluna gideceklerdir. Binaenaleyh 
I bu pisikolojik durumu nazarı itibara almak sure-
I tiyle şimdi sahteliği sabit oluncaya kadar mu

teber olan bu vesikadan vazgeçmenin mümkün 
I olup olamıyacağını, realite ile bağdaşıp bağda-
I şamıyacağını düşünelim. Ama bir nokta daha 
I var: Her zaman küçük hâdise olmaz; büyük bir 
I hâdise karşısında, böyle sahteliği sabit oluncaya 
I kadar muteber olan bir vesika ile hâkime gidi-
1 lecek olursa bundan vatandaş mutazarrır olur. 
| Şu halde gerek komisyondan, gerek bu hu-
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susta fikirlerini beyan eden arkadaşlardan ve 
gerekse vekâletteki salahiyetli arkadaşlardan bir 
istirhamım var, acaba bu husus üzerinde düşü
nemez miyiz: Bu maddedeki hâdiseleri, ya ma
hiyet bakımından, veyahut muayyen bir bedel 
bakımından tahdit etmek suretiyle, meselâ, 50 
liraya kadar olan hâdiselerde sahteliği sabit 
oluncaya kadar, sair hususlarda aksi sabit olun
caya kadar diye koysak ve 3 liralık, 5 liralık, 10 
liralık hâdiseler için mütemadiyen böyle mahke
melere taşınmama yolunu tutsak zannediyorum 
ki hem hukuk nizamı bakımından, hem realiteye 
uyma bakımından çok yerinde olacaktır. (Mu
vafık sesleri). 

Komisyondan ve ilgili salahiyetli arkadaşla
rımdan bu husustaki noktai nazarlarını açıkla
malarını rica ediyorum. 

REÎS — Komisyonun bir mütalâası var mı 
efendim. 

NUSRET KlRÎŞOİOĞLU (Çanakkale) — 
Bildireceğim efendim. 

RElS — Buyurun. 
NUSRET KÎRİŞÇÎOĞLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar; Mahmut Goloğlu arkada
şımızın mütalâası cidden üzerinde durulacak bir 
meseledir. Bizim esasen bu maddeyi müdafaa 
ederken de arzettiğimiz gibi mevzuun değeri aşa
ğı yukarı 50 lira civarındadır. Dâvaların kısmı 
küllisi hakikaten bu ve bundan az değerdedir. 
Çünkü çok defa bir biletin misil cezası mevzuu-
bahis olmaktadır. Bu itibarla elli liraya kadar 
olanların sahteliği ispat edilene kadar muteber 
olması, daha fazla değer taşıyanların aksinin is
pat edilebilmesi esası komisyonumuzca uygun gö
rülmektedir. 

Bu arada diğer bir noktaya da temas etmek is
tiyorum ; zannediyorum Hüseyin Ortakcıoğlu «Bu 
paraların Âmme Alacakları Kanununa göre tah
sil edilmesi uygun değildir» buyurdular. Yeni 
kabul edildiği için, cümlenfece malûmdur; Âm
me Alacakları Kanunu hükümleri aşağı yukarı 
tamamen denecek nispette tcra iflâs Kanunu hü
kümleriyle mütenazır bulunmaktadır, tcra ve 
iflâs dairelerinin n,e kadar iş yığını altında bu
lunduğunu hepiniz bilirsiniz. Hükümetin Tah
sili Emval Kanununa göre, tahsilatta bulunan 
bir mekanizması mevcuttur, tcra ve îflâs Kanu
nuna göre yapılan takiplerde her muamele için 
bir talep icabetmektedir. Aşağı yukarı bu talep 
mecburiyetinden kurtarmak için bir istisna tanın-" 
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j maktadır. Bu Dünyanın her hangi bir yerinde 

görülmiyen bir garibeler gibi; Adalet Komisyo
nun yapmadığı kalmadığı gibi bir mütalâa ile 
izam edilecek bir şey değildir bu. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Siz ispat etseniz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KİRİŞCtOĞLU (Devamla) — tçinde bulundu
ğunuz komisyona biraz daha hürmetkar olsanız 
daha iyi olur, Hüseyin Bey. Meclisin bir komis
yonuna hakarete hakkınız yoktur. 

REİS — Hakaret bahis mevzuu değildir, ha
karet mevzuubahis olsa idi Riyaset müdahale 
ederdi, sözünüze devam ediniz. 

Hüseyin Bey,, hatibin sözünü kesmeyiniz. 
Müdahaleniz itiyat haline geldi. 

ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 
KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Arzettiğim gibi* 
bu iki kanun mütenazır hükümler ihtiva etmek
tedir. 

Amme alacakları icra dairelerince takıp edile
ceğine Hükümetin esasen kurula bulunan meka
nizması marifetiyle takip edilecektir. Biz bunu 
uygun görmekteyiz, bu itibarla mütalâaya iştirak 
etmiyoruz. 

Bir de müdahaleye ait hükümlerin bu madde 
île ihlâl edildiğine dair bir mütalâa serdedildi. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 365 ve 
mütaakıp maddelerinde, müdahalede müdahilin 
dâvayı her celsesinde takibetmesi lâzımdır ki, şahsi 
hakkına dair hüküm alabilsin. Bugün mer'i bulu
nan Ceza Usulü de, hazırlanan tasarı da aynı şe-

I kildedir. Yani şahsi hak talep eden müdahil dâ
vanın her celsesinde hazır bulunmaya mecbur-

I dur. Biz memur sıkıntısından bahsettik, sahte
liği sabit oluncaya kadar muteber olma hususu-

I nu kabul ettik, bundan başka bir de her cel-
I s'eye İdarenin bir avukat göndermesi gibi geniş 
I bir külfeti idareye tahmil edersek, zannederim 
I ki, bu İdareden yine biraz şikâyete başlarız. 
I REİS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bir 
I arkadaşımız burada, konuşurken bendenizin mü-
I balağa yaptığımı ifade etti. Komisyon sözcüsü 
I de aynı şeyi ifade etti. Dün komisyonda da 

sordum, bugün de soruyorum, diyorum ki, ilâ-
I ma bağlanmış bir alacağın, Tahsili Emval Ka-
I nununa göre tahsil edildiği hakkındaki hüküm 
I dünyada yoktur. Kendilerine kürsüde soru-
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yorum, beni mübalâğa ile itham edene de soru
yorum; böyle bir memleket varsa göstersinler, 
özür dileyeceğim kandilerinden. Bunu ispat et
sinler. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — özür di
lerim, bütün dünya mevzuatını bilmiyorum. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Arkada
şım Devlet alacaklarının icra marifetiyle, Tah
sili Emval Kanununa tebaan tahsil edileceğini 
dün kabul ettiğimiz kanunla ifade ettik. İlâma 
müstenit, icraya ait masarifi muhakemenin âm
me alacakları kanununa göre tahsil edileceği
ni bilmekteyiz. Arkadaşlarım ne endişe ediyor
lar ki, dün kabul ettiğiniz Âmme Alacakları 
Kanunu İcra Kanunundan daha mütekâmildir 
ve vatandaş lehine hükümler ihtiva etmekte
dir. Neden endişe ediyorlar? 

REİS — Hüseyin Bey Tüzük hükümlerini tat-
bika mecbur edeceksiniz, rica ediyorum. 

Halil özyörük, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU REİSİ HALİL ÖZ

YÖRÜK (İzmör) — Muhterem arkadaşlar, eğer 
Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımızın sözlerini 
buradan işitmemiş olsaydım belki huzurunuzu 
işgal etmiyecektim. Kendilerinin de bu teşek
külün uzvu olması haysiyeti ile Adalet Komis
yonunun hazırladığı bu rapordaki hükmünü/ı 
veya buna benzer hükümlerinin adaletsiz oldu
ğunu bu kürsüden ifade etmeleri doğru değil
dir, ağır bir sözdür. Bunun yerine hata etmiş
tir, zühul etmiştir kelimelerini de kullanabi
lirdi. Şu halde Adalet Komisyonunun birçok 
hâdiselerde kendisinin de ekseriyete iltihak et
mek suretiyle vermiş olduğu kararlardan bir 
kısmının adaletsiz olduğunu itiraf etmiş olduk
ları neticesine varıyoruz, bilmem ki bir komis
yon faaliyetinin böylece şaibelendirilmesi doğ
ru bir hareket midir? Her halde arkadaşım 
bunu zühulen söylemiş olacaklar, binaenaleyh 
sözlerini geri almalarını çok rica edenim. 

Efendim, bu 26 ncı maddede, filhakika «Bu
gün ceza usulünde mevcut olmıyan bir nevi ka
tiyeti ve sahteliği ispat oluncaya kadar yapıla
cak zabıt varakaları medarı hüküm olur.» şek
linde konan hüküm tamam&n Devlet Demiryol
larının faaliyetinde mevcut olan hususiyetler 
bakımından, eski hükmü teyit mahiyetinde, 
Adalet Komisyonunca kabul edilmiş oluyor. 
Malûmu âliniz beyyine, yand hukukta ispat va
sıtası olan şeyler ikrar, şehadet, hüceei katiye 
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I ve karînei kaatıa olarak sıralanmıştı. Fakat 

bugün usul hükümleri muvacehesinde bunları 
bu şekilde sıralamaya lüzum yoktur. Şimdi 
beytine dendiği zaman, bunun bir kısmının 
kati olması ve hâkimi takyit etmiş bulunması 
zaruridir. Size bir misal olarak arzedeyim. Bu
gün Gümrük komisyonlarınca tanzim edilmekte 
bulunan zabıt varakaları üzerine verilen karar
lar kabili itdraz olmak üzere verilmekte ve ma-
hiyeten bir katiyet ifade etmektedir. Bunların 
müstenidün ileyhi olan beyyine nedir? Zabıt 
varakalarından başka bir şey midir? Gümrük 

. komisyonları tarafları davet ederek bunlar üze
rinde tetkdkat yapmak suretiyle muhakeme mi 
icra eder? 

İşte size bir misal olarak arzediyorum bu
nu. Binaenaleyh sahteliği ispat olununcaya ka
dar muteber vesaikin olması lâzımgelir. Dev
let Demiryolları memurları tarafından tutula
cak zabıt varakalarının mahkeme tarafından 
kabul edilmiş bulunması halinin, usulde bdr 
istisna teşkil edecek surette, bu 26 ncı madde
ye konmasında asla prensiplere aykırılık ta
savvur edilmez. 

ıŞimdd, hâkimin mutlak kendi kanaati vicda-
niyesiyle hükmetmesi lâzımgeleceği hususunda
ki tezin, bâzı usul hükümlerinde mukayyet bu
lunması halinde, hâkimi takyit etmesi bakı
mından, vicdani kanaat meselesi bahis mevzuu 
olacaktır. Hâkim dbraz edilen delillere baka
caktır. Bunu kaideten kabul etmek asıldır. Biz, 
esas itibariyle Adalet Komisyonunda bu mese
leyi müzakere ederken, işin hususiyetini de na
zarı itibara almak suretiyle, bunu 26 ncı mad
deye koymuş bulunuyoruz. Hakikaten trenin 
seyri esnasında bâzı hâdiseler vukua gelebilir. Bu 
hâdiseleri tesbit ve teyit etmek için derhal bir 
zabıt varakası tanzim etmek icabeder. Bu zabıt 
varakası sahteliği sabit oluncaya kadar muteber 
vesaikten olsun ama hiçbir zaman bu zabıt va
rakalarını bir hâdisei mühimmede sahteliği id
dia edilmedikçe muteber zabıt varakaları mahi
yetinde telâkki etmeye imkân yoktur. Böyle bir 
telâkkiye hiçbir zaman gidilmemiştir. Binaen
aleyh eğer bir eksik görülüyorsa, (ki bu işte ha
kikaten bir tereddüt olabileceği arkadaşların söz
lerinden anlaşılıyor) bu 26 ncı maddenin esk'i 
şekli aynen buraya getirilmek suretiyle alındı. 
Devlet Demiryollarının alâkadar memurlarını 

I daima her hâdisede mahkemelere gidip bir mü-
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dahil veya şahsi davacı olarak işleri takip ve her 
celsede bulunma külfetinden kurtarmak maksa-
diyle buraya bu hükmü koymuş bulunuyoruz. 
Alâkadar memurların mahkemenin her celsesin
de bulunmaktan vareste olmalarım temin ede
cek olan şeyin, (sahtekârlık sabit oluncaya kadar 
muteber zabıt varakası) olması mahiyetinden 
başka bir şey değildir. Eğer muteber bir zabıt 
varakası değilse, sahte veya hilafı sabit bir za
bıt varakası ise alâkalı memurun, vekilin veya 
muakkibin hazır bulunması icabeder. 

Buyurdukları şey, Çorlu'da vukubulmuş bir 
hâdisenin suçlusu Kars'ta bulunuyormuş. Bina
enaleyh Kars'tan nasıl gelecekmiş Çorlu'ya. Azi
zim eğer- sahteliği sabit oluncaya kadar veya 
lı ila fi ispat oluncaya kadar muteber bir zabıtsa 
bunun suçlusu mahkemeye gelmiyecek midir? 
Suçlunun Kars'ta veya Ardahan'da bulunması 
bir sebep teşkil eder mi? Hakkında bir iddia 
vâki olmuş şahsını müdafaa için mahkemeye 
gelmesi lâzım değil midir? Onun Kars'ta bulun
ması dâvanın görülmesine mâni midir? Sahte 
veya hilafı sabit oluncaya kadar muteber veya 
isterse lâalettayin bir zabıt varakası olsun, her 
üc halde dahi mutlaka suçlu diye ortaya konul
muş olan adamın kendisini gelip müdafaa etme
si icabet m ez mi? Binaenaleyh Çorum'da, İzmir'
de filân yerde, nerede olursa olsun, ikametgâhı
nın ayrı yerde bulunması mâni teşkil edemez, 
usul bakımından bir fark irae etmez. 

Şimdi görülüyor ki hakikaten birtakım mah
zurlar mütalâa edilmektedir. Bir arkadaşımızın 
teklif ettikleri gibi, malî zararın veya hâdisenin 
ehemmiyetten Ari bulunması veya maddî zara
rın elli lirayı aşmamış bulunması halinde bu 
zabıt varakasının, a%si sabit oluncaya kadar, mu
teber vesika olarak kabul edilmesinde bendeniz 
de mahzur tasavvur edemem. Zaten bu zabıtlar 
trenin esnayı seyrinde vukua gelecek birtakım 
hafif hareketler ve suçlar için tanzim edilen şey
lerdir. Yoksa büyük bir hâdise, meselâ bir katil 
hâdisesi, yaralama hâdisesi gibi hallerde tren 
memurlarının tutacakları zabıt varakası bu ma
hiyette olamaz. Bu zabıt varakası hiçbir zaman 
âmme dâvası ikamesinde, sahteliği sabit olun
caya kadar muteber zabıt varakası mahiyetinde 
telâkki edilemez. 

REİS — Fehmi Açıksöz (Vazgeçti sekleri). 
Ulaştırma Vekili! 
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i ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Efendim, Yüksek Meclis, eğer 
I her hangi bir miktarın tesbitinde fayda mülâ

haza buyuruyorsa bugünün konjonktürü karşı-
I smda ihtiyaca cevap verebilecek rakamla hiz

meti aksatmıyacak olan rakam yüzle ifade edi-
I lebilir. Binaenaleyh, eğer Goloğlu arkadaşım bu ra-
I kamı 100 olarak kabul ederse İdarede mevcut 

olan dâvaları daha kolaylıkla ve daha çabuk 
halledilirle]*. 

I Bir diğer noktayı da, Yüksek Meclisin ıttıla-
I ma arzedeyim : Eğer bu madde kabul buyuru-

lursa Devlet, Demiryollarının bu işle tavzif 
edilmiş olan memurları, Avrupa menıleketle-

I rinden meselâ İngiltere ve İsviçre'de olduğu gi
bi, bir eğitim kursuna tâbi tutulacaklardır. 

I Ve bu mevzuda daha iyi yetiştirileceklerdir. 
I Bunu da Yüksek Meclisin ıttılaına arzede-

rim. 
REİS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, Devlet 

I Demiryollarının şahsi haklarının Cumhuriyet 
I müddeiumumilerinin delaletiyle Hazinece tah-
r sili hususunda Ortakcıoğlu arkadaşımızın iti

razlarını yerinde görmemek mümkün değildir. 
I Daha dün. kabul ettiğimiz âmme alacakları-
j nın tahsili usulü hakkındaki kanunun birinci 
I maddesiyle, haksız fiil ve haksız iktisaplardan 
I doğan alacakların dışında kalan alacakların tah-
I silini âmme alacaklarının tahsili usulü hakkm-
{ daki kanun hükümlerine tâbi tuttuk. Devlet 
j Demiryollarının alacakları ekseriya haksız fiil 
I veya haksız iktisaptan tevellüt etmektedir. Biııa-
I enaleyh haksız fiil ve haksız iktisaptan doğan 

alacakların bu karnına tevfikan Cumhuriyet 
savcılıkları basamak yapılarak, maliyece tah
sili yoluna gidilmesini, hem maliyeye lüzumsuz 

| bir külfet tahmil ve hem de bu kanunun pren
sibinin ihlâli bakımından yerinde görmemekte-

I yim. Ortakcıoğlu arkadaşımız yerinde bir iti
razda bulunmuştur. Kaldı ki, Devlet Demiryol-

I larını, İktisadi Devlet Teşekkülü haline koy-
| maktayız. Serbest işleme hakkını bu müesseseye 

veriyoruz. Binaenaleyh bu müessesenin serbest 
olarak işlemesi için kadrolarını tevsi etmek lü-
zumunu hissediyorsa etsin... Bir kısım, dâvalar-

\ da meclisi idare vazgeçebilme salâhiyetini haiz-

I dir. Ben bilhassa Sayın Bakandan ve Adalet 
Komisyonundan rica ederim, Hüseyin Ortakçı-
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. oğlu'nun teklifini kabul etsinler, prensibi ihlâl et

mesinler. 
Savcıların takip serbestisi de, Ceza Muhake

meleri Usulü Kanunu ile prensip olarak kabul 
edilmiş olmasına göre, burada 1930 tarihli im
tiyazlardan geçme bir kanun hükmünü aynen 
karşımıza getirmiş olmalarını yerinde bulma
maktayım. Cumhuriyet savcısı kendisine tev
di edilen her evrak üzerinde dâva açıp açma
ma hususunda muhtar bulunmalıdır. Lüzum
suz yere bir vatandaşı mahkemeye sevka hak
kımız yoktur. Katı bir istatistik verecek durum-
de değilim, fakat evvelce tetkik ettiğim rakam
lara müstenit hafızamda kalan mahkûmiyete 
ait rakam nispeti % 40 m altındadır, yani, 

.% 60 a yakın vatandaşı lüzumsuz yere ve böy
le bir hükme tevfikan zabıt varakaliryle müd
deiumumiler sulh mahkemelerine sevkediyor-
lar. Bir vatandaşı maznun olarak mahkemeye 
sevketmenin ağır mânası' vardır. Savcılıktaki 
işler daima gizlidir. Bunun sebebini, vatanda
şın şeref ve haysiyetinin vikayesinde aramalı
dır. Mahkeme koridorlarında bir vatandaşın 
maznun olarak beklediğini gören şahsın dima
ğında istifham uyanır. Bu itibarla, C. Savcıla
rının bu kabîl işlerde de ademi takip kararı ver
meleri hususunu komisyonun kabul etmesinin 
faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu suçlar ekse
riya çok basit suçlardır, Sayın arkadaşımız Ah
met Başıbüyük'ün dedikleri gibi, bir camrn 
kırılması veya bir koltuğun döşemesinin çizil
mesi veya yırtılması, kapınm kırılması can kur
taran ipinin çekilmiş bulunması ıgibi basit suç
lardır. Bu zararlardan dolayı birinci derecede 
trendeki personel mesuldür. Trendeki memu
run bu malî mesuliyeti bir başkasına tahmil 
edebilmesi için bir zabıt varakası tanzim ede
rek salahiyetli makama tevdi edeceğini nazar
dan ırak etmemek lâzımdır. Yani memur taz
minden kurtulmak için. bir şahıs aleyhinde bir 
zabıt varakası tutacak ve Cumhuriyet Müddei
umumiliğine tevdi olunan bu zabıt varakası 
müddeiumumilikçe bir likidasyona tâbi tutul
madan, fiil ile ilgisi bulunmıyan bir vatandaş, 
mahkemeye gidecek, aksini ispat edemiyecek. 
Peki, sahteliğini nasıl ispat edebilir? Basit bir 
şey değildir. Sahtelik kelimesini hu "kanunun 
metninde kabul ettiğimiz takdirde Cumhuriyet 
savcısı dahi zabıt varakası üzerinde asla ta
sarruf yapmaksızın bir iddianame ile işi mah-
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I kemeye vermek ve mahkeme de tek bir delil 

dinlemeksizin zabıt varakasına istinaden şahsı 
sorguya çektikten sonra mahkûmiyet kararı ve
recektir. Tehlikeli bir konudur. Adalet Komis
yonunda bu iş üzerinde çalışan arkadaşların 
ilmî liyakatlerine asla söz söylenemez, fakat 
tatbikat bu mahzurları önümüze getirmektedir. 
Ceza kararnamesi ile de işin çıkabileceğini dü
şünmek lâzımdır. Ben bir teklif ile Cumhuriyet 
Savcılarının işi mahkemeye tevdi etmeleri hu
susundaki mecburiyeti kaldırmalarını istemiş 
bulunmaktayım. Adalet Komisyonu sözcüsü ar
kadaşımla saym bakan bundan endişe ederler. 
Savcıların lüzumsuz olarak zabıt varakasında 
imzaları 'bulunan memurları davet etmek sure
tiyle hizmeti aksatacaklarından ve hazırlık tah
kikatı yapmaya kalkacaklarından bahis etmek
tedirler. Buna mahal yoktur. Cumhuriyet Sav
cısı sulç görüyorsa zabıt varakasına istinaden 
şahısların malûmatlarına müracaat etmek sure
tiyle, şahit dinlemeksizin dahi, mahkemeye bir 
iddianame ile dâvayı verebilir. Ama lüzum gö
rürse hazırlık tahkikatı yapsın. Alelade bir mü
zekkerenin altına bir derkenarla mahkemeye 

! işi tevdi etmesinde, Adalet bakımından fayda 
yoktur, vatandaşın hakkını ihlâl eden, açık bir 
haksuzlıkda vardır. Dün imtiyazla işliyen mü
esseselere verdiğimiz hakkı 1930 da Demiryol
larına vermişiz. Bu kanunla onu teyit etmiş ola
cağız. Hiçbir medeni memleketin mevzuatında 
böyle ibir kayıt bulunacağını tahmin etmemek-

I teyim. Savcılık teşkilâtı bulunmıyan İngiltere 
için sözüm yoktur. 

•Teklifimi verdim efendim. 
REÎS — 'Kifayeti müzakere takrirleri var. 

Şimdi komisyon arzu ederse Komisyona ve sı-
j rada bulunan bir Milletvekiline söz vereceğim. 

Komisyon adına sözcü buyurun. (Yeter ses-
I lerirtl 
I ADALET KOMİSYONU ADINA NUSRET 

KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — Bu mevzuda gö
rüşmeler hakikaten yeter. Fakat her konuşan ar
kadaş ortaya yeni bir mevzu attığı için komis
yonun görüşünü belirtmek zarureti hâsıl oluyor. 
Biraz evvel konuşan îzzet Akçal arkadaşım sah
telik sabit oluncaya kadar muteber olma kaydı-

| m kabul edersek savcılar evrakı hâkimlere tevdi 
i eder ve hâkimler de tetkiksiz karar verir, buyur

dular. Fakat kendileri bizzat konuşmalarının 
I bir başka yerinde bu dâvaların % 60 inin beraet-



le neticelendiğini belirttiler, kendilerinin tenakuz 
içinde bulunduğunu tebarüz ettirmek isterim. 
Sahteliği ispat yolu ile dâvaların % 60 ı bera-
etle neticelenirse bu husus için tereddüt edilme
mesi lâzımdır. Şunu da arzedeyim ki, Ceza Mah
kemeleri Usulü Kanununun 386 ncı maddesi mu
cibince bu kararlar ceza kararnameleriyle verile
bilmektedir. Mahmut Goloğlu arkadaşımızın 
önergesine iltihak ettiğimizi ifade etmiştik. Hü
kümet namına haddin 100 lira olması ve ondan 
aşağısı için bu hükmün mahfuz tutulması lüzu
mu belirtildi. Buna nazaran komisyonunuz metni 
şu şekilde hazırlamıtır : ( . . . . TCDD memurları 
'tarafından usulü dairesinde tanzim edilen zabıt 
varakalarından 100 lirayı geçmiyenler sahteliği 
ispat olunmadıkça, mevzuu 100 liradan fazla olan
lar hilafı sabit olmadıkça mahkemelerce muteber
dir.) Madde aşağıya doğru devam etmektedir, 

REÎS — Mahmut Goloğlu, takrir 50 liradan 
başlatıyor. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — 100 li
raya iltihak ediyorum. 

Feridun Fikri Bey, söz istemiştiniz. 
FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Komisyonun bu izahatından sonra vazgeçtim. 
REÎS — Takrirleri okutuyoruz. 

Başkanlığa 
Görüşülen maddedeki zabıt 'varakalarının 

(aksi sabit oluncaya kadar muteber vesaikten 
madut olduğunun) oya konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Çorum 
Ahmet Başıbüyük 

B. M. M. Başkanlığına 
27 nci maddedeki hükmün 100 lira ile tahdi

di ve daha fazlası için tutulacak zabıtların sah
teliği sabit oluncaya kadar muteberiyetinin ka
bulünü arzederim. 

Trabzon 
Mahmut Goloğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddenin 2 nci fıkrasın

daki «muhakeme icra olunarak» tâbirinden son
ra «veya ceza kararnamesi ile» tâbirinin eklen
mesini rica ederim. 

Niğde Mebusu 
Necip Bilge 

Varakalarında mevzuu 100 lirayı geçmiyen-
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ler (bu miktar dâhil) sahteliği ispat olunmadık
ça mevzuu 100 liradan fazla olanlar hilafı sabit 
olmadıkça muteberdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddenin 2 nci fıkrasın

daki «ve müddeiumumiliklerce de sulh işlerine ba
kan mahkemeye havale» tâbirinin çıkarılmasını 
arzederim. 

Rize 
izzet Akçal 

REİS —- Ahmet Başıbüyük'ün takriri en ay
kırıdır, okutacağım. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — iltihak 
ediyorum. 

(Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun tak
riri tekrar okundu) 

REÎS — Komisyon, redaksiyonunu ayrıca 
yapmak üzere bu takrire iltihak etmiştir. Bina
enaleyh ayrıca oyunuza arzetmiyorum. 

tZZET AKÇAL (Rize) — Efendim; söz isti
yorum. 

REÎS — Müsaade buyurun. (Reye reye ses
leri) 

Pyfendim; daha kifayeti müzakere takririni 
okumadık. Madde hakkında başka söz istiyen 
yoktu. Feridun Fikri Bey söz hakkından vaz
geçti. Onun için takrirlere geçildi. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim; müdafaa 
mevkiinde bulunan komisyonun, bir yalnız söz
cüsünü müdafaa mevkiinde görmekteyiz. Umumi/ 
Heyetin dünkü toplantısında bu mesele mevzuu-
bahis öldü. Usulde hüküm vardır: Komisyonca 
bu iş alınıp tetkik edilip karar verimedikçe 
sözcünün, (teklifi kabul ediyoruz veya bu su
retle maddeyi tadil ettik yolunda bir beyanda 
bulluHmialaM yerinde değildir. Gayet mühim, nok
talar üzerinde durulmuştur. Dün kabul ettiği
miz kanunla bu madde, taaruz halindedir, dedik. 
Şimdi bir prensip meselesi üzerinde komisyon 
sözcüsü karar alıyor. Halbuki komisyon .sözcüsü 
değil, ekseriyeti toplanıp bu kararı almalıdır. 
Prensip burada bölünüyor. Yüz liradan aşağısı 
için sahtelik iddiası kabul ediliyor, yüz liradan 
fazlası için sahtelik kabul edilmiyor. Aynı fiili 
kıymet ile bölmek, demek prensip yok, elemek
tir. Bu itibarla rica ediyorum: Komisyon sözcü
sü meseleyi komisyona aczetsin. Ekseriyet ha
linde konuşsunler, ondan sonra maddeyi formüle 
edip getirsinler. 
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REİS — Şimdi bir takrir daha geldi, onu 

da okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin hukuk prensiplerine uygun hale 

getirilmesi ve müzakereden faydalanılarak ye
niden tanzimi için Adalet Komisyonuna havale
sini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

REÎS T— Necip Bilge 'nin takririni okuyoruz, 
oyunuza arzedeceğim. 

Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin takriri tek-1 

rar okundu) 
KOMİSYON ADINA NUSRET KÎRÎŞCÎOĞ-

LU (Çanakkale) — iştirak ediyoruz. 
REÎS — Komisyon iştirak ediyor. Takriri 

nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

(Aykırı teklifleri oya koyuyoruz sesleri) Mü-
sade ediniz, bununla alâkası yok. tzzet Akçal'-
m takririni okuyoruz. 

(izzet Akçal'm takriri tekrar okundu) 
KOMİSYON ADINA NUSRET KÎRÎŞCÎOĞ-

LU (Çanakkale) — iştirak etmiyoruz. 
RElS — Komisyon iştirak etmiyor. Dikkate 

alınıp alınmamasını oyunuza arzediyorum; Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Komisyondan gelen maddenin komisyona 
havalesiyle yeniden imal edilmesine dair olan 
takriri tekrar okutuyorum. 

(Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 
takriri tekrar okundu). 

REÎS — Takriri oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuş, komisyona 
havale edilmiştir. Maddeyi takrirle birlikte ve
riyoruz. 

Lâyihanın bu maddesi komisyondan geldik
ten sonra mütaakıp maddelerini müzakere ede
ceğiz, bu itibarla geçiyorum. 

Şimdi gündemin ikinci defa görüşülecek işle
rinden sekizinci maddeye geçiyoruz. 

2. — Bina yapımım teşvik ve izinsiz yapı
lan binalar hakkında kanun lâyihası ve Bayın
dırlık, İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/196) [ l ] 

REÎS — Komisyon raporunda diğer işlere 

[1] 281 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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takdimen görüşülmesi teklif edilmektedir 

Diğer işlere takdimen görüşülmesini oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Diğer işlere takdimen görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen..? 
Necdet Açanal. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Muhterem 

arkadaşlarım, huzurunuza gelmiş olan kanun 
bilhassa gecekonduları istihdaf etmektedir. Mes
kenlerin ehemmiyeti izahtan varestedir. Mes
ken, demek, vatan demektir. Kendini bilmeye 
başlıyan bir çocuk vatan mefhumunu evinde 
arar. Basık tavanlı, râtıp ve karanlık bir evde 
büyüyen çocuk iiçin vatan mefhumu biraz ka
ranlıktır. 

Mesken demek, vatan demektir dedim. Haki
katen* ucuz ve sıhhi mesken inşa etmek demek, 
vatanın temiz taşından ve toprağından, gene bu 
vatanın temiz ve güzel havasını, sıhhat verici 
güneşin serbestçe ve bolca içerisine alacak bir 
vatan inşa etmek demektir. 

Menken bir belediyecilik meselesi değildir, 
bir sağlık ve sosyal yardım meselesidir, sağ
lam insan yetiştirme meselesidir, bir millî mü
dafaa meselesidir. 

Memleketimizde mesken var mıdır? Bunun 
üzerinde katiyen düşünmeden diyebiliriz ki, 
vatanımızda korkunç denecek kadar bozuk ve 
gayrisıhhi meskenlerin miktarı muhakkak ki, 
% 50 - 60, hattâ 70 in fevkindedir. 

Köylerimizde, hattâ şehirlerimizde ma
ğaralarda oturan vatandaşların ve ailelerin mik
tarı korkunç bir nispete varmaktadır. Avru
pa'da ve Amerika'da bu işler çok daha erken 
ele alınmış fakat, hâlâ bitirilememiştir, ikinci 
Dünya Harbinden sonra Almanya Ma 1 800 000 
mesken yapılmıştır, ingiltere'de 1 200 000 
mesken yapılmıştır. Amerika'da izbelerin te
mizlenmesi işine hâlâ devam edilmektedir. 

Bizde de bu işin ciddiyetle ele alınacağını Sa
yın Başvekil ve içişleri Vekili vai't buyurmuşlardır. 
Bu husus bizim kalplereimize inşirah vermekte
dir. Bundan birkaç gün evvel kabulünüze 
mazhar olan emlâk Kredi Bankasının ikraz nis
petlerinin artırılması ve sermayesinin 300 mil
yon liraya çrkarılması hakkındaki kanun, bundan 
sonra da huzurunuza gelmiş olan Bina yapımı Teş
vik ve izinsiz Binalar Hakkındaki kanun bu büyük 
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dâvanın öncüleridir, kısmı küllisi değildir. Sa
yın İstanbul Mebusu Profesör Dr. Nihat Beşad 
Belger Meclise bir kanun teklifi sunmuştur. 
Bu kanun teklifi Hükümetin salahiyetli ma
kamları tarafından tetkik edilmiş ve kabule 
mazhar bulunmuş, halen de Bayındırlık komis
yonuna gelmiştir. Bu kanun beynelmilel ölçü
lerde hazırlanmış ve memleketin tümünü kö
yünden en büyük şehre kadar nazarı dikkate 
almakta ve meseleyi daha esaslı bir şekilde hal
letmeye çalışmaktadır. 

Şimdi huzurunuza gelen kanun üzerinde bâzı 
hususlara işaret etmek istiyorum. Evvelâ bu ka
nun bize yeni bir şey getirmiyor. Esasen meri
yette bulunan bir tanesi Ankara Şehrine, Ankara 
Belediyesine ait, diğeri bütün yurda şâmil olmak 
üzere iki kanun var. Birisi 5218 diğeri 5228 nu
maralı kanunlardır. Bu kanunlar mezcedilmiş 
ve ayrıca gecekondular için hükümler ilâve edile
rek Meclise sevkedilmiş bulunmaktadır. Bu ka
nun yalnız şehirlerde oturan vatandaşlan istih
daf etmektedir. Bu kanunda ayııca düzeltilmesi 
lâzımgelen bâzı hususlar vardır. 

Şöyle ki; bu kanuna göre belediye meclisleri 
Hazineye veya hususi idarelere ait olan arsa ve 
arazileri vergi kıymeti üzerinden alıyor, bunları 
meskensiz veya meskene muhtrıç vatandaşlara da
ğıtıyor. Fakat burada bendenizin kanaatimce 
yapılan en büyük hata belediye meclislerine ga
yet n-cms salâhiyetlerin verilmiş olmasıdır. Bele
diye meclislerine bu kadar geniş salâhiyetler ver
mek tehlikelidir. Kanunda arsa ve bunlar üze
rinde yapılacak evlerin hangi kıstas ve hangi esas 
üzorinde vatandaşlara dağıtılacağı zikredilmiş 
değildir. Bu İmi büyük mahzurlar doğuracaktır. 

Bu mahzur ve tehlike ikidir arkadaşlar: Ev
velâ auistimpl tehlikesi vardır. Saniyen haklı 
olan, meskene muhtaç bulunnn vatandaşa mes
ken verilmemesi ve hakların zayi olması vardır. 
Bunların misalleri mevcuttur. Bundan bir müd
det evvel İstanbul Belediyesine ucuz ve sıhhi 
mesken yapması için 4 milyon lira tahsis edilmişti. 
Bu dört milyon lira, İstanbul milletvekilleri ar
kadaşlarımız çok iyi bilirler. Levent mahallesi 
diye her birisi 25 bin liraya malolmuş evlerden 
teşekkül eden bir mahalleye sarfedilmiştîr. Daha 
kültürlü bir halkın kontrolü altında bulunan İs
tanbul Belediyesi bunu yaparsa Anadolu beledi
yelerinin neler yapabileceğini tasavvur edebil
mek güç bir şey değildir. 
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I Şu halde kanaatime göre; tıpkı çiftçiye top

rak tevziini emreden kanunda olduğu gibi, bu ar
saların veya evlerin kimlere, hangi tercih sıra-
siyle dağıtılacağını bu kanunda tesbit etmek ge
rekir; Meselâ az veya dar gelirli vatandaşları; 
çok çocuklu aileleri, gayrisıhhi , verem yuvası 
olan evlerde oturmakta bulunanları tercih sıra
sının başına alabiliriz. 

Arkadaşlar, dar gelirli vatandaşlar da iki 
türlüdür : Bir kısmı bir arsa alabilecek veya 
onun taksitini ödeyebilecek iktidardadırlar, ikinci 
bir kısmı ise bunu da ödeyemiyeeek kadar fakir 
ve perişan bir haldedirler. Birinci kısım için be
lediye arsa tevzi etmelidir. Çünkü o vatandaşlar 
bu arsa üzerinde ve bilhassa Emlâk Kredi Ban-
kasının para ikraz şartları altında ev yaptırabi
lirler Fakat ikinci kısım yani ne ilk taksiti, ne 
de sonraki taksitleri ödiyemiyecek olan vatandaş
lar için belediye kendisi ev yaptırmalıdır ve bu 
ucuz ve sıhhi evleri katiyen. satmamalıdır. 

Bu kanunda satma hakkında da hükümler 
vardır. Bunun tamamen aleyhindeyim. Evle
rin satılması doğru değildir. Asgari yirmi beş se
nede amorti edilmek üzere hesaplanmış gayet 
ucuz kiralar üzerinden kiralanmalıdır. 

Sonra bâzı hükümler var, meselâ 17 nci mad
dede nazarı dikkatimi celbetıti: Gecekonduların 
yıkılmasında su getirmek, çarşı yapmak, dükkân 
yapmak ve başka sebepler ileriye sürülerek gece
kondular yıkılacak. Bunun tamamen aleyhinde
yim. Bir gecekondu ancak gayrisıhhi olduğu 
için, hastalık yuvası olduğu için yıkılmalıdır. İs
tanbul'da Topkapu'dan, Edirnekapı 'dar dışarı
ya doğru arazi üzerinde iki bin ev yapılmıştır. 
Bu evlerin p-ayet sıhhi şekilde yapılmış oldukla
rını ve hiçbir zaman yıkılması icap etmediğini 
oralara teşrif eden arkadaşlar görmüş olacaklar
dır. Sonra sermaye olarak belediye bu arsaları 
satmak suretiyle elde ediyor. Bu sermaye haki
katen cüz'idir; buna Devletin yardımı icabeder. 
Demin de arzettim, bu iş bir belediye meselesi 
değildir, sağlık ve içtimai yardım meselesi, ba
yındırlık meselesi, daha doğrusu bir millet mese
lesidir. Maddelere geçildiği zaman ayrıca ma
ruzatta bulunacağını. 

REİS —• Layihanın tümü üzerinde 'Çalışma 
Vekili, buyuran. 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlanm, ma-

I 1 umunuz olduğu veçhile ucuz mesken politikası-
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nın, ucuz mesken dâvasının mühim bir kısmını 
işçi evleri teşkil etmektedir. Maddelere geçildiği 
zaman Yüksek Heyetinizin bu konu ile alakalı 
hususlarda lüzum göreceği 'izahatı vermeye ama
de olacağım. 

Bu vesileden istifade „ ederek şu ciheti belirt
mek isterim ki, işçi meskenleri konusu Hüküme
tiniz tarafından ehemmiyetle ele alınan konular
dan birisidir. Bilhassa İhtiyarlık Sigortası Ka
nununda meveut bir hükme dayanarak yapıl
makta bulunan hazırlıklar hususunda Heyeti 
Aliyenizi kısaca tenvir etmek ilerdeki maddeler
de yapacağımız bâzı beyanların mesnedini teşkil 
edeceği mülâhazasiyle huzurunuzu bir miktar 
işgal'edeceğim. 

Arkadaşlarım, İhtiyarlık Sigortası Kanunu
nun 31 nci maddesinde, ihtiyarlık sigortası fon
larından karşılanmak üzere, işçilere yapılacak 
evler için bu evlerin kıymetinin '% 80 ine kadar 
kredi verihaesi derpiş olunmuştur. Bu maddeye 
istinaden İşçi Sigortaları Kanununun Emlâk 
Kredi Bankasiyle yaptığı bir anlaşma gereğince 
kurulmuş bulunan İşçi Mesken kooperatifleri 
kredi bakımından beslenmektedir, ve Vekâletim
de tesbit edilmiş olan programa göre, 4000 evin 
bu yıl yapılması derpiş edilmiştir. 

Bu vesile 'ile şunu da belirönek isterim ki, 
mesken dâvasının topyekûn ele alınmasının 
ikinci adımını teşkil eden bu lâyiha işçilere mes
ken temini bahsinde de bize bâzı kolaylıklar 
saflıyâcak durumdadır. 

Ucuz mesken dâvasını, eğer tasvibinize maz-
har olursa, bu kanun ile daha süratli ve daha 
mükemmel şekilde yürütmeye çalışacağız. 

Maddelerde ayrıca mâruzâtta bulunacağım. 
Lâyihanın tasvibinize değer mahiyetle bulundu
ğunu arzetmek isterim. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilikle görüşülmem 
hususunu teklif etmektedir. İvedilikle görüşül
mesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmjyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edü\ 
mis$r. 

Bhm Yapımını Teçvik ve îainriz Tapalan Bina
lar hakkında Kanun 

MADDE 1. — Belediye sınırları içinde be-
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I lediyenin mülkiyetinde bulunan ve bundan son

ra mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalar
dan belediye meclisi kararı ile belli edilecekler 
bu kanun hükümleri dairesinde mesken yapı
mına tahsis edilir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi oyu-
I nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
I Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Belediyeler, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki belediye sınırları içim
de Hazinenin ve özel idarelerin ve katma büt
çeli dairelerin (Vakıflar İdaresi hariç) beş se
ne için mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunup imar plânında belli 
bir ihtiyaç ve maksada tahsis edilmemiş bulu
nan arazi veya arsalardan imar plânına göre 
mesken yapılmasına elverişli olanlar, bedelle
ri devrin yapıldığı yıl Arazi Vergisine matrah 
olan kıymetleri üzerinden ve birinci taksitleri 
devri takibeden bütçe yılından itibaren başla
mak üzere, 10 yılda ve 10 eşit taksitte faizsiz 
olarak ödenmek şartiyle, belediyelere devir ye 
temlik olunur. 

Vergide kayıtlı kıymetleri bulunmıyan ar
saların kıymetleri, 5432 sayılı Kanun hükümle
ri dairesinde ve 2901 sayılı Kanun gereğince, 
o mahaldeki son tahrirde civarındaki arazi ve 
arsalara konan vergi kıymetleri emsal alınmak 
suretiyle tesbit edilir ve bu kıymetler devre 
esas tutulur. 

Bu maddede bahsi geçen arazi ve arsalar ev
velâ belediyelerin bugünkü imar sınırları için-

I de olanlardan başlamak suretiyle ve tanzim 
edilecek imar plânlan Bayındırlık Bakanlığın
ca tasdik edilmiş olmak kaydiyle devir ve tem
lik olunur. İmar sınırları zamanla ihtiyaca 
göre genişledikçe ve bunlara ait imar plânları 
tanzim ve tasdik edildikçe yukardaki fıkra 
hükmü uygulanır. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZO0SÜ HADİ 

Ht)SMAN (İstanbul) — Efendim, müzakereye 
esas olan Maliye Komisyonunun ikinci madde
sinin 6 ncı satırındaki (beş sene) kaydı fuzu-
lân girmiş oluyor. Buımn kaldırılmasını rica 
ediyorum. 

REİS — Bu maddede bir de «Bakanlık» tâ
biri vardır.' «Vekâlet» olarak tashih ediyor mu
sunuz? 

-im-
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KOMİSYON ADINA HADÎ HÜSMAN (İs

tanbul) — «Vekâlet» olarak düzeltmek lâzımdır. 
ZEKÎ AKÇALI (Seyhan) — iktisadi Devlet 

Teşekkülleri hakkında bir kayıt var mı? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÂDÎ HÜSMAN 

(istanbul) — Onlar şahsiyeti hükmiyeyi haiz
dir, hususi müessesedir. Yalnız özel idarelerle 
Devlet arsalarına mahsustur. Sümerbankm, 
Etibankm bir tesis için aldığı arsaların onlar
dan alınıp da mesken yapılması asla mevzııu-
bahis değildir. 

OALÎP KINOĞDU (Gazianteb) — Madde
nin başında (belediyeler, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihteki...) deniyor, bu yalnız o ta
rihe mi maksurdur, ondan sonra belediye sı
nırları genişlerse? 

HADÎ HÜSMAN (istanbul) — O zaman ica
bına bakılır. 

G-ALtP KINOĞLU (Gazianteb) — Daha aşa
ğıda (Elverişli olanlar, bedelleri devren) gibi 
kelimeler var.«. 

HÂDl HÜSMAN (istanbul) — Onlar hep 
düzeltilmiştir. Şimdi tashih edilmiş şekilde oku
nacaktır efendim. 

RElS — Bir sual var. 
NACÎ BERKMAN (Samsun) — Devir için 

kıymete esas olarak vergi kıymeti kabul edili
yor. Acaba belediyeler bu tasarrufu mütaakıp 
bir satış yaparlarsa, ahara devrederlerse bu tak
dirde kıymet esası ne olacaktır? 

HÂDl HÜSMAN (istanbul) — Mütaakıp 
maddelerde gelecektir, maliyet bedeli nazarı 
dikkate alınmak suretiyle olacaktır. 

REÎS — Maddeyi son şekl iy i okuyoruz: 

MADDE 2. — Belediyeler, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki belediye sınırları için
de Hazinenin ve özel idarelerin ve katma bütçeli 
dairelerin (Vakıflar idaresi hariç) mülkiyetin
de veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunup imar plânında belli bir ihtiyaç ve mak
sada tahsis edilmemiş bulunan arazi veya arsa
lardan imar plânına göre mesken yapılmasına 
elverişli olanlar, bedelleri devrin yapıldığı yıl 
Arazi Vergisine matrah olan kıymetleri üzerin
den ve birinci taksitleri devri takibeden bütçe 
yılından itibaren başlamak üzere, 10 yılda ve 10 
eşit taksitte faizsiz olarak ödenmek şartiyle, 
belediyelere devir ve temlik olunur. 

Vergide kayıtlı kıymetleri bulunmıyan arsa-
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I larin kıymetleri, 5432 sayılı Kanun hükümleri 

dairesinde ve 2901 sayılı Kanun gereğince, o 
maddedeki son tahrirde civarındaki arazi ve ar
salara konan vergi kıymetleri emsal alınmak 
suretiyle tesbit edilir ve bu kıymetler devre esas 
tutulur. 

Bu maddede bahsi geçen arazi ve arsalar ev
velâ belediyelerin bugünkü imar sınırları için
de olanlardan başlamak suretiyle ve tanzim 
edilecek imar plânları Bayındırlık Vekâletince 
tasdik edilmiş olmak kaydiyle devir ve temlik 
olunur, imar sınırları zamanla ihtiyaca göre 
genişledikçe ve bunlara ait imar plânları tan
zim ve tasdik edildikçe yukardaki fıkra hükmü 
uygulanır. 

RElS — ikinci maddeyi bu şekilde kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 3. — 2 nci madde gereğince devir 
ve temliki lâzımgelecek arazi ve arsaların, ma
hal, miktar ve kimlere ait olduğu hakkındaki 
malûmat ilgili belediyelerce doğrudan doğruya 
mahallî tapu idarelerinden istenir. Bu idareler 
bu istekleri en kısa bir zamanda ve her halde 
altı ay içinde yerine getirmeye mecburdur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
reyinize arzediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun neşrinden sonra 
2 nci madde mevzuunu teşkil eden arazi ve ar
salar ancak bunlara ihtiyaçları olmadığı veya 
beş yıl içinde devir almamıyacağı belediyelerce 
bildirildiği takdirde satılabilir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
i-eyinize arzediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 2 nci madde gereğince beledi
yelere devrolunacak arazi ve arsalardan şehir 
ve kasabaların ticari, iktisadi ve sınai faaliyet 
merkezlerini teşkil eden veya kesif bölgelerde 
bulunan ve bu sebeplerle alım ve satım değerleri 
yüksek olan imar plânlarına göre belirli bir mak
sada tahsis edilmemiş olan ve ucuz ev yaptı
rılması da uygun bulunmıyan arazi ve arsalar 

. ... tcra Vekilleri Heyetinin müsaadesiyle verilir. 
Bu arazi ve arsalar belediyelerce 2490 sayılı 

Kanun hükümleri dairesinde ve üzerlerinde 
imar plânına göre inşaat yapmak kayıt ve şar
tı ile satılır. Bu satışlardan elde edilecek gelir, 
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eh fazla gelir getiren millî bankalarda ilgili be
lediyeler adına açılan özel bir hesapta toplanır 
ve münhasıran yeniden vücuda getirilecek ma
hallerin, su, yol, meydan, kanalizasyon, elek
trik gibi âmme hizmetlerine mütaallik tesisle
rin vücuda getirilmesine harcanmak üzere döner 
sermaye teşkil edilir. 

Yukardaki tesisler vücuda getirilmedikçe ye
ni kurulacak mahallelerden arsa tevzii yapılmaz 
ve inşaata müsaade olunmaz. 

Belediyelere verilmiş olan arazi ve arsalar, 
âmme hizmetleri için tesis yapmak üzere alâka
lı dairelerce ihtiyaç gösterildiği ve bu yerlerde 
tesisin vücuda getirilmesi imar plânına uygun 
bulunduğu takdirde ödenmiş bedelleri geri veril
mek şartı ile belediyece iade olunur. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — 5 nci maddenin tashih-
li şeklini Biyaset makamına tevdi etmiş bulunu
yoruz. Şöyle olacaktır : «2 nci madde gereğin
ce belediyelere devrolunacak arazi ve arsalar
dan, şehir ve kasabaların ticari, iktisadi ve sınai 
faaliyet merkezlerini teşkil eden veya kesif böl
gelerde bulunan, ve bu sebeplerle alım ve satım 
değerleri yüksek ve imar plânlarına göre belir
li bir maksada tahsis edilmemiş olan ve ucuz 
ev yaptırılması da uygun bulunmayanlar, İcra 
Vekilleri Heyetinin müsaadesiyle verilir.» 

BEİS — Bayındırlık Komisyanu Başkanı. 
BAYNDIBLIK KOMİSYONU BAŞKANI 

SÜLEYMAN KUBANEL (Gazianteb) — Efen
dim, 5 nci maddede, belediyelere intikal eden 
arsadan kıymetli olanların nasıl satılabileceği
ne dair olan İçişleri Komisyonunda hazırlanan 
metinde bu işin İcra Vekilleri Heye
tine bırakıldığı görülecektir. Yalnız İc
ra Vekilleri Heyetinin müsaadesiyle ve
rilir kelimesindeki « verilir » fazladır. 
(lora Vekilleri Heyetinin müsaadesiyle bu 
arsalar 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
satılır) demek lâzımdır. Burada vermek keyfi
yeti yoktur, satılmak maksadiyje vermektir. 
Verme esasen ikinci maddeye göre olmuştur, 
Beşinci maddeye göre bu kıymetli arazinin sa
tılmasına İcra Vekilleri Heyeti müsaade ede
cektir. Yani, (İcra Vekilleri Heyetinin müsaa
desi ve 2490 sayılı Kanunun hükümleri daire
sinde, demek lâzımdır. 

7.1953 Ö : İ 
I BEİS — Bütçe Komisyonu Sözcüsü. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, burada bina 
inşasına müsait ve Hazine veya özel idarelere 
ait olan arsaların belediyelere devredileceği 
hüküm altına alınmaktadır. Fakat bu arsalar
dan bu maddede vasıfları ve mahiyetleri tâyin 
ve tesbit edilenler, yani şehir ve kasabaların 
ticari, iktisadi, ve sınai faaliyet merkezlerini 
teşkil eden, keşif bölgelerde bulunan ve bu iti
barla alım ve satım değerleri yüksek olanlar 
Ancak İcra Vekilleri Heyetinin müsaade ve ka-
rariyle belediyelere devredilebileektir. Yoksa 
bu arsaları kanunun umumi hükmüne göre doğ
rudan doğruya alâkalı daireler yani Devlet ve 
özel idareler 'belediyelere devir etmiyeceklerdir. 
Bunların değerlerinin çok yüksek olması, ikti
sadi ve ticari bölgelerde bulunması <ve saire gibi, 
hususiyetler nazarı itibara alınarak devrin, ya
pılması için icra vekilleri heyetinin müsaadesi
nin alınması şart konulmuştur. Bu müsaade 
alındıktan sonra belediye bunları ucuz mesken 

[ yaptıracaklara arsa olarak tahsis etmeyecek, 
bunları ucuz mesken yaptırmak üzere, fon teş
kil etmek maksadiyle, 2490 sayılı Kanuna göre 
satacaktır. Bu satış için icra vekilleri heyetinin 

I kararma lüzum yoktur mütalâasmdayız. Gerek 
hükümetin, gerek bizden evvel maddeyi tetkik 
eden komisyonların metinlerini bu şekilde anlı
yoruz. Bunun hilâfına bir mütalâa Yüksek He
yetinizce kabul edilirse ona bir diyeceğimiz 
yoktur, ' 

FERİDUN FİKBİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Kanunun maddesinde (İcra Vekilleri Heye
tinin müsaadesiyle verilir) deniliyor, iltibasa 
mahal vermemek için acaba (İcra Vekilleri He
yetinin karariyle devredilir) denilse daha vu-
zuhlu olmaz mı? 

B.v KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ HÂDÎ HÜS
MAN (İstanbul) — İcra Vekilleri Heyetinin 
müsaadesiyle devredilir dersek mesele kalmaz. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU BEÎSİ SÜ-
LEfYMAN KUBANEL (Gazianteb), ~ Eifen
dim, Bayındırlık Komisyonu ile Bütçe Korniş-

. yonu arasındaki ihtilâf işte buradadır. Yani 
Bütçe Komisyonu mevcut arsalar için, şunun 
kıymeti az; bunun kıymeti çoktur diye bir 
kıstas tâyin ediyor. Her arsa diğerinden kıy
metlidir. Tatbikatta Bütçe komisyonunun tek-

I lifi müthiş aksakbklar tevlit eder. Bayındırlık 
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komisyonu olarak ikinci maddede arsalar için 
kıymeti var veya yoktur diye bir şey demedik. 
Zaten tamamını belediyelere terkediyoruz; on
dan sonra bu arsaların içerisinde ucuz mesken 
yapmaya müsait yerler varsa fonun tesisi için 
onun satışını İcra Vekilleri Heyetine veriyoruz. 
Yoksa biz kalkar da şu veya bu arsa kıymet
sizdir diye bir tasnif yaparsak tatbikatta bele
diyelerin elini kolunu bağlamış oluruz,. Biz bu 
teşvik kanununu komisyonumuzda üç ay mü
zakere ettik, tatbikatla karşılaştırdık, ancak 
ondan sonra çıktı. Halbuki Bütçe Komisyonu 
zannediyorum ki bunun üzerinde fada durma
dı. Teknik bir iştir, tatbikatta, bir çok: yanlış
lıklar olabilir. Bunu îcra Vekillerine vermek, 
arzettiğim gibi, müşkiller doğurabilir. Yalnız 

t kıymetlilerin satışını İcra Vekilleri Heyetine 
'bırakmak aksi halde olanları belediyelere terk-
etmekle bu kanundan pek fazla fayda sağlamış 
olmayız. 

REİS — Buyurun Hadi Bey. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, bizim kanaa
timize göre madde, Bayındırlık Komisyonunun 
mütalâası veçhile tesbit ve kabul edilirse, tatbi
katta daha büyük karışıklıklar olabilir. Hattâ 
Bütçe Komisyonunuz «bu ayrı hükmi şahsiyetleri 
haiz bulunan Devletin ve özel idarelerin kendi 
mülkiyetindeki arazi ve arsaları vergi kıymetleri 
üzerinden, bu maksatla dahi olsa, topunu birden 
devretmek için İcra Vekilleri Heyetinin müsaa
desi lâzımdır» noktası üzerinde de durdu. Fakat 
bilâhara yapılan müzakereler sonunda şöyle bir 
neticeye vardı : Gayet kıymetli arsalar vardır, 
meselâ İstanbul'da Balıkpazarında yahut Gala-
ta 'da bir arsa vardır. Eğer biz umumi olarak 
bütün arsaları devredecek olursak esasen ucuz 
mesken dâvasını halledecek bir arsa olmaktan 
çıkar. Bu itibarla Bütçe Komisyonu olarak sade
ce bunların dunda burada mahiyetleri ve hu
susiyetleri tesbit edilen ve bundan dolayı da de-
jğerleri çok yüksek olan arsalar dışındaki asıl 
maksada hadim olacak arsaların toptan, karar
sız (yani İcra Vekilleri Heyetinin müsaadesi lâ-
hik olmadan) devrini muvafık gördük. Bunun 
dışındaki arsalar için İcra Vekillerinin müsaa
desi lüzumuna kani olduk ve işi bu müsaadeye 
bağladık. 

Bu devir asla ucuz mesken dâvası için vası-
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[ ta değil, vasıtalı bir yardım olacaktır. Zira bele

diyeler bunları mesken yapacaklara vermiyecek 
satıp mesken yapmak üzere fon tesis edeceklerdir. 

Böyle olunca bütün arsaları toptan ve müsaa
deye bağlamadan devretmek, kıymetli olanları
mın satışı için müsaadeye lüzum göstermek şek
linde bir muamelenin mânası kalmaz. Müsaade 
niçin alınır?. Bütün devir olduktan sonra kıy
metlisi, kıymetsizi ayırmak; kıymetlisini satmak 
için de belediye İcra Vekillerinden müsaade ala
cak bunun mânası yoktur. 

Lütfetsinler, Maliye Encümeni de bizim nok-
tai nazanmızdadır, bizim maddemizi kabul eder
lerse hakikatlara, realitelere ve maksada tamamen 
uygundur. ; 

KÂMİL KOZAK (Bolu) — İkinci fıkrada 
bahsedilen su, elektrik tesisatı gibi tesisler ya
pılmak üzere yeni mahalleye arsa tevzii yapıla
maz, diyor. Şayet bir kasabada su, kanalizas
yon tertibatı noksan olduğu takdirde burada ar
sa tevzi edilemiyeeek midir? 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Metin ga
yet açıktır, diyor ki : «Bu arazi - kıymetli olan 
arazi - belediyelerce Artırma, Eksiltme Kanu
nuna göre üzerlerinde imar plânına göre inşaat 
yapılması kaydü şartı ile satılacaktır. Bu sa
tışlardan elde edilecek gelir, en fazla gelir geti
ren millî bankalarda ilgili belediyeler adına açı
lan özel bir hesapta toplanır. Ve münhasıran 
yeniden vücuda getirilecek mahallerin, su, yol, 
meydan, kanalizasyon, elektrik gibi âmme hiz
metlerine mütaallik tesislerin vücuda getirilme
sine harcanmak üzere döner sermaye teşkil edi
lir.» 

Ancak yeniden bir mahal vücuda getirile
cekse oranın evvelâ suyu, kanalizasyonu yapıla
caktır. 

KÂMİL KOZAK (Bolu) — Üçüncü fıkra
yı sormuştum. Yukardaki tesisleri vücuda getir
memiş bir kasabada kanalizasyon ve suyu henüz 
başlanmamıştır. Bu tesisler vücuda getirilmemiş, 
tesisat yapılmamıştır. Bu noktanın açıklanma
sı lâzımdır.. 

HADİ HÜSMAN (Devamla) — Bizde dai
ma mahalleler önden yapılır, diğer tesisler de 
arkadan gelir. Böyle olduğu içindir ki, külfetli 
oluyor. Bir prensip ortaya konuyor : Yeniden 
vücuda getirilecek mahaller için belediyeleri bu 

I gibi ihtiyaçları yapmaya mecbur tutuyor... 
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KÂMİL KOZAK (Devamla) — Bir kaza 

farzedm ki, kanalizasyon tesisatı yoktur. Bu 
söylediklerim zapta geçerse mesele yoktur... 

HADİ HÜSMAN (Devamla) — Nasıl düşü
nüyorsanız o şekilde yazılı bir teklifte bulunur
sanız onun üzerinde konuşuruz... 

KÂMİL KOZAK (Devamla) — Bir kasaba 
ki, suyu kanalizasyonu yoktur.... 

HADİ HÜSMAN (Devamla) — Bir teklif 
yaparsınız konuşuruz... 

KÂMİL KOZAK (Devamla) — Zâtı âlini
zin bu husustaki fikri zapta geçerse mesele kal
maz... 

HADİ HÜSMAN (Devamla) — Neyin zab
ta geçmesini istiyorsunuz? Ben anlıyamadım. 

REİS — Memiş Yazıcı!. 
MEMlŞ YAZICI (Erzurum) — Özel idare

lere ve Emvali Millîyeye ait arsaların belediye
lere, ucuz mesken yapılmak üzere verilmesi 
1948 de mevcut bir kanun mevzuudur. Bu, bir
çok yerlerde tatbik edilmemiştir. Istisnaen bel
ki bâzı yerlerde tatbik edilmiş bulunmaktadır. 
Fakat o zaman bu arsalar bedeli mukabilinde 
verilmiyordu. Şimdi belediyelerin, hudutları 
içindeki imarı temin edebilmeleri için İller Ban
kası ve Hükümet tarafından belediyelere esaslı 
ve büyük yardımlar yapılırken bu arsaların 
belediyelere, velevki 10 sene müddetle olsun, 
para ile satılması yerinde değildir. Buna ilâ
veten bu arsalardan geri alınması icabedenleri 
de Hazine, verdiği bedelle, almak istiyor. Ve 
arada beş senelik bir müddet de vardır. Bu beş 
sene içinde kıymet artarsa belediye aldığı fiatla 
neden vermek mecburiyetinde kalsın? 

Sonra bu ucuz ev yaptırmak için icabeden 
fonu, bu belediyeye verdiğimiz takdirde üzerin
de ucuz mesken yapılmasına imkân olmıyan bu 
yüksek kıymetli arsaları hangi mikyasla ölçece
ğiz? Buna dair de bir kayıt yok. On lira ola
nını mı, yüz lira olanını mı, bin lira olanını mı? 
Bunun ölçüsünü kim takdir edecek? 

Binaenaleyh maddenin ona göre düzenlen
mesi ve bilhassa evvelce parasız verilen arsaların 
şimdi belediyelere yük tahmil eder şekilde para 
ile verilmesi hiç de doğru değildir. 

REİS —»Komisyon. 
BAYINDIRLIK K. REİSİ SÜLEYMAN 

KtJRANEL (Gazîariteb) — Arkadaşlar, bu ka
nunun ruhu üç madde içindedir. 2 nci, 5 nci ve 
9 ucu maddeler. Bunların dışındaki maddeler 
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o kadar haizi ehemmiyet değildir. Bu bakımdan 
bu madde" üzerinde ısrar ediyoruz. Vaktinizi al
dığımdan dolayı özür dilerim. 

İçişleri Komisyonu ile Bayındırlık Komisyo
nu bu maddede imar plânı dâhilinde bulunan 
bütün arsaların belediyelere devrini kabul et
miştir. Yalnız Bütçe Komisyonu burada bir 'is
tisna fıkrası kabul etmiştir. Bunlar içerisinde 
kıymetli olanlarını devrederken İcra Vekilleri 
Heyetinin müsaadesini alalım diyorlar. 5228 sa
yılı Kanunda buna benzer bir hüküm vardır. 
Aradan seneler geçtiği halde bu madde işlemedi 
ve belediyeler zerre kadar istifade edemedi. 
Eğer 5228 sayılı Kanunun hükmünü burada bı

rakacak olursak eski hamam eski tas olur. Bu 
itibarla Bütçe Komisyonunun teklifi yerindedir. 
Bütçe Komisyonunun teklifinin kabulünü rica 
ediyorum. Aksi takdirde eski hükmü aynen baki 
bırakmış olacağız. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Usul hakkında arzedeceğim. Devlet namına sahibi 
mal mevkiinde olan Maliye Vekili ne diyor, bu 
noktai nazarlardan hangisine iştirak ediyor î 
İcra Vekilleri karariyle mi verilsin, yoksa alel
ıtlak mı terkedilsin, öğrenelim.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, kıymetli 
arsaların devri meselesi çok mühimdir. Faraza 
İstanbul'da Galata'da arsa var, Ada'da arsa var, 
Kızıltoprak'ta, sur dışında veya Kasımpaşa'da 
da arsa var. Ankara'da Kızılay'da arsa var, 
Etlik'te arsa var. Kıymetli arsaların doğrudan 
doğruya belediyelere devri katiyen doğru değil
dir. kıymetli arsaların ancak Bakanlar Kurulu 
karariyle devri belki düşünülebilir Bu hususta 
Bayındırlırhk Komisyonu Sözcüsü arkadaşımızın 
söyledikleri gibi devir işinin Bakanlar kurulun
dan geçmesi kanunu aksatacak bir şey de değil
dir. Kıymetli arsaların Bakanlar Kurulu ka
rariyle devri bir ihtiyat tedbiridir. Devir işinin 
Bakanlar Kuruluna bırakılması birtakım şikâ
yetleri ve hâdiseleri bertaraf edici ve birtakım 
sözleri önleyiei bir hükümdür. Onun için Bütçe 
Komisyonunun tertiplediği maddenin kabul edil
mesini rica ederim. 

Belediyelere devredilen arsalara bilâhara 
bir dâire tarafından ihtiyaç duyulacak olursa, 
meselâ MîHı Eğitim Vekâleti o arsa üzerinde 
oküV inşa etmek istiyecek olursa belediyeye devri 
yapıldığında nasil bu arsa, belediyeye nasıl ver-
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ği kıymeti üzerinden devir edilmiş ise yine aynı 
kıymet üzerinden Hazineye devredilecektir. 
Arkadaşlarımız pekâlâ takdir buyururlar ki, ara
dan bir zaman geçtikten sonra, bu arsanın vergi 
kıymeti ile rayiç kıymeti arasındaki fark büyük 
olacaktır. (Doğru sesleri). Âdeta bedelsiz dene
cek bir kıymetle devredilen bu arsaların bilâ-
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hara ihtiyaç vukuunda, meselâ mektep yapmak 
gibi bir maksat için geri alınmak istendiği tak
dirde yine aynı kıymet üzerinden Hazineye in
tikali lâzımdır ve öyle olacaktır. 

RElS — Efendim, öğleden sonra saat 15 te 
toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,30 

ÎKİNCÎ OTUBUM 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTtPLEB : îhsan Gülez (Bolu), Füruzan Tekil (İstanbul) 

« M » 

RElS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Bursa seçim çevresi mebuslarına kadar yok

lama yapıldı) 
REİS — Oturumu açıyorum efendim. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'ın, îs-
kederun'da polisler tarafından Karslt Abbas 
Öner'in öldürülmesi ve esinin yaralanması sebe
binin tahkik edilip edilmediğine dair sözlü soru
sunun geri verilmesi hakkında takriri (4/370, 
6/1021). 

Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Reinliğe 
Karslı Abbas öner ' in İskenderun'da polis

ler tarafından öldürülmesi ve eşi Elvan'in yara
lanması sıebebine ve bu hususta tahkikat yapı
lıp yapılmadığına dair olup Yüksek Meclisin 
gündeminde bulunan sözlü sorumun geri veril
mesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Hüsamettin Tuğaç 

RElS — Soru geri verilmiştir efendim. 
Efendim, Devlet Demiryolları tasa

rısına ait 27 nci madde komisyondan gelmiştir, 
okutuyoruz efendim. 

MADDE 27. — TCDD mevzuatına mugayir 
ve idarenin malî zararlarım istilzam eden hare
kette bulunanlar hakkında TCDD memurları 
tarafından usulü dairesinde tanzim edilen zabıt 

varakalarından mevzuu 100 lirayı geçmiyenler 
(Bu miktar dâhil) sahteliği ispat olunmadıkça 
mevzuu 100 liradan fazla olanlar hilafı sabit ol
madıkça muteberdir; şu kadar ki, âmme hukuku 
dâvası açılmasını icabedecek mahiyette olan fiil
ler hakkında umumi hükümler câridir. 

TCDD işletme muamelâtına muhalif vukua-
gelen fiillerden dolayı idarenin tanzim edeceği 
zabıt varakaları salahiyetli Cumhuriyet Müddei
umumilerine tevdi ve Müddeiumumilikçe de 
sulh işlerine bakan mahkemelere havale olunur. 
Mahkemelerde TCDD nin bir mümessil bulun
durmasına hacet kalmaksızın muhakeme icra 
olunarak veya ceza kararnamesiyle keyfiyet 
hükme bağlanır. 

Sulh işlerini gören mahkemelerden sâdır olan 
ilâmlar Cumhuriyet Müddeiumumiliklerince in
faz olunur. Yalnız müessesenin şahsi hakkına 
taallûk edenleri, Âmme Alacakları Kanunu hü
kümlerine göre tahsil edilmek üzere Cumhuriyet 
Müddeiumumiliklerince Maliye dairesine tevdi 
olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyeneler... Madde kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun geçici 11 nci maddesi 
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metinden çıkarılmıştır. Tatbik maddelerini oku- I 
yoruz. 

MADDE 30. — Bu kanun neşri tarihinde I 
meriyete girer. 

Yüksek Reisliğe 
Kabul edilen diğer maddelere uygun olmak 

üzere 30 ncu maddedeki «meriyete» kelimesinin 
«yürürlüğe» kelimesi ile değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Niğde Mebunu 
Necip Bilge 

BEİS — Komisyon noktai nazarını bildire
cektir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, sadece bir t 
kelime üzerinde durmak biraz doğru değil gibi 
gözükür ama Bütçe Komisyonunuz meriyet mad
delerini âdeta formüşlestirmiştir. Meselâ «bu ka
nun neşri tarhnde yürürlüğe girer», «bu kanunun 
İcrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur» şek
linde bir formülü kabul etmişizdir. Bütçe Komis
yonunuz kendisine gönderilen metinlerde deği
şikliği ve tertibi böyle yapmaktadır. Bu bir 
değişikliktir. Takdir sizindir. Bizim metnin 
kabulünü rica ediyoruz. 

REİS — Komisyonun mütalâasını dinlediniz. 
Şimdi değiştirgeyi reyinize arzediyoum. Kabul 
edenler. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, öner
ge reddedilmiştir. 

Maddeyi oyuııza arzediyorum. Kabul «dener... 
Emiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzedi
yorum. 

REÎE — Bina yapımını teşvik kanunu tasa
rısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Beşinci madde üzerindeki görüşmelerde söz 
Mehmet Dâim Süalp'mdır. 

MEHMET DÂİM SÜALP (Sihri) — Muhte
rem arkadaşlar; müzakeresi yapılan kanunun 
esası ve ruhu mskensiz vatandaşlara ucuz men
ken temin etmektir. Bu düşünce ile hareket eden 
Hükümet tasarısında; Hazineye, iktisadi Dev- | 
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let Teşekkülerine, özel idareler, mülhak Bütçeli 
dairelere ait arsaların vergi kıymetleri üzerin
den belediyelere devri istenmektedir. Fakat ka
nunun ruhuna bağlı kalmak için kıymetli yani 
alım ve satımı yüksek olan veyahut sahası 5 
bin metreden küçük arsaları bu kanunun dışında 
bırakmış idi. Gaye ucuz mesken yapmak oldu
ğuna göre kıymetli arsalarda ucuz mesken yap
mak maksada uygun değildir. 

Hükümet bunu düşünerek arzettiğim şekilde 
tasarıyı getirmişken Bayındırlık Komisyonu bu 
kayıtların hepsini, - 5 000 metre kaydı da dâhil -
kaldırıyor ve arsalar, sahası ve kıymeti ne olursa 
olsun, belediyelere vergi kıymetiyle devredilsin 
diyor. Belediyeler ne yapacak bu arsaları? Mez
kûr komisyon bunu şu şekilde teemmül etmiştir; 
Belediye bu arsalara ucuz ev yapamıyacak ve 
yaptıramıyacaktır. O halde bunları ucuz bedelle 
alsın, ticaretle satsın, elde edeceği kârdan bir 
fon tesis etsin, ve tesis edeceği yeni mahallelerin 
yol, havagazı, su, elektrik ve kanal masraflarım 
bu fondan temin etsin. 

Muhterem arkadaşlar, bu düşünce filvaki 
doğruca gibi görünüyor amma biz kanunu tezek
kür ederken şuna muttali olduk. Belediye bu ar
saları Hazineden, iktisadi Devlet teşekküllerin
den katma bütçelerden ucuz yani vergi kıymeti 
üzerinden alacak ve ileride yapacağı mahalleler
de sarf edeceği kanalizasyon, elektrik su, havaga
zı parasını da hesap ederek bunların fiyatına 
zammederek, ondan sonra mecmu fiyat üze
rinden bu arsaları vatandaşlara devredecek. 
Demek oluyor ki belediye yeniden tesis ede
ceği mahalleler için kendiliğinden öyle bir mas
raf ihtiyar etmiyecek bu masrafı mesken yap
mak istiyen yatandaşlardan alacaktır. O iti
barla bir fon tesis edip bu paranın böyle işlet
icin tahsis edilmesi, mülâhazasını varit görme
mekteyiz. içişleri Komisyonu 5 bin metreden 
aşağı kaydını kaldırmış; yalnız bu gibi kıymetli 
arsaları belediye satarken icra Vekilleri Heye
tinin müsaadesi olmalıdır, onun müsaadesiyle 
satmalı diyor, öğrendiğimize göre içişleri Ko
misyonunun kabul ettiği esas ve prensip bir imlâ 
hatası neticesi olarak metne geçmiş bulunmak
tadır. Çünkü bunu akıl ve mantık kabul ede
mez. Arsalar belediyeye verilecek, Bunlar be
lediyenin malı olacaktır. Vaziyet böyle olunca 
Belediye bunların satışını niçin icra Vekilleri 
Heyetinden geçirsin? Bedelini fona ayıracak-
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sa geçirecek diyorlar! O halde belediyenin key
fine kalmış bir iş olur. Her hangi bir arsanın 
bedelini istediği zaman; fona geçirmiyebilir; o 
takdirde satış Vekiller Heyetinden de geçmi-
yecektir Bunu doğru bulmuyoruz. 

Maliye ve Bütçe komisyonlarına gelince; Hü
kümetin bu politikaya verdiği ehemmiyeti nazarı 
itbara alarak tasarının geldiği şekilde yanı bu 
gibi kıymetli arsaları vermemek, prensibini kabul 
etmedik arsa bakımından bâzı hallerde bâzı be
lediyeler sıkışık olabilirler, Muhtaç oldukları ka
dar, lüzumu kadar arsa temin etmiyebilirler. 
Böyle hallerde kıymetli arsa mevcut ise dağıtıl
mak üzere belediyeler bu gibi yerlerdeki Hazine
nin kıymetli arsalarından da istifade edebilsinler, 
Şu şartla ki bu gibi arsaların belediyeye geçişini 
icra Vekilleri Heyetinin müsaadesine bıraktık. 
Mademki bu politikayı yürütecek olan Hükümet
tir, bunun lüzum ve ademilüzumunu Hükümet 
takdir etsin, dedik. Bu itibarla kanaatimce en 
salim yol Maliye Komisyonu ile Bütçe Komisyo
nunun bulup maddeye geçirdikleri sureti hal
dir. Komisyonun mütalâası bu merkezdedir. 
Daha evvelki müzakerede, Maliye Komisyonu
nun noktai nazarını arzetmek fırsatını bulma
mıştım. Şimdi arzettim. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

RElS — İbrahim Kirazoğlu. 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, belediyelere devredilecek 
arsalara taallûk eden 45 nci maddede öğleden 
evvelki celsede Kâmil Kozak arkadaşımın işa
ret ettiği bir fıkra üzerine bir iki dakikanızı 
alacağım: 

Belediyelere devredilecek olan arsaları ye
niden kurulacak mahallelerin elektrik, su, yol, 
meydan, kanalizasyon gibi ihtiyaçları temin 
edilmeden evvel buralarda, arsa satılmıyacağı 
ve buralarda inşaata müsaade edilmiyeceği 
hükmünü ihtiva eden üçüncü fıkra memleketlin 
realitelerine uymamaktadır. Hattâ bir bakıma 
Ankara ve İstanbul gibi yerlerde bile tamamen 
demiyee«ğim, ancak kısmen halledilmiş olan 
kanalizasyon, su gibi mevzular hususunda biraz 
nazarlarımızı taşra vilâyetlerine çevirecek olur
sak-, henüz birçoklarında su yeni halledilmekte
dir, şehrin esas bünyesinde kanalizasyon yok
ken, su tesisatı yokken, onun yanında yeni
den kurulacak mahalleye su ve kanalizasyon 
yapılamamasından dolayı müsaade etmeme hük-
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mü tatbikatta hiçbir şey ifade etmiyecektir. 
Onun için müsaade buyurursanız, haddi zatın
da bu işin içinde bulunan her belediyenin bu 
tesisler yapılmadan mesken inşaatına müsaade 
etmemesi lüzumunu da takdir edeceklerini dü
şünerek, yeni arsalarda yeni ve ucuz ev yap
mayı önliyecek olan bu hükmün maddeden çı
karılmasının uygun olacağı kanaatindeyim. 
Çünkü yeni kurulacak mahallelere su ve kana-
Msazyon tesisleri yapılmadan müsaade edilmi-
yecektir hükmü, bu kanunun tatbikini engelli-
yen ve bağlıyan bir hüküm mahiyetindedir. 
Onun için bu hususu yüksek dikkatinize arzet-
mekte fayda telâkki ettim. Bu hükmün bulun
masında bir fayda olmadığı gibi zararı olacak
tır. 

Buna bir şartla muvafakat edilebilirdi: O 
da bu kanun hazırlanırken bütün belediyelerin 
bu mevzudaki imkânları tetkik edilmiş olsaydı. 
Belediyelerin bütçe durumlarının bunları pe
şinen yapma imkânlarının olup olmadığı tesbit 
edilmiş olsaydı böyle bir fıkranın konmasında 
faide olurdu. Bunlar yok iken, yeni mahalle
ler teşkilini kolaylaştırıcı hükümler korken 
onun âdeta selbedici yeni bir hüküm tedvin et
menin doğru olamıyacağma kaanüm. Onun için, 
bendeniz bir takrir verdim, yüksek takdirleri
nize arzederim. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, burada iki vaziyeti mütalâa etmek ica 
bettiği kanaatindeyim. Birisi, buraya konmuş 
olan yani Kirazoğlu'nun temas ettiği noktaya 
maksurdur; diğeri de kanalizasyon, su ve saire 
yapılmasını temine matuf olan kanuni direk
tiftir. Hakikaten maksat inşadır. Bu mesken 
buhranına çare bulmak iken bu hüküm burada 
kalacak olursa cidden müşkülâtı mucip olur. 
Fakat beri taraftan da bu belediye hizmetleri
nin feda edilmesine gönlüm bir tırlü razı ola
mamaktadır. Kanalizasyon yapılsın, şu yapıl
sın, bu yapılsın bir hüküm konularak direktif 
veriliyor. Medeni hayatın tecellisine âmil se
bepler toplansın ve yapılsın, deniliyor. Acaba 
bunun ortası bulunamaz mı? Belediye heyetle
rine bu hususta yetki verilemez mi? Burada
ki bu yeni kanalizasyon ve saire hakkındaki 
hükmü âmir olmak karakterinden çıkarıp bunu 
ortalama bir şekilde belediye meclislerine bı
rakmak noktasından... 
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İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Bu 

Belediyeler Kanununda vardır, âmir- hükümdür 
beyenfendi... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ne olması icabederse o yapılsın, orada varsa 
bunları telif eden bir formüle gidilsin. Demin 
Bolu Mebusu Kâmil Bey arkadaşımızın işaret 
ettiği gibi, bunu imtizaç ettirelim. Yani mu
allakta bırakmayalım. Bendenizin gönlüm di
yor ki, bu iki husus mezcolunsun, kanalizas
yon v. s. için hüküm hazırlansın ve direktif ve
rilsin. Aynı zamanda mevzuatı engelliyecek şey 
vücuda getirilmesin. 

KÂMİL KOZAK (Bolu) — Efendim, demin 
Bütçe Komisyonu sayın Sözcüsü madde hak
kında izahat verirken, sorduğum sual üzerine 
vaziyete nüfuz edebildim. Hakikaten arkadaş
ların da belirttiği gibi, 'bu fıkra, bütün tesi
satı tam olmıyan kasabaların da bu kanundan 
istifade etmesi imkânını bırakmamaktadır. Bu
nu bertaraf etmek için bir takrir vermiş bulu
nuyorum. Bu takririmle teklif ettiğim şekilde 
fıkra şöyle oluyor ve zannediyorum ki bu endi
şe zail olacaktır; teklif şudur, aynen okuyo
rum. : 

«Yukardaki tesislerden o şehir veya kasaba
da mevcut olanları vücuda getirilmedikçe yeni 
kurulacak mahallerde arsa tevzii yapılamaz ve 
inşaata müsaade olunamaz.» 

(Bu takdirde her hangi bir kasabada kana
lizasyon veya sair bir tesis bir mahalde mevcut 
ise veya bunlardan bir veya ikisi yeniden vücu
da getirildiği takdirde inşaata müsaade edile
cektir. Meselâ elektriği yok fakat sadece yolu 
varsa bu mahalde tesisat yapmak imkânını be
lediye bulacaktır. Bendeniz bu kanaatteyim, 
takdir Yüksek Meclisindir. 

REİS — Rükneddm, Nasuhioğlu. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI RÜK-

NEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Arkadaş
lar, bu madde, bu kanunun en kritik maddesidir 
ve esasen bu madde yüzünden bu ucuz evler mese
lesi bugüne kaldı. Evvelce bu mesele mevzuubahis 
oldu, Maliyeye ait arsalar yüzünden arada ihti
lâf çıktı. Fakat orta yerde bir mevzu Yardır, 
komisyonda konuştuk, bir taraftan fedakârlık 
etmedikçe bir taraû temin edemeyiz dedik. Bu 
mesele İçişleri Encümeninde görülürken o vakit 
bu mevzua tahsis edilmiyecek olan arsaların tek
rar Maliyeye iade edilmesi fikri ortaya atıldı. 
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Bu vaziyet bir yandan fon tesisine imkân ver
memektedir. Hem de belediyelerin serbestîsini 
bağlamaktadır. Encümenimiz bu iade fikrini 
gayrivârit görmemiş, ve işi ayarlamak üzere İc
ra Vekilleri Heyetinden geçmek fıkrasını koy
mak suretiyle işe bir nizam vermiştir. Yani bu 
hükümle, bu madde ile meselenin İcra Vekilleri 
Heyetinden geçmesi suretiyle iki tarafı da koru
muştur. 

Muhterem arkadaşımız Süalp, encümen met
ninde mantıkla kabili telif olmıyacak bâzı nok
taların bulunduğunu söylediler. Halbuki encü
menin raporunda mantıkla kabili telif olmıyaeak 
bir hareket yoktur. Encümenin kararı doğrudan 
doğruya iki menfaati telif edecek ve nihayet 
Devletin icra mevkiinde bulunan İcra Vekilleri 
Heyetine hakemlik veren bir şeydir. İçişleri Ko
misyonu metninin yerinde olduğunu arzederim. 

REİS — Madde hakkındaki değiştirgeleri 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Bayındırlık Komisyonunda kabul edilen met

nin kabulünü rica ederiz 
Denizli Mebusu Gazianteb Mebusu 

Baha Akşit Süleyman Kuranel 

Y. Başkanlığa 
5 nci maddenin 3 ncü fıkrasının tayyıu* arz 

ve teklif ederim. 
Kayseri Mebusu > 

İbrahim Kirazoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin 3 ncü fıkrası, su, yol, mey

dan, kanalizasyon, elektrik gibi tesisler tamamen 
vücuda getirilmedikçe yeni bir mahalle kurulma
sına cevaz vermiyen bir mâna ifade ettiğinden 
bu tesisleri henüz itmam edememiş veya şartları 
icabı yapmıyaçak olan şehir ve kasabalarımızın 
da kanundan istifadesini teminen üçüncü fıkra
nın aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Bolu 
Kâmil Kozak 

Fıkra : a 
Yukardaki tesislerden o şehir veya kasabada 

mevcut olanları vücuda getirilmedikçe yeni ku
rulacak mahallerde arsa tevzii yapılamaz. Ve 
inşaata müsaade olunamaz. 
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REİS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Beşinci maddenin üçüncü fıkra
sını teşkil eden hükme tadilât yapılması için 
Kâmil Kozak'm verdiği takrir hakikaten yerin
dedir. Haddizatında belediyelerin kendilerine 
devrolunacak arsalarda meskensiz vatandaşlara 
mesken yaptırırken onların medeni bir veçheye 
malik olması için icabeden elektrik, kanalizasyon 
ve sair hususları' yaptırdıktan sonra mesken 
inşasına müsaade verilmesi düşünülmüştü. 
Ancak arkadaşımız tamamen haklıdır, bu hu
susta görüşen diğer arşadaşlar da haklıdır. İş 
biraz daha gecikecek, belediye bunları derhal 
yaptırmaya muktedir olamryacaktır. Mevcut-
lariyle meselâ elektriği yaptırır, sonra da ka
nalizasyonu yaptırmak kaydiyle olursa mesele 
kalmak. 

Bu itibarla Bütçe Komisyonunuz arkadaşı
mızın takririne iştirak etmetkedir, kabulünü 
rica ederiz. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Ar
kadaşlarım, İçişleri Komisyonu Başkanının izah 
ettiği gibi, bu madde, bu kanunun esasını teş
kil etmektedir. Bugüne kadar 5218 ve 5228 
sayılı iki kanunda bina yapımını teşvik için çı
karılmıştır, fakat maalesef tatmin edici olma
dığı için işlememiştir. Memleketteki mesken 
buhranını önliyememiş ve meskensiz vatandaş
ların durumunu değiştirememiştir. Mesken 
buhranı, meskensiz vatandaşların durumu bu- . 
güne kadar devam edegelmiştir. Dış memle
ketlerde bu iş gayet kolay halledilmiştir. Va
tandaşlara birçok tâvizler verilmiş, Almanya'da 
1,5 milyon falan yerde şu kadar ev yapılmıştır. 
Biz de ise daha bir adım bile atılmamıştır. İşte 
«ski kanun tatmin edici olmadığı için Hükümet 
yeni bir metinle gelmiştir. Bu metinde, beledi
ye ilk defa olmak üzere özel idarlere, Hazineye 
ait arsaları devralacak; bunların içinden mes
kene elverişli olanları bedeli mukabilinde tev
zi edecek, kıymetlilerini satacak, elde edeceği pa
ralarla ueuz mesken yapılacak mahallerin su, 
yol işlerini yapacaktır. Bizim noktai nazarı
mız Bayındırlık Komisyonunun noktai naza
rından ayrıdır. 

ılçişleri ile biz aynı metin üzerinde mutabık 
kalmış vaziyetteyiz. Maliye Komisyonu ile Büt
çe Komisyonu başka türlü mütalâa etmekte-
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I dir. Yani birimiz tatbikat sahasından görüyo

ruz, Maliye Komisyonu ile Bütçe Komisyonu ise 
malî sahadan bu işi mütalâa etmektedirler. Hal
buki tatbikatta bu işin malî sahadan mütalâa 
edilecek yeri yoktur. Çünkü biz meskensiz va
tandaşlara mesken yapmak arzusunda isek, 
şüphe yoktur ki o vakit, İçişleri Komisyonu 
ile Baymdrrlık Komisyonunun mutabık kaldığı 
metni kabul etmek lâzımdır. Yani kıymetli ar
saları belediyeye devretmek ve fakat satuş esna
sında İcra Vekilleri Heyetinin müsaadesini al
mak lâzımdır. Yoksa Bütçe Komisyonunun de
diği gibi, bu arsaların devri sırasında İcra Ve
killeri Heyetinin müsaadesini alırsak orada ih
tilâflar çıkar. Ne gibi1? Bunların satışında bir 
ilçede bulunan malmemuru, «bu arsa kıymet
lidir» der, belediye de «hayır kıymetli değil
dir» der, kıymetsizdir veya kıymetlidir diye 
iki fikir ortaya çıkacaktır. Bunun bir kıstası da 
yoktur. İki liralık bir arsa bir liralık bir arsa-
y& nazaran kıymetlidir, fakat üç liralık bir ar
saya nazaran kıymetsizdir. Kıymet ölçüsünü 
ifade eden bir ölçü olmadığına göre ihtilâf ilâ-
nihaye devam edecektir. 

Arkadaşlarımız mütemadiyen İstanbul ve 
Ankara'dan bahsediyorlar Halbuki 63 vilâyet 
ve 400 küsur kazayı düşünmiyecek miyiz? Bu 
memleketin birçok yerlerinde de buna ihtiyaç, 
vardır. Belki İstanbul ve Ankara'da üç beş kıy
metli arsa vardır, ama kanunu bütün memleket 

I için çıkarıyoruz. 63 vilâyetimiz vardır. 
Bütçe Komisyonunun malî mülâhazalarla 

ileri sürdüğü noktai nazar doğru değildir, o 
takdirde bu kanunu yürütemeyiz. Esasen Büt
çe Encümeninin tedvin ettiği madde 5228 sayılı 
kanunda mevcuttur, fakat bugüne .kadar işle
mediği içindir ki Hükümet yeni bir metinle kar
şımıza çıkmak mecburiyetini hissetmiştir. Bu 

I suretle İçişleri Komisyonu ile Bayındırlık Ko
misyonu mutabık kalmış olur. Maddenin ka
bulünü rica ediyorum. Aksi takdirde eski' mad
deden farksız olur. 

REÎS — Maliye Vekili, buyurun. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Es

kişehir) — Muhterem arkadaşlar, öğleden ön
ceki müzakerede arzetmiştim. Bu kanun tasa-

I rısı ile Hükümet meskensiz vatandaşlar için 
çok büyük fedakârlıklara katlanmaktadır. Ha
zine, özel idare; katma bütçeli daireler elinde 

I bulunan arsaları meskensiz vatandaşlara mes-
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ken temini için devretmektedirler. Fakat Ba- I 
ymdırlık Komisyonu bu arada mesken meşe- I 
leşi ile hiçbir ilgisi olmıyan, şehirlerin tiearet, I 
iş yerlerinde, yahut sayfiye yerlerinde bulu- I 
nan kıymetM arsaları da, bu kanunla belediye- I 
lere devretmeyi arzu etmektedir. Hükümet ise, I 
bu kıymetli arsaların belediyelere devredilip I 
edilmemesini Bakanlar Kurulunun kararma I 
bağlı olmasını istemektedir. Sabahki konuş- I 
mamda da arzettim. Bu kıymetli arsaların doğ- I 
rodan doğruya devredilmesi çok mahzurlu ola- I 
çaktır. Onun içtin gerek Süleyman Kuranel ve I 
gerekse Baha Akşit arkadaşımızın vermiş oldu- I 
ğu takrirlerin kabul edilmemesini ve Maliye I 
ve Bütçe komisyonlarının teklif ettiği madde- I 
nin kabul edilmesini bilhassa raca ediyorum. I 
Zira şehrin ticari ve iktisadi merkezinde bulu- I 
nan bu arsaların doğrudan doğruya devredil- I 
mesi ilerde birtakım mahzurlar ortaya koyabi- I 
ldr. Hükümet devredilip edilmemesine Bakan- I 
lar Kurulunun karar vermesini istemektedir. I 
Binaenaleyh maddenin aynen kabul edilmesini I 
ve takririn reddini rica ediyorum. I 

REÎS — Değiştirgeleri aykırılık dereceleri- I 
ne göre reyinize arzedeceğim. Bütçe Komis- I 
yonu Sözcüsü, Bütçe Komisyonu metninin ka- I 
bul edilmesini ve tadil talebinin kabul edilme- I 
mesind istemektedir. Reyinize arzediyorum. I 
Kabul edenler.,. Btmiyenler... Değiştinge redde
dilmiştir. 

Üçüncü fıkranın tayyına dair olan Kirazoğlu 
arkadaşımızın teklifini oyunuza arzediyorum. 

ÎBRAHÎM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Kâ
mil Kozak'a iltihak ediyorum. 

REÎS — O halde Kâmil Kozak'in teklif et
tiği fıkrayı, okuduktan sonra, reyinize arzede
ceğim. Komisyon buna iştirak etmektedir. 

«Yukarıdaki tesislerden o şehir veya kasa
bada mevcut olanları vücuda getirilmedikçe yeni 
kurulacak mahallerde arsa tevzii yapılamaz, ve 
inşaata müsaade olunamaz» 

REtS — Şimdiokunan bu, fıkrayı dikkate 
alardar... Almayanlar... Dikkate alınmıştır. 

Şimdi maddeyi tashihleriyle yeniden okuyo
ruz. / 

MÂDÜE 5 .— 2 nci madde gereğince beledi
yelere idevrolunacak arazi ve arsalardan şehir 
ve kasabaların ticari, iktisadi ve sınai faaliyet 
merkezlerini teşkil eden veya kesif bölgelerde [ 
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bulunan ve bu sebeplerle alım ve satım değerle
ri yüksek ve imar plânlarına göre belirli bir 
maksada tahsis edilmemiş olan ve ucuz ev yap
tırılması da uygun bulunmayanlar îcra Vekil
leri Heyetinin müsaadesiyle devredilir. 

Bu arazi ve arsalar belediyelerce 2490 sayı
lı Kanun hükümleri dairesinde ve üzerlerinde 
imar plânına göre inşaat yapmak kayıt ve şar
tı ile satılır. Bu satışlardan elde edilecek ge-, 
lir, en fazla gelir getiren millî bankalarda il-
Igili belediyeler adına açılan özel bir hehapta 
toplanır ve münhasıran yeniden vücuda geti
rilecek mahallerin su, yol, meydan, kanalizasyon^ 
elektirik gibi âmme hizmetlerine mütaallik te
sislerin vücûda getirilmesine harcanmak üzere 
döner sermaye teşkil edilir. 

Yukardaki tesislerden o şehir veya kasaba
da mevcut olanları vücuda getirilmedikçe ye
ni kurulacak mahallerde arsa tevzii yapılamaz 
ve inşaata müsaade olunamaz. 

Belediyelere verilmiş olan arazi ve arsalar, 
âmme hizmetleri için tesis yapmak üzere alâ
kalı dairelerce ihtiyaç gösterildiği ve bu yerler
de fesisin vücuda getirilmesi imar plânına uy
gun bulunduğu takdirde ödenmiş bedelleri geri 
verilmek şartı ile belediyece iade olunur. 

REÎS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler.. 
etmiyenler... kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mesken ihtiyacını karşılamak 
gayesiyle belediyeler toplu halde ucuz ve basit 
meskenler inşasına yetkilidir. Bu maksatla bele
diyeler yukarıki maddede yazılı fondan faydala
nırlar. 

Bu meskenler evvel emirde ve sırasiyle iskâna 
elverişli olmıyan bölgelerde ruhsatsız [yapılmış 
veya iskâna elverişli bölgelerde meydana getiril
miş olup da ruhsatsız ve gayrisıhhi olan veya 
belediye hizmetleri bakımından büyük müşkülât 
ve malî külfetleri icabettiren veya şehrin imarı 
bakmamdan mahzurlu görülen bölgelerde bulu
nan bina sahiplerine maliyet bedeli üzerinden 
tahsis ve temlik olunur. Şu kadar ki, nakilden ön
ce kendisine ait ruhsatsız ve gayrisıhhi binayı yı
kıp kabili istifade enkazmı kaldırmakla mükellef 
tutulur. 'Kendisine tahsis olunan yeni eve nakle-
dilmiyenlerin mevcut binaları bir defa için veri
lecek mühlet sonunda belediyelerce yıktırılır. 

Bu ihtiyaç karşılandıktan sonra belediye ta
rafından yapılan evler mesken ihtiyacı olan di-
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ğer eşhasa kira ile verilir veya maliyet bedeli | 
üzerinden temlik olunur. 

Bedeli mukabilinde temlik olunacak evlerin 
İO yılda ve 10 eşit taksitte ödenmesini belediye 
meclisleri karar altına alabilirler. 

Belediyeler bu evlerin yapılmasında 2490 sa
yılı Kanunun hükümlerine tâbi değildir. 

Gerek peşin ve gerekse taksit suretiyle elde 
edilecek paralar 5 nci maddedeki fona aynen ia
de olunur. •' 

Bu evlerin tipleri, satış ve kira tarzları ve 
temlik edilecek kimselerin vasıf ve tercih sırala
rı belediye meclislerince tesbit olunur. 

REÎS — Necdet Acanal. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Efendim; bu 

maddenin gayesi mevcut bir durumu yeni bir 
şekle ifrağ etmekten ibarettir. Gecekondular ya
pılmıştır, bunlar gayrisıhhidir, fakat halk 
mesken ihtiyacını karşılamak için, bu gecekon
duları yapmışlar, zaruret karşısında şunun, bu
nun arazisine tecavüz etmişlerdir. Belediyeler 
yaptıracakları evleri evvelâ bunlara tahsis ve 
temlik edecektir. Sonra, gayri sıhhi olan mes
kenleri yıkacaktır. 

Üçüncü fıkra diyor ki, belediye tarafından 
yapılan evler mesken ihtiyacı olan diğer eşhasa 
kira ile verilir. Bu eşhastan maksat nedir? Eş
has değil aileye verilmek lâzımdır. Sonra; mali
yet bedeli üzerinden temlik olunur diyor. Ka
nunun tümü üzerinde konuşulurken de arzetti-
ğim gibi, belediyelerin bina yaptırmaları lâzım
dır, fakat bunları satmamalıdırlar. Ancak bu 
temlik hususu mevcut gecekondu sahipleri için 
kabul edilebilir. Bu hususta bir önerge takdim 
ediyorum. 

Ayrıca bu maddenin son fıkrası diyor ki; 
(Bu evlerin tipleri, satış ve kira tarzları ve tem
lik edilecek kimselerin vasıf ve tercih sıraları be
lediye meclislerinde düzenlenecek bîr yönetmelik 
ile tesbit olunur) tümü üzerinde de arzettiğim 
gibi, tercih sırasının ne olacağını kanunda tes
bit ve tâyin etmemiz icabedecektir, çünkü suiis
timale müsait bir maddedir. Bu fıkranın da kal
dırılmasını aynı takririmde arz ve teklif edi
yorum. 

AHMET BAMDÎ BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim, 6 ncı maddenin 1 nci fıkrasında (mes
ken ihtiyacını karşılamak gayesiyle belediyeler 
ueuz v« basit meskenler inşasına yetkilidir) kay- I 
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di vardır. Bu maksatla belediyeler yukardaki 
maddede yazılı fondan faydalanırlar, deniliyor. 
Belediyeler ucuz ve toplu evler yaptırmak ve bu
nun parasını da 5 nci maddede demin kabul etti
ğiniz kıymetli arsalar satışından hâsıl olan fon
dan sağlamak suretiyle faydalanacaklardır. 

Evvelâ; bu fon hakikaten bu kadar geniş işe 
müsait olamıyacaktır. Hem bir taraftan arsa
ların kanalizasyon, yol, havagazı ve su tesisatını 
yapacak, hem de diğer taraftan bunlar üzerinde 
ucuz meskenler inşa edecektir. Buna imkânı 
olamaz. Bu fonun müspet ve müsmir bir şe
kilde kullanılabilmesi için mutlaka bir işe tah
sis olunması lâzımgelir. Nitekim, biraz evvel ka
bul ettiğimiz 5 nci maddede deniyor ki, «bu sa
tışlardan elde edilecek gelir en /azla gelir getiren 
Millî bankalarda ilgili belediyeler adına açılan 
özel bir hesapta toplanır ve münhasıran yeniden 
vücuda getirilecek mahallerde su, yol ve sair 
işlere tahsis olunur.» 

Yani şimdi kabul ettiğimiz bir maddeî kanu
niye ile bu işlere tahsis edersiniz diyoruz, bunu 
takip eden bir maddede, vâzıı kanun sıfatiyle bir 
inhisar yaptıktan sonra burada da diyoruz ki; 
bina için de kullanabilirsiniz. Bir kanun vâzıı 
sıfatiyle bir madde ile öteki maddeyi nakzeden 
iki hükmü bir araya getirmiş bulunacağız. An
laşılıyor kî, bu maddeyi yaparken düşündük
leri yalnız su, elektrik, kanalizasyon tahsis et-
mekmiş. Bilâhara, ev yaparken bu fondan isti
fade edelim demişler. îki büyük işi birden bir 
fondan yapmak bir koyundan iki posteki çıkar
mak demek, olur ki, bu iki postu çıkarırken ko
yunu berbat etmek olacaktır. Hakikaten beşinci 
madde kabul edildiği şekilde bu fonun müstemir-
ren bu sahalardaki eliktrik, kanalizasyon ve 
saire gibî işlere tahsis edilmesini temin için beli
deniz altıncı maddedeki belediyelerin bu fondan 
faydalanacağı şeklinde olan beşinci maddenin 
kanunu ihlâl eder mahiyette olan fıkrasının tay-
yını teklif eden bir takrir vermiş bulunuyorum. 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Efendim, 6 ncı madde üzerin
de fikrini beyan eden Necdet Bey arkadaşımız 
gecekonduların durumlarnı ele alıyor ve gftya 
bu kanun kesbi katiyet ettikten sonra gecekon
duların kaldırılacağını zannediyorlar. Böyle 
bir şey yoktur. Kanunun esbabı mucibesinde 
sarhatle zikredildiği gibi, madde gayet sarihtir. 
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Gayrisıhhi olan, şehrin bediî çehresini bozan, 
imar plânını ihlâl eden vaziyetteki gecekondu
lar belediyeler tarafından gösterilecek arsaya 
nakledilecek, bunların sahiplerine belediyeler 
yardımcı olacaktır. 

Tasavvur ediniz, bugün medeni bir vaziyete 
bürünmüş olan Ankara'nın en güzel bir yerin
de, bir caddesinin kenarına gecekondu yapıl
mıştır. Vatandaş meskensizdir, idare edilsin, 
yazıktır diyerek müsamaha gösterilebilir mi? 
Buna imkân var mı? Yoktur. O halde bu ka
nun gereğince imar plânını ihlâl etmiyecek du
rumda onlar ipka edilecektir. Bunun dışında 
olanlar ise, bu madde ile imar plânını ihlâl et
tikleri için kaldıracaktır. 

Ama, diğer taraftan kendisini de gadre uğ-
ratmıyacak, belediye her suretle yardımcı ola
caktır, Maddenin mefhumu içinde bunlar var
dı?. 

Kira meselesine gelince: Belediye vatandaşa 
mesken yapma hususunda yardımcı olmakla 
beraber bir kısım binaları da kendisi yaptıra
caktır. Esasen 5656 sayılı Kanun mesken yap
tırmayı beledi vazifeler arasına almıştır. O 
kanun bunu âmirdir. Bu itibarla belediyenin 
yaptırmış olduğu evler elbette ki eşhasa kiraya 
da verilecektir. Bu hususta belediye meclisleri
ni yetkili kılmazsak kimi yetkili kılacağız? 

Buradaki eşhastan maksat ailedir. Yoksa 
bekârlara pansiyon olarak verilecek değildir. 
Şahıs deyince bir aile camiası nazarı dikkate 
alınır. Komisyonumuzun Necdet Beyin itirazla
rına cevapları bunlardır. 

Gelelim Hamdi Beye, Muhterem arkadaşımız 
fon meselesine takılıyorlar. Hakikaten gerek 
Hazinenin, gerek idarei hususiyenin, gerek kat
ma bütçeli müesseselerin sahip oldukları arsa
lar bu kanun mucibince belediyelere devredili
yor. Belediyeler vatandaşı ucuz mesken sahibi 
yapmak için meskene ihtiyacı olan kimselere 
bu arsaları tevzi ederken elbette intikal edecek 
arsalara bir kıymet takdir edecektir. Kanalizas
yonu, yolu, meydanı, elektriği suyu ve saireyi 
hesaplıyacaktır. Bu suretle bir miktar kendisi
ne hâsılat temin etmekle beraber Ş116 sayılı Ka
nun mucibince elektriği, suyu, kfl.nalizaftyonu 
ve saire dolayısiyle yapacağı zamlardan hâsıl 
olacak gelirle asker ailelerinden hâsıl olacak ge
liri bir fon olarak mesken yapmaya tahsis edebi
lecektir. Binaenaleyh Hamdi Beyin itiraz bu-
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yurdukları veçhile tamamiyle ne kısır kalıyor 
ve ne de beşinci maddeye karşı bir aykırılık gös
teriyor. 

Beşinci madde münhasıran yol, kanalizasyon, 
elektrik ve saireden bahsetmektedir. 5656 sayüı 
Kanun belediyelere ev yapma salâhiyetini ta
nımış, hattâ kiraya verebileceğine dair hüküm 
de mevcuttur. Bu itibarla bütün bu tesisleri yapa
bilecektir. Binaenaleyh bu madde vazıhtır, ay
nen kabulü yerinde olur. 

ATIP TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar; hakikaten belediyelerimiz ve va
tandaşların bu mevzuda çok müşkülât çektik
lerini gördüğümüzden dolayı bu maddenin içe
risindeki, kimlere şümulü olması icabettiği mev
zuunda maddeyi kâfi görmediğim için söz almış 
bulunuyorum. 

Maddenin bu fıkrası baş tarafmda »yiteri 
şöyle demektedir : (Bu meskenler evvel emirce 
ve sırasiyle iskâna elverişli olmıyan bölgelerde 
ruhsatsız yapılmış veya iskâna elverişli bölge
lerde meydana getirilmiş olup da ruhsatsız ve 
gayrisıhhi olan veya belediye hizmetleri ba
kımından büyük müşkülât ve malî külfetleri 
icabettiren veya şehrin imarı bakımından mah
zurlu görülen bölgelerde bulunan bina sahipleri
ne maliyet bedeli üzerinden tahsis ve temlik olu
nur.) 

Muhterem arkadaşlarım; belediyelerimizin, 
şehirlerimizin, imar plânları bundan 5 - 10 se
ne evvelinden yapılmıştır. Belediyelerimizin ha
li hazır şehir plânlan, haritaları vardır. Bele
diyelerin fakru zaruretleri dolayısiyle bu hali 
hazır haritalar tamamen imar sahasının içine 
alınamamıştır. Daha sonra haritalar, plânlar 
yapılmış, ruhsatsız binalar bu kanunun dere-
cei şümulü içine, himayesine girmiştir. Ama 
imar plânlan ve şehir haritalan dışındaki ruh
satsız binalar için bir hüküm yoktur. Şehirte-
rhnizin hali hazır şehir haritalan içindeki bil
umum ruhsatsız binaları da bunlara dâhil et
mek suretiyle belediyelerimizi büyük bir müş
külden kurtarmış oluruz. Yoksa yalnız imar 
plânı içinde ve yahutta jsski mevcut ölmjyan 
yerlerde yapılmış olan ruhsatsız binalan bükü
nünün şümulü içerisine alırsak vatandasın der
dine cevap vermiş olmayız. Bu bakımdan ko
misyonun bunu nazan dikkate almasını rica ede
rim.. 
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BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Arkadaşlar, Birinci Cihan Har
binden sonra başlıyan bugünün mesken buhra
nı İkinci Cihan Harbinde hâd bir safhaya gir
miştir. Hakikaten medeni şehirlerde her şeh
rin bir imar plânı, bir de şehir haritası vardır. 

Misali Ankara'dan alalım. Bir Hükümet 
Merkezi olmasına rağmen Ankara bina ihtiya
cı karşısında bir anarşi içerisine girmiştir. Hem 
şehir haritası, hem imar plânı vardır. Buna 
rağmen şehir haritası dâhilinde bulunan yerler
de de mantar biter gibi evler bitmiştir, tmar 
plânı içinde de aynı vaziyette evler türemiştir. 

'Bunu önlemenin çaresi var (görünürse de o 
buhranlı devirde bu imkânsız bir hal aldığı gi
bi, hâlâ da birçok yerlerde bu imkânsız vaziyet 
devam etmektedir. Bunu tamamiyie ve katî bir 
şekilde vatandaşın da ihtiyacını karşılşyacak 
bir surette temin edebilmek hiç şüphe yok ki 
belediyeler için mühim bir vazife olmuştur. 

(Belediyelerin bir şehir haritası, bir şehir 
plânı vardır. İmar plânı şehir haritasının için
de olmakla beraber imar plânının haricindeki 
tkısım gayrimeskûn kısımdır, imar plânı için
deki kısım ise meskûn sahadır, iskân sahası 
olarak kabul ediliyor. 

ıŞimdi Topa'loğlu arkadaşımızın beyan, ettik
leri şehir haritası dâhilinde bulunan yerler her 
belediye için iskân harici mmtakalardır. Ora
larda gecekondular vücut bulmuşsa ve.mesken
lerin durumları sıhhi ise, şehrin estetik man
zarasını ihlâl etmiyorsa, belediyeleri oraları is
kân sahası içine alacaktır. Fakat imar plânı 
içindeki bina gerek estetik bakımdan, gerek 
sıhhi bakımdan, gerekse fennî bakımdan ber
bat vaziyette ise onları kaldıracak, o gecekon
duyu yapan kimseleri demin kabul ettiğimiz 
madde mucibince' arsa gösterecek ve evlerini 
orada yaptırtacaktır. Binaenaleyh bu kanun 
çıktıktan sonra hiçbir belediye her hangi bir 
müşkül karşısında değildir. Şehir haritası var, 
imar plânı var.. Resmen kabul edilen haritanın 
iskân sahası haricinde ev yaptırmış olanların 
yapmış oldukları meskenler fennî ve sıhhi du
rumda iseler belediyeler 'bu evlere müdahale 
etmiyecek, şayet şehrin imar plânı dışında, ve 
şehrin manzarasını bozuyor ise o vakit beledi
ye müdahale edecek, yıktıracak, kendisine mü
sait arsa gösterecektir. Bu suretle hem şehir 
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ve kasabaların imar nizamı bozul mıyacak, hem 
vatandaş meskenden mahram kalmıyacaktır. 

REÎS — Necdet Açanal. 
MECDET AÇANAL (Urfa) — Efendim, ben 

temlik ve kiradan bahsettim, sözcü arkadaşımız 
buyuruyorlar ki; 5656 sayılı Kanun ev yap
tırma işlerini belediye hizmetlerine almaya mü
saade ediyor. Doğru, fakat bu sadece belediye
nin kendi parasiyle ve rayiç bedeli ile alacağı 
arsalar için caridir. Bu kanunun ismi bu kanun 
içinde geçen maddelere uymamaktadır. Bina 
Yapımını Teşvik Kanunu içindeki maddelerde 
bina yapımım teşvik diye bir şey yoktur. Esasen 
bu kanunun ismi: Vatandaşın Mesken ihtiyacı
nı temin eden ve izinsiz yapılan binalar hak
kında kanun, olmalıydı. Kanun içindeki madde
ler bunu ifade ediyor. Belediye, vergi matrahı 
üzerinde taayyün edecek bedelle ucuz arsa ala
cak, bunlar üzerine bina yapacak ve gelişi
güzel şuna buna satacak. Bunu kabul buyurur 
musunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki, bunlar 
yalnız kiraya verilsin. Yani, 3 ncü fıkrada ifade 
edildiği veçhile, halen gece kondularda oturan 
vatandaşlara tevzi ve temlik edildikten sonra ar
tık belediye, yaptıracağı ucuz ve sıhhi evleri 
temlik etmesin, kiraya versin. Onu teklif edi
yorum. 

Ondan sonra, son fıkra, belediyeye salâhiyet
ler veriyor. Biraz sonra tekrar huzrunuzu tasdi 
edeceğim bir madde var; onuncu madde; bu 
onuncu maddede amaların ve evlerin halka ne 
şekilde tevzi edileceğini tesbit eden hükümler 
var. Orada tercih sebeplerini zikrediyor, çok 
çocuklu ailelere, geliri az olanlara filân gibi 
hükümler vardır. Onu kabul buyuracak olur
sanız zaten bu fıkranın hükmü kalmıyacaktır. 

Dikkat buyurun, ne kadar geniş salâhiyeter 
vermektedir belediyeye bu fıkra.. 

Sonra, bilhassa sözcü arkadaşımdan şu su
alin cevaplandırılmasını rica edeceğim: Çünkü 
burası bence biraz karanlıktır. Halen gecekon
du sahibi bulunan kimselere bir arsa veya ara-'-
zi temlik edildikten sonra kendilerine oradan 
çıkmaları emredilecek mi? Yoksa bina yapılıp 
da iskân edildikten sonra mı çıkmaları emre
dilecektir. Yani vatandaş sokakta kalacak mı, 
yoksa evlere yerleştirildikten sonra mı yıkı
lacaktır ? 

REÎS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen istimal buyursunlar. 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 

HÜSMAN (istanbul) — Evvelâ arkadaşımızın 
ilk tereddüdüne cevap arzedeyim. Diyorlar ki ; 
« ihtiyaç sahiplerine bina verildikten sonra ar
tarsa kiraya verilir veya maliyet bedeli üzerin
den temlik edilir. Halbuki temlike lüzum yok
tur, Yalnız kiraya verilsin ». Arkadaşımızla 
komisyonda berafber çalıştık, maddede evvelâ; 
umumi tabiriyle gecekondu, fennî ve ilmî tabi
riyle iskâna salih olmıyan sıhhi şartları haiz bu-
lunmıyan ve sair binaların sahipleri belediyelerin 
bu fondan yaptıracakları evlere nakledilir, es
ki binaları yıktırılır. Bu gecekonduların ihti
yaçları karşılandıktan sonra hiç evi olmıyanla-
ra tahsis -edilir. Yani meskeni olan diğer eş
hasa veya lâalettayin şuna, buna değil . . . . 

Çünki, birinci plânda, arzettiğim gibi, gayri-
sıhhi şartları haiz evlerde bulunanlar tercih edi
lecek, bu ihtiyaç karşılandıktan sonra kalan olur
sa, mesken ihtiyacı olan diğer eşhasa maliyet 
bedeli üzerinden verilecektir. Mesken ihtiyacını 
karşılama kanunu olduktan sonra belediyenin, 
elinde tutmak ve kiraya vermektense elbette ki 
mesken ihtiyacı olana vermeyi tercih etmesi ga
yet yerinde olur. Şuna, buna değil, arkadaşımın 
görüşünü tashih edeyim; mesken ihtiyacı olana 
verilecektir. Birincisi bu. 

İkincisi, dediler ki, - hakikaten nazik bir me
seledir - «Ruhsatsız ve iskân mıntakası dışında 
yapılan binaların heyeti umumiyesi yıktırıla
cak mı ve bina yapılmadan evvel çıkmaya icbar 
edilecek mi?» 

Bütçe Komisyonunda bu mevzu görüşüldü. 
Her iki komisyonda iskân mıntakası duşunda 
olan bu kabîl evlerin heyet'i um umiyesine şâmil 
bir hüküm, bir metin tedvin edilmiştir. Bütçe 
Komisyonunda bu metin görüşüldü. 

Belediyelere bir salâhiyet veriliyor ve bu 
şekilde 'iskân mıntakası dışında vücuda getiril
miş olan bina sahiplerine tebligat yaplacak, ken
dilerine arsa ve bu arsalara bina yapmaları için 
lâzımgelen kolaylık gösterilecektir. Gerçi 18 nci 
maddenin tetk'ikmda Yüksek Heyetiniz bundan 
malûmatta? olacaktır, 18 nci maddede komisyo
numuz dedi ki : «Bu kanunun neşrinden önce 
mahalle teşkil edecek şekilde kurulmuş yerler 
hariç olmak üzere, o yerler velevki iskân mınta
kası dışında bulunsun, kurulmuş binalar ancak 
nakledilebilir. Yoksa yakın zamanlarda kaza ha
line getirdiğimiz, kaymakamını, hâkimim tâyin 
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I ettiğimiz Altındağ Mahallesi ve nahiye haline 
I getirdiğimiz Zeytinburnü Mahallesi, beş mahalle, 

bunlar dahi bu hükme tâbi tutulacaksa yol, su, 
kanalizasyonu belki yapılmış böyle mahallelerin 
heyeti umumiyesi hakkında nakil salâhiyeti alı
nırsa bu asla doğru olmaz. Ama mahalle teşkil 
etmiyecek perakende şekilde bu kabîl binalar ya
pılmış varsa arsalar gösterilmek suretiyle bunla
rı nakletmeye belediyeler salahiyetli olsunlar. 

I Mamafih 18 nci madde, ancak mahalle teşkil et-
I memiş perakende evler hakkında kabili tatbik 
I bir hüküm halindedir. Arkadaşımız, bütün aile

ler evlerinden çıkarılacak mı, atılacak mı,, soka
ğa çıkarılacaklar mı diye sordular, onu derhal 
cevaplandırmak istedim. 

Hamdi Başar arkadaşımız dediler ki, bu fon, 
kabul buyurulan bir madde ile sadece ve mun-

I hasıran su, yol ve kanalizasyon işlerinde isti
mal edilebilir, fakat bundan sonra gelen altıncı 
maddede belediyeler ucuz mesken yapmak için 
bu fondan faydalanır denilmektedir. Burada 
bir tearuz ve tenakuz vardır. 

Arkadaşlar, bence bu bir tenakuz değildir. 
Fona girecek paralar evvelâ asker ailelerine 
yardım paralarından girecektir. O hizmet ta
mamlandıktan sonra fondan arzettiğimiz hizmet 
yapılacaktır. Eğer bundan sonra bir imkân bu
lunursa altıncı maddeye göre ucuz mesken inşa
atında belediyelerin bu fondan faydalanabilme
leri için bu kayıt konulmuş bulunmaktadır. 
Münhasıran denmesi, böyle bir maddenin kon
ması için bir mâni teşkil etmez, bizim kanaati
mize göre bir tenakuz teşkil etmez. Evvelâ fo
nun münhasıran bu hizmetlerde kullanılacağı 
hakkında bir hüküm tedvin edilmiş olabilir. 
Fakat imkân olursa belediyeler o fondan ucuz 
mesken yapmak için de faydalanabilirler. Arada 
bir tenakuz olduğuna kaani değiliz. 

REÎS — Hamdi Başar. 
AHMET HAMDİ BAŞAR (întanbul) — 

Efendim, şayet evvelce her nasılsa böyle birbi
rini nakzeden iki madde bir kanunda çıkmış ol
saydı böyle bir tefsire doğru giderdik; Kanun 
vâziHiın maksadı buydu, şöyle, böyle yaptı 4iye 
oradan beş dakika sonra şimdi kabul ettiğimiz 
bir maddede fon münhasıran şu işlere tahsis 
edilir dedikten bir dakika sonra altındaki mad
dede bu fon şu işte de kullanılır dersek açık bir 

y tenakuza düşmüş oluruz. «Münhasıran» kelime-
I «inin kaldırılması veya altındakinin kaldırılmam 
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lâzımdır. Bu benim şekle ait itirazımdır. Haki
katte bendenizin kanaatim belediyeler ucuz mes
ken inşa etmek için mütaahhit gibi ev yaptır
maya teşebbüs etmemelidir. Vatandaşa ucuz arsa 
temin etsin belediyeler, gereken müsaadeyi ver-
nin belediyeler, Emlâk Kredi Bankasından 
ucuz kredi temin edilsin, artık belediyeler ev 
yaptırmasınlar. Bu prensibi kabul edelim. 
Çünkü bilhassa teşkilâtsız belediyelerin nasıl 
ev yaptırdıklarını, Devlet ve âmme eliyle bun
da bilhassa küçük meskenlerin ne kadar paha
lıya çıktığını, onun içinde oturan vatandaşla
rın acı acı şikâyet ettiklerini hepimiz biliyoruz, 
Onun için belediyelerden bu hizmetleri alalım, 
eğer mutlaka belediyeler yapmak istiyorlarsa 
'5656 sayılı Kanunla 'bu salâhiyetleri zaten var
dır. 5656 sayılı Kanun henüz yürürülüktedir 
ve bu kanunla da kalkmıyor, binaenaleyh o ka
nun da belediyelere ucuz, toplu mesken inşa 
ettirmek salâhiyetleri zaten mevcuttur. Bu sa
lâhiyetleri istimal etmek suretiyle yine ev yap
tırır. Fakat burada altıncı madde ile maksat 
ucuz mesken inşa ettirmektir. Belediyeler de 
topluca mesken yaptırsınlar ve fakat bu mes
ken parasını demin yukarda beşinci madde 
ile sırf kanalizasyon, yol, su ve sair âmme te
sisleri için tahsis edilecek fondan almaya kalk
masınlar, bu paraya tecavüz edilmesin. îşte 
mevzuun esası buradadır. 

(Bu itibarla ben, Bütçe ve Maliye komisyon
larındaki arkadaşlarımdan rica ederim, mutlak 
yaptığımız eserleri yanlış da olsa müdafaa etmi-
yelim. Küçük bir zühuldür, yukarda yalnız bu 
işe tahsis edilir, demek kâfi değildir. Yanlışlığı 
bir şerefsizlik saymıyalım. 

Bu itibarla prensip bakımından belediyeleri
mize hakikaten ucuz mesken imşa etmek için 
5656 sayılı ve halen yürürlükte bulunan bir ka
nunla bir mecburiyet tahmil edilmesine ben 
şahsan taraftar değilim. . 

Ucuz mesken yapmak için eşhas.kooperatif
ler kuruyorlar. Bunlara arsa, uıcuz kredi temin 
etmek kâfidir. 

REÎS — Atıf Topaloğlu. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Refet Aksoy 

arkadaşımız her halde.yanlış hatırladılar,, imar 
plânı ile şehir haritaları arasında. kala,n kısım 
iskâna elverişli demek değildir. İmar plânı hü
kümleri dâhilinde şehir plânı dıişında kalmış 
yerler için Yapı ve Yollar Kanununa göre rııh-
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I sati'ye verilir. Şehir plânı 'hudutları içerisinde 

her ikisi arasında kalmış olan yere iskân hari
ci diyemeyiz. 1580 sayılı Kanuna göre de ruh
satiye vermek mecburiyetindeyiz, şehirlerimi
zin yeni yapılmış bulunan imar plânlarının tat-
bikmda belediyeler 'büyük yük altına girmiş
tir. Dar gelirli vatandaşlarımız imar plânları
nın dışına çıkmak suretiyle şehir haritalarının 
içerisinde bizzarure (gecekondular yapmışlar
dır. Bunlar da ruhsata tâbidir ama belediyele
rin kontrol teşkilâtı bilhassa Anadolu'da kuv
vetli olmadığından kanunun ve mevzuatın iste
diği şekilde organize edilememiş olduğundan ve 
takip imkansızlığından dolayı birçok gecekon
dular yapılmıştır, bunlar bugün tabiî mesken 
haline gelmiştir. Madem ki memlekette böyle 
bir ıstırap mevzuu vardır ve gerçektir, bu ıstı
rabı, hepiniz de arzu edersiniz ki, kökünden kal
dırmak lâzımdır. Halkla belediye arasında bu 
mevzu üzerinde her gün çekişmeler, didişmeler 
hattâ birçok muhakemeler cereyan etmektedir. 
Madem ki bir kanunla imar plânı hududu içe
risine girenleri, hattâ iskân harici yerleri de 
altıncı maddeye göre imar plânının içine ithal 
ediyoruz, o halde şehir haritaları içinde ve 
imar plânı dışında bulunan bu gibi kaçak ev 
ve binaları da altıncı madde hükmüne ithal et
meyi vatandaşların ıstırabına karşı gayet âcil 
olarak bu kanunla beraber alınmış bir tedbir 
telâkki ederiz ve 'bundan dolayı gönlümüz fe
rahlar. Bunu belirtmek isterim. Başkanlığa bir 
takrir arzediyorum, kabulünü arz ve rica ediyo
rum. 

REÎS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET 

AKSOY (Ordu) — Efendim, dilimizde güzel bir 
söz vardır: Her yiğitin bir yoğurt yeyişi vardır. 

Bizim Muhterem Haandi Başar arkadaşımız 
daima ekşi yoğurt yer. Hamdı Başar arkadaşımız 
kafasına koyduğu her hangi birşeyi bir mantık 
ve muhakeme terazisine vurmadan, benim noktai 
nazarımdır, benim dediğim olmalıdır, aksini dü
şünenler bâtıl fikir ashabı kanaatindedirler, di
ye ifade etmekten çekinmez. Böyle bir muhake
menin beşer felsefesinde yeri yoktur. Hamdi 
Bey bunu bir şeref meselesi telâkki etmesinler, ver 
dikleri takriri geri alsınlar, iddiaya girmesinler. 

Dikkat buyurun, 5656 numaralı Kanun, beledi-
I yelere mesken yapma salâhiyetini vermiş vazjfe-
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leri arasına koymuştur, ama, kendi geliriyle ve 
istimlâk yapmak suretiyle ... Dikkat buyuruyor-
musunuz, bu tedvin ettiğimiz bu madde ile « be
lediyeler elinde bulunan ve kendisine devroluna-
eak arsalardan mesken ihtiyacı olanların, mes
ken ihtiyacını temin ettikten sonra arta kalanını 
mesken yapıp icabında kiraya verecek, icabında 
satacaktır », diye tasrih ediyoruz. Sizin fikri
nize gelince; o ayrı bir şeydir. 

Hamdi Bey arkadaşımız bu hususa dikkat bu
yurmuş olsalardı bu itirazı yapmazlar ve bizi de 
söyletmezlerdi. 

Topaloğlu arkadaşımızın iddialarına gelin
ce; arkadaşımız şehir plânından kasdettiği ruhu 
burada belirtemediler. Bir beldenin iki şekli 
vardır, birisi belediye sınırı... Benim bildiğim 
bu-sınırı ihtiva eden şekli resmî, şehrin fennî 
haritasıdır. Bir de imar plânı vardır, bu sı
nır içinde ne kadarını tevsi edilecek yol yapı
lacak yer ve okul, hastane, meydan yeri varsa 
ve bunları nereye yapacak ise bunu plânda tes-
bit edecektir. Mevzuumuzda gecekonduların 
umumi şehir haritasını ihlâl ediyor, hem şehir 
plânını, hem de imar plânını ihlâl ediyor. Biz 
diyoruz ki, bu karma karışık, anarşik vaziyet
ten kurtulabilmek için belediyelerin iskân sa
hası olarak kabul etmediği yerlerde yapılmış 
binalar eğer bir mahalle vaziyetinde ise ve du
rumları da sıhhi ve fennî ise onlara müdahale 
etmiyeceğis. İşte Altındağ Mahallesi. Burası 
belediyenin iskân sahası dışındadır ve imar 
plânı içindedir. Ama bugünkü hal, belediyenin 
iktidar ve muvafakati haricinde bir emrivaki 
oluverdi. Buna ikinci bir misal, yine Ankara'
nın Etlik eteklerinde ve Bahçelievler'in ileri
sinde birçok kooperatifler teşekkül etmiştir. 
Bunlar belediye sınırı içinde ve fakat iskân sa
hası dışında olduklarından belediye uzun müd
det buraları iskân bölgesi olarak kabul etme
miştir. Vakta ki bir zaruret doğdu, vatandaş
ları iskân sıkıntısından kurtarmak için beledi
ye buraların iskân sahası içine alınmasını ka
bul etturŞimdi biz Altındağ'da oturan vatan
daşlara f.;; «Burası iskân sahası dışındadır, siz 
evlerinizi yıkın, buradan gidin.» mi diyeceğiz? 
Hayır arkadaşlar. Böyle bir şey yoktur. On
lar orada oturacaklar, evlerini fennî ve sıhhi 
bir şekilde ıslah edeceklerdir. Geçen sene bir 
heyelan oldu, belediye bu vatandaşları oradan 
kaldırdı, daha müsait bir yerde kendilerine ev 
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I yaptırıyor. Maddenin gayesi budur. Verilen 

takrirlerin maksadın iyi anlamadan verildiği 
anlaşılıyor. 

HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — Efendim; 
evvelâ Hamdi Başar arkadaşıma cevap verece
ğim. 

Belediyeler, ev yapmak vazifesiyle muvaz
zaf. ve mükellef olmasın, böyle bir külfet yük
lemiydim, buyurdular. Biz bu kanunla bele
diyelere mutlaka toplu evler yapacaksınız diye 
katı bir salâhiyet ve vazife vermiyoruz. Hini 
hacette belediyeler kendi ellerinde bulunan kıy
metsiz arsaları kıymetlendirmek ve o nevi ar : 
salardan vatandaşları faydalandırmak için, yal
nız İstanbul'u ve Ankara'yı misal almasınlar, 
birçok vilâyetlerimize henüz Emlâk Bankası 
gitmemiştir, kredi müesseseleri kurulmamıştır, -
buralarda vatandaş kendi kendine ev yaptır
mak imkânından mahrumdur. Belediyeye dü
şen vazife hem vatandaşı mesken sahibi yap
mak, hem de kendi şehirlerinin güzelliğini te
min etmektir. Bu suretle alacağı arsaları de
ğerlendirmek suretiyle hem kendi şehrinin ima
rına hizmet edecek, hem de kendi kendisine 
mesken yapmaya cesaret edemiyen ve bu hu
susta bir fikri bulunmıyan vatandaşları mukas-
satan mesken sahibi yapmaktır. Biz bu vazife
yi yapabileceğine dair kanuni salâhiyet veri
yoruz. illâ yapacaksın, demiyoruz. Diğer ta
raftan Atıf Topaloğlu arkadaşımızın bir endi
şesi vardır. Fakat komisyon onun arzusunu ye
rine getirmiş vaziyettedir. Evet, buyurduğu
nuz gibi, belediyelerde bir belediye sının, bir 
kadastro sınırı, bir de imar sınırı vardır. Bi
zim bu kanunumuzda belediyelerin yapmış ol
duğu evlerin her üç katagoriye dâhil vatandaş
lara tevzii yer almıştır. Bu üç katagoriye ayrı-
ltn mmtâka dâhilinde gecekondu veya gayri-
sıhhi ev veya imar hududu içinde olup.da şehir 
imarını güçleştiren ev sahiplerine belediyeler 
ben şurada gayet güzel evler yaptım, gel seni 
oraya taşıyayım, bedelini bana on senede tak
sitle öde, bana müşkülât çıkarma, diyecektir. 
Vatandaş da bunu yaparak şehrin imarı yö
nünden belediyeye yardım etmiş olaeaktir. Bu " 
suretle hem vatandaş sıhhi evlere sahip ..olacak, 
hem şehir güzelleşecek, hem de memleketin 
imarı kolaylaşacaktır. 

I REÎS — Atıf Topaloğlu. 
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ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim, 

maksat her halde bir noktada toplanıyor, ama 
rivayet muhtelif. Şimdi, iskân dışı olan yerler 
diyoruz, iskân dışı yerler dediğimiz zaman, ne 
imar plânının içine girer, ne de şehir haritası
nın içine girer, bunlarn dışında bir yerdir. Bi
naenaleyh, imar plânı ile şahir haritası ile Yapı 
ve Yollar Kanununa göre ruhsat verilmesi lâ-
zımgelen yer metinde görülmemektedir. Benim 
endişem, şehir dışında imar plânı ile şehir ha
ritası arasındaki sahada ruhsatsız yapılan bi
naları bu kanun metni ihtiva etmemektedir. 
Onun içindir ki, endişemde ısrar ediyorum. 

Sonra, şehirlerimizin imar plânları ile, şe
hir haritalarını karşılaştırdığımız, akıl ve man
tık ölçülerine vurduğumuz zaman realite ile 
kabili telif olmadığı görülür. Hep büyük şe
hirleri nazarı dikkate almıyalım, 2.000 nüfusu 
dahi olmıyan kasabalarımız, ticari bakımdan, 
yol bakımından, iskele bakımndan uzun müd
detten beri belediyesiz kalmıştır. Fakat kanuna 
intibak etmek suretiyle yakınında bulunan 300, 
500 nüfuslu birkaç köyü aynı kasabaya ithal 
etmek suretiyle belediyeler kurulmuştur. 

Burada ölçmen arkadaşımızın yanıldıkları 
bir nokta vardır. Hali hazır haritalar belediye 
sınırları içinde olan haritalar demektir. Köy 
sınırları içinde belediye kurmak için uzun boy
lu haritalar ve imar plânları yapılırken 10-15 
kilometre uzunluğunda, şehir dışında ve vatan
daşlara 50 - 60 bin liraya mal olacak bu bina
lar için belediyelerin, imarı 15 kilometrelik me
safelere kadar tatbik etmesi imkânı yoktur. 
Binaenaleyh bir imar plânı yapılırken her şey
den evvel belediye bütçelerinin takati nazarı 
dikkate alınarak yapmalıdır. Hakikaten bu 
bakımdan birçok belediyelerin bu inkişaf kar
şısında eldeki imar plânları kâfi gelmemektedir. 

Sonra, imar plânı 5 sene evvel yapılmış. Btt 
imar plânının değişmiyeceği hakkında bir hü- I 
küm yoktur. Belediye meclisi zaruretler, icab-
lar karşısında Bayındırlık Bakanlığına müra-
saat edebilir. Şehircilik bakımından bu işlerin 
tekrar imar plânı yapılır, yeni imar sahaları 
ilâve edilir. Bu bakımdan bendeniz ısrar edi
yorum, hakikaten arzettiğim bu imar plânı ile 
hali hazır haritası arasında - gayrimeskûn de
ğil - ruhsatname verilmek suretiyle yapılmış 
gizli, kaçak gecekondular varsa bunlar kanu
nun metnine ithal edilmelidir. I 
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REİS — Ahmet Hamdi Başar. 
AHMET HAMDÎ BAŞAR (İstanbul) — Büt

çe Komisyonunun Sayın Sözcüsü Refet Aksoy 
arkadaşımız bu sıcakta bir ayran ziyafeti ver
mek lûtfunda bulundular ve benim de ekşi ay
ranı sevdiğimden bahsettiler. Şüphe yok, hava 
pek sıcak gidiyor ekşi ayran da içilebilir, be
nim ekşi ayranı sevmem de bir kusur teşkil 
etmez. (Gülüşmeler) 

Efendim, meselenin esası gayet açıktır. Bir 
kere belediyelerin şıu kanunda gösterilen hüküm 
dairesinde, yani vatandaşlara ucuz, basit evler 
yaptırıp buna on müsavi taksitte ve on senede 
bedelini alması ile gecekondu sahiplerinin ov 
bark edinmesi hakikaten temin edilemez. 

Ucuz mesken için bunlara, beşinci ve diğer 
madd'eerde gösterildiği gibi, ucuz arsa temin et
mek ve on sene vâde ile değil yirmi sene vâde 
ile ve yirmi müsavi taksitte tahsil edilen i% 5 
faizli emlâk kredilerinden faydalanmalarını sağ
lamak lâzımdlr ve belediyelerin bizzat toplu ev 
yaptırıp bunları temlik etmek gibi bir mua
meleye mümkün olduğu kadar girişmemeleri 
icabeder. Bendeniz bu prensibin ışığı altında ko
nuştum. Sözcü arkadaşımız bunların hiçbirisine 
cevap vermedi. Kaldı ki, demin de arzettiğim. 
gibi 5 nci madde ile 6 ncı maddenin birbirine te
zat teşkil eden hükümlerini de tadil etmek icab
eder. Görülüyor ki, madde üzerindeki müzake
reler kâfi değildir. Gerek Topaloğlu'nun gerekse 
bizim mütalâalarımız belki maddeyi komisyon
da yeniden incelemeye imkân verir. Eğer müna-, 
sip görürlerse maddeyi alsınlar, bir defa daha 
gözden geçirsinler, bu suretle belki 5 nci madde 
ile 6 ncı madde arasındaki tezadı kaldırmak 
imkânını bulurlar. 

REİS — Necdet Açanal. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Himmet Bey 

arkadaşımız yanılıyorlar. Çünkü belediyeye bina 
yaptırma vazifesini belediye hizmetleri içine it
hal ettiren kanun 5656 sayılı Kanundur. Bu ka
nunun gayesi ayrı, bu ayrıdır. Şu kanun bele
diyeye ucuz arsa temin ediyor, belediye ucuz 
alsın ondan sonra ev yapsın ve satsın, diyor. 
Bunu kabul etmek imkânsızdır. Bu ayrıdır. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim zannediyorum ki, komisyonun ikinci 
fıkrası, Atıf Topaloğlu arkadaşımızın kasdetti-
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ği hususu ziyadesiyle temin etmektedir. Çünkü 
kendileri ve Himmet Bey üç daire çizdiler : Bi
rinci daire imar dairesi, ikinci daire haritası 
olan daire, üçüncüsü de belediye hududu olan 
en geniş dairedir... 

Şimdi bu üç ışık altında metni bir kere oku
yalım. Çünkü komisyonla Atıf Topaloğlu ay
nı maksatla birleştiklerini ifade ediyorlar. Şu 
hale göre hazırlanmış olan metin bu üç daire
nin ne kadarını kapsamaktadır, onu mütalâa 
edelim : 

Bu meskenler evvel emirde ve sırasiyle : 
Birincisi : iskâna elverişli olmıyan bölgeler

de ruhsatsız yapılmış olanlar... iskâna elverişli 
olmıyan bölge ne demektir? imar dairesinin dı
şına taşan daire demektir. Ben böyle anlıyorum. 

ikincisi iskâna elverişli yerlerde ruhsatsız 
yapılanlar. 

Üçüncü katagori; malî. külfetleri icabettiren 
yani belediye sınırları içinde fakat iskân sahası 
dışında kalan yerler. Yani imar; iskân belediye 
hududu dairesi. Kanun bunların üçünü de sine
sine almaktadır. Ben öyle anlıyorum, komisyo
nun da ifadesi bu merkezdedir. Yani sarahaten 
komisyon bunun şehir plânı, şehrin hali hazır 
haritası dâhilinde bulunan yani belediye hudu
dunun da imar sahasına doğru içine alan kıs 
mma raçi tutmaktadır. Hali hazır haritasının 
içinde bulunanlar da bundan istifade etmekte
dir. Kanundan benim anlıyabildiğim mâna bu
dur. 

REİS — Atıf Topaloğlu. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim; I 

huzurlarınızı fazla tasdi ediyorum, kusura bak
mayın. Tenevvür etmek istiyorum, bütün endişe
miz bundan ibarettir. 

Elde mevcut mevzuat varken bunun karşı
sında âdeta tefsire gidiyor olmak doğru değil
dir. 

iskân harici yerin kanunlarımızda tarifi ya
pılmıştır. Heyelânlı arazi olur, jeolojik bakım
dan birçok kusurlu arazi olur, teressübat ara
zisi olur. Bir şehrin içerisinde iskân harici yer I 
yoktur, iskân harici olan bir yerde inşaatı za- I 
ten hiçbir kanun yaptırmaz. Binaenaleyh mev
cut metinde, birinci kategoride ve bendenize mal 
ettiğiniz iskân harici yer benim arzettiğim yer 
değildir, iskân dâhili ve Yapı, Yollar Kanunu
na göre ruhsatiye verilen yerdir. Bunu açıkça 
metinde belirtmek lâzımdır. Zaten hiçbir ka- I 
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I nun iskân harici yere ruhsatiye veremez. Yeni 

bir tefsire gitmeyelim. 
RE IS — Değiştirgeleri okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 6 ncı 

maddenin ikinci fıkrası olan «Bu maksatla be
lediyeler yukanki maddede yazılı fondan fay
dalanamazlar» cümlesinin çıkarılmasını teklif 
ederim. 

istanbul Mebusu 
A. Ham di Başar 

RElS — Hamdi Başar'in değiştirge tekli
fini reyerinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Değiştirge reddedilmiştir efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 6 ncı 

maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini ve son fıkrasının kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim 

«Bu ihtiyaç karşılandıktan sonra belediye 
tarafından yapılan evler mesken ihtiyacı olan 
ailelere kira ile verilir ve satılamaz.» 

Urfa Mebusu 
N. Açanal 

RElS — Bu takrir ile üçüncü fıkranın de
ğiştirilmesi istenmektedir. Komisyon bu ta
leplere iştirak etmiyor. Kabul edenler... Etmi
yenler... Değiştirgenin bu kısmı reddedilmiştir 
efendim. 

Yine Necdet Açanal arkadaşımız son fıkra
nın tasarıdan tafjyım istemektedir. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Bu da nazarı dikkate alın
mamıştır efendim. 

Meclis Başkanlığına 
imar plânı ile hali hazır şehir haritaları ara

sında bulunan ruhsatsız binaların 6 ncı madde 
hükmüne ithalini teklif ederim. 

22. VII . 1953 
Ordu Mebusu 

Atıf Topaloğlu 

RElS — Bu isteği dikkate alanilar... Almı-
yanlar... istek reddedilmiştir efendim. 

BAHA AKŞlT (Denizli) — Benim takririm 
de vardı, fakat geri alıyorum. 

RElS — Baha Akşit arkadaşımızın o mad
denin komisyona verilmesi hakkında mücerret 
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bir talebî vardır. Geri aldıkları için okumaya 
lüzum yoktur. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 1580 sayılı Kanunun 5116 sa
yılı Kanunla değiştirilen 110 ncu maddesinin 19 
neu fıkrasında yazılı gelir kaynağı hasılatın
dan arta kalmış ve kalacak kısımları 5 nci mad
de ile tesis olunan fona i'thal olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Belediyeler, 2 nci madde ge
reğince devraldıkları, gayrimenkulleri bu kanun
da yazılı maksatlar dışında kullanamazlar. Be
lediyelerce devir tarihinden itibaren üç yıl için
de bu kanunda yazılı maksatlara tahsis olunmı-
yan arsalar eski sahiplerinin talebi üzerine öden
miş taksitleri geri verilmek şartı ile iade olunur. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
Kuruluş Kanunu için oylama muamelesi bitmiş
tir. 

MADDE 9. — Belediyelerin mülkiyet ve ta
sarruflarında bulunan yukarıki maddelere göre 
belediyelere intikal etmiş olan arazi içinde ha
kiki ve hükmi şahıslara ait arazi ve arsalar bu
lunduğu takdirde lüzumu halinde bunlar da is
timlâk olunabilir. 

Bahis mevzuu arazi parçası istimlâk olunmı-
yarak belediyece parsellenerek sahibi tarafından 
satılmasına müsaade edildiği takdirde bu bölge 
için imar plânı, su, yol, kanalizasyon, elektrik 
gibi umumi hizmetlere harcanan paranın bu ara
zi parçasına isabet eden miktarı beş yılda beş 
eşit taksitte sahibinden alınmak üzere tapuya 
tescil edilir. Satış halinde defaten alınır. 

Yukarıki maddeler gereğince belediye mec
lîsleri tarafından ucuz mesken bölgesi olarak ay
rılan yerlerin uygunluğu Bayındırlık Vekâle
tince tasvipten sonra imar plânları yapılır. Ruh
satsız yapılmış binaların bulunduğu veya bu ka
nun gereğince yeniden kurulacak mahallerin 
imar plânlarının tanziminde Yapı ve Yollar Ka
nunu hükümlerinin tatbiki mecburi değildir. 

REÎS — Necdet Açanal. 
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NECDET AÇANAL (Urfa) — Efendim, 9 

ncu maddenin üç fıkrası vardır. 
Birinci fıkrada deniyor ki; belediye bir arsa

ya temellük etti, ya kendisine ait idi veya Hazi
neye ait iken almıştır. Bunun içinde şahsa ait ar
sa varsa bunu da istimlâk eder deniyor. İkinci 
Jfıkrada ise istimlâk etmediği takdirde diye de
vam ediliyor. Birinci fıkra hükmünce istimlâk 
etmeden evvel arsa sahibi burada ya ev yapa
caktır veya yapmıyacaktır, bunun sorulması ica-
beder. Çünkü belediye bu arsayı aldıktan sonra 
başkalarına verecektir. Binaenaleyh arsa sahiple
rinin hakkı zayi olmaması icabeder. Onun için 
ben şu fıkranın ilâvesini rica edeceğim. 

Diyorum ki; belediye bu kendi arazisi içeri
sinde bulunan arsa sahibine bir tebligat yapsın. 
Desin ki, sen üç yıla kadar - ki bu müddet aşağı
daki maddelerde kendine arsa verilenler için ka

bul edilmektedir - bu arsa üzerinde benim verdiğim 
plâna göre bir ev yaptıracaksın. Üç sene içinde 
arsa sahibi buraya plân gereğince ev yaptırmaz-
sa o zaman istimlâk etsin. Bendeniz bunu teklif 
ediyorum. 

RElS — Madde hakkında başka söz istiyen 
olmadığı için değiştirgeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin birinci fıkrasının aağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim : 
«Belediyelerin mülkiyet ve tasarruflarında 

bulunan yukarıki maddelere göre belediyelere in
tikal etmiş olan arazi içinde hakiki ve hükmi şa
hıslara ait arazi ve arsalar bulunduğu takdirde 
sahibi kendisine tebliğ tarihinden itibaren 3 yıl 
içinde plâna uygun ve yapmadığı veya yapacak 
olanlara satmadığı takdirde istimlâk olunabilir. 

Urfa Mebusu 
N. Açanal 

REÎS — Komisyon iltihak etmiyor. Değiştir
geyi nazara alanlar.. Kabul etmiyenler.. Değiş
tirge nazarı dikkate alınmamıştır. 

SÖZCÜ HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Mad
denin üçüncü satırında, (bulunan) kelimesinden 
sonra (veya) sonra aşağıda (arazi) kelimesinden 
sonra (ve arsalar) daha aşağıda (ait arazi ve ar
salar) kelimelerinin (ait olanlar) şeklinde düzel
tilmesini reye arzını rica ediyorum. 

Beşinci satırda da «hakiki veya hükmi» ola
caktır. 

REÎŞ — Maddeyi tashih şekliyle okuyoruz. 
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MADDE 9. — Belediyelerin mülkiyet ve ta- I 

sarraflarında bulunan veya yukanki maddelere 
göre belediyelere intikal etmiş olan arazi ve ar
salar içinde hakiki veya hükmi şahıslara ait olan
lar bulunduğu takdirde lüzumu halinde bunlar 
da istimlâk olunabilir. 

Bahis mevzuu arazi parçası istimlâk olunmı-
yarak belediyece parsellenerek sahibi tarafından 
satılmasına müsaade edildiği takdirde bu bölge 
için imar plânı, su, yol, kanalizasyon, elektrik gi
bi umumi hizmetlere harcanan paranın bu arazi 
parçasına isabet eden miktarı beş yılda beş eşit 
taksitte sahibinden alınmak üzere tapuya tescil 
tedilir. Satış halinde defaten alınır. 

Yukanki maddeler gereğince belediye meclis
leri tarafından ucuz mesken bölgesi olarak ayrı
lan yerlerin uygunluğu Bayındırlık Vekâletince 
tasvipten sonra imar plânları yapılır. Ruhsatsız 
yapılmış binaların bulunduğu veya bu kanun ge
reğince yeniden kurulacak mahallerin imar plân
larının tanziminde Yapı ve Yollar Kanunu hü
kümlerinin tatbiki mecburi değildir. 

REİS — Maddeyi bu tashih şekliyle reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Yukanki maddeler gereğin
ce belediyelerin eline geçen arazi ve arsalarla be
lediyelerin mülkiyetinde olup belediye meclisle
rince belli edilecek arsalar aşağıdaki esaslara gö
re kur'a üe maliyet kıymeti nazan dikkate alı
narak meskene muhtaç olanlara kıymet takdiri 
suretiyle tahsis olunur. 

Kıymet takdirinde kurulacak mahallenin su, 
yol, kanalizasyon, elektrik gibi âmme hizmetine 
mütaallik giderleri de nazan dikkate alınır. 

Ruhsatsız yapıların inşa edildikleri arsalar I 
hakkında da yukanki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Bu suretle tahsis olunacak arsaların son ilân 
tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat eden- I 
lere ne gibi şartlarla tahsis edileceği birer haf- I 
ta fasıla ile üç defa mahallinde cari usuller da- [ 
iresinde ilân olunur. îlân üzerine vukubulacak 
talepler, talep tarihine göre birer deftere sıra sa- I 
yısı altında kaydedilir. I 

istekliler parsellenmiş arsa sayısına eşit veya I 
az olduğu takdirde en küçük sayı taşıyan adadan I 
başlamak suretiyle her isteklinin kayıt sıra sayı
sına tekabül eden sayı ve parsel verilir. İstekli |j 
sayısı arsa sayısından fazla olursa belediye encü- |; 
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meninde noter huzurunda ççkilecek kur'a ile tev
zi olunur. { 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?. Buyu
run Necdet AçanaL 

NECDET AÇANAI/ (Urfa) — Muhterem 
arkadaşlar, bu 10 ncu madde bu kanunun içeri
sinde bir boşluktur. Belediye ucuz bedelle aldığı 
arsalan tevzi edecektir. Kime? Son ilân tarihin
den itibaren bir ay zarf mda müracaat edenlere, 
hem de sıra ile, yani kim evvel müracaat ederse 
ona. 

Muhterem arkadaşlar, bu, kabul olunabilir 
bir keyfiyet değildir, suiistimale fevkalâde mü
sait bir maddedir. Bu kanunun gayesi mesken ih
tiyacı hissedenlere mesken temin etmektir. Yoksa 
sıraya göre müracaat edenlere rüçhan hakkı ver
mek bu kanunun ruhuna uygun değildir. Bu ka
nun tıpkı toprak tevzi kanununa benziyor. Bu 
hususa yüksek dikkat nazarınızı çekmek isterim: 
Burada da b'iz belediyeyi kıstassız ve mesnetsiz 
bırakamayız. Ona yol göstermeliyiz. Ne şekilde 
tercih edecektir ve kimleri daha evvel tercih 
ederek arsa. verecektir? Bunları bu kanunda zik-
retmekliğimiz lâzımdır. Bir takrir hazırladım? 
Buna göre tercih sebepleri evvelâ meskensiz ol
mak, sonra çok çocuklu a'ile, sahibi olmak, sonra 
da gayrisıhhi evlerde oturmak, sonra hiçbir yer
den geliri bulunmıyarak 60 lira asli maaş tuta
rından aşağı maaş ve ücret almak yani dar ge
lirli aile olmak. Bu şartların aynı ailede tecem
mu tarzına göre bir sıra takip etmek hakkaniye
te ve bilhassa kanunun ruhuna uygun olacaktır. 

Yüksek tasvibinize arzederim. 
KOMİSYON ADINA REFET AKSOY (Or

du) — Efendim, bu kanunun tuhaf bir talihi 
var. Necdet arkadaşımız geçen sene Bayındırlık 
Komisyonunda çalışmış bu sene de Bütçe Komis
yonunda bulunmuştur. 

NECDET AÇANAL (Urfa) — Geçen sene 
Bayındırlık Komisyonunda değildim. 

REİS — Müsaade buyurun, busene «söz 
hakkım mahfuzdur» diye Bütçe Komisyonu ra
porunda şerhiniz var. 

KOMİSYON ADINA REPET AKSOY (De
vamla) — Bir belediye kendisine devredilen ar
salarla iptida şu gecekondular dâvasını hallede
cek, ondan sonra mesken ihtiyacı olan vatandaşı-
lara tahsis yapacaktır. Meskene ihtiyacı olan 
vatandaşların müracaatları sıraya konacaktır. 
Eğer tahsis edilecek evler müracaat edenlerh> 
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adedine kâfi ise hiçbirisini ayırdetmeden tahsis 
yapacaktır. Ama belediyenin elindeki arsa ihti
yacı ve müracaatı karşılamaya kâfi gelmezse ve 
ayrıca bu fazla müracaatı karşılıyacak arsayı 
elde edecek durumda bulunmazsa o zaman ga
yet tabiîdir ki müracaat edenler arasında en dar 
durumlularm vaziyetini göze alacak ve ihtiyaç sa
hipleri zor durumlarına göre sıraya konacaktır. 

Bu madde sarihtir ve belediye meclislerinin 
bu gibi 'işlerde kanuni salâhiyetleri, karar verme 
yetkileri vardır. Belediye meclislerinin bu kadar 
dar bir çerçevenin içerisine ve müşkül duruma 
sokmıyalım. (Doğru sesleri) 

NECDET AÇANAL (Urfa) — Efendim, ben 
geçen sene Bayındırlık Komisyonunda değildim, 
bu kanun üzerinde çalışmadım. Sonra Bütçe 
Komisyonu raporunda da söz hakkım mahfuz
dur diye kayıt vardır. 

Refet Beyefendi benim suallerime, cevap ver
mediler. Bir vatandaş müracaat edecek, ihtiya
cım var diyecek. Vatandaşın benim ihtiyacım 
var diye müracaat etmesi, beyan etmesi üzerine 
belediye meclisi takdir edecek; ama ne şekilde 
takdir edecek belli değil. (Kura sesleri). Kura 
çekilir. Müracaat edenlerden parsel miktarı 
fazla ise kura çekilir. Takririmde bu kura ciheti 
vardır, aynı şartları haiz olanlar arasında kura 
çekilecektir. Ta'kririmin nazarı dikkate alınma
sını tekrar rica ederim. 

REÎS — Değiştirgeleri okutuyorum. 

ücreti bu tutardan aşağı bulunan; Devlet, özel 
idare ve belediye memurlarına; 

Belediye bizzat bina ettireceği ucuz ve sıhhi 
evleri satamaz. Ancak bunları arsft alamıyacak 
ve bina taksiti odeyemiyeeek kadar afkir halka 
yukardaki tercih sebepleri göz öüne alınarak ki
ralanır. 

Kira bedeli maliyetin asgari 40 senede amor
ti edilmesi esasma göre hesaplanır ve Hiç bir 
kâr ilâve edilemez. 

Aynı ihtiyaç şartlarını haiz olan talipler ara
sında noter huzrunda kura çekilir. » 

Urfa Mebusu 
Necdet Açana 1 

NECDET AÇANAL (Urfa) — Bir kısmın
dan vazgeçiyorum... 

Efendim, takriri hazırladığım zaman Yüksek 
Heyetiniz altıncı maddeyi henüz kabul buyur-
mamışlardı. Onun için (satamaz, kiralar) hük
münü ilâve etmiştim. Şimdi bu kısımdan vazge
çiyorum. 

REÎS —=- Komisyon iltihak etmemektedir. 
Teklifi dikkate alanlar lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmiyenler ... Değiştirge dikkate 
alınmış, madde değiştirge ile birlikte komisyona 
verilmiştir. Diğer maddelere devam ediyoruz. 

MADDÎ] 11. — Bu kanunda sözü geçen 
maliyet kıymeti şu şekilde hesaplanır : 

a) Arsalarda : Arsanın devir alman 
kıymeti harita ve imar plânı masraf
ları, yol, meydan, yeşil saha, mektep, ma
bet ve sair umumi hizımetlere tahsis edilen saha 
zayiatı, yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi âmme 
hizmetleri için yapılan masraflar, 

b) Binalarda : Yukardaki maliyete binanın 
maliyeti de ilâve edilir. 

Belediye Meclisleri lüzum gördükleri takdir
de maliyet masraflarının bir kısmını kendi büt
çelerinden ödemek suretiyle düşürebilirler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 12 nci madde hakkında .komisyon 
yeni bir metin vermiştir. Verilen yeni metni 
okuyoruz. 

iMAıDDE 12. — Kendilerine arsa tahsis ve 
tescil edilenler tescil tarihinden itibaren bir yıl
da. başlamak ve iki yılda bitirmek şartiyle imar 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim: 
« Yukariki maddeler gereğince belediyelerin 

eline geçen arazi ve arsalarla belediyenin mülki
yetinde olup, belediye meelis'lerfrıce belli edilecek 
arsalar aşağıdaki esaslara göre maliyet kıymeti 
üzerinden meskene muhtaç olanlara kıymet tak
diri suretiyle tahsis olunur. 

Kıymet takdirinde kurulacak mahallenin; su, 
yol, kanalizasyon, elektrik gibi âmme hizmetine 
mütaallik giderleri de nazarı dikkate alınır. 

Tahsis aşağıdaki tercih sebeplerine göre ya
pılır. 

1. Meskensiz olan ailelere; 
2. En çok çocuklu ailelere; 
3. Grayrisıhhi evlerde oturanlara; 
4. Hiçbir yerden geliri bulunımıyan ve 60 

veya datıa aşağı dereceden aşağı maaş alan veya 
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plânına uygun bina yaptırmıya mecburdurlar. 1 
Bu şartlara riayetsizlik halinde belediye gayri
menkulu, hiçbir hüküm istihsaline hacet kal
maksızın geri alır. Binaya başlanmamış ise 
ödenmiş olan arsa bedeli; bina kısmen yapıl
mış ise arsa bedelinin ödenmiş kısmı ile 'birlikte 
yapılan inşaatın umumuna belediyece takdir 
olunacak bedel sahibine ödenir ve arsa veya 
arsa ile beraber bina belediyenin mülkiyetine 
geçer. Belediye takdir edilecek bedele karşı alâ
kalı tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde 
sulh hukulk mahkemesine itiraz edebilir. 

tSulh mahkemesi 15 gün zarfında umumi 
hükümler dairesinde yeniden kıymet takdir 
eder. 

Sulh mahkemesinin takdir edeceği kıymet 
katı olup, aleyhine kanun yoluna baş vurula-
maz. 

(REİS — Söz istiyen olmadığına .göre 12 nci 
maddeyi okunan şekliyle reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IMADDE 13. — 5228 sayılı Kanunun yürür
lüğü zamanında yapılmış olan meskenlerin mu
afiyet hakkı mahfuz kalmak şartiyle bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün 
içinde bitirilecek yapılardan (Apartman dâhil) 
sükna olarak kullanılanlar ister sahibi tarafın
dan kullanılsın ister başkasına kiraya verilmiş 
olsun 1837 sayılı Kanunun 6 ncı ve 5432 sayılı 
Kanunun 159 ncu maddeleri gereğince iki ay 
içinde beyannamesi verilmek şartiyle 10 yıl sü
re ile Bina Vergisinden ve Bina Vergisi ile bir
likte alınmakta olan Buhran ve Savunma ver
gilerinden muaftır. 

Apartmanların bir veya birkaç dairesinin 
meskenden gayrı maksatlara tahsisi halinde 'bu 
kısımların 1837 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası hükmü baki kalmak şartiyle 10 
yıllık muafiyet hakları düşer. 

REÎS — Ömer Mart, 
ÖMER MART (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlar, bu 13 ncü madde bir muafiyet mad- I 
desidir. Bu madde 5228 sayılı Kanunun yürür
lüğü zamanında yapılmış olan mesken muafi- I 
yeti mafhumu taşıyor. Bu da elbette yerinde I 
bir harekettir. Hakkı müktesep ihlâl olunmaz 
ve olunmamalıdır. Ancak halen .görüşmekte ol
duğumuz tasarı yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 10 yıl içinde, 1963 e kadar bitirilecek J 
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yapılarda 10 yıllık (Bina Vergisi muafiyeti tâ* 
nınmaktadır. 

(Kanaatimce bu müddet çok uzundur. Bu> 
ne üç yıl olarak tashih etmek ve muafiyeti de 
dört yıl olarak tesbit eylemek muvafık olur. 

»Ankara, îstan'bul, îzmir, Eskişehir ve Ada
na gibi büyük merkezlerde sermayenin daha 
ziyade apartman yapımına tahsisi keyfiyeti bu
lgun aşikârdır. Bu apartmanlar, bu uzun mua
fiyet hasebiyle inşaları için yatırılmış bulunan 
statik sermayeye % 15, 25 gibi kâr vermekte
dir, Bu kârdan muhasebei hususiyeler, maale
sef muafiyetin uzunluğu dolayısiyle, meşru 
hissesini alamamaktadır. Muafiyetin 4 yıl ola
rak tesbiti 'hem bina yapımını daha fazla teş
vik etmiş olacak ve hem de esasen bugün gelir 
kaynakları pek mahdut olan muhasebei hususi-
yelere kendi hissesini almak imkânını bahşe
decektir. Bu ufak tadili mutazammın takriri 
Riyaset Makamına tevdi ediyoırum. Kabulünü 
rica ederim. 

(REİS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Efendim, burada 

ufak bir yanlışlık var. Hükümetin ve Bayındır
lık Komisyonunun metnindeki (Yıl) son komis
yonda (Gün) olarak değiştirilmiştir. Bu ufak 
yanlışlık tatbikatta büyük neticeler doğuracağı 
için tashihini rica -ediyorum. Bu metne göre 
kanunun neşrinden itibaren on gün içinde yapı
mı hitam bulan binalar bu muafiyetten istifade 
ederler ve ondan sonra yapılanlar istifade ede
mezler. (Yıl) olarak değiştirilmesi lâzımdır. 

Bir de, bâzı binaların altında dükkânlar var
dı. Vakaa bu binalardan ayrıdır ama tatbikatta 
tereddüde mahal vermemek için bu muafiyetten 
dükkânların üstündeki meskenler istifade ede
cekler mi etmiyecekler mi? Bunun tavzihini ri
ca ediyorum. 

REİS — (On gün), (10 yıl) olacaktır. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADÎ 

HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, bu 10 gün 
hakikaten bir zühuldür. Başkanlığa tevdi etti
ğimiz nüshada 10 yıldır. Bunu izah edecektim, 
arkadaşımız daha evvel temas ettiler, tashihli 
olarak okunacaktır. 

Arkadaşımız, 10 yılı beş yıl olarak kabul 
edelim diyorlar. Bu kanun ayni zamanda Yapıyı 
Teşvik Kanunu olduğuna göre komisyonumuz 
bu mütalâa ve kanaatte bulundu; 10 yıl için 
binalara bir muafiyet kabul e4elim dedi. Bu 
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hususta takdir Yüksek Heyetinizindir, burada 
bizim ısrar edeceğimiz bir nokta yoktur. Nasıl 
tensip buyurulursa o olur. Bu eski kanunda 
mevcuttur. Yalnız fark eskiden birkaç daireli 
bir binanın yalnız bir dairesi akar olarak kul-
i tiıılırsa bina 10 yıllık muafiyet hakkını tama-
miyle kaybederdi. Yalnız on senelik muafiyet 
hakkını kaybeden daire esasen Bina Vergisi 
Kanununun maddei mahsusuna göre üç sene
lik muafiyet hakkını ayrıca muhafaza etmekte
dir. Dükkânlar bu muafiyetten istifade etmiye-
ceklerdir, arkadaşımızın hakkı vardır, üç sene
lik muafiyetten istifade edeceklerdir. 

ÖMER MART (Çanakkale) — Bütçe Komis
yonu 1963 e kadar yapılacak binalara bir mua
fiyet tanımaktadır. 1963 ten sonra muafiyet 
diye bir şey yoktur. 1837 sayılı Kanunun tanı
dığı muafiyet devam -edecektir. Bu on yıllık 
müddeti komisyon hangi kıstasa göre kabul et
miştir? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN (Devamla) — Kâfi bir müddet ver
mek maksat ve gayesinden başka bir şey düşü
nülmemiştir. 

ÖMER MART (Çanakkale) — Komisyon 
kâfi görüyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (Devamla) — Bu hususta hiçbir mü
talâamız yoktur, takdir Yüksek Heyetindir. 

FERİD MELEN (Van) — Altı dükkân üstü 
mesken olan bir bina bu muafiyetten istifade ede
cek midir? 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Ferid Bey 
bu mevzularda daha ziyade ihtisas sahibidir. 

FERİD MELEN (Van) — Zapta geçmesini 
istiyorum. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Akaar olan 
kısım dükkân ise istifade etmiyecektir, üst kıs
mı edecektir. 

Yalnız 1937 sayılı Kanunun istisnaiye hü
kümler i tabiî mahfuzdur.. 

REİS — Değiştirgeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

teklif ederim : 
Çanakkale Mebusu 

Ömer Mart 

Madde 13. — 5228 sayılı Kanunun yürürlü
ğü za/manında» yapılmış olan meskenlerin nmafi-
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I yet hakkı mahfuz kalmak şartiyle bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl için
de bitirilecek yapılardan (apartıman dâhil) 
sükna olarak kullanılanlar ister sahibi tarafın
dan kullanılsın, ister başkasına kiraya verilmiş 
olsun 1837 sayılı Kanunun 6 ncı ve 5432 sayılı 
Kanunun 159 ncu maddeleri gereğince iki ay 
içinde beyannamesi verilmek şartiyle 4 yıl sü
re ile Bina Vergisinden ve Bina Vergisi ile bir
likte alınmakta olan Buhran ve Savunma vergi
lerinden muaftır. 

Apartmanların bir veya birden fazla dairesi
nin meskenden gayri maksatlara tahsisi halinde 
bu kısımların 1837 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci fıkrası hükmü baki kalmak şartiy
le 4 yıllık muafiyet hakları düşer. 

REİS — Komisyon metninde ısrar ediyor. 
Değiştirgeyi dikkatinize arzediyorum. Dikkate 
alanlar lütfen işaret etsinler... Almıyanlar... De-
şiştirge dikkate alınmamıştır. 

Bu metindeki (on gün), (on yıl) olarak tas
hih edilmiştir. 

Bu tashih şekliyle maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — 10 ncu madde gereğince satı
lan arsalarla yukarıki madde hükümlerinden fay
dalanmak suretiyle yapılan meskenlerin ve Tür
kiye Emlâk ve Kredi Bankası tarafından gerek 
satış va'di yolu ile ve gerekse doğrudan doğru
ya yapılan binaların sahiplerine veya isteklileri
ne tescillerinde ve belediye mülkiyetine Tapu 
Harcı ve Damga Resmi alınmaz. Bunların ban
kaya olan inşaat borçlarından mütevellit ipotek 
muameleleri de Damga, pul ve diğer resim ve 
harçlardan muaftırlar. Bedelleri inşaata tahsis 
edilmek üzere Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası
nın Hazine kefaleti ile ihraç edeceği tahviller
den Damga Resmi ve kotasyon ücreti alınmaz. 

MALİYE KOMİSYONU ADINA REŞAD 
GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem arkadaşlarım, 
malûmu âliniz halen görüşülmekte olan bu ka
nun birtakım mevzuat tedvin ederken, son 33 
ncü maddesi ile de şu dakikada halen meriyette 
bulunan 5228 numaralı Kanunu meriyetten kal
dırmaktadır. Bu meriyetten kaldırılan kanun da 
Bina Yapımını Teşvik Kanunudur. Bu kanunun 

I müzakeresi sırasında Bina Yapımını Teşvik Ka-
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nununca vatandaşlarımız için kabul edilen bir- | 
takım muafiyetleri de bu kanun içerisine koy
duk. Komisyonumuzun 14 ncü maddesi §u şekil
dedir : 

(Madde 14. — Bu kanuna göre inşa edilecek 
binaların inşaatında kullanılacak olan ve tom
ruktan vücuda getirilen keresteler ile bunlar
dan imal edilecek kapı, pencere ve sair doğra
malar, Muamele Vergisinden müstesnadır.) 

Bu hüküm bu kanunla lâğvedilecek olan 
5229 numaralı Kanunun 10 ncu maddesinde yer 
olmaktadır. 10 ncu maddeyi okuyorum; bu ka
nun kabul edilir edilmez bu 10 ncu madde mev
kii meriyetten kalkacaktır. (Hariçten ithal veya 
dâhilden istihsal edilecek kavak, katran, çam ve 
köknar tomruklariyle bunlardan imal edilecek 
kalas, lata, tahta, kapı, pencere ve camekânlar-
dan Muamele Vergisi almamıyacağı gibi bu 
maddeler Gümrük Tarife Kanununun yirmi se
kizinci maddesine dayanılarak 9 . X I I . 1946 
tarih ve 3/5024 sayılı Bakanlar Kurulu karariy-
le Gümrük Eesmine yapılan zamlardan istisna 
edilir). Görülüyor ki eski hüküm, 5228 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesindeki hüküm, çok daha 
geniş muafiyetler tanımaktadır. Pütçe Komis
yonu bizim mahdut da olsa bu düşüncemizi, bu 
muafiyeti tanıma cihetine gitmemiştir. Hükümet 
mümessili olan arkadaşla bunun münakaşasmı 
yaptık, buna niçin yanaşmıyorsunuz dedik, biz 
de bunu düşünüyoruz dediler. Mecliste Muamele 
Vergisi Kanunu tâdil tasarısında kereste mamu- I 
lâtmdan umumiyetle Muamele Vergisini kaldı- I 
rıyoruz dediler. O halde noktai nazarımıza işti- I 
rak edin dedik. Onlar, biz bunu kül halinde dü- I 
sunuyoruz, buraya konmasına lüzum görmüyo- I 
ruz dediler. Belki oda doğrudur. Ama o kanun I 
çıkıncaya kadar yapılacak binalarda kullanıla
cak keresteler Muamele Vergisine tâbi olacak ve I 
inşaatın kereste ve mmulleri maliyeti de '% 20 I 
artacaktır. Binaenaleyh 14 ncü maddenin bizim 
tanzim ettiğimiz şekilde kabulünü rica ediyoruz. I 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Eski maddenin aynen kalmasında bir mahzur I 
var mı? 

RBŞAD GÜÇLÜ (Devamla) — Onu memnu
niyetle kabul ederiz. Biz Maliye Komisyonunda I 
maddeyi biraz evvel okuduğum şekilde tanzim et
miştik. Şunu da itiraf edeyim ki, bizim koydu- I 
ğumuz bu hü^üm, ilerde kaldıracağımız hükme I 
nazaran çok daha dardır. | 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDt 

HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; biz bu mev
zuu Bütçe Komisyonunda da görüştük. Alâkalı 
mümessil arkadaşlarımız lâzımgelen izahatı verdi-
ler.Evvelâ şunu arzedeyim, metin, bu kanuna gö
re inşa edilmiş kereste ve mamullerini Muamele 
Vergisinden istisna ediyor. Tatbikatta bunu 
tefrik etmek çok güçtür. Bir doğrama imalâtha
nesi tasavvur ediniz, günde birçok doğrama iş
leri yapmaktadır, bunların içinden şu kısımlar 
veya bu kısımlar bu kanuna göre inşa edilmiş 
binaların doğramalarıdır, o bina sahibi tarafın
dan sipariş edilmiştir. Bunları tefrik etmek, o 
kısımları Muamele Vergisinden muaf tutmak 
için ayırmak hususunda çok kesif bir memur kit
lesi kullanmak ve gayet geniş bir kontrol sistemi 
tatbik etmek lâzım gelecektir. Esasen kapı ve 
pencerelerin bîr inşaattaki yüzde nispeti, arkada
şımızın dediği gibi % 10 değil ancak % 3 veya 
4 e tekabül etmektedir. Muamele Vergisine tâbi 
kereste mamulü olarak % 3 veya 4 üne teka
bül eden bir. şey için bu kadar geniş bir memur 
istihdam ederek bunu vergiden muaf tutmanın 
mümkün olmadığı neticesine vardık ve bunun 
büyük bir tesir de yapacağına kani bulunmadık. 
Bu maksatla esasen bugün birçok ihtilâflara 
yol açmış olduğuna Maliye Vekâleti mümessil
lerinden öğrendiğimiz bu mevzu için bir madde 
kabul etmedik. Bu sebeple Maliye Komisyo
nunun koymuş olduğu bu maddeyi kaldırmış 
bulunuyoruz. Takrir Yüksek Heyetinizindir. 
(Bravo sesleri). 

REŞAD GYÇLÜ (Seyhan) — Söz rica edi
yorum. 

REİS — Şahsan mı? 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Bu madde do-

layısiyle komisyon sözcüsü olarak arzedeceğim. 
REÎS — Buyurun. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar

kadaşlar, Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkada
şımız bir noktada yanılıyorlar. Biz esasen ka
nuna yeni bir hüküm koymuyoruz, mevcut 
olan bir hükmün bundan sonra da devamını is
tiyoruz. Bundan evvelki beyanatımda inşaat 
maliyeti % 20 farkediyor demedim, kereste 
imalâtında artış vardır, dedim. Dediler ki, 
«komisyonda bulunan Muamele Vergisi tadilâ
tında kereste mamulâtmdan Muamele Vergisini 
kaldırıyoruz». Bunun yapılması veya yapılma-
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ması, hiçbir mâna ifade etmez. Hükümet bunu 
bugün peşinen kabul etmiştir. 

Getirmiş olduğu tasarıda kereste mamulâ-
tını Muamele Vergisinden muaf tutuyor. Fa
kat tasarı bu devre kanuniyet kesbetmiyeceği 
içindir ki, kanuniyet kesbedinceye kadar olan 
zaman içinde bu boşluğu doldurmak üzere biz 
bu hükmü koymuş bulunuyoruz. Kabulünü is
tirham ederim. 

RElS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, Reşad Güçlü arkadaşımızın da işaret et
tikleri gibi bu madde mevcut, verilmiş bir mua
fiyeti, istisnayı kaldırmış oluyor. Bunun bina 
inşaatında tesir derecesi Hadi Bey arkadaşı
mızın dedikleri gibi, küçük de değildir. Çünkü 
istisnadan istifade eden maddelerin sayısı az 
değildir: Hariçten ithal edilecek, dâhilde imal 
edilecek kavak, katran, çam yahut bunlardan 
imal edileeek olan kalas, lata, tahta pencere ve 
çerçeve gibi şeyler Muamele Vergisinden halen 
müstesnadır. Aşağı yukarı bina inşaatında kul
lanılan bütün mevad, kereste aksamı sayılmak 
suretiyle vergiden istisna edilmiştir. Bunlar, 
tatbikatta suiistimali önlemek için yapılmıştır, 
vasıflandırılmıştır. Tatbikatta suiistimal olu-
.yor diye bu istisnayı kaldırmamalıyız. 

REÎS — Feridun Fikri. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, elimizdeki tasarının serlevhası şudur: 
Bina Yapımını Teşvik Kanunu. Bina Yapımı 
Kanunu mu yapıyoruz, yoksa Bina Yapımını 
Teşvik Kanununu ilga mı ediyoruz ? Bunu tes-
bit etmek lâzımdır. 

Memlekette mesken buhranının şu ve bu şe
kilde mevcut olduğunu her kesin kabul ettiği bir 
zamanda Meclisin tatil yapmasına yakın şu son 
günlerde bu kanunu sıcağı sıcağına çıkarırken, 
binaların en mühim bir kısmını teşkil eden, 
ahşap bia için keresteye mütaallik olan kısmı 
ortadan kaldırıyoruz. Niçin? Daha mükemme
li daha genişi gelecek diye.. Aradaki fasılada in
san çukura düşer, boğulur. Meseleye bir köp
rü kurmak lâzımdır. Köprü kurmadan bu iş 
halledilmez. Binaenaleyh Ferid Melen arkada
şımızın da tasvir ttiği ve tadat ettiği şekilde 
mükemmel bir madde 5228 sayılı Kanunda du
rurken ve bugün inşaat yapanlar için bir hak
kı müktessep teşkil etmiş iken niçin o hükmü 
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I aynen almıyalım ? Hattâ Maliye Encümeninin 

hazırladığı metin dahi bunu temine kâfi değil
dir, çünkü hükmün bir kısmını kapsamakta, bir 
kısmını kapsamamaktadır. Binaenaleyh eğer 
5228 sayılı Kanunu bu kanunla lâğvedeceksek 
o vakit bu maddenin aynen buraya geçmesi lâ
zımdır. 

Bendeniz bu maksatla bir takrir veriyorum, 
kabulünü rica ederim, metni aynen oraya ya
zıyorum. 

REÎS — Süleyman Kuranel. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU REÎSÎ SÜ

LEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Efen
dim, biz bu vaziyeti daha önceden düşünerek-
ten Bayındırlık Komisyonunda muafiyet mad
desini aynen kabul etmiştik. Fakat nedense Ma
liye Komisyonu biraz tadilât yaparak bâzıları
nı kaldırmıştır. Ben de, Feridun Fikri Bey 
gibi, eski kanun metninin aynen kalmasını rica 
edeceğim. 

REÎS — Kâmil Kozak. 
KÂMÎL KOZAK (Bolu) — Efendim, vazi

yet tavazzuh etti, bendeniz fazla bir şey eklemi-
yeceğim. Yalnız söylendiği gibi değişecek olan 
Muamele Vergisi kereste imalâtını Muamele Ver
gisinden muaf tutmaktadır. 3 - 4 seneden beri 

yapılagelmekte olan tatbikat Muamele Vergisin
den muaf tutmakta idi. Bu kanunun kabulü 
dolayısiyle bir an için bu muafiyetin kaldırılma
sını kabul etsek kareste imal eden fabrikaları ve 
birtakım imtalâthaneleri vergiye tâbi tutacağız. 
Bunların vergiye alınıp çıkarılması arasında bir 
keşmekeş olacaktır. Kaldı ki kereste fiyatları son 
zamanlarda, nedreti dolayısiyle, 200 - 250 liraya 
satılmaktadır. Buna Muamele Vergisinin de in-
zimamiyle 300 - 350| liraya çıkacak ve bu da pi
yasada birçok karışıklığı mucip olacaktır. Bu 
itibarla bendeniz de arkadaşlarım gibi, kaldı
rılmaması teklif edilen maddenin aynen kabu
lünü rica ediyorum. 

REÎS — Bu görüşme metni 14 ncü madde 
ile ilgili değildir, ayrı bir teklif halinde olduğu 
için evvelâ bunun halli irabeder. 

Buyurun Refet Aksoy. 
BÜTÇE K. ADINA REFET AKSOY (Or

du) — Demin Maliye Komisyonu adına konu
şan Reşad Güçlü arkadaşımız, itirazlarına yine 
kendileri cevap verdiler. 

I REÎS — itiraz değildir. 
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REFET AKSOY (Devamla) — O halde Hü

kümet Muamele Vergisinin kaldırılmaması ha-
zırlığmdadır. Bu kaun çıkacak, fakat aradaki 
boşluk ne olacak. Eğer Maliye Komisyonu met
nine iştirak edersek orada Damga Resmi vfl Mu
amele vergisini ihtiva eden pul v. s. muafiyet
leri var. Biz de arkadaşların noktai nazarına iş
tirak ederek maddeyi geri alıyoruz. Tekrar ge
tireceği*. 

REÎS — Efendim; Reşat Gürlü ve Feridun 
Fikri Düşünsel arkadaşlarımızın teklifleriyle 
beraber 14 nsü maddeyi değiştirilmek üzere ko
misyona geri veriyoruz. 

MADDE 15. — Bu kanun hükümleri dairesin
de kendisine arsa verilecek kimselerin belediye 
sınırları içinde en az iki yıldan beri ikamet 
etmekte olması, kendisinin veya eşinin veya re
şit olmıyan çocuğunun ev yapmıya müsait arsa
sı bulunmaması veya bir evin yarıdan fazla his
sesine sahip olmaması şarttır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Belediyenin tevzi edeceği ar
salardan mesken kooperatifleri, memur ve işçile
rine ev yaptıracak mülhak bütçeli idarelerle İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve îş Kanunu şümulü
ne giren fabrikalar da faydalanabilirler. Mesken 
kooperatiflerinin üyeleri bu kanundan istifade 
şartlarını haiz kimselerden terekküp ettiği ve 
üyelerine en az 25 ev veya 25 daireli bir veya mü-
taaddit apartmandan aşağı olmamak şartiyle ve 
bu inşaatın yarısını yapacak sermayeyi temin et
miş olduklarına dair banka kefaleti gösterildiği 
takdirde tercihan kooperatiflerin ihtiyaçlarına 
yeter miktarda arazi ve arsa verilir. 

Muayyen bir yerde birden ziyade kooperatif 
talip olduğu takdirde aralarında kur'a çekilir. 
Mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşek
külleri ve İş Kanunu şümulüne giren fabrikala
rın memur, işçileri için müessese civarında tak
sitle satmak veya maliyetini en az 20 yıl içinde 
amorti edecek şekilde kiraya vermek ve bir yıl 
içinde en az 25 ev veya 25 daireli apartman inşa 
edeceğini banka kefaletiyle temin etmek kayıt 
ve şartiyle gerçek kişilere de tercihan arsa veri
lir. 

Aynı yerde muhtelif idare ve fabrikaların ta
lip olması halinde aralarında kur'a çekilir. 
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I AHMET TOPÇU (İstanbul) — Efendim, be

lediyenin tevzi edeceği arsalardan istifade ede
cekler memur ve işçiler olarak belirtilmiştir, müs
tahdemlerden bahsedilmemiştir. Bu, bir eksiktir. 

Yine istifade edecekler mevzuunda mülhak 
bütçeli idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
'İş Kanununa giren fabrikalar deniyor. Halbuki 
dört işçi çalıştıran iş yerleri de İş Kanununa tâ
bidir, bu yerler bundan istifade edemiyecekler-
dir; 

Yine «Mesken kooperatiflerinin *üyeleri bu 
kanundan istifade şartlarını haiz kimselerden 
terekküp ettiği ve üyelerine en az 25 ev veya 25 
daireli bir veya mütaaddit apartmandan aşağı 
olmamak şartiyle ve bu inşaatın yarısını yapacak 
sermayeyi temin etmiş olduklarına dair banka 
kefaleti gösterildiği takdirde..» bunlara tercihan 
yeter miktarda arsa verileceği zikrediliyor. 

Bu 16 ncı madde hakkında bir değiştirge tak
dim ediyorum. Tadil şekliyle bu maddede bir iki 
değişme yapılmıştır. Birisi; metinde belirtilen 
hususu daha açık şekle koymayı istihdaf ediyor. 

Maddede tercihan mesken verilecek kimseler 
arasında İş Kanununa tâbi fabrikalar diye bir 
ibare vardır. Fabrika bir hukuki şahsiyet olma
dığına göre bu ibarenin yerine (İş Kanununun 
şümulüne giren her türlü iş yerlerini işletmekte 
olan hakiki veya hükmi şahsiyetler) formülü tek
lif olunmuştur. 

İkinci nokta şudur : Tasarıda mülhak bütçeli 
lidareler tarafından, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
tarafından İş Kanununa tâbi bir iş yerinin iş ve
ren tarafından işçi, müstahdem veya memurlar 
için ev yaptırıldığı takdirde bu kimseler için iki 
sene aynı belediye hudutları dâhilinde ikamet şar
tı aranmıştır. Buna mukabil evler mesken koope
ratifleri tarafından yapıldığı takdirde koopera
tif için aynı belediye hududu içinde iki sene 
ikamet şartı aranıyor. Mesken kooperatifleri 
arasında işçiler tarafından kurulmuş olanlar da 

I vardır. Bu işçi mülhak bütçeli idarede, İktisa
di Devlet Teşekküllerinde çalışırken böyle ika
met şartı aranmıyor da niçin kendi gayretleriy
le kurdukları bir kooperatifte iki senelik ikamet 
şartına tâlbi tutuluyor? Arkadaşlar farzedelimki 
bir dokuma şirketi işçilerine satmak üzere kendisi 
bir kooperatif kurar . Yaptığı evlerde ikamet 
şartı aranmıyor. Aynı şirket içinde işçiler ken
di aralarında kooperatif yaparlarsa onlar ara-

' sında ikamet şartı aranıyor. Içci kooperatifleri-
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ne işçi olmıyan her hangi bir insanın girmesi de 
mümkün değildir. Çünkü statüleri hariçten 
kimsenin girmesine imkân bırakmamaktadır. 
Bu hususta bir tadil teklifi veriyorum ; kabulü
nü rica ederim. 

RBÎS — Başka söz istiyen yoktur. Komis
yon bunun hakkrnda birşey söyliyecek mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDl 
HÜSMAN (Istanhul) — Ahmet Topçu arkada
şımızın izahatından bendenizin anladığım şun
lardır : 

Birincisi metinde (Mülhak Bütçeli idareler
le İktisadi Devlet Teşekkülleri ve İş Kanunu 
şümulüne giren fabrikalar) deniyor. Arkada
şımız İş Kanunu şümulüne giren fabrikalar yeri
ne, İş Kanunu şümulüne giren iş yerleri denme
sini istemektedirler. Bu takdirde dört kişi ça
lıştıran iş yeri de girecektir ki, maksat o değil
dir. Onlar bir müessese olarak mütalaa «dile
mezler. Burada daha ziyade kooperatiflerle bü
yük iş yerlerinin işçileri kasdedilmişıtir. İma
lâthane, dükkân gibi yerler dahi işçi çalıştır
maktadırlar, bunların işçileri de bu kanundan 
şahsan istifade edeceklerse edeceklerdir. Fab
rika dışında olanlar nazarı dikkate almacaksa 
alınacaklardır. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
mülhak bütçeli teşekküller ve bunun yanında 
az çok büyük çapta faaliyet gösteren fabrika
lar vardır. Sonra, memur ve işçiler denmiştir. 
Onun yerine memur, müstahdem ve işçi dene
bilir, bu ilâveye iştirak ediyoruz. 

Kooperatiflere arsa verebilmek için, koope
ratif üyelerinin bu kanundan istifade hakkına 
sahip olmaları şart koşulmuştur. Yani bunla
rın belediye hududu içinde iki sene oturmuş ol
maları esastır. Ahmet Topçu arkadaşımız işçi 
kooperatifleri için bu şartı kaldırın diyor. Ya
ni işçi kooperatiflerine dâhil üyeler iki sene 
aynı belediye hududu içinde oturmasa dahi bu 
hükümden istifade etsinler diyor. Arkadaşlar 
bu tasarı sadece işçilerin mesken ihtiyacını is
tihdaf eden bir tasarı değildir. Bütün mesken-
siz vatandaşları, kül olarak ve biri birinden 
farklı tutmıyarak mesken sahibi etmek için 
bâzı hükümler ve kolaylıklar düşünen ve sev-
keden bir tasarıdır... ;Bu itibarla iki sene ika
met kaydı nasıl ki diğer mesken kooperatifleri 
hakkında tatbik edilecekse, elbette ki, işçi koo
peratifleri hakkında da tatbik edilmesi doğru 
olur kanaatindeyiz. Binaenaleyh arkadaşımı-
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zın, yalnız bu maddenin üçüncü satırındaki, me
mur ve işçiler yerine, (memur, müstahdem ve 
işçiler) denilmesi hakkındaki teklifine komis
yonumuz iştirak etmektedir. Diğer tekliflere 
maalesef iştirak etmemektedir. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

REİS — Efendim; değiştirgeyi okuyoruz. 

Başkanlığa 
Madde 16. — Belediyenin tevzi edeceği ar

salardan mesken kooperatifleri, memur, müs
tahdem ve işçilerine ev yaptıracak mülhak 
bütçeli idareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile İş Kanunu şümulüne giren her türlü iş yer
lerini işletmekte olan hakiki veya hükmi şa
hıslar faydalanabilirler. 

Mesken kooperatiflerinin ortakları bu ka
nundan istifade şartlarını haiz kimselerden te
rekküp ettiği takdirde kooperatiflerin ihtiyaç
larına yeter miktarda arazi ve arsa tercihan 
verilir. 

Memur, müstahdem ve işçileri için maliyeti 
üzerinden taksitle satmak veya maliyetini en 
az 20 yıl içinde amorti edecek şekilde kiraya 
vermek ve bir yıl içinde en az 25 ev veya 25 
daireli apartman inşa edeceğini banka kefa
leti ile temin etmek kayıt ve partiyle mülhak 
bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve İş Kanununun şümulüne giren iş yerlerini 
işletmekte bulunan hakiki veya hükmi şahıs
lara dahi tecrihan arazi ve arsa verilir 

Bu madde hükmünden faydalanmak üzere 
işçiler tarafından kurulmuş olup da statülerin
de münhasıran İş Kanununun «işçi» tarifine gi
ren kimselerin ortak olabilecekleri hükmü mev
cut bulunan mesken kooperatifleri ortaklarında 
veya mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Devlet 
Teşekkülleri yahut yukarda bahsi geçen iş ve
ren durumundaki hakiki veya hükmi şahıslar 
tarafından yaptırılacak binaların tahsis edile
ceği memur, müstahdem ve işçiler de bu kanu
nun 15 nci maddesine göre en az iki yıldan beri 
ikamet etmek şartı aranmaz. ' 

Bu maddede bahsi geçen mösken kooperatifi, 
mülhak bütçeli idare, İktisadi Devlet Teşek
külü ve iş veren durumundaki hakiki veya hük
mi şahısların aynı, arazi veya arsaya talip 
olmaları takdirinde aralarında kur'a çekilir. 

İstanbul Mebusu 
Ahmet Topçu 
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REİS — Değiştirgeyi nazara alanlar... Al- I 

mıyanlar... Değiştirge nazara alınmamıştır. 
Maddeyi yeni şekilde okutuyorum : 

MADDE 16. — Belediyenin tevzi edeceği 
arsalardan mesken kooperatifleri, memur, 
müstahdem vö işejileıAiDe' ev yaptırarak 
mülhak bütçeli iderelerle İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve i ş Kanunu şümulüne gi
ren fabrikalar da faydalanabilirler. Mesken 
kooperatiflerinin üyeleri bu kanundan istifa
de şartlarını haiz kimselerden terekküp ettiği 
ve üyelerine en az 25 ev veya 25 daireli bir 
veya mütaaddit apartmandan aşağı olmamak 
şartdyle ve bu inşaatın yarısını yapacak serma
yeyi temin etmiş olduklarına dair banka kefa
leti gösterildiği takdirde tercihan kooperatifle
rin ihtiyaçlarına yeter miktarda arazi ve arsa 
verildr. 

Muayyen bir yerde birden ziyade koopera
tif talip olduğu takdirde aralarında kur 'a çe
kilir. Mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve İş Kanunu şümulüne giren 
fabrikaların memur müstahdem ve işçileri için 
müessese civarında taksitle satmak veya mali
yetini en az 20 yıl içinde amorti edecek şekil
de kiraya vermek ve bir yıl içinde en az 25 ev 
veya 25 daireli apartman dnşa edeceğini banka 
kefaletiyle temin etmek kayıt ve şartiyle ger- ı 
çek kişilere de tercihan arsa verilir. 

Aynı yerde muhtelif idare ve fabrikaların 
talip olması halinde aralarında kur 'a çekilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... etmiyen 
ler...Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanunun neşrinden önce 
ruhsatiye alınmadan yapıldığı halde yıkılmamış 
ve belediyelerce de burasının imar plânına ithali 
kararlaştırılmış olan binalardan her hangi birisi, 
su kanalizasyon, yol, meydan gibi âmme hizmet
lerine tahsis edilecek bir tesisin vücuda getiril- ı 
mesi veya imar plânının tatbiki için kaldırılma
sına zaruret hâsıl o lduğu takdirde enkazı sa
hibine ait olm ak üzere belediye tarafından tak- ı 
dir edilecek inşa bedeli verilmek suretiyle yık
tırılır. 

Belediyelerce takdir edilecek kıymetler için 
12 nci maddeye göre itiraz olunabilir. 

Bu kabîl kimselere 10 ncu madde gereğince 
tercihan arsa verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. | 
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Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Mahalle teşkil edecek şekilde 
ve toplu bir halde bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce inşa edilmiş olan meskenler 
hariç olmak üzere iskân sahası dışında ve ken
dilerine ait olmıyan arazi ve arsalar, üzerinde 
yapılmış olan evlerin sahipleri ucuz mesken sa
hasında tahsis edilecek arsalara evlerini beş 
yıl içinde nakletmiye mecburdurlar. İskân sa
hası dışında kalmış meskenlere ve sahiplerine 
belediye hizmetleri yapılamaz 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Efendim, 19 ncu madde olarak komisyon 
yeni bir metin vermiştir , onu okuyoruz. 

MADDE 19. — ölüm, emeklilik ve memuri
yet nakli halleri ile Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasının ipotekli alacaklarından dolayı yapıla
cak satışlar müstesna olmak üzere, bu kanuna 
göre belediyelerce tahsis olunan arsalar üzerine 
inşa edilen binalar 10 yıl süre ile satılamazlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun gereğince beledi
yece tahsis olunan arsalarla bu arsalara yapı
lacak binaların ebadı, tipleri, mahallî şartlara 
göre en ucuz fiyata maliyetini sağlıyacak ted
birleri ve kullanılacak malzemelerin cinsleri, 
oda ve müştemilâtı, yüz ölçüsü ve irtifaı Yapı 
ve Yollar Kanunu hükümleriyle mukayyet ol
maksızın belediye meclisleri tarafından hazır
lanarak ve Bayındırlık Vekâletince aynen veya 
tadilen tasdik olunur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HADİ HÜSMAN 
(İstanbul)' — Efendim, bu maddenin sonunda 
3 ncü satırda (tarafından hazırlanarak) kelime
lerinden sonraki (ve) kelimesinin çıkarılarak 
(Bayındırlık Vekâletince aynen veya tadilen 
tasdik edilecek esaslar dâhilinde tesbit olunur) 
şeklinde tadil, edilmesi lâzımgelmektedir. Mad
denin bu şekilde reye arzını komisyon adma ri
ca ediyorum. 

REİS — Maddeyi bu şekilde yeniden okuyo
ruz. 
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'MADDE 20. — Bu kanun gereğince beledi

yece tahsis olunan arsalarla bu arsalara ya
pılacak binaların ebadı, tipleri, mahallî şart
lara göre en ucuz fiyata maliyetini sağlıyacak 
tedbirleri ve kullanılacak malzemelerin cinsleri, 
oda> ve müştemilâtı, yüz ölçüsü ve irtifaı Yapı 
ve Yollar Kanunu hükümleriyle mukayyet ol
maksızın belediye meclisleri tarafından hazır
lanarak (Bayındırlık Vekâletince aynen veya ta-
dilen tasdik edilecek esaslar dâhilinde tesbit 
olunur. 

REÎS — Maddeyi bu şekilde oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanun gereğince arsa 
tahsis olunanlardan belediyece kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren her hangi sebepten 
olursa olsun üç ay içinde 10 ncu madde gere
ğince sözleşme akit ve tescil muamelesi yaptır-
mıyanlar sıradaki haklarını kaybederler. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HADİ HÜS-
MAN (istanbul) — Efendim, metinde (10 ncu 
madde gereğince): ibaresi fazladır, çıkarılması
nı rica ediyoruz;. 

ıFERİD MELEN (Van) — (Muayyen müd
det içinde tescil muamelelerini yaptırmıyanlar) 
diye bir ibare var. Tescil muamelesi alâkada
rın ihtiyarı dışındaki sebeplerle geri kalabilir. 
İlgili müracaat eder de tapu dairesi müşkülât 
çıkarır, tescil zamanında yapılmıyalbilir. Hiç ol
mazsa (yaptırmak için müracaat etmiyenler) 
diyelim, tapu dairesinin kusuru yüzünden ev 
sahibini mutazarrır etmilyelilm. 

REİS — Komisyon, redaksiyon için, istiyor 
mu! 

BÜTÇE KOMİSYONU GÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — İltihak ediyoruz, veri
niz. 

IREİS — Ferid Melen arkadaşımızın (tescil 
hususu, iş sahibinin elinde olmıyan ahvalde ne 
olacaktır1?!)! şeklindeki suallerine, komisyon il
tihak ediyor. Bu itibarla redaksiyon için teklif 
nazarı itibara alınmak suretiyle, maddeyi ko
misyona veriyoruz efendim. 

iMLADDE 22. — Bu kanun gereğince kurula
cak mahaller için lüzumlu dükkân, hamam, fı
rın, ıgazino, sinema gibi umumi mahallere ayrı
lan arsalar Artırma ve Eksiltme Kanunu hü
kümleri dâhilinde satılır. 
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1 Belediyeler, lüzum gördükleri takdirde, bu 

tesisleri kendileri yapabilirler. İşletirler, satar
lar veya kiriaya verirler. 

Bu maddeye göre temin edilecek gelir 5 nci 
maddede sözü geçen fona ilâve edilir. 

REİS — Baha Akşit, buyurun. 
©AHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar, bu 22 nci maddede imar plânına göre 
I yeni tesis edilmiş olan dükkân arsalarının Ar

tırma ve Eksiltme Kanunu hükümlerine göre 
I satılacağını âmirdir, Yalnız, hepimiz biliyoruz 

ki, bir çok kasabalarda imar plânında demirci, 
bakırcı ve esnaf dükkânları için yerler tahsis 
olunmuştur. Esas dükkânı başka yerde bulunan 

I ve imar plânında yapılan yere nakletmeye mec-
I burdur. Ayrıca yeni dükkân açaicakları da na

zarı itibara alırsak Artırma ve Eksiltme Kanu
nuna göre satış yapılacak olursa, zengin bir şa-

I his orada bulunan arsayı tamamen satın alır 
I bilâhara o günkü rayicin çok üstünde olmak 

üzere esnaf bu arsaları satın almak meeburiye-
I tinde kalırlar. Bunu nazarı itibara alarak bir 
I fıkra ilâvesini arz ve teklif ediyorum. Kabulü-
I nü istirham ederim. 'Sonuna, « ancak imar plâ-
I niyle muayyen bir yer gösterilmiş olan esnafa, 
I sanatını icra etmeleri şartiyle, arsa belediye 

encümeni karariyle o günün rayici üzerinden 
satılır.!» 

REİS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 

HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, arkadaşımı
zın beyanları ile bu maddenin bir alâkasını gör
medim. Bu kanuna göre yeniden kurulacak ma
haller vardır. Bu mahalde tabiatiyle bir si
nema yeri, bir dükkân yeri, bir gazino yeri ve 
diğer umumi yerler ayrılacaktır. O mahaldeki 
arsalar istihkak sahiplerine verilecek. Mevzu yal
nız mesken ve mesken yerinin tevzii ve tahsisi 
olduğu için yeniden kurulacak yerlerdeki gazino, 
fırın ye saireye ait yerleri belediye Artırma ve 
Eksiltme Kanununa göre en çok fiat verene sa
tacaktır. Madde tamamen buna taallûk etmek
tedir ve bunda şunu veya bunu müteessir ede
cek, mutazarrır edecek bir cihet göremiyoruz. 
Bilmiyorum, aceba arkadaşımızın mütalâasını 
ve takririni iyice anlıyamadık mı? Yoksa, arz-
ettiğim gibi metinde bir karışıklık yoktur, kim
seyi mutazarrır edecek bir cihet yoktur, mevzu 

| tamamen yeni kurulacak yerlere aittir. 
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• UEtS — Yani boyla bir fıkranın ilâvesine 

komisyon iltihak etmiyor. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Efendim, esas 
maddenin kendisine bizim de bir itirazımız yok
tur. Fakat bizim teklif ettiğimiz husus daima 
mâruz kalınması mümkün olan bir hâdiseye ta
allûk etmektedir. 

Bir 'mahallenin inşası için tesbit edilen yerde
ki dükkân yerlerini zengin bir şahıs Artırma 
ve Eksiltme Kanununa göre satın alırsa, satı
lan yer muayyen olduğuna ve küçük esnaf da 
topyekûn bunu satm alamıyacağına göre küçük 
esnafa yer temin etmek imkânı olamıyacaktır. 
Onun için biz bir fıkra teklif ediyoruz ve diyo
ruz ki : «Muayyen yer tahsis olunan esnaf için, 
sırf o sanatı icra edenlere mahsus olmak üze
re, orada günün rayici üzerinden verilsin.» Ko
misyon bunu başka türlü görmektedir. Biz bu 
aklanın kabulünde fayda olduğuna kaniiz. 

REÎS — Komisyon. 

KOMİSYON ADINA HÂDÎ HÜSMAN 
(îslanbul) — Arkadaşımızın teklifi şimdi daha 
iyi anlaşıldı. Diyor ki; yeniden bir mahalle ku
rulacak burada arsalar parsellenecek ve bu ka
nun mucibince meskene müstahak kimselere tev
zi edilecek. Belediye olarak oranın ihtiyacını 
göz önünde tutan idare dükkân, hamam, fırın 
yeri yapacak, gazino, sinema yeri tahsis edecek. 
Arsa ayıracak.» Arkadaşımızın teklifi Bütçe 
Komisyonunun metninde olduğu gibi bu yerleri 
belediye Artırma ve Eksiltme Kanununa göre 
satamasın, şeklindedir. Kime versin? O yerlere 
muhtaç olanlara versin. Kime; Ahmed'e, Meh-
med'e mi o yerde evi olana mı? Yoksa bir mahal
le ötede evi olana mı? Mevzu dükkân veya gazi
no temini değildir. Mevzu sadece ev teminidir. 
Orada * bu kadar evleri belediye yaptırdıktan 
sonra elbette gazino ve dükkânları da Artırma 
ve îhale Kanununa göre; kim çok para verirse 
ona verecektir. Arzettiği$i gibi mesele gazino te-
mini .değildir. Sonra kıstas da bulunamaz. Ya-

,^w4aJpnje mi .yoksa daha geridekılere mi vere-
,.e$k?'Bunlar birçok- ihtilâf atı mucip olur ki, ta
mamen mevzuumuzun dışındadır. 

RJ3ÎS -*- Maddeye eklenmesi istenen fıkrayı 
bir daha okuyacağız. 

Yüksek Riyasete 
..;••; 22. -nci, maddenin • nihayetine aşağıdaki f ıkra-
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| nın eklenmesini arz ve teklif ederjz. . 

«Ancak 'imar plânına göre muayyen bir yer 
gösterilmiş olan esnafa o sanatı icra etmeleri şar-
tiyle arsalar Belediye Encümeni karariyle o gü
nün rayici üzerinden satılır.» 
Denizli Mebusu Denizli Mebusu 

Refet TavaşlıoğLu Fikret Başaran 
Gazianteb Mebusu Denizli Mebusu 

G. Kmoğlu Baha Akşit 

, RE t S — Maddeye bu fıkranın eklenmesini 
dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Dikkate alınma
mıştır. 

22 nci maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler,. 
Kabul edilmiştir. 

23 ncü madde olarak komisyon yeni Kir me-
I tin vermiştir. Okuyoruz. 

I MADDE 23. — Bu kanunun neşri tarihinden 
önce kendilerine ait olmıyan arsalar üzerinde 
ruhsatsız olarak vücuda getirilmiş olup btt ka
nunun hükümlerinden faydalanabilecek yapılar": 

I A) Belediyeye ait veya belediyeye intikal 
edecek arsalar üzerinde yapılmış olup da 3 nei 

I maddenin üçüncü fıkrasındaki mahzurları ^bûlun-
I mıyan ve imar plânına uğgun olan > ifnaların 

bu arsalar için 11 nci maddedeki maliyet mas-
I rafları nazarı dikkate alınmak sııretiyle'"be<lel 
I takdirine ve bu bedelleri b'ina s^Mpferîöden 

dörtte biri peşinen ve mütebaki kısım-beş sene-
I de ve beş müsavi taksitte tahsil etmeye Belediye 
I meclisleri yetkilidir. : * -':'; .' "• 
I Bedeli ödendikten sonra arsa sahibine temlik 

ve tapuya tescil olunur. < ''''•• 
B) . Eşhasa veya evkafa ait arsalar üfcerln-

I de yapılmış olup da yukarıki fıkraya üyğufl Jbü-
I lunan binaların sahipleri ile arsa'sânİp^leri üpış-
I tukları takdirde Belediye ve Tapu daireleri^feu 
I yerler için yapılmış veya yapıîacâk imar plinın-
I daki duruma göre 'ifraz ve tapuya -teöetf ^uBirie-
I İçlerini yapma5ra mecburdurlar. Bu 'îft*aB*eM'er 
I harç ve resimden muaftır. :<*"••?.'" • '••":•-.':•: 
I Uyuşulmadığı takdirde umumi hükümle* da-
I iresinde muamele görür, : .' '*-"•'• -''" 
I Vakıflar Umum Müdürlüğü,' üzerine izinsiz 
I inşaat. yapılmış arsalarından lüzum,görecekleri 
I bedel takdiri ile bina sahiplerine satmaya.yetki

lidir. 
I REİS — Madde hakkında söz.istjyen yok. 
I Reyinize arzediyorum. Kabul edenle?.., Etmjyen-
|. îer..,Kabul edilmiştir. 
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MADDE 24. — Belediye sınırları içinde her i 

ne suretle olursa olsun ruhsatsız olarak kendi- | 
sine ait olmıyan arsalar üzerinde 1 den fazla 
bina inşa etmiş olanlar yalnız bir mesken için i 
bu kanun hükümlerinden faydalanabilirler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. ı 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-,, 
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Belediye sınırları içinde ken
dilerine ait olmıyan arsalar üzerine birden fazla I 
ruhsatsız bina inşa etmiş olanlarla başka meskeni I 
olduğu halde ruhsatsız bir ev veya birden fazla i 
daireli mesken yapmış olanların malik oldukları j 
mesken miktarını, bulundukları yerleri, inşa ta
rihlerini, maliyet bedellerini bu kanunun meriye
tinden itibaren altı ay içinde bir beyanname ile 
belediyeye bildirmeye mecburdurlar. I 

Yukarıki fıkra şümulüne dâhil olup da birden 
fazla meskeni olanlar kendisi için birini tercih ] 
ederler. Diğerleri belediyece takdir edilecek be
del mukabilinde belediye namına satmalmır. Be- | 
lediyenin kendi teşkilâtı marifetiyle koyacağı kıy
mete 12 nci maddeye göre itiraz olunabilir. 

Belediye, bu suretle satmalacağı evleri, imar 
plânının tatbiki bakımından yıkmaya mecbur 
kalmadığı takdirde ihtiyaç sahiplerine satabilir 
veya kiraya verir. 

REÎS — Söz istiyen. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Efendim bir nok

tayı açıkhyacağım. 
REİS — Buyurunuz. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Efendim, «Di

ğerleri belediyece takdir edilecek bedel muka-
fei'föiıdıe belledliye masmın'a satunalınır.» diyor. Hal
buki belediye hem kendisi alacak, hem fiyatını 
kendisi takdir edecektir. Bu itibarla bu nok
ta bana itirazı mucip gibi geldi. Kıymet tak
diri belediyeye verileceğine göre hiç olmazsa 
başka kimselerin bedel takdirinde bulunması 
faydalı olacak, dedikoduları önliyeeektir. 

REÎS — Başka söz dstiyen? Yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 

MAÜDE 26. — Bu kanun yürürlüğe girme
sinden önce kendisine ait olmıyan arsa üzeri
ne yapılmış olup da meskenden gayrı bir .hiz
met için kullanılan bilûmum binalar burası için 
yapılmış olan imar plânına aykırı ise sahipleri 
tarafından en geç altı ay içinde kaldırılır. Bu | 
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süre içinde kaldırılmıyan binalar belediye ta
rafından yıktırılır. Yıkma masrafı sahibinden 
tahsil edilir ve sahipleri 500 liradan 1 000 li
raya kadar para cezası ile cezalandırılır. îmâr 
plânına uygun olanlar hakkında 23 ncü mail
de hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arzedioyrum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. -^ Bu kanun hükümlerinden 
istifade maksadı ile yalan beyanda bulunanlar 
üç aydan altı aya kadar hapis ve 50 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Bu kanunun yayımından son
ra kendisine ait olmıyan arsa üzerinde inşa edi
lecek binalar inşa sırasında derhal iskân edil
miş olması halinde verilecek 15 günlük mühle
tin sonunda hiçbir hüküm istihsaline lüzum kal
madan belediye encümenleri kararı ile yıkth-
rılır ve yıkım masrafı bina sahibinden tahsil 
olunur. Ayrıca bu gibi binaları yapan, yaptıran 
ve bilerek devir alanlara bir aydan üç aya ka
dar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası nükmolunur. Bu madde hükümle
rini yerine getirmiyen belediye reis ve memur
ları hakkında üç aydan bir seneye kadar hapis 
cezası verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur-. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — 5218, 5228 sayılı kanunlar kal
dırılmıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Efendim bir madde komisyonu
muza iade edilmişti. 

REİS — Dört madde iade edilmiştir. 
REFET AKSOY (Devamla) — Bilhassa 14 

ncü madde bu 5228 sayılı Kanunla alâkalıdır. 
Bu 29 ncıı maddenin, on dördüncü maddenin 
müzakeresine talikini rica ediyorum. 

REÎS — 29 ncu maddenin müzakeresini tehir 
ediyoruz. 

MADDE 30. — Bu kanunda suç sayılan fiil
lere ait dâvalar sulh mahkemesince rüyet edilir. 

— 1034 —. 
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REÎS — Değiştirge yok. Maddeyi kabul eden-

er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

j MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun yü
rürlüğe girmesiden önce kendisine ait olmıyan 
ve bu kanun mucibince belediyeye intikal edeck 
olan veya belediyeye ait bulunan arsa ve ara
zi üzerinde bağ, bahçe ve meyvalık yetiştirmiş 
olonlarm bu tesis yerleri imar plânına uygun 
olmadığı takdirde muhdesatının belediyece tak
dir edilecek bedelleri ödenerek alâkaları kesilir. 

Alâkalılar takdir edilen bedele karşı 12 nci 
maddeye göre itirazda bulunabilirler. 

7.1953 Ö : 2 
| REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I Diğer maddeler, komisyona giden maddelerin 

komisyondan gelip müzakeresinden sonra okuna-
I caktiK*'-." • a.:: 

TCDD işletmesi Kuruluş Kanununa .296 rey 
•Gerilmiştir. 293 kabul, 3 çekinser. Muamele ta
mamdır. Tasarı 293 oyla onanmıştır. 

j Vaktin ademimüsaadesine binaen 23 Temmuz 
| Perşembe günü sabahleyin saat onda toplanmak 
i üzere Birleşimi tatil ediyorum. 

| Kapanma saati : 18 

••* 
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TCDD. İşletmesi Kuruluş Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

• • ! . . • ' 

AFYON KARAHİSAR i 
Abdullah Güler 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA ' 
Kemal Eren 
Flâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fııad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
E tem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
296 
293 

3 
173 

18 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 1 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğîü 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurktrt 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okeuoğla 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 

[ Necdet Yılmaz 

- 10 

. ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zilini Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürse» 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

36 — 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 

| Mazhar Şener 
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ÖÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatkrk 
HalifiTofcdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atakty 
Salih înankur 
Refik E&aMn 
Aziz Koksal 
Celâl Ramaaanoğlm 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Tupgnt 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi iDemireüi 
Bedri Nedim Göknil 
Hâ-di Hüsman 
Salih Fuad-Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahflya Moshfcs 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayıtner 
Mithat Sözer 
Füruaan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl TttrkSelü 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

Mehine% Aldearir 
Behzat Bilgin 
Necdet ttcekarft 
Halil özyorük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstünâağ 
Züht* Mlrii TOİbeşe 

HARI 
Mehmet Bahadır 

Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç, 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Bifat Taşkın 
Hayri Tösunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Eümzo^hı 
Mehmet öidtemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret FBîz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Aüğ 
Salih Kalemciöğl» 
Mümtaz KavaleîoghL 
Yeredog Kişioğlu 
Saim önhön 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tank Koafoök ' '. • 
Himmef (M^men 
Murad Âli Ülgeh 
ümran Nazif Yiffter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkm 
Besim Besin 
Asım Gündü* 
Ahmet EavaîHra 
İhsan Şerif: @Z§WA 

MALATYA; 
Esat Do$m 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnöaü 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korte 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüinay 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

HARDIN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MÜÖLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Ambaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin ÜJfrü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDtT 
Refet Aksöy 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

Rfiffi 
Ahmet M<#gtt 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfîk tim 
Firuz 

Muihittk^lM^^ 
Ferid Tta l 
Şükrü UlUjsar :,-.:..:.i r 
Hasan Fehj»i Ust**|fcı 
Hadi Uzer i ; C ,^vü 

BEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
$tvf ik Coşkun 
R**ad ttüçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

ffttRP* 
Baki Erden 
Mehmet Daim Büalp 
Şefik, Türkdo^m ^ 
Cemil Yardım , ; 

SİNOB 
Muhtarİtear 
Ali Şükrü Şivİı 
Muhit TünteVkan 

Nâzım 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecövit 
Halil İmr* 
Rifat ö # « ı 
Sedat Zeki ürl 

TEKfitDAd 
Zeki Erataman 

fÖKAD 
Sıtkı Aüanç 
Zihni Şetft 
Fevzi ÇİbuV 
Ahmet $ 0 * ^ 
Hamdi Ko/tttlirk 
Halûk Î̂MSren 
Mustafa Özdemir 

< TRABZON 
Naei Ak«t 
Saffet Baştemar 
Mahmut $iftgfltt 
Süley*aan Febrai Kalay-
cıoğlu „:.;'rv'.' 
Hamdi Oıbm 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarskçı-
oğlu 

TUNOELt 
Haswı R«ız4 Kul« 
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tmj-A 
Necdet Âçânal 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Cattl öncel 

• . ' ' 
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Reşit Kemal Timuroğhı 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

; . ' • $ : . ' 
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YOZGAD 

Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 

[Çekinserler] 
KONTA 

Rifat Alabay 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfüli 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket ince (t.) 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğln 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Oanib Yöntem ( t ) 

ORDU 
Naşit Fırat 

Suat Baçol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

[Beye kattlmıy anlar] 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meçi t Bumin 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavasboğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 

' ^JS^ım (İTİŞTİ 
1.^ İX£lXXlL VS11C11 

Kâmil Tayşı 

Cemal Köprülü 
J AitîKİIl Vroil lci 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN SSÂSMâhÂJLJl% V A l l 

Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GİRESUN 
Doğan Köymen 

Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Yarınca 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Nazlı Tlabar 
Senihi Yürüten 

f^Mtft 
Halide Edip Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapanı 

Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Tezer Taskıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
(t) 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

1 1CTR1CT. AMELÎ 
Şefik Bakay * 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A 
ğaoğlu (I.) 
Sıtkı Salim Burçak 

1 Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
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Ahmet İhsan Gürsay 
a.) 
Remzi Koçak' -
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce (1.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MABAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
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MARDİN 1 

Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkdğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

-Nadir Nadi 
NİĞDE 

Necip Bilge 
Fahri Köşkeroğlu 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu | 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
İsmail Işın 

[Açtk mel 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Kûnya 2 
Malatya 1 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

StNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Reşat Şemsettin Sirtr 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

busluklar] 
[ Manisa 1 

Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 

i Trabzon 1 
Urf a 1 
Zonguldak 1 

1 M 

Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit EyüboğU 
Oahid Zamangil 

imcili 
Hıdır Aydın 

UEFA 
Feridun Ayalp 

VAN 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Aleılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu ( t ) 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Al»-
kant 
Abdürrahman Boyaca-
güler 
Ali Rıza Incealemdaür-
oğlu ( t ) 

• 



T. B. M. M. Bastmevi 



S. SAYISI : 281 
Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hakkında kanun lâ
yihası ve Bayındırlık, İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor

ları (1 /196) 

T.C. ; r : 
Başbakanlık 8 .VI. 1951 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1712, 6/1875 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 23 . V . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEKEKÇB 

Mesken meselesi Birinci Cihan Harbinden soııra ehemmiyetli bir mevzu olarak sosyal dâvalar 
arasına girmiş, vatandaşlara ucuz ve sıhhi mesken temini işi bir Devlet meselesi halini almıştır. 

Memleketimizde sağlık ve sosyal bakımdan mesken sıkıntısı bilhassa İkinci Cihan Harbi içinde bü
yük şehirlerimizde ıstıraplı bir hal almış ve halk arasında (gecekondu) denilen gayrisıhhi ve gayri 
fennî birtakım ruhsatsız yapıların vücut bulmasına âmil olmuştur. Nüfusun artması, hayat sevi
yesinin yükselmesi, köylerden ve küçük kasabalardan büyük şehirlere göç edilmesi, dış memle
ketlerden vatanımıza muhaceret gibi sebeplerle son otuz seneden beri mesken buhranı seneler 

•geçtikçe artmış bulunmaktadır. 
Birinci Cihan Harbinden sonra Garp memleketlerinde mesken sıkıntısını halledecek çareler 

aranmış ve bulunmuştur. Memleketimiz için de bu tecrübelerden faydalanmak mümkündür. 
Mesken buhranını önlemek için başlıca unsurun yapı sahiplerinin ve yapı kooperatiflerinin 

malî istiyaçlarını karşılıyacak müesseseleri kurmak ve mevcutlarının malî takatlerini takviye 
etmektir. 

Memleketimizde mesken inşa eden eşhas ve kooperatifleri finanse edecek malî müesseselerin 
mahdut ve bunların da malî takatlerinin zayıf, faiz haddinin yüksek olması mesken buhranının 
sürüp gitmesine âmil olmuştur ve olmaktadır. Bu yüzden ruhsatsız olarak yapılan gecekondu 
binaları şehrin imar ve nizamını da bozmaktadır. Vatandaş ruhsatsız bina inşasını mesken temini 
gibi en mübrem ihtiyacını karşılamak gibi bir zaruretin sevkı ile yapmaktadır. Ruhsatsız bina 
inşaatına mâni olacak kanuni tedbirler takviye edilmiş olmasına rağmen bu halin önüne geçmek 
mümkün olamamıştır. Mesken ihtiyacı o derece şiddetli bir hal almıştır ki, ruhsatsız binaların 
inşaatına, yalnız mâni tedbirlerin kâfi gelmiyeceğiai tecrübelerle anlamış bulunmaktayız. 

Memleketimizde ilk defa olarak mesken buhranına karşı bir tedbir olmak ve buhranın do
ğurduğu, gayrın mülkiyet hakkının ihlâline müteveccih hareketlerin önüne geçilmek üzere 
5218 ve 5228 sayılı kanunlar kabul edilmiş ise de bu kanunların da tatbikatta müspet bir netice 
teminine kâfi bulunmadıkları görülmüştür. Mesken buhranını halledecek malî imkânları sağla
mak için Bankalarımızın kredi imkânları müsait olmadığına göre idari tedbirleri ön plâna almak 
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zarureti doğmakta ve bu kanunla hem bina yapımını teşvik kanununun noksan hükümleri ta
mamlanmakta ve hem de ruhsatsız binaların durumunu ıslah etme tedbirleri Belediyelere bir 
miktar malî külfet tahmil etmek suretiyle sağlanmış bulunmaktadır. 

Ruhsatsız ev inşaatının başlandığı ilk senelerde kuvvetli kanuni müeyyidelerle önlenmesinin 
mümkün olabileceği düşünülse bile, bugün yalnız Ankara şehrinde 20 bini aşan bu evlerin cezai 
tedbirlerle durumlarını ıslah etmenin imkânsız bir hal aldığı açık bir hakikattir. 

Her biri evsizlik ve malî zaruretin sevkı ile yapılan bu evlerin yıkılması sahiplerini mesken-
siz bırakacaktır. Bu sebeple mevcut ruhsatsız evlerin imar plânına göre ıslahı mümkün olduğu 
takdirde arsaları bina sahiplerine temlik etraek, olmadığı takdirde yıkmak binanın enkazını ve 
inşa bedelini sahiplerine vermek bu kanun tasarısının başlıca hükümleri arasındadır. 

Bu kanunun meriyetinden evvel ruhsatsız ve başkasının arsası üzerine yapılan ve mesken
den gayrı bir hizmet için kullanılan bütün binalar sahipleri tarafından yıkılacaktır. Sahipleri 
altı ay zarfında kaldırmadıkları takdirde belediye tarafından yıkılacaktır. Ruhsatsız ve baş
kalarının arsalarına yapılan meskenlere gelince : 

A) Kendilerinin veya ailelerinin ikamet edecekleri başka bir meskene malik olmadıkları 
takdirde bu kabîl ruhsatsız meskenler, arsa bedeli alınmak şartiyle namlarına tescil edilecektir. 

B) Bir kimse birden fazla ruhsatsız ve başkasının arsası üzerine mesken inşa etmiş ise bi
risini kendisi için tercih edecek diğerlerini belediye kendi vesayeti ile kıymetini takdir ederek 
satınalacaktır. 

C) İmar plânının tatbiki için ruhsatsız olarak başkasının arsası üzerinde yapılan binaların 
kaldırılmasına zaruret hâsıl olduğu takdirde inşa bedeli ve enkazı sahibine verilmek ve ucuz evler 
mahallesinde kendisine bedeli mukabilinde bir arsa gösterilmek şartiyle bina sahibi tarafından 
kaldırılacak ve yeni arsaya nakledecektir. 

D) İskân sahası haricinde yapılmış meskenlerin ucuz evler mahallesine nakline sahipleri 
mecbur olacaklardır. 

Mer'i kanunlar ucuz mesken inşası için arsa tevziinde fertlere rüçhan hakkı tanımakta ve 
bunlara dağıtıldıktan sonra kalan arsalar kooperatiflere verilebilmekte idi. 

Bu tasarı ile mesken buhranını önlemek, ucuza maletmek, fakir aileleri mesken sahibi kılmak 
için kooperatiflere tercih hakkının tanınmasının faydalı olacağı mülâhaza edilmiştir. Bilhassa 
Devlete ve şahıslara ait fabrikalarda çalışanların fabrika civarında mesken sahibi olabilmelerini 
kolaylaştırıcı tedbirlere yer verilmiştir. 

Ucuz mesken inşaatı için arsa tedarikinde halen mevcut ihtiyacı karşılamak gibi bir düşün
cenin dışında uzun vadeli bir mesken politikasının tatbiki na imkân verecek tedbirlerin bu tasa
rıda yer bulmasına dikkat edilmiş, Hazine, hususi muhasebe ve katma bütçeli idarelerin bele
diye hududu dahilindeki arsaları belediyelerce bir sene zarfında talebedildiği takdirde belediye
ye devretmek esası kabul olunmuştur. 

5218 sayılı Kanunun meriyetinden evvel Ankara iskân sahası dahilindeki arsaların ucuz mesken 
için kifayeti mülâhaza edilmiş iken kısa bir zaman içinde meskenlerin bu saha dışına çıkması iler
deki inkişafın şimdiden göz önünde tutulması lüzumu kesin olarak kendisini göstermiştir. 

Bu suretle belediyelerin eline geçecek arsalara su, yol, kanalizasyan gibi umumi hizmet mas
rafları da göz önünde tutulmak suretiyle belediye meclislerince arsa kıymetleri takdir edilecek ve 
ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecektir. 

İnşa edilecek binaların ucuza maliyeti için inşaat malzemesinin Devlet Deniz ve Demiryolla
rında asgari tarife ile nakli derpiş edilmiş ve binaların 10 sene müddetle Bina Vergisinden mu
afiyeti hakkında mer'i kanunda mevcut hüküm biraz tevsi edilmek suretiyle ipka edilmiştir. 

Buna mukabil ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılan binalar bu kanunla sağlanan muafiyetler
den f aydalanamıyacaklardır. 

Bu l^anun fakir ailelerin mesken sahibi olmalarını kolaylaştıracaktır. Yapılacak meskenlerin 
ne lüks ve ne de şehre çirkinlik verecek kadar fena olmaması şarttır. Bu sebeple her şehir ve ka-
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sabanın imar seviyesine uygun bina tipleri yapmak maksada varmak için lüzumlu görülmüştür. 
Bu düşünce ile binaların tipleri, ebadı, malzeme cinsleri, oda ve müştemilâtı Yapı ve Yollar Ka
nunu hükümlerine tâbi tutulmamıştır. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 6 . VIII. 1951 

Esas No. 1/196 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 23 . V . 1951 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve 
Yüksek Başkanlıkça 25 . VI . 1951 tarihinde 
Komisyonumuza havale buyurulan kanun tasa
rısı komisyonumuzun 13 . VII . 1951, 17 . VII . 
1951, 24 . VII . 1951 ve 27 . VII . 1951 tarihli 
toplantılarında Bayındırlık, içişleri ve Maliye 
bakanlıkları mümessilleri ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün salahiyetli mümessili huzuru 
ile müzakeresine başlanmıştır. 

Bu kanunla, bundan önce aynı gayeleri 
istihdaf ed°n 5218 ve 5228 sayılı kanunlarla 
mukayesesi yapılmış 5218 ve 5228 sayılı kannula-
rın yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar 
tatbikatta görülen noksan ve aksak tarafları ay
rı ayrı tetkik edilmiş, bu kanunların hali hazır 
metinleriyle yapıyı teşvik edici mahiyette olma
dığı kanaatine varılmış ayrıca belediye sınırı içe
risinde sebepsiz ve ruhsatiyesiz yapılmış olan 
gecekonduların yapılışında âmil olan sebepler 
bunlar yıkıldığı takdirde âmme vicdanında do
ğuracağı huzursuzluklar :</öz önünde tutulmuş, 
bundan böyle aynı hâdiselerin tekerrürüne mey
dan vermemek için ne gibi tedbirlerin alınması 
lâzımgeldiği hususları düşünülmüş, bu sebep
le kanunda bütün bunları önleyici ve vatan
daşların ucuz birer yuva sahibi olmasını teş
vik edici hükümler konulmuştur. 

Ayrıca belediyelere ucuz evi er^ mahallelerinin 
kolayca kurulabilmesi için geniş imkânlar sağ

lanmış halihazırda kısır bütçeleri ile şehir ve 
kasabaların âmme hizmetlerini görmekten âciz 
bir vaziyette bulunan belediyelere ucuz evler 
mahallesinin su, yol, elektrik ve kanalizasyon 
gibi umumi işlerin yük olmaması ve kolayca ya
pılabilmesi için satacağı arsaların bedelleriyle 
döner bir sermaye temin edilmiştir. Bunun ta
hakkuk edebilmesi kıymetli arsaların belediye 
emrine verilmesiyle mümkün olacağına kaani ol
muştur. Hükümetçe komisyonumuza havale edi
len Yapı Teşvik Kanunu yeter derecede yapı ya
panları teşvik edici esaslardan âri olduğuna ka
naat getirerek ve bir ihtisas komisyonu olduğu
nu da göz önünde tutan komisyonumuz kanuna 
hakikaten yapıyı teşvik edici bâzı hükümler ko
nulmasını zaruri görmüş, tasarıda bu düşünce 
ile bâzı ilâve ve tadiller yapmıştır. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

- Bayındırlık Ko. Bu rapor 
Başkanı yerine Sözcüsü Kâtip 

Gaziantep Gaziantep Urfa 
8. Kuranel 8. Kuranel N. Açanal 

Çanakkale Giresun Kastamonu 
B. Enüstün H. Bozbağ H. Tosunoğlu 

Konya Maraş 
Hidayet Aydmer M. Özsoy 

İmzada bulunamadı 
Rize Samsun Samsun 

M. F. Mete N. Berkman M. özkefeli 
Tunceli Urfa 

ff. Aydın ff. Oral 
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içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/196 
Karar No. 85 

6 .VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki kanun lâyihası, Adliye Vekili, 
içişleri ve Maliye Vekâletleri mümessillerinin 
iştirakleri ile komisyonumuzda; Bayındırlık Ko
misyonunca hazırlanan rapor ve metin esas tu
tularak görüşüldü. 

Lâyihanın, bugün bilhassa büyük şehirler
de esaslı bir mesele halini alan ve gecekondu 
namı ile anılan ruhsatsız bina inşaatının tanzim, 
bina yapımını teşvik ve vatandaşlara ucuz mes
ken temini gayelerini istihdaf ettiği görülerek 
maddeler üzerinde müzakerelere geçildi. 

1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler aynen kabul edil
miş, 5 nci maddede bahsi geçen arsaların satı
şında bir müeyyide olması düşüncesiyle (İcra 
Vekilleri Heyetinin müsaadesi ile) satılabilece-
ceği ilâve olunmuş, altıncı maddenin beşinci 
fıkrasındaki beş yıllık müddet 10 yıla ve beş 
taksit 10 taksite çıkarılmış; yedinci madde ay
nen kabul edilerek 8 «ıci maddedeki (ve 3 ncü) 
cümlesi, lüzumsuzluğuna (binaen tayyedilmiş, 
9, 10 ve 11 nci maddeler aynen kabul olunduk
tan sonra 12 nci maddedeki (binanın çatısı ka-
panmcıya kadar) cümlesi yerine hem tatbikatta 
vuzuh temini ve hem de binaların bir an evvel 
ikmalini temin maksadiyle (bina ikmal edilin
ceye kadar) cümlesi ikam'e edilmekle beraber 
belediyece takdir edilecek bedele karşı alâkalı
ya bir itiraz mercii tanımak gayesiyle madde
nin son cümleleri buna göre tadil edilmiştir. 

13 ncü madde aynen kabul edildikten sonra 
lâyihanın Hükümetçe hazırlanmasından sonra 
Devlet Denizyollarının banka haline gelmiş ol
ması, Devlet Demiryollarının da aynı mahiyete 
ifrağı için kanun lâyihası hazırlandığı, Mua
mele ve Gümrük Vergisi Kanun ve tarifelerin
de değişiklik yapılmış bulunduğu sebepleri ile 
lüzumu kalmıyan 14 ve 15 nci maddeler tayye-
dilmiştir. 

16 nci madde 14 ncü madde olarak (yedin
ci madde), (10 ncu madde) şeklinde tadil edi
lerek ve madde metnindeki (Her nevi ve her 

kelimeleri çıkarılarak, 17 nci madde 

15 nci madde olarak ve (% 70, % 75) yapılarak 
tadile ve bunu mütaakıp yeni numaraları ile 
16 neı madde aynen, 17 nci maddeye bir(,) ilâve
siyle, 18 nci maddede itiraz hakkını tanıyan tadi
lâtla 19, 20 ve 21 nci maddeler aynen, 22 nci mad
dedeki (Yedinci madde, 10 ncu madde) yapılarak 
23 ncü madde aynen kabul edilmiş, 24 ncü mad
denin A bendi sonuna (Bedelin 4 te biri pe
şin ve, mütebakisi beş müsavi taksitte) ödenebi
lecek şekilde ve bâzı kelime düzeltmeleri ile 25 
nci madde aynen, 26 neı maddedeki üç aylık 
müddet altı ay yapılarak ve konacak kıymete 
itiraz edilebileceği ilâve edilerek, 27 nci madde 
kelime ve numara tashihi ile 28, 29, 30 ncu 
maddeler aynen, 31 nci madde tadilen kabul 
edildikten sonra; 

Bugüne kadar kendilerine ait olmıyan arsa 
ve arazi üzerinde para ve emek sarfederek bağ, 
bahçe ve meyvalık yetiştirmiş olanların mağdu
riyetlerine meydan bırakılmaması maksadı ile 
bir muvakkat madde konulmuş diğer maddeler 
numaraları değiştirilmek suretiyle lâyiha kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
tevdi buyrulmak üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 

içişleri Komisyonu Reisi Reisvekili 
Edirne Bursa 

R. Nasuhioğlu N. Yılmaz 
Sözcü Kâtip 
izmir Muğla 

P. Arat Y. Başer 
Afyon K. Amasya Balıkesir 

A. Veziroğlu K. Eren 8. Başkan 
Çoruh Çorum Erzurum 
Z. Ural B. Koldaş M. Zeren 

istanbul Kastamonu Kütahya 
G. TürhgeMÂ P. Keçecioğbı Y. Aysal 
Niğde Ordu Samsun 

F. Ecer F. Boztepe M. Özkefeli 
Van Zonguldak 

/ . Akın A. Yurdabayrak 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 9. VIÎ. 1953 

Esas No. 1/196 
Karar No. 89 

Yüksek Reisliğe 

Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki kanun lâyihası, Bayındırlık 
ve İçişleri komisyonları raporlardyle (birlikte 
Adalet, içişleri ve Maliye vekâletleri mümessil
lerinin iştirakiyle komisyonumuzda, içişleri Ko
misyonu raporu esas tutularak, müzakere edildi. 

Hazırlanan kanun lâyihasının, memleketin 
her tarafında ve bilhassa daha fazla kendini 
hissettiren büyük şehirlerimizde gün geçtikçe 
artan mesken ihtiyacını karşılamak ve mesken-
siz vatandaşları ucuz fiyatla birer mesken sa
hibi kılmak ve en nihayet üzerinde ehemmiyet
le durulacak derecede bdr mesele halini alan ve 
gittikçe genisjliyen gecekondu adiyle ruhsatsız 
olarak ötede "beride gayrisıhhi ve gayrinizamî 
şekilde yapıla^elen binaların inşaatını önlemek 
ve bina yapımını teşKrik eylemek maksadını güt
tüğü görülerek esasından kaibulüne ittifakla 
karar verilip maddelerin görüşülmesine geçildi. 

Lâyihanın birinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi, belediyelere de
vir olunacak'arazi ve arsalara ait hükümleri 
ihtiva etmekte ve bu arada, Vakıflar idaresi
nin mülkiyetinde bulunan bu kaibîl gayrimen-
kullerin de devri derpiş edilmekle beraber bu 
müddet beş sene ile tahdit edilmiş bulunmak
tadır. Ecdattan intikal etmiş olan Vakıflara 
ait arazi ve arsaların belediyelere devredilmesi 
isabetli bir iş olmıyacaktır. Vakıflar idaresi
nin, arazi ve arsalarını elinden almak ve ahfada 
hir vedia olarak geleduran vakıf araziyi elden 
çıkarmak, bu vedianın kaybolması ve vakfın 
gayeleri ibakımından komisyonumuzca yerinde 
görülmemiştir. Bu itibarla Vakıflar idaresine 
ait arazi ve arsaların mutlak surette devirden 
hariç tutulması muvafık görülerek maddedeki 
(Vakıflar idaresi hariç beş sene için) kaydı 
(Vakıflar idaresi hariç) tarzında değiştirilmek 
suretiyle madde kalbul edilmiştir. 

Lâyihanın 3 ve 4 ncü maddeleri Bayındırlık 

Komisyonunca kabul edildiği şekilde aynen ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın 5 nci maddesi; 2 nci madde gere
ğince belediyelere devrolunacak arazi ve arsalar
dan şehir ve kasabaların ticari, iktisadi ve sınai 
faaliyet merkezlerinde bulunanların belediyelere 
devrini kabul etmekle beraber belediyelere bu ar
saları icra Vekilleri Heyetinin müsaadesiyle sat
mak salâhiyeti tanınmaktadır. Halbuki, bu kabil 
arsalar daha ziyade kıymetli yerlerde bulunduk
ları ve ileride buralarda alâkalı dairelerce âmme 
hizmetine tahsis olunacak bir tesis vücuda getir
mek ihtiyacı karşısında kalındığı takdirde bele
diyece devirden sonra tekrar alâkalı daireye ia
desi gibi külfetli ve belki de belediyece elden çı
karıldığı takdirde gayrimümfcün bir durumun 
hâsıl olabileceği ve bu itibarla maksadın tahak
kukundan ziyade heder olmasını mucip olabile
cek halleri önlemek üzere doğrudan doğruya be
lediyelere devrolunmasında her bakımdan isabet 
olamıyacağı tezekkür edilmiş ve bu işi daha maz
but bir usule bağlamak ve ileride tahaddüs ede
cek birçok ihtilâfları önlemek maksadiyle devir 
keyfiyeti bir merciin müsaadesine bırakmak uy
gun görülmüştür. Bunu temin için de en isabetli 
bir i§ olmak üzere bu gibi arazi ve arsaların be
lediyeye devrini, icra Vekilleri Heyetinin mü
saadesine bağlamak uygun bulunmuş ve içişleri 
Komisyonunca tanzim edilmiş olan maddeye.. 
uygun bulunmıyan arazi ve arsalar kaydından 
sonra (İcra Vekilleri Heyetinin müsaadesiyle 
verilir) kaydı ilâve olunmuş ve maddenin son 
fıkrası, yukarda izah edildiği üzere; 2 nci mad
deye Vakıfla? idaresi hariç kaydı konularak 
mezkûr idareye ait bilûmum arazi ve arsalar de
virden istisna edilmiş olduğu için, lüzumsuz kal
dığından, tayyedilerek madde bu suretle kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanan 6 nci maddesi; mesken ihtiyacı
nı karşılamak aınaeiyle belediyelere toplu hal
de uıcuz ve basit meskenler inşa etmek imkân 
ve salâhiyetini vermekte ve yapılacak bu mes-
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tenleri , evvelce iskâna elverişli olmıyan bölge
lerde yapılmış bulunan ruhsatsız evlerin, mad
dede zikrolunan sebeplerle sahiplerine tahsis et
mek zaruretinde kalındığı takdirde bunların 
bir sıraya konularak tevzi edilmesinde her ci
hetten fayda ve isabet görülmüş ve madde, 
ikinci fıkraya (Bu meskenler evvel emirde) 
den sonra (ve sırasiyle) kelimesi ilâve edilerek 
bu suretle kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 7 nci maddesi Bayındırlık Ko
misyonunun kabul ettiği gibi aynen kabul edil
miştir. 

Lâyihanın 8 nci maddesi; lâyihanın ikinci 
maddesiyle belediyeliere devrolunan arsaların 
bir an evvel istifadeye arzedilmesi, mümkün 
olduğu kadar vâdenin kısa olmasına bağlı bu
lunduğuna şüphe yoktur. Maksat memlekette 
mesken buhranını önlemek ve en kısa yoldan 
buna bir çare bulmak olduğuna göre belediye
leri beş sene gibi uzun bir müddeıt faaliyetsiz 
bir halde bırakmak asla doğru değiMir. Bu 
müddet ite kadar kısa olursa, mesken buhranı 
o kadar kısa zamanda önlenmiş olur ve mes-
kensiz vatandaşlar o kadar kısa .zamanda bir 
eve sahip olmak imkânını elde ederler. Bu 
sebeplerle beş yıl müddet üç yıla indirilerek 
madde bu suretle kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 9, 10 ve 13 ncü maddeleri Bayın
dırlık Komisyonunun, 12 nci maddesi de İçiş
leri Komisyonunun kabul edildiği şekilde ve 
keza Bayındırlık Komisyonunun 11 nci madde
si, ımaddede mevcut zait işaretleri, kanun tek
niğine uygun olmadığı için, çıkarılarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 14 ncü maddesi; Bayındırlık Ko
misyonunun kabul ettiği 14 ncü madde İçişleri 
Komisyonunca zikrolunan sebeplerden ötürü 
komisyonumuzca da tayyedilmiştir. 

Şukadar ki mesken inşaatını teşvik maksa
dını istihdaf eden bu kanundan beklenilen gaye
nin tahakkuku ise bâzı muafiyetler tanımakla 
mümkün olacağı şüphe götürmez bir hakikattir. 
Bu sebeple eski Teşvik Kanuniyle tanılan Mua
mele Vergisi muafiyetini yeni Muamele Vergisi 
Kanununun tedvinine talik etmekle ortada bir 
boşluk kalacaktır. Bu boşluğu doldurmak üzere 
(inşa olunacak binaların inşaatında kullanıla
cak tomruktan vücuda getirilen ve inşaatta kul-
nılan kerestelerin ve bunlardan imal olunacak 
kapı, pencere gibi inşaat malzemesinin Muamele 

Vergisinden muaf tutulması) uygun görülmüş 
ve 14 ncü madde yerine bu madde tanzim ve 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın İçişleri Komisyonunca kabul edi
len 14 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. , 

Lâyihanın İçişleri Komisyonunca kabul olu
nan 15 nci maddesi 16, 16 ncı maddesi 17; 17 
nci maddesi, 18 nci madde ve 18 nci maddesi 
19 ve Bayındırlık Komisyonunun 21 nci mad
desi 20 inci, 22 nci maddesi 21 inci ve 23 ncü 
maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edil
miş ti i. 

Lâyihanın İçişleri Komisyonunca kabul olu
nan 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen 
kabul olunmuştu!. 

Lâyihanın 25 nci maddesi Bayındırlık Ko
misyonunca kabul edildiği gibi 24 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın İçişleri Komisyonunca 24 ncü 
madde olarak tanzim ve kabul olunan 26 ncı mad
desi; maddenin a fıkrası aynen kabul edilmiş 
ve b fıkrasında vakıflara ait arsalar üzerinde 
şahıslar tarafından yapılmış olan binalar dola-
yısiyle Vakıflar İdaresiyle bina sahipleri uyuşa-
madıkları takdirde, bunlara Tadilât Komisyon
larınca kıymet takdir edilmesi kabul edilmiştir. 
Halbuki bu hususta şahıslar ile Evkaf İdaresi 
arasında her hangi bir fark gözetmek için orta
da bir sebep olamıyacağına ve takdir olunacak 
bu kıymet bir vergi kıymeti de olmıyaeağına ve 
vergi değerlerini takdir ile vazifeli bulunan ta
dilât Komisyonlarına bu işi tevdi etmekte, işle
rin uzamasından başka amelî bir fayda da ta
savvur olunamıyacağına göre şahıslarda olduğu 
Evkafa ait olan bu kabîl işlerin umumi hüküm-
ler dairesnde hal ve fasledilmesi maslahata uy
gun düşeceği cihetle b fıkrasının ikinci bendi
nin (uyuşulamadığı takdirde umumi hükümler 
dairesinde muamele görür) tarzında tedvini te
zekkür edilmiş ve bent bu suretle tanzim ve 
madde, 25 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Bayındırlık Komisyonunun 27 nci maddesi, 26 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun 26 ncı maddesi 27 nci 
ve 27 nci maddesi de 28 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın Bayındırlık Komisyonunca tanzim ve 
İçişleri Komisyonunca 28 nci madde olarak ka-
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bul olunan 30 ncu maddesi, yalan beyanda bu
lunanlar hakkında tatbik olunacak ceza müey
yidelerini tâyin etmektedir. Maddede 50 liradan 
500 liraya kadar tâyin olunan para cezasının 
ağır para cezası olduğuna göre, hapis cezas'nın 
da buna göre ayarlanması icabetmektedir. Bu 
sebeple hapis cezasının asgari müddetinin 3 ve 
âzamisinin 6 ay olarak tesbiti muvafık görül
müş ve madde bu suretle tanzim ve 25 nci mad-

f de ohrt-ak kabul olunmuştur. Lâyihanın Bayın-
d^-lık Komisyonunca hazırlanan ve içişleri Ko
misyonunca da 29 neu madde olarak kabul olu
nan 31 nci maddesi, işbu lâyihanın kanuniyet 
iktisap etmesnclen sonra gecekondu inşasını ön
lemek maksadım taşıdığı şüphesizdir. Vatanda
şın mülkiyet hnkk'iıa uluorta tecavüzü önle
mek ve intii'a hakkının kaybına mâni olmak 
gerektir. Bu sebeple başkalarının arsaları üze
rine gelişigüzel inşaat yapanları bu hareket
lerinden menetmekle beraber bunları, ayrıca 
cezalandırmak da lâzımdır. Bununla beraber yal
nız bu şahısların cezalandırmakla iktifa edil
mesi maksadı tam olarak temin etmiyeceğinden 
bu kanun hükümlerini tatbik ile mükellef olan
ların da, müsamahakâr davranmalarını önlemek 
icabedecektir. Bunları temin maksadiyle sevk-
edilen hükümler çok yerinde olmakla beraber, 
kanunla vazii'elendirilenlerin kanun hükümle
rini yerine getirmekle taallül göstermeleri va
zifeyi ihmalden ziyade suiistimale gider. Bu 
bakımdan cezanın teşdit edilmesinde tayda mü
lâhaza olunmaktadır. Bundan dolayıdir ki. bir 
taraftan memurlara ait cezalar üç aydan 
bir seneye kadar çıkartılmak diğer taraftan 
bu gibi binaları yapan ve yaptıranlardan 

ve devir alanlardan alınacak para cezasının 
ağır para cezasına çevrilmesi ve devir alanla
rın mağduriyetine mahal vermemek üzere bile
rek devir alınması halinde bu cezaya çarptırıl
maları muvafıkı mâdelet olacağı teemmül edile
rek madde ona göre tanzim ve 30 ncu madde 
olarak kabul olunmuştur. 

Lâyihanın Bayındırlık Komisyonunca kabul 
olunan 32 nci maddesi, 31 ve 33 ncü maddesi 
32 olarak aynen kabul edilmiştir. 

içişleri Komisyonunca kabul olunan mu
vakkat madde aynen kabul olunmuştur. Lâyi
hanın Bayındırlık Komisyonunca kabul edilen 
34 ncü maddesi 33, 35 nci maddesi de 34 nefi 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince ve işin mahiyeti ve müs
taceliyeti göz önünde tutularak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi teklifi ile Bütçe Komisyo
nuna tevdi buyurulmak üzere takdim kılındı. 
Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 

R'ize Siird 
1. Akçal M. D. Süalp 
Kâtip 

Zonguldak Kocaeli Kocaeli 
Fehmi Açıksöz E. Alican L. Tokoğlu 

İmzada buunamadı 
Niğde Seyhan Seyhan 

//. Arıbaş Z. Akçdk Reşad Güçlü 
imzada bulunamadı 

Malatya Yozgad 
E. Doğan Hâşim Tathoğlu 

imzada buunamadı 
Zongudak 

Rifat Sivişoğlu 
İmzada bulunamadı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/196 
Karar No. 129 

16 . VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bina
lar haikkmda İçişleri Vekâletince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 8 . VI . 1951 tarihli 
ve 6/1875 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası İçişleri, Bayındırlık ve Maliye komis
yonları raporlariyle birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla Maliye ve İçimleri Vekâletleri 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; gerekçesinde tafsilen belir
tildiği üzere Birinci Cihan Harbinden sonra bü
tün milletler için ehemmiyetli bir dâva halini 
a'lmış bulunan mesken buhranının memleketi
mizde bugünkü imkânlarımızla hallini temin 
maksadını istihdaf etmekte olup ezcümle : 

1. Meskensiz fakir halkı bir mesken sahi
bi yapmak; 

2. Yapılacak evlerin maliyet itübariyle arsa 
ve malzeme bakımından ucuza mal edilmesi; 

3. Yaptırılacak binaların lükse kaçılmaksı-
zm basit fakat fennî ve sıhhi olmasına itina 
edilmesi; 

4. Binaların şehir ve kasabaların imar 
plânlarını ihlâl edecek bir durumda bulunma
ması ; 

5. Menken yapmak üzeTe aharın mülküne 
vâki tecavüzlerin önlenmesi; 

6. İmar plânını ihlâl eden ve sıhhi duru
mu haiz bulunmıyan binaların hedmiyle şehir 
ve kasabaların medeni çjehresini ihlâlden koru
ması ; 

7. İskân sahası haricinde yapılmış mesken
lerin belediyelerce temin olunacak ucuz arsalara 
nakillerinin bir mecburiyete tâbi tutulması, 

gibi esasları ihtiva etmektedir. 
Bu kanun lâyihası dolayısiyle Hükümet, ka

nun teklifine merbut gerekçesinde mesken politi
kasını da sarih olarak tebarüz ettirmiş bulunmak
tadır. Mucip sebep lâyihasında münderiç mesken 
politikasını da şu suretle hulâsa etmek mümkün
dür. 

Mesken meselesi sosyal dâvalar arasına gir
miş, vatandaşlara ucuz ve sıhhi, mesken • temini 
işi bir Devlet meselesi halini almıştır. 

Memleketimizde sağlık ve sosyal bakımdan 
mesken sıkıntısı bilhassa İkinci Cihan Harbi için
de büyük şehirlerimizde istıraplı bir hal almış 
ve halk arasında (gece knodu) denilen gayrisıh-
hi ve gayrifennî birtakım ruhsatsız yapıların vü
cut bulmasına âmil olmuştur. Nüfusun artması, 
hayat seviyesinin yükselmesi, köylerden ve küçük 
kasabalardan büyük şehirlere göç edilmesi, dış 
memleketlerden vatanımıza muhaceret gibi se
beplerle son otuz seneden beri mesken buhranı 
seneler geçtikçe artmış bulunmaktadır. 

Mesken buhranını önlemek için başlıca un
surların yapı sahiplerinin ve yapı kooperatifle
rinin malî ihtiyaçlarını karşılıyacak müessese
leri kurmak ve mevcutların malî takatlerini tak
viye etmektir. 

Memleketimizde ilk defa olarak mesken buh
ranına karşı bir tedbir almak vev buhranın do
ğurduğu gayrin mülkiyet hakkının ihlâline müte
veccih hareketlerin önüne geçilmek üzere bâzı 
kanunlar kabul edilmiş ise de kâfi bir tedbir 
olmadığı tatbikatta görülmüştür. Binaenaleyh 
mesken buhranını halledecek malî imkânları sağ
lamak için bankalarımızın kredi imkânları müsait 
olmadığına göre idari tedbirleri ön plâna al
mak zarureti doğmakta ve bu kanunla hem Bi
na Yapımını Teşvik Kanununun noksan hü
kümleri tamamlanmakta, hem de ruhsatsız bi
naların durumunu ıslah etme tedbirleri yer al
maktadır.» 

Bu kanun tasarısı İçişleri, Bayındırlık ve 
Maliye komisyonlarında müzakere edilerek Hü
kümet teklifinin bâzı maddeleri tadilen kabul 
edilmiştir. 

Memleketin çok, geniş bir derdi, vatandaş
ların mühıim bir ihtiyacına cevap teşkil edecek 
bâzı çareleri tedvin eden bu kanun tasarısı fil
hakika haddi zatında ancak büyük şehir ve ka
sabalarda vücut bulan (gecekondu) illetini or-
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tadan kaldırmak, vatandaşları ucuz ve kolay
lıkla bir meskene kavuşturup memleketimize 
medeni bir veçhe verebilmek gayesine matuf ol
duğu cihetle komisyonumuzca da yerinde mü
talâa edilerek Maliye Komisyonunun hazırladı
ğı metin üzerinden maddelerin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Birinci madde Bayındırlık Komisyonunun, 
ikinci madde Maliye Komisyonunun 3 ve 4 ncü 
maddeler Bayındırlık Komisyonunun, beşinci 
madde Maliye Komisyonunun değiştirişleri veç
hile aynen ve altıncı maddeden «yönetmelik» 
kelimesi çıkarılmak ve 7 nci madde ise tadilen 
kabul edilmiştir. 

8 nci madde Maliye Komisyonunun değişti-
rişi veçhile aynen ve 9 ncu madde tadilen ve 
10 ncu madde Bayındırlık Kotmdsyonunun de-
ğiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

11 nci maddenin son fıkrasındaki «masraf
ların» kelimesi «masraflarının» ve 12 nci mad
denin birinci fıkrasında «başlamış» kelimesinin 
ise «başlanmamış» şeklinde değiştirilmesi sure
tiyle maddeler kabul edilmiştir. 

13 ncü madde, son cümlesi tayyedilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Hususi kanunda vergi mevzuuna mütaallik 
hükümlerin yer alması Komisyonumuzca uygun 
görülmediğinden 14 ncü madde metinden çıka
rılmış ve İçişleri Komisyonunun 14 ncü maddesi 
14 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Emlâk Kredi Bankasının sermayesinin tez
yidi hakkında son günlerde kabul olunan kanun 
ile kredi miktarı yüzde doksana çıkarılmış ol
duğundan 16 ncı maddenin tedvinine lüzum kal
madığı için komisyonumuzca tayyedilmiştir. 

Bayıdırlık Komisyonunun 18 nci maddesi 15 
nci madde olarak aynen ve 18 ci madde kelime 
değişikliği ile 16 ncı madde olarak kabul edil
miştir. 

İçişleri Komisyonunun 19 ncu maddesi keli
me değişikliği ile 17 nci madde olarak, 

Bayındırlık Komisyonunun 21 ve 22 nci mad
deleri 18 ve 19 ncu maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Bayındırlık Komisyonunun 23 ncü madde
sinden «yöetmelik» kelimesi çıkarılmak ve ke

lime değişikliği _ yapılmak suretiyle 20 nci mad
de olarak ve içişleri Komisyonunun 22 nci mad
desi ise 21 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Bayındırlık Komisyonunun 25 nci maddesi, 
metindeki madde numarası değiştirilmek sure
tiyle 22 nci madde olarak ve Maliye Komisyo
nunun 25 nci maddesi tadilen 23 ncü madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Komisyonunun 27 nci maddesi 
24 ncü madde olarak aynen ve İçişleri Komisyo
nunun 26 ncı maddesi kelime ilâvesi ile 25 nci 
madde olarak ve 27 nci maddesi ise 26 ncı mad
de olarak ve Maliye Komisyonunun 29 ncu mad
desi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun 30 ncu maddesi, me
tindeki «edilen» kelimesi «edilecek» şeklinde de
ğiştirilmek suretiyle 28 nci madde olarak ve Ba
yındırlık Komisyonunun 32 nci maddesi şeklen 
değiştirilmek suretiyle 29 ncu madde olarak ve 
33 ncü maddesi ise kelime ilâvesiyle 30 ncu mad
de olarak kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun geçici maddesi aynen 
ve yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek 
suretiyle kabul olunan kanun lâyihası öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu Rapor Sözcüsü 
Bursa Giresun Ordu 

K. Yılmaz M. Şener R. Aksoy 
Kâtip 
Sivas Antalya Elâzığ 

A. Sarıoğlu ö. F. Sanaç 
Eskişehir Gümüşane İstanbul 

A. Potuooğlu K. Törükoğlu Söz hakkım 
mahfuzdur 

H. Hüsman 
Kastamonu Kırklareli Kırşehir 

H. Türe Ş. Bakay R. özdeş 
Konya Seyhan Siird 

R. Birand S. Ban B. Erden 
Trabzon Urfa 

S. F. Kdlaycıoğlu Söz hakkım mahfuzdur 
N. Açanal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bina Yaptırımı Teşvik ve izinsiz yapılan binalar 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Belediye sınırları içinde be
lediyenin mülkiyetinde bulunan ve bundan son
ra mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan 
belediye Meclisi kararı ile belli edilecekler bu 
kanun hükümleri dairesinde mesken yapımına 
tahsis edilir. 

MADDE 2. — Şehir ve kasabalar belediyele
rinin imar sınırları içinde mevcut Devletin hu
susi mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altın
da olan arazi ve arsalarla katma bütçeli dairele
rin (Vakıflar hariç) ve özel idarelerin mülkiye
tinde bulunan arazi ve arsalar, belli bir ihtiyaç. 
ve maksada tahsis edilmiş olmamak şartiyle, bu 
kanunun neşrinden itibaren bir yıl içinde be
lediyelerce talebedildiği takdirde, devrin yapıl
dığı yıl arazi vergisine matrah olan kıymetleri 
üzerinden ve birinci taksitleri devri takibeden 
bütçe yılından itibaren başlamak svtretiyle be
delleri on yılda ve on eğit taksitte ödenmek şar
tiyle belediyelere devir ve temlik olunur. Ver
gide kayıtlı kıymeleri bulunmıyan arsaların 
kıymetleri 1833 sayılı kanun hükümleri daire
sinde ve, 2901 sayılı kanun gereğince o mahalde 
tahririn .yapıldığı tarihteki rayiç nazara alınmak 
suretiyle emsallerinin kıymetlerine nispetle tak
dir olunur ve bu kıymetler devre esas tutulur. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DEĞİŞ
TİRİCİ 

Bina Yapımını Teşvik ve izinsiz yapıla/n binalar 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE i. — Belediye sınırları içinde be
lediyenin mülkiyetinde bulunan va bundan son
ra mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalar
dan belediye meclisi kararı ile belli edilecekler 
bu kanun hükümleri dairesinde mesken yapı
mına tahsis edilir. 

MADDE 2. — Belediyeler, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki belediye sınırları için
de Hazinenin ve özel idarelerin ve katma büt
çeli dairelerin (Vakıflar İdaresi hariç) be§ 
sene için mülkiyetinde veya Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunup imar 
plânında belli bir ihtiyaç ve maksada 
tahsis edilmemiş bulunan arazi veya arsalar-

, dan, imar plânına göre mesken yapılmasına 
elverişli olanlar, bedelleri devrin yapıldığı yıl 
Arazi Vergisine matrah olan kıymetleri üzerin
den ve birinci taksitleri devri takip eden büt
çe yılından itibaren başlamak üzere, 10 yılda 
ve 10 eşit taksitte faizsiz olarak ödenmek şar
tiyle, belediyelere devir ve temlik olunur. 

Vergide kayıtlı kıymetleri bulunmıyan ar
saların kıymetleri, 1833 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde ve 2901 sayılı kanun gereğince, 
o mahaldeki son tahrirde civarındaki arazi ve 
arsalara konan vergi kıymetleri emsal alınmak 
suretiyle tesbit edilir ve bu kıymetler devre 
esas tutulur. 

Bu maddede bahsi geçen arazi ve arsalar 
evvelâ belediyelerin bugünkü imar sınırları 
içinde olanlardan başlamak suretiyle ve tan
zim edilecek imar plânları Bayındırlık Bakan
lığınca tasdik edilmiş olmak kaydiyle devir ve 
temlik olunur. 

imar sınırları zamanla ihtiyaca göre geniş
ledikçe ve bunlara ait imar plânları tanzim ve 
tasdik edildikçe yukardaki fıkra hükmü uygu
lanır. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

DEĞtŞTÎRİŞt 

Bina Yapımım Teşvik ve İzinsiz 
Yapılan Binalar hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Bayındırlık 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bayındırlık 
Komisyonunun 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz 
Yapılan Binalar hakkında Ka

nun 

MADDE 1. — Bayındırlık 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Belediyeler, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki belediye sınırları için
de Hazinenin ve özel idarelerin 
ve katma bütçeli dairelerin (Va
kıflar İdaresi hariç) beş sene 
için mülkiyetinde veya Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bu
lunup imar plânında belli bir 
ihtiyaç.ve maksada tahsis edil
memiş bulunan arazi veya arsa
lardan imar plânına göre mes
ken yapılmasına elverişli olan
lar, bedelleri devren yapıldığı 
yıl Arazi Vergisine matrah olan 
kıymetleri üzerinden ve birinci 
taksitleri devri takibeden bütçe 
yılından itibaren başlamak üze
re, 10 yılda ve 10 eşit taksitte 
faizsiz olarak ödenmek şartiyle, 
belediyelere devir ve temlik olu
nur. 

Vergide kayıtlı kıymetleri 
bulunmıyan arsaların kıymetle
ri, 1833 sayılı Kanun hükümle
ri dairesinde ve 2901 sayılı 'Ka
nun gereğince, o mahaldeki son 
tahrirde civarındaki arazi ve ar
salara konan vergi kıymetleri 
emsal alınmak suretiyle tesbit 
edilir ve bu kıymetler devre esas 
tutulur. 

Bu maddede bahsi geçen ara
zi ve arsalar evvelâ belediyele
rin bugünkü imar sınırları için
de olanlardan başlamak suretiy
le ve tanzim edilecek imar plân-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Bina Yapımım Teşvik ve İzinsiz 
yapılan Binalar hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Bayındırlık 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Ko-
misyonuiun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — 5218 sayılı Kanuna bağlı ha
ritada mavi çizgi ile taranan kısımların içindeki 
Hazineye ait arazi ve arsalar Ankara Belediye
sine parasız olarak devredilir. 

Diğer belediyelerin sınırları içerisinde olup 
5218 sayılı Kanunun 12 nci maddesi mucibince 
belediyelerce aynı maksada ayrılmış bulunan ve 
kanunun tâyin ettiği müddet zarfında haritala
rı onanan yerlerle 5431 sayılı Kanunun geçici 
maddesine göre gerek Ankara ve gerekse diğer 
belediyelerce aynı maksada tahsis edilmiş ve bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Ba
kanlar Kurulunun tasdikından geçmiş olan yer
ler de parasız olarak devir ve belediyeler adı
na tescil olunur. 

MADDE 4. — (5000) metrekareden (5000 
dahil) az sahalı arazi ve arsalarla bu miktar sa
hadan fazla olsa bile şehirlerin ticari, iktisadi, 
sınai faaliyet merkezlerini teşkil eden yerlerinde 
ve yine şehirlerin kesif bölgelerinde bulunan 
ve bu sebeple alım, satım değerleri şehir ve ka
sabaların diğer yerlerine nazaran yüksek olan 
arazi ve arsalar, 2 ve 3 ncü maddelerindeki devir
lerden hariç ıtütulur. 

MADDE 5. — Belediyeler, 2 ve 3 ncü mad
deler gereğince bedelli veya bedelsiz devraldık
ları gayrimenkulleri bu kanunda yazılı maksatlar 
dışında kullanamazlar. 

Belediyelerce devir tarihinden itibaren beş yıl 
içinde bu kanunda yazılı maksatlara tahsis olun-
mıyan arsalar, ödenmiş taksitleri geri verilmek 
şartiyle evvelki sahiplerine iade olunur. 

( S. Sayısı 

Ba. K. 

MADDE 3. — İkinci madde gereğince devir 
ve temliki lâzımgelecek arazi ve arsaların, ma
hal, miktar ve kimlere ait olduğu hakkındaki 
malûmat ilgili belediyelerce doğrudan doğruya 
mahallî tapu idarelerinden istenir. Bu idareler 
bu istekleri en kıza bir zamanda ve her halde 
altı ay içinde yerme getirmeye mecburdur. 

MADDE 4. — Bu kanunun neşrinden sonra 
ikinci madde mevzuunu teşkil eden arazi ve ar
salar ancak bunlara ihtiyaçları olmadığı veya 
beş yıl içinde devir almamıyacağı belediyelerce 
bildirildiği takdirde satılabilir. 

MADDE 5. — ikinci madde gereğince bele
diyelere devrolunacak arazi ve arsalardan şehir 
ve kasabaların ticari, iktisadi ve sınai faaliyet 
merkezlerini teşkil eden veya kesif bölgelerde 
bulunan ve bu sebeplerle alım ve satım değer
leri yüksek olan ve imar plânlarına göre belirli 
bir maksada tahsis edilmemiş olan ve ucuz ev ya
pılması da uygun bulunmıyan arazi ve kasaba
lar belediyelerce 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde ve üzerlerinde imar plânına göre 
inşaat yapmak kayıt ve şartiyle satılır. Bu 
satışlardan elde edilecek gelir en fazla gelir 
getiren Millî bankalarda ilgili belediyeler adına 
açılaeak özel bir hesapta toplanır ve münhası-
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MADDE 3. — Bayındırlık 
Komisyonunun 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bayındırlık 
Komisyonunun 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 2 nci madde 
gereğince belediyelere devrolu-
naeak arazi ve arsalarda şehir 
ve kasabaların ticari, iktisadi ve 
sınai .faaliyet merkezlerini teş
kil eden veya kesif bölgelerde 
bulunan ve bu sebeplerle alım 
ve satım değerleri yüksek olan 
ve imar plânlarına göre belirli 
bîr maksada tahsis edilmemiş 
olan ve ucuz ev yapılması da. uy
gun bulunmıyan arazi ve arsalar 
îcra Vekilleri Heyetinin mü
saadesi ile belediyelerce 2490 sa-

— W — 
Mal. K. 

lan Bayındırlık Bakanlığınca 
tasdik edilmiş «olmak kaydiyle 
devir ve temlik olunur. îmar 
sınırlan zamanla ihtiyaca göre 
genişledikçe ve bunlara ait imar 
plânlan tanzim ve tasdik edil
dikçe yukardaki fıkra hükmü 
uygulanır. 

MADDE 3. — Bayındırlık 
Komisyonunun 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bayındırlık 
Komisyonunun 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 2 nci madde 
gereğince belediyelere devrolu-
nacak arazi ve arsalarda şehir 
ve kasabaların ticari, iktisadi 
ve sınai faaliyet merkezlerini 
teşkil eden veya kesif gölgeler
de bulunan ve bu sebeplerle 
alım ve satım delerleri yüksek 
olan imar plânlarına {?öre belir
li bir maksada tahsis edilme
miş olan ve ucuz ev yaptırılma
sı da uygun bulu ama yan arazi 
ve arsalar icra Vekilleri Heye
tinin müsaadesiyle verilir. 

B. K. 

MADDE 3. — Bayındırlık 
Komisyonunun 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bayındırlık 
Komisyonunun 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Maliye Ko
misyonunun 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Kendi mülkiyet ve tasarrufla
rında bulunan veya yukarıki maddelere göre ken
dilerine intikal eden arsalar ihtiyacı karşılama
dığı takdirde belediyeler gerçek ve tüzel kişilere 
ait arazi ve arsaları kamulaştrabilirler. Ancak 
kamulaştrılaeak sahanın en az 10 ev kurulabile
cek genişlikte olması şarttır. Belediyeye intikal 
etmiş arazi içinde eşhasın parça halinde arazi ve 
arsaları bulunduğu takdirde ve lüzumu halinde 
bunlar da kamulaştrılabilir. Yukarıki maddeler 
gereğince belediye meclisleri tarafından ucuz 
mesken bölgesi olarak ayrılan yerlerin uygunlu
ğu Bayındırlık Bakanlığınca kabul ve tasvipten 
sonra imar plânları yapılır. Ruhsatsız yapılmış 
olan binaların bulunduğu veya bu kanun gere

ğince yeniden kurulacak mahallelerin imar plânla
rının tanzim ve tatbikmda Yapı ve Yollar Kanu
nu hükümlerinin tatbiki mecburi değildir. 

Bahis mevzuu arazi parçası kamulaştırılmıya-

Ba. K. 

ran yeniden vücuda getirilecek mahallelerin 
su, yol, meydan, kanalizasyon, elektrik gibi 
âmme hizmetlerine mütaallik tesislerin vücuda 
getirilmesine harcanmak üzere döner sermaye 
teşkil edilir. 

Yukardaki tesisler vücuda getirilmedikçe 
yeni kurulacak mahallelerde arsa tevzii yapıl
maz ve inşaata müsaade olunmaz. 

Evkafa ait bu gibi yerler belediyelere devre
dilme*. 

MADDE 6. — Mesken ihtiyacını karşılamak 
gayesiyle belediyeler toplu halde ucuz ve basit 
meskenler inşasına yetkilidir. Bu maksatla be
lediyeler yukarıki maddede yazılı fondan fay
dalanırlar. 

Bu meskenler evvel emirde iskâna elverişli 
olmıyan bölgelerde ruhsatsız yapılmış veya is
kâna elverişli bölgelerde meydana getirilmiş 
olup da ruhsatsız ve gayrisıhhi olan veya bele
diye hizmetleri bakımından büyük müşkülât ve 
malî külfetleri icabettiren veya şehrin imarı ba
kımından mahzurlu görülen bölgelerde bulunan 
bina sahiplerine maliyet bedeli üzerinden tahsis 
ve temlik olunur. Şu kadar ki, nakilden önce 
kendisine ait ruhsatsız ve gayrisıhhi binayı yı
kıp kabili istifade enkazını kaldırmakla mükel
lef tutulur. Kendisine tahsis olunan yeni eve 
nakil etmiyenlerin mevcut binaları bir defa için 
verilecek mühlet sonunda belediyelerce yıktın-
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Mal. K. B. K. 

yılı Kanun hükümleri dairesinde 
ve üzerlerinde imar plânına göre 
inşaat, yapmak kayıt ve şartı ile 
satılır. Bu satışlardan elde edi
lecek gelir en tazla gelir getiren 
Millî Bankalarda ilgili belediye
ler adına açılan özel bir hesapta 
toplanır ve münhasıran yeniden 
vücuda getirilecek mahallerin 
su, yol, meydan, kanalizasyon, 
elektrik gibi âmme hizmetlerine 
mütaallik tesislerin vücuda ge
tirilmesine harcanmak üzere dö
ner sermaye teşkil edilir. 

Yukarıki tesisler vücuda ge
tirilmedikçe yeni kurulacak ma
hallerde arsa tevzii yapılmaz \ e 
inşaata müsaade olunmaz. 

Evkafa ait bu gibi yerler be
lediyelere devredilmez. 

MADDE 6. -— Mesken ihti
yacını karşılamak gayesiyle be
lediyeler toplu halde ucuz ve 
basit meskenler inşasına yetkili
dir. Bu maksatla belediyeler yu
karıki madde de yazılı fondan 
faydalanırlar. 

Bu meskenler evvel emirde 
iskâna elverişli olmıyan bölge
lerde ruhsatsız yapılmış veya is
kâna elverişli bölgelerde mey
dana getirilmiş olup da ruhsat
sız ve gayrisıhhi olan veya be
lediye hizmetleri bakımından bü 
yük müşkülât ve malî külfetleri 
icap ettiren veya şehrin imarı 
bakımından mahzurlu görülen 
bölgelerde bulunan bina sahip
lerine maliyet bedeli üzerinden 

Bu arazi ve arsalar belediye
lerce 2490 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde ve üzerlerinde 
imar pilânma göre inşaat yap
mak kayıt ve şartı ile satılır. 
Bu satışlardan elde edilecek ge
lir, en fazla gelir getiren millî 
bankalarda ilgili belediyeler 
adına açılan özel bir hesapta 
toplanır ve münhasıran yeni
den vücuda getirilecek mahalle
rin su, yol, meydan, kanalizas
yon, elektrik gibi âmme hizmet
lerine mütaallik tesislerin vücu
da getirilmesine harcanmak üze
re döner sermaye teşkil edilir. 

Yukardaki tesisler vücuda 
getirilmedikçe yeni kurulacak 
mahallerde arsa tevzii yapılmaz 
ve inşaata müsaade olunmaz. 

Belediyelere verilmiş olan 
arazi ve arsalar, âmme hizmet
leri- için tesis yapmak üzere alâ
kalı dairelerce ihtiyaç gösteril
diği ve bu yerlerde tesisin vücu
da getirilmesi imar pilânma uy
gun bulunduğu takdirde öden
miş bedelleri geri verilmek şar
tı ile belediyece iade olunur. 

MADDE 6. Mesken ihti
yacını karşılamak gayesiyle be
lediyeler toplu halde ucuz ve 
basit meskenler inşasına yetki
lidir. Bu maksatla belediyeler 
yukarıki maddede yazılı fon
dan faydalanırlar. 

Bu meskenler evvel emirde 
ve sırasiyle iskâna elverişli ol
mıyan bölgelerde ruhsatsız ya
pılmış veya iskâna elverişli 
bölgelerde (meydana getirilmiş 
olup da ruhsatsız ve gayrisıhhi 
olan veya belediye hizmetleri 
bakımından büyük müşkülât 
ve malî külfetleri icabettiren 
veya şehrin imarı bakımından 
mahzurla görülen bölgelerde 
bulunan bina sahiplerine rrnali-

MADDE 6. — Mesken ihti
yacını karşılamak gayesiyle be
lediyeler toplu halde ucuz ve 
basit meskenler inşasına yetki
lidir. Bu maksatla belediyeler 
yukarıki maddede yazılı fon
dan faydalanırlar. 

Bu meskenler evvel emirde 
ve sırasiyle iskâna elverişli ol
mıyan bölgelerde ruhsatsız ya
pılmış veya iskâna elverişli böl
gelerde meydana getirilmiş olup 
da ruhsatsız ve gayrisıhhi olan 
veya belediye hizmetleri bakı
mından büyük müşkülât ve ma
lî külfetleri icabettiren veya 
şehrin imarı bakımından mah
zurlu görülen bölgelerde bulu
nan bina sahiplerine maliyet 
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rak belediyece sahibi tarafından parsellenerek 
satılmasına müsaade edildiği takdirde bu parça 
araziyi ihtiva eden arazinin imar plânı, yol, kana
lizasyon gibi umumi hizmetlere harcanan para
nın bu arazi parçasına isabet eden miktarı beş 
yılda beş eşit taksitte sahibinden alınır. 

MADDE 7. — Yukarıki maddeler gereğince 
belediyelerin eline geçen arsalarla belediyelerin 
mülkiyetinde olup belediye meclislerince belli 
edilecek arsalar aşağıdaki esaslara göre kur'a ile 
maliyet kıymeti nazarı dikkate alınarak meskene 
muhtaç olanlara kıymet takdiri suretiyle tahsis 
olunur. 

Kıymet takdirinde kurulacak mahallenin su, 
yol, kanalizasyon, elektrik gibi âmme hizmetine 
mütaallik giderleri de nazarı dikkate alınır. 

Euhsatsız yapıların inşa edildikleri arsalar 
hakkında da yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Bu suretle tahsis olunacak arsaların son ilân 

B&. xL. 

Ur. 
Bu ihtiyaç karşılandıktan sonra belediye ta

rafından yapılan evler mesken ihtiyacı olan di
ğer eşhasa kira ile verilir veya maliyet bedeli 
üzerinden temlik olunur. 

Bedeli mukabilinde temlik olunacak evlerin 
5 yılda ve 5 eşit taksitte ödenmesini belediye 
meclisleri karar altına alabilirler. 

Belediyeler bu evlerin yapılmasında 2490 sa
yılı Kanunun hükümlerine tâbi değildir. 

Gerek peşin ve gerekse taksit suretiyle elde 
edilecek paralar 6 ncı maddedeki fona aynen 
iade olunur. Bu evlerin tipleri, satış ve kira 
şartları ve temlik edilecek kimselerin vasıf ve 
tercih sıraları belediye meclislerince düzenlene
cek bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 7. — 1580 sayılı Kanunun 5116 sa
yılı Kanunla değiştirilen 110 ncu maddesinin 
19 ncu fıkrasında yazılı gelir kaynağı hasılatın
dan arta kalmış ve kalacak kısımları 6 ncı mad
de ile tesis olunan fona ithal olunur. 
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tahsis ve temlik olunur. Şu ka
dar ki, nakilden önce kendisine 
ait ruhsatsız ve gayrisinin bi
nayı yıkıp kabili istifade enka
zını kaldırmakla mükellef tutu
lur. Kendisine tahsis olunan 
yeni evi nakletmiyenlerin mev
cut binaları bir defa için verile
cek mühlet sonunda belediyeler
ce yıktırılır. 

Bu ihtiyaç karşılandıktan 
sonra belediye tarafından yapı
lan evler mesken ihtiyacı olan 
diğer eşhasa kira ile verilir ve
ya maliyet bedeli üzerinden tem
lik olunur. 

Bedeli mukabilinde temlik 
olunacak evlerin on yılda ve on 
eşit taksitte ödenmesini belediye 
meclisleri karar altına alabilir
ler. 

Belediyeler bu evlerin yapıl
masından 2490 sayılı Kanunun 
hükümlerine tâbi değildir. 

Gerek peşin ve gerekse taksit 
suretiyle elde edilecek paralaV 
altıncı maddedeki fona aynen 
iade olunur. 

Bu evlerin tipleri, satış ve 
kira tarzları ve temlik edilecek 
kimselerin vasıf ve tercih sıra
ları belediye meclislerinde dü
zenlenecek bir yönetmelik ile 
tesbit olunur. 

MADDE 7. — Bayındırlık 
Komisyonunun 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

- 17 -
Mal. K. 

yet bedeli üzerinden tahsis ve 
ıtemlik olunur. Şu fciadar ki, 
nakilden önce kendisine ait 
ruhsatsız ve gayrisıhhi binayı 
yıkıp kabili istifade enkazını 
kaldırmakla mükellef tutulur. 
Kendisine tahsis olunan yeni 
evi nakletmiyenlerin meveut 
binaları bir defa için verilecek 
mühlet sonunda belediyelerce 
yıktırılır. 

Bu ihtiyaç karşılandıktan 
sonra belediye tarafından ya
pılan evler mesken ihtiyacı 
olan diğer eşhasa 'kira ile veri-
lir veya maliyet bedeli üzerin*-
den temlik olunur. 

Bedeli mukabilinde temlik 
olunacak evlerin 10 yılda ve 
10 eşit taksitte ödenmesini be
lediye meclisleri karar altına 
alabilirler. 

Belediyeler bu evlerin yapıl
masından 2490 sayılı Kanunun! 
hükümlerine tâbi değildir. 

Gerek peşin ve gerekse tak
sit suretiyle elde edilecek para
lar 5 nei maddedeki fona ay
nen iade olunur. 

Bu evlerin tipleri, satış ve 
kira tarzları ve temlik edilecek 
kimselerin vasıf ve tercih sıra
ları belediye meclislerinde dü
zenlenecek bir yönetmelik ile 
tesbit olunur. 

MADDE 7. — Bayındırlık 
Komisyonunun 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

bedeli üzerinden tahsis ve tem
lik olunur. Şu kadar ki, nakil
den önce kendisine ait ruhsat
sız ve gayrisıhhi binayı yıkıp 
kabili istifade enkazını kaldır
makla mükellef tutulur. Ken
disine tahsis olunan yeni eve 
nakletmiyenlerin mevcut bina
ları bir defa için verilecek 
mühlet sonunda belediyelerce 
yıktırılır. 

Bu ihtiyaç karşılandıktan 
sonra belediye tarafından ya
pılan evler mesken ihtiyacı 
olan diğer eşhasa kira ile veri
lir veya maliyet bedeli üzerin
den temlik olunur. 

Bedeli mukabilinde temlik 
olunacak evlerin 10 yılda ve 10 
eşit taksitte ödenmesini bele
diye meclisleri karar altına 
alabilirler. 

Belediyeler bu evlerin yapıl
masında 2490 sayılı Kanunun 
hükümlerine tâbi değildir. 

Gerek peşin ve gerekse tak
sit suretiyle elde edilecek pa
ralar 5 nci maddedeki fona ay
nen iade olunur. 

Bu evlerin tipleri, satış ve 
kira tarzları ve temlik edile
cek kimselerin vasıf ve tercih 
sıraları belediye meclislerince 
tesbit olunur. 

MADDE 7. — Bayındırlık 
Komisyonunun 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı: 281) 
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tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat eden
lere ne gibi şartlarla tahsis edileceği birer hafta 
fasıla ile üç defa mahallinde cari usuller daire
sinde ilân olunur, ilân üzerine vuku bulacak ta
lepler, talep tarihlerine göre bir deftere sıra sa
yısı altında kaydedilir. 

İstekliler parsellenmiş arsa sayısına eşit veya 
az olduğu takdirde en küçük sayı taşıyan adadan 
başlamak suretiyle her isteklinin kayıt sıra sa
yısına tekabül eden sayı ve parsel verilir, is
tekli sayısı arsa sayısından fazla olursa belediye 
encümeninde noter huzurunda çekilecek kura ile 
tevzi olunur. 

MADDE 8. — 7 nci madde gereğince arsa 
alanlar aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde 
imar plânına uygun bina yapmaya mecburdurlar. 

Binanın çatısı kapanmcıya kadar arsa alıcı 
namına tapuya tescil edilmez. 

MADDE 9. — 8 nci maddede yazılı şartlara 
riayetsizlik halinde belediye gayrimenkulu geri 
alır. Binaya başlanmamış ise arsa bedeli, bina 
kısmen yapılmış ise arsa bedeli ile birlikte ya
pılan inşaatın umumuna Sulh Mahkemesince 
takdir edilecek bedel sahibine ödenerek arsa is
tirdat edilir. 

Ba. K. 

MADDE 8. — Belediyeler, 2 nci ve 3 ncü 
maddeler gereğince bedelli veya bedelsiz devir 
aldıkları gayrimenkulleri bu kanunda yazılı 
maksatlar dışında kullanamazlar. 

Belediyelerce devir tarihinden itibaren 5 yıl 
içinde bu kanunda yazılı maksatlara tahsis olun-
mıyan arsalar eski sahiplerinin talebi üzerine 
ödenmiş taksitleri geri verilmek şartiyle iade 
olunur. 

MADDE 9. — Kendi mülkiyet ve tasarruf
larında bulunan veya yukarıki maddelere göre 
kendilerine intikal eden arsalar ihtiyacı karşıla
madığı takdirde belediyeler gerçek ve tüzel ki
şilere ait arazi ve arsaları kamulaştırabilirler. 
Ancak kamulaştırılacak sahanın imar plânına 
göre en az 25 ev kurulabilecek genişlikte olması 
şarttır. Belediyeye intikal etmiş arazi içinde 
veya buna bitişik olarak özel ve tüzel kişilere 
ait arazi ve arsalar bulunduğu takdirde ve lü
zumu halinde bunlar da kamulaştırılabilir. 

Bahis mevzuu arazi parçası kamulaştırılmı-
yarak belediyece parsellenerek sahibi tarafından 
satılmasına müsaade edildiği takdirde bu bölge 
için imar plânı, su, yol, kanalizasyon, elektrik 
gibi umumi hizmetlere harcanan paranın bu ara
zi parçasına isabet eden miktarı beş yılda beş eşit 
taksitte sahibinden alınmak üzere tapuya tescil 
edilir. Satış halinde defaten alınır. 

Yukarıki maddeler gereğince belediye meclis
leri tarafından ucuz mesken bölgesi olarak ayn-

( S. Sayısı : 281) 
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MADDE 8. — Belediyeler, 
2 nci madde gereğince bedelli 
veya bedelsiz devir aldıkları 
gayrimenkulleri bu kanunda ya
zılı maksatlar dışında kullana
mazlar. 

Belediyelerce devir tarihin
den itibaren 5 yıl içinde bu ka
nunda yazılı maksatlara tahsis 
olunmıyan arsalar eski sahiple
rinin talebi üzerine ödenmiş tak
sitleri geri verilmek şartiyle 
iade olunur. 

MADDE 9. — Bayındırlık 
Komisyonunun 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

j r ; . : . • • • • : 
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MADDE 8. — Belediyeler, 
2 nci madde gereğince devral
dıkları gayrimenkulleri bu ka
nunda yazılı maksatlar dışında 
kullanamazlar. Belediyelerce 
devir tarihinden itibaren üç yıl 
içinde bu kanunda yazılı mak
satlara tahsis olunmıyan arsa
lar eski sahiplerinin talebi üze
rine Ödenmiş taksitleri geri ve
rilmek şartı ile iade olunur. 

MADDE 9. — Bayındırlık 
Komisyonunun 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 281) 

B. K. 

MADDE 8. —.. Maliye Komis
yonunun 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Belediyelerin 
mülkiyet ve tasarruflarında 
bulunan yukarıki maddelere 
göre belediyelere intikal etmiş 
olan arazi içinde hakiki ve 
hükmi şahıslara ait arazi ve 
arsalar bulunduğu takdirde 
lüzumu halinde bunlar da is
timlâk olunabilir. 

Bahis mevzuu arazi parçası 
istimlâk olunmıyarak belediy% 
ce parsellenerek sahibi tarafın
dan satılmasına müsaade edil
diği takdirde bu bölge için 
imar plânı, su yol, kanalizas
yon, elektrik gibi umumi hiz
metlere harcanan paranm bu 
arazi parçasına isabet eden 
miktarı beş yılda beş eşit tak
sitte sahibinden alınmak üzere 
tapuya tescil edilir. Satış ha-
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MADDE 10. — (5228) sayılı Kanunun yü
rürlüğü zamanında yapılmış olan meskenlerin 
muafiyet hakkı mahfuz kalmak şartiyle bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren .10 yıl 
içinde bitirilecek yapılardan (apartman dâhil) 
sükna olarak kullanılanlar, ister sahibi tarafın
dan kullanılsın ister başkasına kiraya verilmiş ol
sun 1837 sayılı Kanunun 6 ncı ve 5432 sayılı 
Kanunun 159 ncu maddeleri gereğince 2 ay için
de beyannamesi verilmek şartiyle 10 yıl süre ile 
Bina Vergisinden ve Bina Vergisi ile birlikte 
alınmakta olan Buhran ve Savunma vergilerin
den muaftırlar. 

Apartmanların bir veya bir kaç dairesinin 
meskenden gayrı maksatlara tahsisi halinde bu 
kısımların 1837 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin birinci fıkrası hükmü baki kalmak şartiyle, 
10 yıllık muafiyet hakları düşer. 

MADDE 11. — Bilûmum inşaat malzemesi 
Devlet Deniz ve Demiryolları idareleri tarafın
dan asgari tarife ile acele ve tercihan naklo
lunur. 

.( S. Sayısı 

Ba. K. 

lan yerlerin uygunluğu Bayındırlık Bakanlığın
ca tasvipten sonra imar plânları yapılır. Ruhsatsız 
yapılmış binaların bulunduğu veya bu kanun ge
reğince yeniden kurulacak mahallelerin imar 
plânlarının tanziminde Yapı ve Yollar Kanunu 
hükümlerinin tatbiki mecburi değildir. 

MADDE 10. — ÜTukarıki maddeler gereğin
ce belediyelerin eline geçen arazi ve arsalarla 
belediyelerin mülkiyetinde olup belediye meclis
lerince belli edilecek arsalar aşağıdaki esaslara 
göre kura ile maliyet kıymeti nazarı dikkate alı
narak meskene muhtaç olanlara kıymet takdiri 
«uretiyle tahsis olunur. 

Kıymet takdirinde kurulacak mahallenin su, 
yol, kanalizasyon, elektrik gibi âmme hizmetine 
müteallik giderleri de nazarı dikkate alınır. 

Ruhsatsız yapıların inşa edildikleri arsalar 
hakkında da yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Bu suretle tahsis olunacak arsaların son ilân 
tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat eden
lere ne gibi şartlarla tahsis edileceği birer haf
ta fasıla ile üç defa mahallinde cari usuller da
iresinde ilân olunur. îlân üzerine vukubulacak 
talepler, talep tarihlerine göre birer deftere sıra 
sayısı altında kaydedilir. 

İstekliler parsellenmiş arsa sayısına eşit veya 
az olduğu takdirde en küçük sayı taşıyan adadan 
başlamak suretiyle her isteklinin kayıt sıra sayı
şma tekabül eden sayı ve parsel verilir. İstekli 
sayısı arsa sayısından fazla olursa belediye encü
meninde noter huzurunda çekilecek kura ile tev
zi olunur. 

MADDE 11. — Bu kanunda sözü geçen mali
yet kıymeti şu şekilde hesaplanır. 

a) Arsalarda: arsanın devir alman kiymeti 
harita ve imar plânı masrafları + yol, meydan, 
yeşil saha, mektep, mabet vesair umumi hizmet
lere tahsis edilen saha zayiatı + yol, su, kanali
zasyon, elektrik gibi &mme hizmetleri için yapı* 
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MADDE 10. — Bayındırlık 
Komisyonunun 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bayındırlık 
Komisyonunun 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

- 21 -
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MADDE 10. — Bayındırlık 
Komisyonunun 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunda 
sözü geçen maliyet kıymeti §u 
§ekilde hesaplanır. 

a) Arsalarda : Arsanın de
vir alınan kıymeti harita ve 
imar plânı masrafları, yol, mey
dan, yeşil saha, mektep, mabet 

B. K. 

ünde defaten alınır. 
Yukarıki maddeler gereğin

ce belediye meclisleri tarafın
dan ucuz mesken bölgesi ola
rak ayrılan yerlerin uygun
luğu Bayındırlık Vekâletince 
tasvipten sonra imar plânları 
yapılır. Ruhsatsız yapılmış bi
naların bulunduğu veya bu ka
nun gereğince yeniden kurula
cak mahallerin imar plânları
nın tanziminde Yapı ve Yollar 
Kanunu hükümlerinin tatbiki 
mecburi değildir. 

MADDE 10. — Bayındırlık 
Komisyonunun 10 ncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunda 
sözü geçen maliyet kıymeti şu 
şekilde hesaplanır : 

a) Arsalarda : Arsanın de
vir alınan kıymeti harita ve 
imar plânı masrafları, yol, 

ı meydan, yeşil saha, mektep, 

( a Sayısı : 281) 
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MADDE 12. — Yakıt maddeleri tevziinde 
yapı malzemesi imalâthanelerine tercih hakkı 
tanınır. 

MADDE 13. — Aynı şehir ve kasabada ken
disine veya eşine ait meskeni olmıyanlarla bu 
kimselerin mesken edinmek üzere kurdukları 

Ba. E. 

lan masraflar. 
b) Binalarda yukanki maliyete binanın ma

liyeti de ilâve edilir. 
Belediye meclisleri lüzum gördükleri takdirde 

maliyeti masrafların bir kısmını kendi bütçele
rinden ödemek suretiyle düşürebilirler. 

MADDE 12. — Kendilerine arsa tahsis edi
lenler tahsis tarihinden itibaren bir yılda baş
lamak ve iki yılda bitirmek şartiyle imar plâ
nına uygun bina yapmaya mecburdurlar. Bina
nın çatısı kapanmcıya kadar alıcı namına tapu
ya tescil edilmez. Bu şartlara riayetsizlik halin
de belediye gayrimenkulu geri alır. Binaya baş
lanmamış ise ödenmiş olan arsa bedeli, bina 
kısmen yapılmış ise arsa bedelinin ödenmiş 
kısmı ile birlikte yapılan inşaatın umumuna 
belediyece takdir olunacak bedel sahibine 
ödenir ve arsa veya arsa ile beraber bina bele
diyenin mülkiyetine geçer. Belediyece takdir 
edilecek kıymetler için itiraz edilemez. Ve mah
kemelere müracaat edilemez. Bu gibi arsa ve 
binaları belediyeler başkalarına tahsis veya sat
makta serbesttir. 

MADDE 13. — (5228) sayılı Kanunun yü
rürlüğü zamanında yapılmış olan meskenlerin 
muafiyet hakkı mahfuz kalmak şartiyle bu ka-

( S. Sayısı : 281) 
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MADDE 12. — Kendilerine 
arsa tahsis edilenler tahsis ta^ 
rîhinden itibaren bir yılda baş
lamak ve iki yılda bitirmek par
tiyle imar plânına uygun bina 
yapmaya mecburdurlar. Bina 
ikmal edilinceye kadar alıcı na
mına tapuya tescil edilmez. Bu 
şartlara riayetsizlik halinde be
lediye gayrimenkulu geri alır. 
binaya başlamış ise öednmiş olan 
arsa bedeli, bina kısmen yapıl
mış ise arsa bedelinin ödenmiş 
kısmı ile birlikte yapılan inşaa
tın umumuna belediyece takdir 
olunacak bedel sahibine ödenir 
ve arsa veya arsa ile beraber bi
na belediyenin mülkiyetine ge
çer. Belediyece takdir edilecek 
bedele karşı alâkalı tebliğ tari
hinden itibaren bir hafta içinde 
sulh hukuk mahkemesine itiraz 
edebilir. 

Sulh mahkemesi on beş gün 
zarfında umumi hükümler dai
resinde yeniden kıymet takdir 
eder. 

Sulh mahkemesinin takdir 
edeceği kıymet katî olup, aley
hine kanun yoluna baş vurula-
maz. 

MADDE 13. — Bayındırlık 
Komisyonunun 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

— 23 — 
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ve sair umumi hizmetlere tah
sis edilen saha zayiatı, yol, su, 
kanalizasyon, elektrik gibi âm
me hizmetleri için yapılan mas
raflar; 

b) Binalarda : Yukardaki 
maliyete binanın maliyeti de 
ilâve edilir. 

Belediye meclisleri lüzum 
gördükleri takdirde maliyeti 
masrafların bir kısmını kendi 
bütçelerinden ödenmek suretiy
le düşürebilirler. 

MADDE 12. — İçişleri Ko
misyonunun 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bayındırlık 
Komisyonunun 13 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

B. K. 

mabet ve sair umumi hizmetle
re tahsis edilen sahra zayiatı, 
yol, su, kanalizasyon, elektrik 
gibi âmme hizmetleri için ya
pılan masraflar, 

b) Binalarda: Yukardaki 
maliyete binanın maliyeti de 
ilâve edilir. 

Belediye Meclisleri lüzum 
gördükleri takdirde maliyet 
masraflarının bir kısmını ken
di bütçelerinden ödemek sure
tiyle düşürebilirler. 

MADDE 12. — Kendilerine 
arsa tahsis edilenler tahsis ta
rihinden itibaren bir yılda baş
lamak ve iki yılda bitirmek 
şartiyle imar plânına uygun 
bina yapmaya mecburdurlar, 
bina ikmal edilinceye kadar 
alıcı namına tapuya tescil edil
mez. Bu şartlara riayetsizlik 
halinde belediye gayrimenku
lu geri alır. Binaya başlanma
mış ise ödenmiş olan arsa be
deli, bina kısmen yapılmış ise 
arsa bedelinin ödenmiş kısmı 
ile birlikte yapılan inşaatın 
umumuna belediyece takdir 
olunacak bedel sahibine öde
nir, ve arsa veya arsa ile bera
ber bina belediyenin mülkiye
tine geçer. Belediyece takdir 
edilecek bedele karşı alâkalı 
tebliğ tarihinden itibaren bir 
hafta içinde Sulh Hukuk Mah
kemesine itiraz edebilir. 

Sulh Mahkemesi on beş gün 
zarfında umumi hükümler dai
resinde yeniden kıymet takdir. 
eder. 

Sulh Mahkemesinin takdir ede
ceği kıymet kati olup, aleyhine 
kanun yoluna baş vurulamaz. 

MADDE 13. — 5228 sayılı 
Kanunun yürürlüğü zamanında 
yapılmış olan meskenlerin mu-

( S. Sayısı ; 281) 
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kooperatiflere mesken yapmak vya yaptırmak 
üzere ipotek mukabilinde Türkiye Emlâk, Kre
di Bankasından Bankaca tahmin -edilen inşaat 
bedelinin % 75 ine kadar ve Maliye Bakanlığın
ca tesbit edilecek ve % 5 i geçmiyen faiz ilâve
si ile borç verilebilir. 

Bu suretle borç verilecek paralardan faiz
den gayrı her ne nam ile olursa olsun masraf 
ve komüsyon alınmaz. 

Mesken olarak inşa edilmiş olanların kıs
men veya tamamen kiraya verilmiş olmaları sa-
sahiplerinin bu madde hükümlerinden faydalan
malarına mâni teşkil etmez. 

Bu haklardan tek daireli ve bodrum katı ile 
0,75 metreyi geçmiyecek açık balkonlar hariç 
katlarının mecmu sahası 120 metre kareyi geç
miyen inşaat yaptıracaklar istifade edebilirler. 
Beher dairesi 120 metre kareyi geçmemek kayıt 
ve şartiyle karı koca ve reşit çocuklar olmamak 
üzere bu kanundan istifade etmek hakkını haiz 
mütaaddit şahısların teşkil edeceği grupların 
yaptıracağı apartmanlar da aynı haklardan 
istifade edebilirler. 

MADDE 14. — (7) nci madde gereğince sa
tılan arsalarla yukarıki madde hükümlerinden 
faydalanmak suretiyle yapılan meskenlerin ve 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası tarafından 
gerek satış va'di yoliyle ve gerekse doğrudan 
doğruya yapılan binaların sahiplerine veya 
isteklilerine tescillerinde ve belediye mülkiye
tine geçirilmesinde Tapu Harcı ve her nevi Dam
ga Resmi alınmaz. 

Bunların borçlarından mütevellit ipotek 
muameleleri de Damga, Pul ve diğer resim ve 
harçlardan muaftırlar. Bedelleri inşaata tahsis 
edilmek üzere T. Emlâk ve Kredi Bankasının 
Hazine kefaleti ile ihraç edeceği tahvillerden 
her türlü Damga Rsmi ve kotasyon ücreti 
alınmaz. 

Ba. K. 

nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 
yıl içinde bitirilecek yapılardan (Apartman dâ
hil) sükna olarak kullanılanlar ister sahibi tara
fından kullanılsın istet başkasına kiraya verilmiş 
olsun 1837 sayılı Kanunun 6 ncı ve 5432 sayılı 
Kanunun 159 ncu maddeleri gereğince iki ay 
içinde beyannamesi verilmek şartiyle 10 yıl süre 
ile Bina Vergisinden ve Bina Vergisi ile birlikte 
alınmakta olan Buhran ve Savunma vergilerin
den muaftır. 

Apartmanların bir veya birkaç dairesinin mes
kenden gayrı maksatlara tahsisi halinde bu kı
sımların 1837 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
birinci fıkrası hükmü baki kalmak şartiyle 10 yıl
lık muafiyet hakları düşer. İskân müsaadesi ol-
mıyan yapılar bu muafiyetten istifade edemezler. 

MADDE 14. — Beledilerle bu kanunda adı 
geçen ucuz ev mahallelerinde inşaat yaptıracak 
kooperatiflerin getireceği bilûmum inşaat malze
mesi Devlet Deniz ve Demiryolları idareleri ta
rafından asgari tarifenin yüzde elli noksaniyle 
acele ve tercihan naklolunur. 

Yakıt malzemesi tevziinde yapı malzemesi 
imalâthanelerine tercih hakkı tanınır. 
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MADDE 14. — 10 ncu mad 
de gereğince satılan arsalarla 
yukarıki madde hükümlerinden 
faydalanmak suretiyle yapılan 
meskenlerin ve Türkiye Emlâk 
ve Kredi Bankası tarafından ge
rek satış va'di yolu ile ve gerek
se doğrudan doğruya yapılan 
binaların sahiplerine veya istek
lilerine tescillerinde ve belediye 
mülkiyetine geçirilmesine Tapu 
Harcı ve Damga Resmi alınmaz. 
Bunların bankaya olan inşaat 
borçlarından mütevellit ipotek 
muameleleri de Damga, pul ve 
diğer resim ve harçlardan muaf-

Mal. K. 

MADDE 14. — Bu kanuna 
göre inşa edilecek binaların 
inşaatında kullanılacak olan 
ve tomruktan vücuda getirilen 
keresteler ile bunlardan imal 
edilecek kapı, pencere ve sair 
doğramalar, Muamele Vergi
sinden müstesnadır. 

MADDE 15. — İçişleri Ko
misyonunun 14 ncü maddesi 
15 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

B. K. 

afiyet hakkı mahfuz kalmak 
şartiyle bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren on gün 
içinde bitirilecek yapılardan 
(Apartman dâhil) sükna olarak 
kullanılanlar ister sahibi taraf ni
dan kullanılsın ister başkasına 
kiraya verilmiş olsun 1837 sayılı 
Kanunun 6 ncı ve 5432 sayılı 
Kanunun 159 ncu maddeleri ge
reğince iki ay içinde beyanna
mesi verilmek şartiyle 10 yıl sü
re ile Bina Vergisinden ve Bina 
Vergisi ile birlikte alınmakta 
olan Buhran ve Savunma ver
gilerinden muaftır. 

Apartmanların bir veya bir
kaç dairesinin meskenden gayrı 
maksatlara tahsisi halinde bu 
kısımların 1837 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
hükmü baki kalmak şartiyle 10 
yıllık muafiyet haklan düşer. 

MADDE 14. — İçişleri Ko
misyonunun 14 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 15. — Bu kanun hükümleri yürür
lükte kaldığı süre içinde 4947 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinde tesbit olunan ipotek karşılı
ğında verilecek ödünç paraların kredi nispetle
ri (% 70 nispetine bağlı kalmaksızın) her yı
lın icaplarına göre Bakanlar Kurulu kararı ile 
tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 15. — Ucuz evler mahallesinde kul
lanılmak üzere hariçten ithal veya dahilden istin* 
lâk edilecek kavak, katran, çam, köknar, 
ve emsali tomruklarla bunlardan imâl edilecek 
lata, kalas, tahta ve diğer kapı, pencere ve saire 
doğramalardan Muamele Vergisi alınamıyacağı 
gibi bu maddeler Gümrük Tarife Kanununun 28 
nci maddesine dayanılarak 9 . XI I . 1946 tarihli 
ve 3/5024 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle güm
rük resimlerine yapılmış olan zamlardan istisna 
edilecek ve belediyelerle bu kanunda adı geçen 
ucuz ev mahallelerinde inşaat yaptıracak koopera
tiflerin ve şahısların getireceği bilûmum inşaat 
malzemesi Devlet Deniz ve Demiryolları idareleri 
tarafından asgari tarifenin % 50 noksaniyle ace
le ve tercihan naklolunacaktır. 

MADDE 16. — (7) nci madde gereğince satı
lan arsalarla yukarıki madde hükümlerinden fay
dalanmak suretiyle yapılan meskenlerin ve Tür
kiye Emlâk ve Kredi Bankası tarafından gerek 
satış va'di yoliyle ve gerekse doğrudan doğruya 
yapılan binaların sahiplerine veya isteklilerine 
tescillerinde ve belediye mülkiyetine geçirilmesi-
de tapu harcı ve her nevi damga resmi alınmaz.' 
Bunların bankaya olan inşaat borçlarından müte
vellit ipotek muameleleri de damga, pul ve diğer 
resim ve harçlardan muaftırlar. Bedelleri inşaata 
tahsis edilmek üzere T. Emlâk ve Kredi Bankası
nın Hazine kefaleti ile ihraç edeceği tahvillerden 
her türlü damga resmi ve kotansiyon ücreti alın
maz. 

MADDE 17. — Bu kanun hükümleri yürür
lükte kaldığı süre içinde 4947 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesinde tesbit olunan ipotek karşılığında 
verilecek ödünç paraların kredi nispetleri (% 70 
nispetine bağlı kalmaksızın) her yılın icaplarına 
göre Bakanlar Kurulu kararı ile tâyin ve tesbit 
olunur. t 
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tırlar. Bedelleri inşaata tahsis 
edilmek üzere Türkiye Emlâk 
ve Kredi Bankasının Hazine ke
faleti ile ihraç edeceği tahviller
den Damga Resmi ve 1 otasyon 
ücreti alınmaz. 

- 2 7 -
Mal. K B. K. 

MADDE 15. —. Bu kanun 
hükümleri yürürlükte kaldığı 
süre içinde 4947 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinde tesbit olunan 
ipotek karşılığında verilecek 
ödünç paraların kredi nispetleri 
(% 75 nispetine bağlı kalmaksı
zın) her yılını icaplarına göre 
îcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 16. — İçişleri Ko
misyonunun 15 nci maddesi 
16 ncı madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 16. — Bu kanun hükümleri daire
sinde kendisine arsa verilecek kimselerin bele
diye sınırları içinde en az iki yıldan beri ika
met etmekte olması, kendisinin veya eşinin ve
ya reşit olmıyan çocuğunun ev yapmaya müsa
it arsası bulunmaması, veya bir evin yarıdan faz
la hissesine sahip olmaması şarttır. 

MADDE 17. — Belediyenin taksitle dağıta
cağı arsa]ardan mesken kooperatifleri memuı 
ve işçilerine ev yapacak mülhak bütçeli işlet
meler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve îş Kanu
nu şümulüne giren fabrikalar da faydalanabilir
ler. Mesken kooperatiflerinin üyeleri bu kanun
dan istifade şartlarını haiz kimselerden terek
küp ettiği ve üyelerine en az 50 ev veya 50 da
ireli bir veya mütaaddit apartmandan aşağı ol
mamak şartiyle ve bu inşaatın yarısını yapacak 
sermayeyi temin etmiş olduklarına dair banka 
kefaleti gösterildiği takdirde tercihan koopera
tiflerin ihtiyaçlarına yeter miktarda arazi ve ar
sa verilir. 

Muayyen bir yere birden ziyade kooperatif 
talip olduğu takdirde aralarında kur 'a çekilir. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve mülhak bütçeli 
işletmelerle İş Kanunu şümulüne giren fabrika
ların memur, işçi ve amelesi için müessese civa
rında taksitle satmak veya mahiyetini en az otuz 
yıl içinde amorti edecek şekilde kiraya vermek 
ve bir yıl içinde en az yirmi beş ev veya yirmi 
beş daireli apartman inşa edeceğini banka ke
faleti ile temin etmek kayıt ve şartiyle gerçek 
kişilere de tercihan arsa verilebilir, 

Aynı yerde muhtelif işletme ve fabrikaların 
talip olması halinde aralarında kur 'a çekilir. 

Ba. K. 

MADDE 18. — Bu kanun hükümleri daire
sinde kendisine arsa verilecek kimselerin bele
diye sınırları içinde en az iki yıldanberi ikamet 
etmekte olması, kendisinin veya eşinin veya re
şit olmıyan çocuğunun ev yapmaya müsait arsa
sı bulunmaması, veya bir evin yarıdan fazla his
sesine sahip olmaması şarttır. 

MADDE 19. — Belediyenin tevzi edeceği ar
salardan mesken kooperatifleri memur ve işçi
lerine ev yapacak mülhak bütçeli işletmeler, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ve İş Kanunu şü
mulüne giren fabrikalar da faydalanabilirler. 
Mesken kooperatiflerinin üyeleri bu kanundan 
istifade şartlarını haiz kimselerden terekküp et
tiği ve üyelerine en az 25 ev veya 25 daireli bir 
veya mütaaddit apartmandan aşağı olmamak 
şartiyle ve bu inşaatın yarısını yapacak serma
yeyi temin etmiş olduklarına dair banka kefaleti 
gösterildiği takdirde tercihan kooperatiflerin 
ihtiyaçlarına yeter miktarda arazi ve arsa veri
l i r / 

Muayyen bir yere birden ziyade kooperatif 
talip olduğu takdirde aralarında kur'a çekilir. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve mülhak bütçeli 
işletmeler îş Kanunu şümulüne giren fabrika
ların memur, işçi ve amelesi için müessese ci
varında taksitle satmak veya mahiyetini en az 
20 yıl içinde amorti edecek şekilde kiraya ver
mek ve bir yıl içinde en az yirmi beş ev veya 
yirmi beş daireli apartman inşa edeceğini ban
ka kefaleti ile temin etmek kayıt ve şartiyle 
gerçek kişilere de tercihan arsa verilebilir. 

Aynı yerde muhtelif işletme ve fabrikaların 
talip olması halinde aralarında kur'a çekilir. 
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MADDE 16. — Bayındırlık 
komisyonunun 18 nci maddesi 
16 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17. — Belediyelerin 
tevzi edeceği arsalardan mes
ken kooperatifleri, memur ve 
iğcilerine ev yapacak mülhak 
bütçeli işletmeler, iktisadi Dev
let Teşekkülleri ve îş Kanunu 
şümulüne giren fabrikalar da 
faydalanabilirler. Mesken koo
peratiflerinin üyeleri bu ka
nundan istifade şartlarını haiz 
kimselerden terekküp ettiği ve 
üyelerine en az 25 ev veya 25 
daireli bir veya mütaaddit 
apartmandan aşağı olmamak 
şartiyle ve bu inşaatın yansını 
yapacak sermayeyi temin etmiş 
olduklarına, dair banka kefa
leti gösterildiği takdirde ter-
cihan kooparatiflerin ihtiyaçla
rına yeter miktarda arazi ve 
arsa verilir. 

Muayyen bir yerde birden 
ziyade kooperatif talip olduğu 
takdirde aralarında kur'a çe
kilir. İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve mülhak bütçeli işletme
ler, îş Kanunu şümulüne giren 
fabrikaların memur, işçi ve 
amelesi için müessese civarında 
taksitle satmak veya maliyetini 
en az yirmi yıl içinde amorti 
edecek şekilde kiraya vermek 
ve bir yıl içinde en az 25 ev ve
ya 25 daireli apartman inşa ede
ceğini banka kefaleti ile temin 
etmek kayıt ve şartı ile gerçek 
kişilere de tercihan arsa veri
lebilir. 

Aynı yerde muhtelif işletme 
ve fabrikaların talip olması ha
linde aralarında kur'a çekilir. 

Mal. K. 

MADDE 17. — İçişleri Ko
misyonunun 16 nci maddesi 
17 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

B. K 

MADDE 15. — Bayındırlık 
Komisyonunun 18 nci maddesi 
15 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18. — Belediyenin 
tevzi edeceği arsalardan mes
ken kooperatifleri, memur ve 
işçilerine ev yapacak mülhak 
bütçeli işletmeler İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve îş Kanunu 
şümulüne giren fabrikalar da 
faydalanabilirler. Mesken koo
peratiflerinin üyeleri bu ka
nundan istifade şartlarını haiz 
kimselerden terekküp ettiği 
ve üyelerine en az 25 ev veya 
25 daireli bir veya mütaaddit 
apartmandan aşağı olmamak 
şartiyle ve bu inşaatın yarısı
nı yapacak sermayeyi temin 
etmiş olduklarına dair banka 
kefaleti gösterildiği takdirde 
tercihan kooperatiflerin ihti
yaçlarına yeter miktarda ara
zi ve arsa verilir. 

Muayyen bir yerde birden 
ziyade kooperatif talip oldu
ğu (takdirde aralarında kur'a 
çekilir. İktisadi Devlet Teşek
külleri ve mülhak bütçeli işlet
meler İş Kanunu şümulüne gi
ren fabrikaların memur, işçi ve 
amelesi için müessese civarında 
taksitle satmak veya maliyetini 
en az 20 yıl içinde amorti ede
cek şekilde kiraya vermek ve 
bir yıl içinde en az 25 ev veya 
25 daireli apartman inşa ede
ceğini banka kefaleti ile temin 
etmek kayıt ve şartı ile gerçek 
kişilere de tercihan arsa ve
rilir. 

Aynı yerde muhtelif işletme 
ve fabrikaların talip olması ha
linde aralarında kur'a çekilir, 

MADDE 16 . — Belediyenin 
tevzi edeceği arsalardan mesken 
kooperatifleri, memur ve işçile
rine ev yaptırarak mülhak büt
çeli idarelerle iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve İş Kanunu şü
mulüne giren fabrikalar da fay
dalanabilirler. Mesken koope
ratiflerinin üyeleri bu kanun
dan istifade şartlarını haiz kim
selerden terekküp ettiği ve üye
lerine en az 25 ev veya 25 daireli 
bir veya mütaaddit apartman
dan aşağı olmamak şartiyle ve 
bu inşaatın yarısını yapacak 
sermayeyi temin etmiş oldukla
rına dair banka kefaleti göste
rildiği takdirde tercihan koope
ratiflerin ihtiyaçlarına yeter 
miktarda arazi ve arsa verilir. 

Muayyen bir yerde birden zi
yade kooperatif talip olduğu 
takdirde aralarında kur'a çeki
lir. Mülhak bütçeli idarelerle 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
îş Kanunu Şümulüne giren fab
rikaların memur, işçileri için 
müessese civarında taksitle sat
mak veya maliyetini en az 20 yıl 
içinde amorti edecek şekilde ki
raya vermek ve bir yıl içinde en 
az 25 ev veya 25 daireli apart
man inşa edeceğini banka kefa
letiyle temin etmek kayıt ve şar
tiyle gerçek kişilere de tercihan 
arsa verilir. 

Aynı yerde muhtelif idare 
ve fabrikaların talip olması ha
linde aralarında kur'a çekilir, 
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MADDE 18. — Ruhsatsız yapılan binalardan 
her hangi biri su, kanalizasyon, yol, meydan 
gibi kamu hizmetlerine tahsis edilecek bir te
sisin vücuda getirilmesi veya imar plânının tat
biki için kaldırılmasına zaruret hâsıl olduğu 
takdirde enkazı sahibine ait olmak üzere bele
diye tarafından takdir edilecek inşa bedeli ve
rilmek suretiyle yıktırılır. 

Belediyece takdir edilecek kıymetler için 
itiraz edilemez. Ve mahkemelere müracaat edi
lemez. Bu kabîl kimselere yedinci madde gere
ğince tercihan arsa verilir. 

MADDE 19. — îskân sahası dışında yapıl
mış olan evlerin sahipleri ucuz mesken sahasın
da tahsis edilecek arsalara evlerini beş yıl içinde 
nakletmeye mecburdurlar. 

iskân sahası dışında kalmış meskenlere ve 
sahiplerine belediye hizmetleri yapılamaz. 

MADDS 20. — Bu kanunun yayımı tarihin
den sonra ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıla
cak binalar bu kanunda yazılı muafiyetlerden 
istifade edemezler. Bu gibiler hakkında 5431 sa
yılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 21. — Belediyeler kendilerine ait 
veya bu kanun gereğince kendilerine intikal 
edecek arazi ve arsaların bir kısmını 5656 sa
yılı Kanun hükümleri dahilinde de kullanabilir
ler. 

Ba. K. 

MADDE 20. — Bu kanunun neşrinden önce 
ruhsatiye alınmadan yapıldığı halde yıkılma
mış ve belediyelerce de burasının imar plânına 
ithali kararlaştırılmış olan binalardan her hangi 
birisi su, kanalizasyon, yol, meydan gibi kamu 
hizmetlerine tahsis edilecek bir tesisin vücuda 
getirilmesi veya imar plânının tatbiki için kal
dırılmasına zaruret hâsıl olduğu takdirde enka
zı sahibine ait olmak üzere belediye tarafından 
takdir edilecek inşa bedeli verilmek suretiyle 
yıktırılır. Belediyece takdir edilecek kıymetler 
için itiraz olunmaz ve mahkemelere müracaat edi
lemez. Bu kabîl kimselere yedinci madde gere
ğince tercihan arsa verilir. 

MADDE 21. — îskân sahası dışında ve ken
dilerine ait olmıyan arazi ve arsalar üzerinde 
yapılmış olan evlerin sahipleri ucuz mesken sa
hasında tahsis edilecek arsalara evlerini beş yıl 
içinde nakletmeye mecburdurlar. îskân sahası 
dışında kalmış meskenlere ve sahiplerine bele
diye hizmetleri yapılamaz. 
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MADDE 18. — Bu kanunun 
neşrinden önce ruhsatiye alın
madan yapıldığı halde yıkıl
mamış ve belediyelerce de bu
rasının imar plânına ithali ka
rarlaştırılmış olan binalardan 
her hangi birisi su, kanalizas
yon, yol, meydan gibi kamu 
hizmetlerine tahsis edilecek bir 
tesisin vücuda getirilmesi veya 
imar plânmın tatbiki için kal
dırılmasına zaruret hâsıl oldu
ğu takdirde enkazı sahibine ait 
olmak üzere belediye tarafın
dan takdir edilecek inşa bedeli 
verilmek suretiyle yıktırılır. 

Belediyelerce takdir edilecek 
kıymetler için om ikinci mad
deye göre itiraz olunabilir. 

Bu kabil kimselere onuncu 
madde gereğince tercihan arşa 
verilir. 

MADDE 19. — Bayındırlık 
Komisyonunun 21 nci maddesi 
19 nci* madde ofarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Mal. K. 

MADDE 19. — îçişleri Ko
misyonunun 18 nci maddesi 19 
ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Bayındırlık 
Komisyonunun 21 nci maddesi 
20 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

B. K 

MADDE 17. — Bu kanunun 
neşrinden önce ruhsatiye alın
madan yapıldığı halde yıkılma
mış ve belediyelerce de burası
nın imar plânına ithali karar
laştırılmış olan binalardan her 
hangi birisi su, kanalizasyon, 
yol, meydan gibi âmme hizmet
lerine tahsis edilecek bir tesisin 
vücuda getirilmesi veya imar 
plânının tatbiki için kaldırılma
sına zaruret hâsıl olduğu takdir
de enkazı sahibine ait olmak 
üzere belediye tarafından takdir 
edilecek inşa bedeli verilmek su
retiyle yıktırılır. 

Belediyelerce takdir edilecek 
kıymetler için 12 nci maddeye 
göre itiraz olunabilir. 

Bu kabil kimselere 10 ncu 
madde gereğince tercihan arsa 
verilir. 

MADDE 18. — Mahalle teş
kil edecek şekilde ve toplu bir 
halde bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce inşa edil
miş olan meskenler hariç olmak 
üzere iskân sahası dışında ve 
kendilerine ait olmıyan arazi ve 
arsalarda, üzerinde yapılmış 
olan evlerin sahipleri ucuz mes
ken sahasında tahsis edilecek ar
salara evlerini beş yıl içinde 
nakletmiye mecburdurlar, iskân 
sahası dışında kalmış meskenle
re ve sahiplerine belediye hiz
metleri yapılamaz. 
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MADDE 22. — ölüm, emeklilik ve memurin 
yet nakli halleri müstesna olmak üzere bu ka
nuna göre belediyelerce tahsis olunan arsalar 
üzerine inşa edilen binalar 10 yıl süre ile satıla
mazlar 

MADDE 23. — Bu kanun gereğince beledi
yece tahsis olunan arsalarla bu arsalara yapıla
cak binaların eb'adı, tipleri, mahallî şartlara 
göre en ucuz fiyata maliyetini sağlıyacak ted
birleri ve kullanılacak malzemelerin cinsleri. 
oda ve müştemilâtı yüz ölçüsü ve irtifaı Yapı 
ve Yollar Kanunu hükümleri ile mukayyet ol
maksızın belediye meclisleri tarafından yapıla
cak ve Bayındırlık Bakanlığınca aynen veya 
tadilen tasdik edilecek yönetmelik ile tesbit 
olunur. 

MADDE 24. —• Bu kanun gereğince arsa 
tahsis olunanlardan belediyece kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren üç ay içinde yedinci 
madde gereğince sözleşme akit ve tescil mua
melesi yaptırmıyanlar sıradaki haklarını kay
bederler. 

MADDE 25. — Bu kanun gereğince kuru
lacak mahalleler için lüzumlu dükkân, hamam, 
fırın, gazino, sinema gibi umumi mahallere ay
rılan arsalar Artırma ve Eksiltme Kanunu hü
kümleri dâhilinde satılır. 

Belediyeler, lüzum gördükleri takdirde bu 
tesisleri kendileri de yapabilirler. İşletirler sa
tarlar veya kiraya verirler. 

MADDE 26. — Bu kanunun yayımı tarihin
den Önce kendilerine ait olmıyan arsalar üzerin
de ruhsatsız olarak vücuda getirilmiş olup bu 

I Ba. K. 

MADDE 22. — ölüm, emeklilik ve memu
riyet nakli halleri müstesna olmak üzere bu ka-

| nuna göre belediyelerce tahsis olunan arsalar 
üzerine inşa edilen binalar 10 yıl süre ile satı
lamazlar. 

MADDE 23. — Bu kanun gereğince beledi
yece tahsis olunan arsalarla bu arsalara yapıla
cak binaların ebadı, tipleri, mahallî şartlara 
göre en ucuz fiyata maliyetini sağlıyacak ted
birleri ve kullanılacak malzemelerin cinsleri, oda 
ve müştemilâtı yüz ölçüsü ve irtifaı Yapı ve 
Yollar Kanunu hükümleri ile mukayyet olmak
sızın belediye meclisleri tarafından hazırlanacak 
ve Bayındırlık Bakanlığınca aynen veya tadilen 
tasdik edilecek yönetmelik ile tesbit olunur. 

MADDE 24. — Bu kanun gereğince arsa 
tahsis olunanlardan belediyece kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren her hangi sebepten olur-
sa olsun üç ay içinde yedinci madde gereğince 
sözleşme akit ve tescil muamelesi yaptırmıyan
lar sıradaki haklarını kaybederler. 

MADDE 25. — Bu kanun gereğince kurula
cak mahaller için lüzumlu dükkân, hamam, fı
rın, gazino, sinema gibi umumi mahallere ayrı
lan arsalar Artırma ve Eksiltme Kanunu hü
kümleri dâhilinde satılır. 

Belediyeler, lüzum gördükleri takdirde, bu 
tesisleri kendileri yapabilirler. İşletirler. Satar
lar veya kiraya verirler. 

Bu maddeye göre temin edilecek gelir 6 ncı 
maddede sözü geçen fona ilâve edilir. 

MADDE 26. — Bu kanunun yayımı tarihin
den önce kendilerine ait olmıyan arsalar üzerin
de ruhsatsız olarak vücuda getirilimiş olup bu 
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MADDE 20. — Bayındırlık 
Komisyonunun 22 nci maddesi 
20 »ci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bayındırlık 
komisyonunun 23 ncü maddesi 
21 nci madde olarak aynen (ka
bul edilmiştir. 

# 

MADDE 22. — Bu kanun 
gereğince arsa tahsis olunan
lardan belediyece kendilerine 
tebliğ tarihinden itibaren her 
hangi sebepten olursa olsun üç 
ay içinde 10 ncu madde gere
ğince sözleşme akit ve tescil 
muamelesi yaptırmıyanlar su. 
radaki haklarını kaybederler. 

MADDE 23. — Bayındırlık 
Komisyonunun 25 nci maddesi 
23 ncü madde olarak aynen ka
bul edikniştir. 

MADDE 24. — Bu kanunun 
neşri tarihinden önce kendile
rine ait olmıyan arsalar üzerin-

- 3 3 -
Mal. K. 

MADDE 21. — Bayındırlık 
Komisyonunun 22 nci maddesi 
21 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 253. — Bayındırlık 
Komisyonunun 23 ncü maddesi 
22 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 23. — içişleri Ko
misyonunun 22 nci maddesi 23 
madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — Bayındırlık 
Komisyonunun 25 nci maddesi 
24 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir.' 

MADDE 25. — Bu kanunun 
neşri tarihinden önce kendile
rine ait olmıyan arsalar üzerin-

B. E. 

. MADDE 19. — Bayındırlık 
Komisyonunun 22 nci maddesi 
19 ncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun 
gereğince belediyece tahsis olu
nan arsalarla bu arsalara ya
pılacak binaların ebadı, tipleri, 
mahallî şartlara göre en ucuz 
fiata maliyetini sağlıyacak ted
birleri ve kullanılacak malzeme
lerin cinsleri, oda ve müştemi
lâtı, yüz ölçüsü ve irtifaı Yapı 
ve Yollar Kanunu hükümleriy
le mukayyet olmaksızın beledi
ye meclisleri tarafından hazır
lanarak ve Bayındırlık Vekâle
tince aynen veya tadilen tasdik 
olunur. 

MADDE 21. — İçişleri Ko
misyonunun 22 nci maddesi 21 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanun 
gereğince kurulacak mahaller 
için lüzumlu dükkân, hamam, 
fırın, gazino, sinema gibi umu
mi mahallere ayrılan arsalar 
Artırma ve Eksiltme Kanunu 
hükümleri dâhilinde satılır. 

Belediyeler,, lüzum gördükle
ri takdirde, bu tesisleri kendi
leri yapabilirler. İşletirler, sa
tarlar veya kiraya verirler. 

Bu maddeye göre temin edi
lecek gelir 5 nci maddede sözü 
geçen fona ilâve edilir. 

MADDE 23. — Bu kanunun 
neşri tarihinden önce kendileri
ne ait olmıyan arsalar üzerinde 
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kanun hükümlerinden faydalanabilecek yapı
lar: • * ' 

A) îmar plânına uygun olmak şartiyle be I 
lediyeye ait veya belediyeye intikal edecek ar- I 
salar üzerinde olduğu takdirde belediye mecli
since takdir olunacak arsa bedeli sahibinden pe
şin'abnmak şartiyle arsa, bina sahibine temlik 
ve tapuya tescil muamelesi yapılır. 

B) Eşhasa ait arsa üzerinde yapılmış olan 
binaların sahipleri ile arsa sahipleri uyuştukla 
rı takdirde belediye ve tapu daireleri imar pla
nındaki duruma göre ifraz ve tescil muamele- 1 
lerini yapmaya yetkilidirler. 

C) Üzerinde bina yapılmış olan arsa bede
lini belediye meclisince tâyin edilecek süre için
de ödemiyenlerin binaları belediyece yıktırılır. 

Ba. K. 

kanun hükümlerinden faydalanabilecek yapılar. 
A) Belediyeye ait veya belediyeye intikal 

edecek arsalar üzerinde yapılmış olup da 7 nci 
maddenin 2 nci fıkrasındaki mahzurları bulun-
mıyan ve imar plânına uygun olan binalara ait 
arsalar için maddedeki maliyet mas
rafları nazarı dikkate alınmak suretiyle bedel 
takdirine ve bu bedelleri bina sahiplerinden pe
şin veya taksitle almaya belediye meclisleri yet
kilidir. 

Bedelin ödenmesinde, arsa, sahibine temlik 
ve tapuya tescil olunur, 

B) Eşhasa veya evkafa ait arsalar üzerin
de yapılmış olup da yukanki fıkraya uygun bu
lunan binaların sahipleri ile arsa sahipleri uyuş
tukları takdirde belediye ve tapu daireleri bu 
yerler için yapılmış ve yapılacak imar planın
daki duruma göre ifraz ve tapuya tescil muame
lelerini yapmaya mecburdurlar. Bu muameleler 
de her türlü harçtan muaftır. 

Uyuşulamadığı takdirde vakfa ait olanlar ta
dilât komisyonlarınca takdir olunacak kıymet 
üzerinden arsa bedelini ödemiye bina sahipleri 
mecbur tutulur. Şahsa ait olanlar umumi hü
kümler dairesinde muamele görür. 

A fıkrasına göre takdir edilecek masraflar 
malsahiplerinden alınmadıkça tapuya tescil mu
amelesi yapılmaz. 

C) Bu madde gereğince borçlarını Ödemi-
yenler hakkında Tahsili Emval Kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 
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de ruhsatsız olarak vücuda ge
tirilmiş olup bu kanun hüküm
lerinden faydalanabilecek ya
pılar : 

A) Belediyeye ait veya be
lediyeye intikal edecek arsalar 
üzerinde yapılmış olup da 10 
ncu maddenin ikinci fıkrasın
daki mahzurları bulunmıyan 
ve imar plânına uygun olan bi
nalara ait arsalar için 11 nci 
maddedeki maliyet masrafları 
nazarı dikkate alınmak sure
tiyle bedel takdirine ve bu 
bedelleri bina sahiplerinden 
dörtte biri peşinen ve müteba
ki kısmı beş senede ve beş mü
savi taksitte belediyelerce alı
nır. 

Bedeli ödendikten sonra arsa 
sahibine temlik ve tapuya tes
cil olunur. 

B) Eşhasa veya Evkafa ait 
arsalar üzerinde yapılmış olup 
da yukarıki fıkraya uygun bu
lunan binaların sahipleri ile ar
sa sahipleri uyuştukları tak
dirde belediye ve tapu dairele
ri bu yerler için yapılmış veya 
yapılacak imar planındaki du
ruma göre ifraz ve tapuya tes
cil muamelelerini yapmaya 
mecburdurlar. Bu muameleler 
harç ve resimden muaftır. 

Uyuşulamadığı takdirde Vak
fa ait olanlar tadilât komis
yonlarınca takdir olunacak kıy
met üzerinden arsa bedelini 
ödemeye bina sahipleri mecbur 
tutulur. Şahsa ait olanlar umu
mi hükümler dairesinde mu
amele görür. 

A fıkrasına göre takdir edi
lecek masraflar mal sahiple
rinden alınmadıkça tapuya tes
cil muamelesi yapılmaz. 

C) Bu madde gereğince 
borçlarını Ödemiyenler hakkın-

Mal. K. 

de ruhsatsız olarak vücuda ge
tirilmiş olup bu kanun hüküm
lerinden faydalanabilecek ya
pılar. 

A) Belediyeye ait veya be
lediyeye intikal edecek arsalar 
üzerinde yapılmış olup da 10 
ncu maddenin 2 ne fıkrasın
daki mahzurları bulunmıyan ve 
imar plânına uygun olan bina
lara ait arsalar îçin 11 nci mad
dedeki maliyet masrafları nazarı 
dikkate alınmak suretiyle be
del takdirine ve bu bedelleri bi
na sahiplerinden dörtte biri pe
şinen ve mütebaki kısmı beş se
nede vç beş müsavi taksitte be
lediyelerce alınır. 

Bedeli ödendikten sonra ar 
sa sahibine temlik ve tapuya 
tescil olunur. 

B) Eşhasa veya Evkafa ait 
arsalar üzerinden yapılmış olup 
da yukarıki fıkraya uygun bu
lunan binaların sahipleri ile ar
sa sahipleri uyuştukları takdir
de belediye ve tapu daireleri DU 
yerler için yapılmış veya yapı
lacak imar planındaki duruma 
göre ifraz ve tapuya tescil mua
melelerini yapmaya mecburdur
lar. Bu muameleler harç ve re
simden muaftır. 

Uyuşulamadığı takdirde umu
mi hükümler dairesindeki* mua
mele görür. 

(A) fıkrasına göre takdir 
edilecek masraflar mal sahiple
rinden alınmadıkça tapuya tes
cil muamelesi yapılmaz. 

C) Bu madde gereğince 
borçlarını ödemiyenler hakkın
da Tahsili Emval Kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 
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ruhsatsız olarak vücuda getiril
miş olup bu kanunun hüküm
lerinden faydalöTıabUecek yapı
lar : 

A) Belediyeye ait veya 
belediyeye intikal edecek arsa
lar üzerinde yapılmış olup da 
10 ncu maddenin 2 nci fıkrasın
daki mahzurları bulunmıyan ve 
imar plânına uygun olan bina
lara ait arsalar için 11 nci 
maddedeki maliyet masrafları 
nazarı dikkate alınmak suretiy
le bedel takdirine ve bu bedel
leri bina sahiplerinden dörtte 
biri peşinen ve mütebaki kısmı 
beş senede ve beş müsavi tak
sitte belediyelerce alınır. 

Bedeli ödendikten sonra arsa 
sahibine temlik ve tapuya tes
cil olunur. 

B) (Eşhasa veya Evkafa 
ait arsalar üzerinde yapılmış 
olup da yukarıki fıkraya, uy
gun bulunan binaların sahip
leri ile arsa* sahipleri uyuştuk
ları takdirde belediye ye ta
pu daireleri bu yerler için ya
pılmış veya yapılacak imar pla
nındaki duruma göre ifraz ve 
tapuya tescil muamelelerini 
yapmaya mecburdurlar. Bu 
muameleler harç ve resimden 
muaftır. 

Uyuşulmadığı takdirde umu
mi hükümler dairesinde mua
mele görür. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü, 
üzerine izinsiz inşaat yapılmış 
arsalarından lüzum görecekle
rini bedel takdiri ile bina sa
hiplerine satmaya yetkilidir. 
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MADDE 27. — Belediye sınırları içinde her 
ne suretle olursa olsun ruhsatsız olarak kendisi
ne ait olmıyan arsalar üzerinde birden fazla 
bina inşa etmiş olanlar bir mesken için bu ka
nun hükümlerinden faydalanabilirler. 

MADDE 28. — Belediye sınırlan içinde ken
dilerine ait olmıyan arsalar üzerine birden fazla 
ruhsatsız bina inşa etmiş olanlarla başka mes
keni olduğu halde ruhsatsız bir ev veya birden 
fazla daireli mesken yapmış olanların malik ol
dukları mesken miktarını, bulundukları yerle
ri, inşa tarihini, maliyet bedellerini bu kanu
nun meriyetinden itibaren üç ay içinde bir be
yanname ile belediyeye bildirmeye mecburdur
lar. 

Birden fazla meskeni olanlar kendisi için. 
birini tercih ederler, diğerleri belediyece tak
dir edilecek bedel mukabilinde belediye namına 
satın alınır. Belediyenin kendi teşkilâtı marife
tiyle koyacağı kıymete itiraz edilemez. 

Belediyenin bu suretle satın alacağı evleri, 
imar plânının tatbiki bakımından yıkmaya mec
bur kalmadığı takdirde ihtiyaç sahiplerine sa
tabilir veya kiraya verir. 

MADDE 29. — Bu kanunun yürürlüğe gir-
meşinden önce kendisine ait olmıyan arsa üze
rine yapılmış olup da meskenden gayn bir hiz
met için kullanılan bilûmum binalar sahipleri 
tarafından en geç altı ay içinde kaldırılır. 

Bu süre içinde kaldırılmıyan binalar beledi
ye tarafından yıktırılır. Yıkma masrafı sahi-

Ba. K. 

MADDE 27. — Belediye sınırlan içinde her 
ne suretle olursa olsun ruhsatsız olarak ken
disine ait olmıyan arsalar üzerinde 1 den faz
la bina inşa etmiş olanlar yalnız bir mesken 
için bu kanun hükümlerinden faydalanabilir
ler 

MADDE 28. — Belediye sınırlan içinde ken
dilerine ait olmıyan arsalar üzerine birden faz
la ruhsatsız bina inşa etmiş olanlarla başka mes
keni olduğu halde ruhsatsız bir ev veya birden 
fazla daireli mesken yapmış olanların malik 
oldukları mesken miktarını, bulunduklan yer
leri, inşa tarihini, maliyet bedellerini bu kâ
nunun meriyetinden itibaren 3 ay içinde 
bir beyanname ile belediyeye bildirmeye mec
burdurlar. 

Birden fazla meskeni olanlar kendisi için 
birini tercih ederler. Diğerleri belediyece tak
dir edilecek bedel mukabilinde belediye na
mına satın alınır. Belediyenin kendi teşkilâtı 
marifetiyle koyacağı kıymete itiraz edilmez. 

Belediyenin bu suretle satın alacağı evleri, 
imar plânının tatbiki bakımından yıkmaya mec
bur kalmadığı takdirde ihtiyaç sahiplerine sa
tabilir veya kiraya, verir. 

MADDE 29. — Bu kanun yürürlüğe girme
sinden önce kendisine ait olmıyan arsa üzerine 
yapılmış olup da meskenden gayrı bir hizmet 
için kullanılan bilûmum binalar burası için 
yapılmış olan imar plânına aykırı, ise yeni sa
hipleri tarafından en. geç 6 ay içinde kaldırılır. 
Bu süre içinde kaldırılmıyan binalar belediye 
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da Tahsili Emval Kanunu hü-
1 kümleri tatbik olunur» 

MADDE 25. — BayiHdırhk 
Komisyonumın 27 nci maddesi 
25 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 26. — Belediye BI-
nırlan içinde kendilerine ait 
olmıyan arsalar üzerinde bir
den fazla ruhsatsız bina inşa 
etmiş olanlarla başka meskeni 
olduğu halde ruhsatsız bir ev 
veya birden fazla daireli mes
ken yapmış olanların malik ol
dukları mesken miktarını bu
lundukları yerleri, inşa tarihi
ni, maliyet bedellerini bu kanu
nun meriyetinden itibaren altı 
ay içinde bir beyanname ile be
lediyeye bildirmeye mecbur
durlar. 

Birden fazla meskeni olan
lar kendisi için birini tercih 
ederler. Diğerleri belediyece 
takdir edilecek bedel mukabilin
de belediye namına satmalının 
Belediyenin kendi teşkilâtı ma
rifetiyle koyacağı kıymete Î2 nci 
maddeye göre itiraz olunabilir. 

Belediyenin bu suretle satm 
alacağı evleri, imar plânının 
tatbiki bakımından yıkmaya 
mecbur kalmadığı takdirde ihti
yaç sahiplerine satabilir veya 
kiraya verir. 

MADDE 27. — Bu kanun 
yürürlüğe girmesinden önce 
kendisine ait olmıyan arsa üze
rine yapılmış olup da mesken
den gayrı bir hizmet için kul
lanılan bilûmum binalar burası 
için yapılmış olan imar plânına 

Mal. K. 

MADDE 26. — Bayındırlık 
Komisyonunun 27 nci maddesi 
26 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 27, — İçişleri Ko
misyonunun 26 ııcı maddesi 27 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — İçişleri Ko
misyonunun 27 nci maddesi 28 
nci madde olarak aynan kabul 
edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 24. — Bayındırlık 
Komisyonunun 27 nci maddesi 
24 ncü madde olarak aynen ka
bul' edilmiştir. 

MADDE 25. — Belediye sı
nırları içinde kendilerine ait 
olmıyan -arsalar üzerine birden 
f azîa rahsatsiz' bitfa inşa fetmiş 

"ftiatâftrift fcaş&fc mı^kerö trfdu-
ğıı hM$* ı^s^ttslz Mr w Yeya 
birden fazla daireli mesken 
yapmış olanlarım mtAik «Iduk-
ları mesken miktarını bukı»^ 
daıkları yerkriy (kışa tarifeleri
ni, .maliye* bedellerimi bu «ka
nunun meriyetinden itibaren 
altı ay içindo bir beyanname 
ile belediyeye bildirmeye mec
burdurlar. 

Yukarıki fı-kca şümulüne dâ 
hil lolup da birden fazla, mes
keni olanlar kendisi için birini 
tercih ederler. Diğerleri bele
diyece takdir edilecek be4eî 
mukabilinde belediye namına 
satmalınır. Belediyenin kendi 
teşkilâtı marifetiyle koyacağı 
kıymete 12 nci maddeye göre 
itiraz olunabilir. 

Belediye, bu suretle satın-
alacağı evleri, imar plânının 
tatbiki bakımından yıkmaya 
mecbur kalmadığı takdirde ih
tiyaç sahiplerine satabilir veya 
kiraya verir. 

MADDE 26. — İçişleri Ko
misyonunun 27 nci maddesi 26 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

(S. Sayı» : m ) 
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binden tahsil edilir re sahipleri 500 liradan bin 
liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 30. — içişleri ve Bayındırlık ba
kanlıklarınca bu kanunun tatbik suretini gös
terir bir yönetmelik yapılır. 

MADDE 31. — Bu kanun hükümlerinden is
tifade maksadiyle yalan beyanda bulunanlar bir 
aydan az olmamak üzere hapis ve 300 liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDT 32. — Bu kanunun yayımından son
ra kendisine ait olmıyan arsa üzerinde inşa edi
len binalar belediyelerce derhal yıktırılır ve 
masrafı sahibinden tahsil edilir ve ayrıca bina 
sahibine üç aydan az olmamak üzere hapis ve 
500 liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Ba. K. 

tarafından yıktırılır, yıkma masrafı sahibinden 
tahsil edilir. Ve sahipleri 500 liradan 1 000 li
raya kadar para cezasiyle cezanlandırılır. îmar 
plânına uygun olanlar hakkında 26 ncı madde hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 30. — Bu kanun hükümlerinden 
istifade maksadiyle yalan beyanda bulunanlar 
1 aydan 3 aya kadar hapis ve 50 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezsiyle cezanlandırılır. 

MADDT 31. — Bu kanunun yayımından 
sonra kendisine ait olmıyan arsa üzerinde inşa 
edilen binalar inşa sırasında derhal, iskân edil
miş olması halinde verilecek II günlük mühle
tin sonunda hiçbir hüküm istihsaline lüzum 
kalmadan belediye encümenleri karariyle yıktı
rılır ve yıkım masrafı bina sahibinden tahsil 
olunur. Ayrıca bu gibi binaları yapan, yaptıran 
re devir alanlara bir aydan 3 aya kadar hapis 
ve 50 liradan J50Ü liraya kadar para cezası hük
molunur. Bu madde hükümlerini yerine getir
meyen belediye, reis ve memurları hakkında da 
aynı cezai hükümler tatbik edilir. 

( ^ S a y i s i > M > 



îçif. K. 

aykırı ise sahipleri tarafından. 
en geç altı ay içinde kaldırılır. 
Bu süre içinde kaldınlmıyan 
binalar belediye tarafından yık
tırılır. Yıkma masrafı sa
hibinden tahsil edilir, ve sa
hipleri beş yüz liradan bin 
liraya kadar para cezası ile ce
zalandırılır. îmar plânına uygun 
olanlar hakkında 24 ncü mad
de hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 28. — Bayındırlık 
Komisyonunun 30 ncu maddesi 
28 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 29. — Bayındırlık 
Komisyonunun 31 nci maddesi 
29 ncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

- 3 9 -
Mal. K. 

MADDE 29. — Bu kanun hü
kümlerinden istifade maksadı 
ile yalan beyanda bulunanlar 
üç aydan altı aya kadar hapis 
ve 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırı
lır. 

MADDE 30. — Bu kanunun 
yayımından sonra kendisine ait 
olmıyan arsa üzerinden inşa 
edilen binalar inşa sırasında 
derhal, iskân edilmiş olması 
halinde verilecek 15 günlük 
mühletin sonunda hiçbir h$küm 
istihsaline lüzum kalmadan Be
lediye encümenleri karariyle 
yıktırılır. Ve yıkım masrafı bi
na sahibinden tahsil olunur. 
Ayrıca bu gibi binaları yapan, 
yaptıran ve bilerek devralan
lara bir aydan üç aya kadar 
hapis ve 50 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası hükmo-
lunur. Bu madde hükümlerini 
yerine getirmiyen belediye reis 
ve memurları hakkında üç ay
dan bir seneye kadar hapis ce
zası verilir. 

B.K. 

MADDE 27. — Maliye Kow 
misyonunun 29 ncu maddesi 27 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — Bu kamınım 
yayımından sonra kendisine 
ait olmıyan arsa üzerinde inşa 
edilecek binalar inşa sırasında 
derhal, iskân edilmiş olması 
haldnde verilecek 15 günlük 
mühletin sonunda hlejbir hüküm 
istihsaline lüzum kalmadan be
lediye encümenleri kararı ile 
yıktırılır ve yıkım masrafı bi
na sahibinden tahsil olunur. 
Ayrıca bu gibi binalar yapan, 
yaptıran ve bilerek devir alan
lara bir aydan üç aya kadar 
hapds ve 50 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası hükmo-
lunur. Bu madde hükümleriiî 
yerine getirmiyen fcejedlye re
is ve meftrarîarı hakkında üç ay
dan bir seneye kadar hapis ce
zası verilir. 

(S . Sayısı: 281) 
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MADDE 33. — 5218 ve 5228 sayılı kanun-
larla bu kanuna aykırı diğer hükümler kaldı
rılmıştır. 

MADDE 34, — B& kanun yaymn tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 

B. özyörük 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Taran Bakanı 

Î1ADDE35.— 
ju yürütür. 

Başbakan 
A. Henderet 

Devlet Bakam 

Mîüî Savunma Şakanı 

!>İ̂ |UeiİÎ Bafe»iiı: 
"'.'••jfcRöprjM 

-^lfJİğitim Bakanı 
"v" : " ? T. İteri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 
G. ve Tekel Bakanı 

R. 8, Burçak 

Ba. E. 

MADDE 32. — 5218, 5228 sayılı kanunlarla 
bu kanuna aykırı diğer hükümler kaldırıl
mıştır. 

MADDE 33. — Bu kanunda suç sayılan fiil
ler sulh mahkemelerince rüyet edilir. 

MADDE 34. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 35. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
8. Kurtbek N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

( « Sayım: 281) 
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MADDE 30. — Bayındırlık 
Komisyonunun 32 nci maddesi 
30 ncu madde olarak aynen ka 
bul edilmiştir. 

MADDE 31. — Bu kanun
da suç sayılan fiillerin muha
kemeleri sulh mahkemelerinde 
rüyet edilir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Bu kanun yürürlüğe girmesin
den önce kendisine ait ölmıyan 
ve bu kanun mucibince beledi
yeye intikal edecek olan veya 
belediyeye ait bulunan arsa ve 
arazi üzerinde bağ, bahçe ve 
meyvelik yetiştirmiş olanların 
bu tesis yerleri imar plânına uy
gun olmadığı takdirde muhte-
satınm belediyece takdir edile
cek bedelleri ödenerek alâkaları 
kesilir. 

Alâkalılar takdir edilen be
dele karşı 12 nci maddeye göre 
itirazda bulunabilirler. 

MADDE 32. — Bu kanun 
neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 33. — Bu kanunu 
îcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

Mal. K. 

MADDE 31. — Bayındırlık 
Komisyonunun 32 nci maddesi 
31 nci madde olarak ayn-en ka
bul edilmiştir. 

MADDE 32. —• Bayındırlık 
Komisyonunun 33 ncü maddesi 
32 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İç
işleri Komisyonunun muvakkat 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Bayındırlık 
Komisyonunun 34 ncü maddesi 
33 ncü madde olarak aynen ka
bul -edilmiştir. 

[MADDE 34. — Bayındırlık 
Komisyonunun 35* nci maddesi 
34 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 29. — 5218, 522S sa
yılı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 30. — Bu kanunda 
suç sayılan fiillere ait dâvalar 
sulh. mahkemesince rüyet edilir. 

MUVAKKAT MADDE — İç
işleri Komdsyonunun muvakkat 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 32. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 
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