
DÖNEM : IX O Î L T : S7 TOPLANTI : 4 

T. B. M. M. m 
s 

TUTANAK DERGİSİ 

Yirmi beşinci Birleşim 

6.1.1954 Çarşamba 

m*m 

İçindekiler 
Sayfa 

38 
38:39 

39 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Umumi Heyete 

sunuşları 39 
1. — Gümrük Tarifesi Kanunumun 2255 

sayılı Kanunla değiştirilen 401 numarası
nın altındaki ihtar hükmünün 190 sayılı 
«tefsirde yazılı numaralar dışında ıkalan 
ve son kısımda ifade, edilen eşyaya şâmil 
olup olmadığının tavzihaın bir karara bağ
lanması hakkındaki Başvekâlet teskere
sinin Geçici Komisyona verilmesi (3/565) 39 

2. — Trabzon Mebusu Faik Ahımed 
Barutçu ve iki arkadaşının, Devlet De
miryolları İstimlâk Kanununun 3 ve 4 ncü 
mıaddeleriyle bu kanuna müzeyyel 1607 
sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin 
yürülüktem kaldırılmasınla dair kanun tek
lifinin geçici bir komisyonda görüşülmesi 
hakkında Adalet Komisyonu Riyaseti tez
keresi (2/412, 3/966) 39:40 

13. — Gümrük' Kanununun bâzı mad-
delierindn değiştirilmesine ve Gümrük Ta
rifesi Kanunıı ile ek ve tadillerimin kal
dırılmasına dair kanun lâyihasını görüş
mek üzere geçici komisyon kurulması 
(1/715, 4/393) 40 

4. — Konya Mebusu (Himmıet ölçmen '-

Sayfa 
in teşriî masuniyetinin ıkaldırılıması hak
kımdaki tezkerenin geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/517, 3/564) 40 

5. — Takrirler 40 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İh

san Sâbis'in, Mısır Hükümeti taraf ima
dan Türkiye 'Elçisi hakkında lalınan Ikarar 
münasebetiyle takriri ve; Dışişleri Vekili 
Fuad Köprülü'nün beyanatı (4/394) 40:41, 

62:64,64 
6. — Görüşülen işler 41 
1. — Seyhan Mebusu Siman Tekelioğ-

lu ve Kars Mebusu Tezer Taşkıram'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunuma geçici ıbir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/513, 516) 41:42, 

50,52,67:70 
2. — Devlet Memurları Aylıklarımın 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kamuna bağlı (1) sayılı cetvelin Em
niyet Umum Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılmasına dair . kanun lâyihası 
ve İçişleri ve Bütçe koımisyonları raporları 
(1/680) 42:50 

3. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve 
Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
Teşkilâtı hakkındaki 5509 ve 6120 sayılı 



Sayfa 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasınla dair (kanun teklifi ve Bütçe 
Komisyonu raporu (2/572) 50:51 

4. — Tapu Kanununun 26 nci madde
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1. — GEÇEN 1 
Gündemde bulunan kanun lâyiha ve teklifle

rinin diğer maddelerden önce görüşülmesi hak
kındaki önerge, kabul edildi. 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu ve Kars 
Mebusu Tezer Taşkıran'ın, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin madde
leri üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra 
komisyonun talebi üzerine ve dikkate alman öner
gelerle birlikte teklifin birinci maddesi, Bütçe 
Komisyonuna verildi. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü İhti
yaçları için Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere 
Girişilmesi hakkındaki 5076 sayılı Kanunun bi-

Lâyiha 
1. — Devlet Memurları Aylıklarırının Tev

hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti Mer
kez Teşkilâtı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/732) (İçişleri ve 
Bütçe komisyonlarına). 

Teklifler 
1. — Elâzığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, 

Cami ve mescitlerin tasnifi ve tasnif harici ka
lacak cami ve mascit hademesine verilecek mu-
hassasat hakkındaki 2845 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının meriyetten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi (2/588) (İçişleri 
ve Bütçe komisyonlarına); 
. 2. -—Muğla Mebusu Nâtık Poyrazöğlu ve 27 
arkadaşının, Yedek Subay ve Askerî Memurlar 
hakkındaki kanunun 3923 sayılı Kanunla değiş
tirilen 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
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3. — Gümrük Tarifesi Kanununun 2255 sa

yılı Kanunla değiştirilen 401 numarasının altın
daki ihtar hükmünün 190 sayılı tefsirde yazılı 
numaralar dışında kalan ve son kısımda ifade 
edilen eşyaya şâmil olup olmadığının tavzihan 
bir karara bağlanması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/565) 

Raporlar 
4. — Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşün

sel ve Kars Mebusu Abbas Çetin 'ıin, Avukatlık 
Kanununun 4359 sayılı Kanunla değiştirilen 
geçici 3 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/166) (Gündettne) 

5. — Torquay Proto'kolüne ilişik Türkiye Ta
viz Listesinin 134 numaralı pozisyonunda yapı
lan tadilin onanması hakkında kanun lâyihası 

• I < • » I I 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

JTANAK ÖZETİ 
rinci maddesini değiştiren 3843 sayılı Kanuna 
ek kanun, kabul edildi. 

Orman Kanunu lâyihasının tümü üzerindeki 
görüşmeler yeter görülerek maddelerinin müza
keresine geçildi. Birinci madde üzerinde bir müd
det görüşüldükten sonra, 

6 . 1 . 1954 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Çorum Mebusu 

Tevfik İleri Sedat Baran 
Kâtip 

istanbul Mebusu 
Füruzan Tekil 
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ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret, Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/448) (Gün
deme) 

6. — Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkıridaîkd Kanunun 5540 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1 nci ve 3 ricü ve 4328 sayılı Kanun-
la değiştirilen 4 ncü maddelerinin değiştiril-

1954 Ö : 1 
meşine, süresinin uzatılmasına ve aynı kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dadr kanun lâyihası 
ve Ticaret, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/454) (Gündeme) 

7. — Yabancı sermaye yatırım kanunu lâyi
hası ve Geçici Komisyon raporu (1/699) (Gün
deme). 

B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili Tevfik îleri 
KÂTÎFLER : Füruzan Tekil (istanbul), Sedat Baran (Çorum) 

<m*m 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Giresun seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı) 
REÎS — Birleşimi açıyorum. 

4. — RİYASET DÎVANININ UMUMÎ HEYETE SUNUŞLARI 

1. — Gümrük Tarifesi Kanununun 2255 sa
yılı Kanunla değiştirilen 401 numarasının altın
daki ihtar hükmünün 190 sayılı tefsirde yazılı 
numaralar dışında kalan ve son kısımda ifade 
edilen eşyaya şâmil olup olmadığının tavzihan 
bir karara bağlanması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/565) 

REÎS — Tavzihi istenilen işin esası, muvak
kat bir komisyonla Bütçe Komisyonunda görü
şülmüş olduğundan, tüzük gereğince, vekâlet
lerle karşılıklı komisyonlardan birer üye alın
mak suretiyle geçici bir komisyon teşkili icabet-
mektedir. 

Mezkûr tezkerenin, halen bu şekilde kurul
muş olan muvakkat komisyona havalesini rey
lerinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. İş, Geçici Komisyonca in-
tacedildikten sonra ayrıca Bütçe Komisyonun
da da görüşülecektir. 

2. — Trabzon Mebusu, Faik Ahmed Barutçu 
ve iki arkadaşının Devlet Demiryolları İstimlâk 
Kanununun 3 ve 4 ncü maddeleriyle bu kanunu 
müzeyyel 1607 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 

teklifinin geçici bir komisyonda görüşülmesi hak
kında Adalet Komisyonu Riyaseti tezkeresi 
(2/412,) (3/566) 

REİS — Adalet Komisyonu Reisinin bir tez
keresi var akutuyorum : 

5 . 1 . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 
iki arkadaşının, Devlet Demiryolları istimlâk 
Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleriyle bu kanuna 
müzeyyel 1607 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin, Hükümetçe hazırlanıp büyük 
Meclise sunulan ve halen geçici ibdr komisyon
da müzakere edilmekte olan Umumi İstimlâk 
Kanunu ile yakın alâkası dolayısiyle birleşti
rilmesi komisyonca muvafık görülmüştür. 

Yüksek Meclise bu hususun bir karara bağ
lanmasına delâlet buyurulmasinı saygılarımla 
rica ederim, 

Adalet Ko. Rs. 
İzmir 

H, özyörük 
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EEÎS — Bu kanun teklifinin de mevcut 

olan Geçici Komisyonda görüşülmesini reyleri
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve Gümrük Tarifesi Kanunu ile 
ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair kanun lâ~ 
yihasını görüşmek üzere geçici komisyon kurul' 
ması (1/715), (4/393) 

GÜMRÜK VE TEKEL VEKÎLÎ EMÎN KA
LAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, 
kıymet esasına istinadeden Gümrük Tarife Ka
nunu tasarısı yüksek huzurunuza sunulmuş bu
lunmaktadır. 1954 senesi Bütçesinin gelirler 
kısmında yeni yıl varidatının tahminleri de bu 
kanun nazarı itibara alınarak yapılmış bulun
maktadır. Bu itibarla kanunun Gümrük ve Te
kel, Ticaret, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyon. 
larından seçilecek üçer kişiden terekkübede-
cek bir Geçici Komisyonda müzakere edilmesine 
müsaadenizi rica ediyorum. (Muvafık sesleri). 

REÎS —• Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe! 
Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesine ve Gümrük Tarifesi Kanunu ile 
ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair kanun 
lâyihasının, havale edilmiş olduğu (Gümrük ve 
Tekel, Ticaret, Adalet, Maliye ve Bütçe komis
yonlarından) seçilecek üçer üyeden mürekkep 
geçici bir komisyonda görüşülmesini arz ve 

1. — Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan 
Sâbis'in, Mısır Hükümeti tarafından Türkiye el
çisi hakkında alınan karar münasebetiyle takriri 
ve Daşişleri Vekili Fuad Köprülü'nün beyanatı 
(4/394) 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — Söz 
istiyorum. 

REÎS — Gündem dışı söz istenmiştir. Buyu
run Sadri Maksudi. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — Ar
kadaşlar; tarihte misli görülmemiş bir vaka kar
şısında bulunuyoruz. Gerek parlak tarihi bakı
mından, gerekse bugün cihanda işgal ettiği mevki 
bakımından büyük olan Türk Milletinin mümessi-

.1954 0 : 1 
I teklif ederim. 

Gümrük ve Tekel Vekili 
Emin Kalafat 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki tezke
renin geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/517, 3/564) 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum. 

I 2 1 . X I I . 1953 

4 .1 .1954 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Fennî mesuliyetini deruhde ettiği binayı yan
lış yere oturtmak suretiyle 5431 sayılı Kanuna 
aykırı hareket ettiği ihbar olunan Konya Mebusu 
Yüksek Mühendis Himmet ölçmen'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına mütaallik olup 
24. V I I I . 1953 tarih ve 6/2-1937-6/2487 sa
yılı tezkere ile Yüksek Makamlarına sunulmuş 
olan evrakın, noksan görülen bâzı hususların be
lediye fen işleri müdürlüğünce ikmali için iadesi, 
Adalet Vekâletinin sureti bağlı 24 . X I I . 1953 ta
rih ve 40323 sayılı tezkeresiyle istenilmektedir. 

Bahsi geçen evrakın geri gönderilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başvekil 
Adnan Menderes 

REÎS — Geri verilmiştir. 

lini Türk Devletinin elçisi Mısır Hükümeti tara
fından beynelmilel nezaket, ahlâk ve milletler
arası hukuk esasları ile asla kabili telif olmıyan 
bir surette hudut dışarı edilmiştir. Dışişleri Ve
kilimizden rica edelim bugün, bu celsede bize, va
kanın mahiyeti ve bu vakanın neticesinde alına
cak tedbirler hakkında izahat versinler. İzahları
nın gecikmesi prestijimizle kabili telif değildir. 
(Alkışlar). 

AZÎZ URAS (Mardin) — Ben de söz isti
yorum. 

REÎS — Neye daîr? 
AZÎZ URAS (Mardin) — Bu mevzua dair, 
REÎS — Buyurun.-

5. — TAKRİRLER 
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AZİZ URAS (Mardin) — Aziz arkadaşlarım; 

Sayın Sadri Maksudi 'nin elbette hakkı vardır. 
Ben de bugün aynı mevzua dair Hükümete bir 
sual takriri vermiş bulunuyorum. Bu hâdise, 
Partilerüstü, Millet haysiyetine müteveccih gayet 
sert, gayet acı bir harekettir. Aşağı yukarı, tah
min ederim ki, bütün milletçe bu harekete karşı 
mukabil tedbirler beklenmektedir. 

Binaenaleyh daha evvel gizli bir toplantı, ha
linde bu işin Mecliste görüşülüp ondan sonra ka
rar ve cevabı ne ise millete ilân edilmesi yerinde 
olur. Bunu teklif ediyorum. (Alkışlar). 

RBÎS — Müsaadenizle arzedeyim : Sadri 
Maksudi arkadaşımız, Dışişleri Vekilimizin bu 
mevzu üzerinde beyanatta bulunmalarını rica et
tiler. Kendileri haberdar edilmişlerdir, her halde 
gelip Meclisi tenvir edeceklerdir. Bunun dışında 
Aziz Uras arkadaşımız bir soru verdiklerini söy-
liyerek ayrıca bir teklifte bulundular. Bunu, Dış
işleri Vekili gelip izahat verdikten sonra teemmül 
etmek isabetli olacaktır. O itibarla reylerinize ar-
zetmiyorum. 

ALÎ ÎHSAN SÂBlS (Afyon Karahisar) — i 
Benim takririmi okumadınız. 

REÎS — Zatıâlinizin takriri mi vardır Oku
tuyorum. 

6. —GÖRÜİ 

1. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu ve 
Kars Mebusu T ezer Taşkıran'ın, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/513, 

REÎS — Efendim, geçen birleşimde kabul 
edilmiş olan takrirler, Bütçe Komisyonuna gön-

» derilmişti. Bütçe Komisyonundan madde gelmiş
tir, okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı ge
çici 88 nci madde eklenmiştir. 

Geçici madde 88. — Aşağıda yazüı kız ço-

.1964 0 : 1 
I Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I (Gündem haricinde acele bir teklif.) 

Kahire Elçimiz, pek çirkin bir şekilde Mısın 
terke mecbur edilmiştir. Dışişleri Vekilimizin bu 
hususta derhal Meclisimizi aydınlatmasını ve bu
radaki Mısır Elçisine misliyle mukabele ederek ay
nı usulü tatbik edip etmiyeceğini sarih olarak bil
dirmesini ve bu teklifimin oya konmasını rica 
ederim. 

Afyon K. Mebusu 
Ali ihsan Sâbis 

REÎS — Aynı mevzudadır, oya koymak mev-
zuubahis değildir. Meclisin bu arzu ve temayülü 

\ Dışişleri Vekiline ulaştırılmıştır. 
Gündem hakkında bir takrir vardır, okutuyo

rum : 

6.1.1954 
Yüksek Reisliğe 

Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha ve 
tekliflerinin sözlü sorularla içtüzük gereğince 
bir defa görüşülecek işlerden evvel görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

REÎS — Takriri reylerinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim.. 

cuklar hakkında da (75) nci madde hükümleri 
tatbik olunur. 

a) Bu kanundan evvelki muhtelif hükümle
re göre yetim aylığı bağlanmış olup da bu aylık
ları 1.1.1950 tarihinden evvel evlenmeleri dola-
yısiyle kesilmiş bulunanlardan sonradan boşan
mış veya dul kalmış olanlar, 

b) 1.1.1950 tarihinden evvel 25 yaşını dol
durmuş olmalarından dolayı yetim aylıkları ke
silmiş bulunanlar, 

c) Bu kanundan evvelki muhtelif hükümlere 
göre yetim aylıkları toptan ödenmek suretiyle 
alâkaları kesilmiş bulunanlar, 

d) Bu kanundan evvelki muhtelif hükümle
re köre 25 yaşını doldurmuş olmalarından dolayı 
yetim aylığı bağlanmamış ve halen evli bulunmı-
yanlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? General Fahri Belen, buyurun. 

ttLEN İŞLER 
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FAHRİ BELEN (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlarım; yetimlerin hiçbirisinin bu kanun 
haricinde kalmamaları için gösterilen yüksek 
hassasiyetten ilham alarak bendeniz de Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımız gibi bir takrir sunmuş
tum, Takrir Bütçe Encümeninde tetkik edildi, 
bendeniz de müzakerelere iştirak ettim. Bütçe 
Encümeni, takriri, Meclisin tezahür eden Yüksek 
iradesine uygun bir şekilde getirmiştir, ve bu 
takririmin ruhuna da tamamiyle uygundur, 
bendeniz de iştirak ediyorum. Bütçe Encüme
ninin tedvin ettiği metnin tasvip edilmesini is
tirham eylerim. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yoktur. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum, 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde Tezer Taşkıran ko
nuşacaktır. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, 'bu memlekete kimisi mütevazı, 
kimisi büyük hizmetler etmiş muhterem baba
ların yetim kızları hakkında, .maddelerin kabu
lü suretiyle almış olduğumuz bü karar binlerce 
Türk kadınını sevindirecektir. 

Emekli Sandığı Kanununun 75 nei maddesi 
ile memleketimizin içtimai ve iktisadi durumu
nu göz önünde tutarak dullar ve yetim kızlar . 
için bâzı haklar kabul etmişti. Ancaik bu hak
lar kanunun neşri tarihinden itibaren kabul 
edildiğinden daha evvelki yetim kızlar ve dul
lar bu haklardan mahrum bırakılmıştı. Bu 
suretle memlekette dünkü yetim kız ve dullar 
ve bugünkü yetim kız ve dullar gibi mantık ve 
adaletle izahı imkânı olmıyan bir ikilik mey
dana gelmiş ve gaye haklı olarak büyük şikâ
yetleri mucip olmuştu. Bilhassa dünkü kadın
ların çoğunun yaşlı, tahsilsiz, iş yapamaz bir 
durumda bulunmaları bu şikâyeti haizin bir fer-
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I yat haline getirmişti, işte bugün bu haktan 

mahrum olan hemşirelerimize de bu hakları 
vermek suretiyle mantıkan izahı imkânsız olan 
bu ikilik kaldırılmış ve adalet tesis edilmiş ol
du. 

Bu hanımlardan çoğu yaşlanmış, ömrünün 
son devresini geçirme'kte, muztarip, sıkıntılar 
içinde ve himayeye muhtaçtırlar. Büyük Mil
let Meclisinden kendilerine uzanan bu asîl ve 
âdil el onlara yalnız maddi bir yardım götür-
memekte, fa'kat aynı zamanda ve hattâ daha 
fazla 'mânevi bir destek olmaktadır. (Bravo ses-

I leri) Çünkü bu hanımlar kendilerini kaderle
riyle başbaşa bırakılmış, terkedilmiş zannınday-
dılar. Hepimiz bunlardan ne kadar hazin (mek
tuplar aldık. Bendeniz kanun teklifi sahibi ola
rak yüzlerce mektup aldım. Dertlerini, ıstırap
larını çok yakından öğrendim. Bâzı mektup
larda bu memlekete büyük hizmetler e'tmiş ba
baların evlâtlarının imzasını gördüm. Mektup
ların çoğu harb sahalarında şehit düşen baba
ların kızlarından geldi. 

işte bütün bu ıstırapları yakından öğrenmiş 
bir arkadaşınız olarak Büyük Meclisin bugün 
aldığı âdil ve şefkatli kararın büyük sevinci 
içindeyim. 

Maliye Komisyonunda ve Bütçe Komisyo
nunda çalışan muhterem arkadaşlarımızın ka
nun tekliflerine karşı gösterdikleri yardım ve 
kolaylığa huzurunuzda teşekkürü bir 'borç bi
lirim. 

Muhterem Heyetiniz ise teklife karşı büyük 
bir alâka göstermekle kalmamış, daha da şü-
mullendirmek suretiyle binlerce muztarip ka
dının göz yaşını dindirmiş, binlerce muhterem 
ölünün ruhunu şadetmiş'tir. 

Müsaadenizle bu asîl alâkanıza yalnız naçiz 
bir teklif sahibi olarak' değil, 'bir Türk kadını 
olarak da en derin şükranlarımı arzıederkn. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Kanun teklifinin tümü açık oyunu
za arzedilmiştir. 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/680) 

REİS — Bu tasarı, geçen Birleşimde birinci 



madde görüşülürken bir takrir verilmişti. Bu 
takriri tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Polis memurları maaş durumlarında değişik

lik yapan 5609 sayılı Kanun hükümlerine göre 
polis memurluğu üç dereceye ayrılmıştır. Bu 
defa hazırlanıp Yüksek Heyetinize sunulan bu 
tasarıda da; komiser sınıfı; komiser muavini, 
komiser ve başkomiser olmak üzere üç sınıfa 
ayrılmıştır. 

* Bu meyanda; evvelce birinci ve ikinci smıf 
olmak üzere iki sınıf teşkil eden emniyet amir
liği de bdr sınıfa indirilmektedir. Bugün müs-

„ pet ve verimli çalışmalarını memnuniyetle mü
şahede ettiğimiz değerli zabıta mensuplarımızın 
bariz mağduriyetlerine mâni olmak için Yük
sek Heyete sunulduğunda şüphe etmediğimiz 
bu tasarıda emndyet âmirlerinin durumlarının 
tashihe muhtaç olduğu aşikâr bir şekilde gö
rülmektedir. 

Halen emniyet kadrolarında 60 lira maaşla 
çalışan emniyet âmirleri bu tasarı kabul edildi
ği takdirde hiçbir Ihak elde edemiyecek ve du
rumlarında lehlerine hiçbir değişiklik ölsmya-
caktır. Diğer taraftan 60 lira maaşa henüz hak 
•kazanmış emniyet âmirleri ise kanundan istifa
de edip 70 lirayı alabileceklerdir. Kanunen her 
sınıfta iki üst dereceyi almak kabil olduğundan 
bunlar ancak 80 liraya kadar yükselebilecek
lerdir. Şayet emniyet amirliği bir sınıf değil 
de İçişleri Komisyonunun da kabul ettiği gibi 
iki sınıf olsaydı bunlar 90 liraya kadar yüksel
me imkânını elde edebilecekler ve böylece ka
nunun istihdaf ettiği gaye de tamamen hâsıl 
olacaktı. Kaldı ki; kanun tasarısında değişti
rilmesi arzu edilen bu husus Devlete hiçbir ma
lî yük de tahmil etmemektedir. Çünkü bugün 
hizmette bulunan 50 emniyet âmirinden 48 d bu 
70 lira maaşı almaktadır. Her biri 30 yıla ya
kın hizmet müddetleri olduğu için ikinci ve 
üçüncü üst derece maaşlarını almak imkânını 
da hemen kaybetmiş durumdadırlar. 

Kanunun gayesi zabıta memurlarının az da 
olsa bir refaha kavuşmalarını temin olduğuna 
ıgöre meslekin polis memurundan daha çok yü
künü omuzlarında taşryan birinci smıf emniyet 
amirliğinin kaldırılması yalnız 50 kişiden iba
ret olan bu zümreyi değil, bu rütbeye çıkmak 
ümidiyle meslekte terfi siTası bekliyen diğer 
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bütün kademeleri de ınevmk ve müteessir ede
ceği bir hakikattir. 

Bütün bir zümrenin iyiliği düşünüldüğü sı
rada hepsine birden fenalık eteneye hiçbirimi
zin vicdanı müsaade etmeyeceğinden bu cihe
tin iesaslı surette bir daha incelenip tashihi yo
luna gitmek üzere tasarının Bütçe Komisyonu
na iadesini talebederiz. 

Balıkesir Bilecik 
Müfit Erkuyumcu ismail Aşkın 

(Sivas > Sivas 
Rifat öçten Babattin Taner 

Erzurum Kastamonu 
iM. Yazıcı R. Taşkın 

iSivas -Zonguldak 
Sedat Zeki örs A. R. lİncealemdaroğlu 

Edirne Konya 
İR. Nasuhioğlu H. ölçmen 

Rize Çanakkale 
iZ. R. Sporei Bedi Enüstün 

(Samsun Kayseri 
Tevfik İleri A. R. Kıbçkale 
Gazianteb Samsun 
IS. Kuranel 'N. Berkıman 

Ordu Samsun 
F. Boztepe M. özkefeli 

İSivas izmir 
N. Ertürk (C. Baban 

Sivas Kayseri 
H. Yüksel SK. Gündeş 
Erzurum Balıkesir 

R. Topçuoğlu V. Asenıa 
Erzurum Ağrı 

Enver Karan K. Küfrevi 
Gümüşane Erzurum 

H. Tokdemir (B. Dülger 
Kayseri (Samsun 

I. Kirazoğlu P. Tüzel 
izmir Bilecik 

M. Erenıer T. Oran 
Ankara Tekirdağ 
R. Eren H. Bingül 
Kocaeli Konya 

Yeredoğ Kişioğlu A. Çilingir 
Kastamonu Çorum 
S. Kantarel S. Baran 

İstanbul Kayseri 
(P. iSayımer M. özdeımir 

Afyon Karahisar Tekirdağ 
G. Yiğitbaşı Z, Erataman 
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Çorum 
A. Başi'büyük 

İsparta 
t. Aksu 

Gümüşaıne 
H. Zarbun 

Afyon Kara/hisar 
B. Oynaganlı 

Sivas 
Ş. Eeevit 

Siird 
§. Türlkdoğan 

Erzurum 
E. Nutku 
Samsun 
ıH. Üzer 
İsparta 

R. 'Turgut 
INiğde 

H. N. Yurdakul 
Bursa 

N. Yılmaz 
Ballılkesir 

S. Başkan 

REİS — Müfit Erkuyumcu; buyurun! 
MÜFlT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; Emniyet âmirlerini istihdaf 
eden kanun teklifi esas itibariyle çok yerinde
dir. Yüksek Meclisçe kabulü çok isabetli ola
caktır. 

Takririmiz okundu, takrirde mevzuubahs 
ettiğimiz mesele şudur : İçişleri Komisyonu 
Emniyet âmirleri için, birinci ve ikinci sınıf 
olarak 'iki sınıfa ayrı ayrı kadrolar tâyin ve 
tesbit ettiği halde Bütçe Komisyonu iki sınıfı, 
bire indirmiştir. 

İçişleri Komisyonununca 50 aded 70 liralık, 
birinci sınıf Emniyet âmiri ve 90 aded de 60 
liralık ikinci sınıf emniyet âmiri kadrosu teklif 
edilmiştir. Bu teklifin kabulü kanaatimizce da
ha 'isabetlidir. Çünkü Bütçe komisyonunun ha
zırladığı metinde iki sınıflık kadro bir sınıfta 
birleştirilmek suretiyle öteden beri 60 lira alan 
Emniyet âmirlerini mağdur etmekte ve yeni
lerle eskileri bir hizaya getirmektedir ki bu, 
doğru ve adaletle kabili telif değildir. Öteden 
beri çalışan ve meslekinde terfi ve tefeyyüz 
eden bir emniyet âmiri ile yeni mesleke giren 
emniyet âmirlerini aynı seviye ve aynı derecede 
tutmak esasen doğru olmaz. Zannediyorum ki 
Hükümet de bizim bu teklifimize iştirak etmek
tedir. Teklifimiz bütçeye yeni bir yük de tah
mil etmiyecektir. Eğer İçişleri Komisyonunun 
metni kabul edilecek olursa 140 aded emniyet 
amirliği kadrosu 70 lik 50, 60 lık 90 olmak 
üzere teşkil edilecektir ve aynı tahsisatla bu iş 
halledilmiş olacaktır. Emniyet âmirlerinin hak
lı olan şikâyetlerini bu suretle önlemiş olacağız. 

Çok mâkul olan teklifimizin kabulünü bil
hassa rica ediyorum. 

REİS — Baha Koldaş. 

BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Çok sayıü 
arkadaşlar, yüksek huzurunuza sunulan ve ha
len müzakere mevzuu olan tasarı memleketin 
iç huzur ve asayişini teminle mükellef tuttuğu
muz emniyet mensuplarımızın âmir kısımlarının 
terfi ve ikdarmı, icabında hayatlarını istihkar 
ederek ve hattâ çok zamanlar vazife uğruna 
canlarını feda eyliyerek çalışan kıymetli zabıta 
elemanlarımızın vazife, aşk ve alâkalarını artır
dığı ve b'ir taraftan da son bir kanunla kabul 
edilmiş olan ordu astsubayları maaşları teadül 
temin etmeyi ve ayarlamayı istihdaf etmektedir. 

Arkadaşlar, bu fedakâr vazifelilere karşı 
Yüksek Meclisinizin daima gösterdiği üstün alâ
kanın memleket ölçüsünde müspet neticelerini 
son birkaç yıl 'içinde mütemadiyen azalan hâdi
selerin yarattığı huzuru gözlerimizle görmekle, 
ellerimizle tutmakla müşahede etmekteyiz. Ve 
artık İstanbul ve Ankara sokaklarında vatan
daşın çoluk çocuğu ile her endişeden azade ge
zebildiğim görmenin yüksek haz ve neşesine ka
vuşmuş bulunuyoruz. Bu kuvvetlerimize olan 
güvenimizin ifadesini de 1953 yılı sonu istatis
tiklerinde bulmuş bulunuyor. 

Ancak söz almak suretiyle sizleri rahatsız 
etmiş olmamın yegâne vesaiki okunan yetmiş 
küsur imzalı ve hakikaten yerinde olan takrir 
olmuştur. Bendeniz de bu takrirde izah edildi
ği veçhile İçişleri Komisyonunca tadil edilen 
maddenin müzakereye esas olmasını rica edece
ğim. 

Yüksek ıttılaınıza arzedilen lâyihada ihti
sas encümeni bulunan İçişleri Komisyonu em
niyet mensuplarına ait teşkilât kanununun 
emniyet âmirleri için kabul ettiği iki derece 
esasını bozmakla fayda yerine zarar doğabilece
ğini mülâhaza etmiş ve terfi imkânlarına ka
vuşanlar arasında belirebilecek adaletsizliği 
de gidermek üzere emniyet âmirlerinin 90 ade
dini 60 liraya; 50 adedini de 70 liralık iki de
recelik kadroya ayırmış v.e derece cephesinden 
mevcut olan hali fiilîyi olduğu gibi muhafaza 
etmiştir. 

Bu durum uzun yıllardan beri terfi edemi-
yen emniyet amirleriyle daha dün maiyetinde 
komiser ve hattâ belki de komiser muavini ola
rak çalışıp da kadronun mahrut imkânların
dan faydalanarak emniyet amirliğine kadar 
son zamanlarda yükselenleri birleştirmekte ve 
aynı hak karşısında bırakmaktadır. 
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Bundaki isabetsizlik aşikâr olmakla beraber 

psikolojik tesirleri de apaydındır. Bırakınız 
ki, Emniyet Teşkilât Kanunumuzun 26 ncı mad
desine göre büyük bir çoğunluğu kademeden 
yetişmiş ve yüksek tahsil görmemiş olanlar için 
bu dereceden yukarıya terfi; yâni emniyet mü
dürlüklerine tâyin yolları da kapalı bulunmak
tadır. Bu suretle, bunlar memleket hizmetinde 
çalışma müddetleri bitinceye kadar hep aynı 
derecede kalacak ve neticede mezar taşlarında 
yine emniyet âmiri yazılacaktır. 

İçişleri Komisyonunun hali fiilîye ircaı su
retiyle tadili teklifi meslekteki iki dereceyi 
muhafaza etmiş olmakla bu psikolojik durumu 

* çokça izale etmekten; vazifede yaratabileceği 
ye'si bertaraf eylemektedir. Çoğumuz memuri
yet hayatının bu cilveleri içinde yuvarlandık, 
bunun haleti ruhiyesini nefsimizde hissettiğimiz 
vâkıdır. Çalışan ve karakterli memuru ve bil
hassa zabıta mensuplarını zamanında terfi et
tirmek suretiyle endişe ve ıstıraptan azade 
tutmak bir emrizaruridir. Bu noktai nazarla 
takririn istihdaf ettiği maksada göre İçişleri 
Komisyonunun tadil şeklinin müzakere ve ka
bulünü ve bu suretle bu fedakâr meslek men
suplarının vazife bağlılıklarını artırmanızı ri
ca ederim. Bu vesile ile de aynı durumda bu

l u n a n ve hakikaten idari ve siyasi hayatımız
da sessiz ve feragatle çalışan Millî Emniyet 
mensupları için Hükümetçe Meclise sevkedilen 
ve Bütçe Encümeninde bulunan bu lâyihanın 
süratle Heyeti Umumiyeye gönderilmesini de
ğerli komisyon arkadaşlarımızdan ricayı bir 
vazife sayıyorum. 

REİS — Sıtkı Atanç, Buyurun. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka

daşlar, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ-

[ lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlü
ğü kısmında değişiklik yapılmasına dair 'Yük-

% sek Meclise sunulan bu kanun tasarısında : Ko
miser, sınıfı; başkomiser, komiser, komisermu-
avini olarak unvanları aynen ipka edilmiştir. 

Emniyet âmirlerine gelince : Birinci ve 
ikinci sınıf olmak üzere iki sınıf olan emniyet 
âmirleri de bir sınıfa indirilmiştir. 

Bugün verimli ve müspet çalışmalarını mü
şahede ettiğimiz değerli zabıta mensuplarının 
bariz bir şekilde mağduriyetlerine mâni ol
mak esbabı mucibesiyle Yüksek Meclise sunu-
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I lan bu tasarıda emniyet âmirlerinin durumları

nın tashihe muhtaç olduğu aşikâr bir şekilde 
görülmektedir. 

•Halen emniyet kadrolarında 60 lira maaşla 
çalışan emniyet âmirleri bu tasarı olduğu gibi 
kabul edilecek olursa hiçbir hak elde edemi-
yeceklerdir. Ve durumlarında lehlerine hiçbir 
değişiklik olmıyacaktır, 

Diğer taraftan da 60 lira maaşa henüz hak 
kazanmamış* emniyet âmireri ise kanundan is
tifade edip 70 lirayı alabileceklerdir. 

Kanunen her sınıfta iki üst dereceyi almak 
kabil iken bunlar ancak 80 liraya kadar yükse
lebileceklerdir. 

Emniyet âmirleri bir sınıf değil de içişleri 
Komisyonunun hak ve adalet prensiplerine uy
gun olarak kabul ettiği gibi iki sınıf olarak 
kabul edilirse 90 liraya kadar yükselebilecek
lerdir. Bu suretle de kanunun istihdaf eylediği 
gaye temin edilmiş olur. 

İçişleri Komisyonunun tesbit ettiği şekil ka
bul edildiği takdirde Hazineye hiçbir malî kül
fet tahmil edilmemektedir. 

Bugün hizmette bulunan 50* emniyet âmirin
den 48 i bu 70 lira maaşı almaktadırlar. Herbi-
rinin otuz yıla yakın hizmet müddetleri olduğu 
için ikinci ve üçüncü üst derece maaşlarını al-

I mak imkânını kaybetmiş durumdadırlar. 
Bu kanunun gayesi zabıta memurlarını refa

ha kavuşturmak olduğuna göre bu meslekin en 
ağır yükünü omuzlarında taşıyan birinci sınıf 
emniyet amirliğinin kaldırılması keyfiyeti yal
nız elli kişiden ibaret olan bu zümreyi değil bu 
rütbeye çıkmak ümidi ile meslekte terfi sırası 
bekliyen diğer kademeleri de nevmit ve müte
essir edeceği bir hakikattir. 

Bu itibarla İçişleri Komisyonunun tesbit et
tiği şekilde emniyet âmirlerinin -birinci ve ikin
ci sınıf olmak üz'ere yapılan tasnifin kabul edil
mesini arz ve teklif eder ve bu hususa dair bir 
önerge takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun emniyet hiz-
I metinde uzun müddet vazife gören ve şahsiyet

leriyle meslekinde birer kıymet olan arkadaş-
I ların terfih ve ikdarını istihdaf eden bir kanun

dur. Halbuki Hükümetin göndermiş olduğu ta-
' sarıda emniyet âmirleri bir sınıf olarak tesbit 
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edilmişti, içişleri Komisyonunuz, bilâhara Hü
kümetin de mütalâa ve muvafakatini alarak, bu 
arkadaşların terfih ve ikdarmda kıdem esasını 
da göz önünde tutmak suretiyle tasarıyı tadil 
etmiş, adle ve hakkaniyete daha uygun bir 
hale getirmiştir. Bu itibarla arkadauımızın tak
ririne ben de iştirak ediyor ve tensip buyurur
sanız, içişleri Komisyonunun mazbatasının mü
zakeresini arz ve teklif ediyorum. 

REİS — Ali Fahri işeri. 
ALI FAHRİ IŞERl (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar; bu kanun lâyihası iki maksadı istih
daf etmektedir. 

Birisi, 1939 senesinde 899 aded komiser mu
avinliği kadroları bugün muhtelif kanunlarla 
1215 e yükselmiş ve bu yükseliş alt ve üst kad
rolar arasında nispeti bozulmuştur. Bu nispeti dü
zeltmek ve kadroda yeniden bir ayarlama temi
ni için bugünkü polis mevcudumuza nazaran 
komiser muavinliği kadrosu 1050 olması icabet-
tiğinden 165 komiser muavinliği kadrosunun 
mevcuttan tenzil edilmesi uygun olacağı, yine 
komiser muavinlerine yukarda üst kadrolardaki 
ayarlamayı da temin edebilmek zarureti neticesi 
42 komiser, 28 başkomiser ve 14 emniyet amirliği 
kadrosu ilâvesiyle komiser muavinlerinden yu
karı kademelere terfi etmek imkânı genişlediği 
izhar edilmektedir. 

Arkadaşlar, bunda güdülen bir maksat var
dır : Meselâ 42 komiser, 28 başkomiser ve 14 
emniyet amirliği kadrosu ilâvesiyle komiser mu
avinlerinden yukarı kademelere terfi etmek im
kânı genişletilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar-, bunların içinde terfih edecekler, 
millete hakkiyle hizmet edenlere can kurban. Ba
kınız daha dün Bandırma'daki suiistimali mev-
zuubahis edilen... 

RElS — Bunların kanunla bir alâkası yok 
Fahri Bey... 

ALI FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Var, var 
efendim... 

RElS — Bunların kanunla bir alâkası yok. 
Siz her kanunda bir başka mevzuu buraya getiri
yorsunuz. 

ALI FAHRİ IŞERl (Devamla) — Müsaade 
buyurun, bunların bu kanunla alâkası vardır, hem 
de yakînen alâkası vardır. (Şiddetli gürültüler). 
(Alâkası yok sesleri). Müsaade buyurun, bu ka
nundan istifade edecekler kimlerdir, bunları ko
misyonda da mevzuubahis ettim. (Gürültüler). 
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i RE IS — Rica ederim, eğer kanun mevzuu ile 

alâkalı hususlar dışında konuşursanız sözünüzü 
keseceğim. 

ALt FAHRİ IŞERl (Devamla) — Peki efen
dim. Bunlardan istifade edecekler esasen takaü-
diyelerine bir iki sene kalanlardır. Ne maksatla 
yapıldığını komisyon da bilir. Memurların daha 
dün maaşlarına zam yaptık. Bir daha yaparsak 
millet bize güler arkadaşlar. (Gürültüler, ne alâ
kası var sesleri). Eğer terfih düşünüyorsak az 
maaşlı memurları düşünelim. Polislerin eline 170 
lira para geçiyor. 170 lira alanların terfihleri 
cihetine gidelim. Zaten bunlar yarın emekliye 
ayrılacaklar, bu lâyiha bu maksatla geliyor, sizi 
iğfal ediyorlar. Ben ikaz ediyorum. (Gürültü
ler. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Halil Im-
re (Sivas) — Muhterem arakdaşlar, bu mevzuda 
da, bütün kanunların tedvininde olduğu gibi, yük
sek iradenizin, her mütalâa ve tetkikin üzerinde 
olacağını elbette takdir ederim. Fakat böyle bir 
irade ve böyle bir karar izhar edilmezden evvel 
huzurunuza ve tetkikmıza arzetmiş olduğumuz 
kanunun mucip sebeplerini bir kere arzetmeyi va
zife telâkki etmekteyim. 

Yapılan iş nedir, Hükümet neyi istihdaf et
mekteydi, içişleri Komisyonu buna ne mahiyet 
vermiştir? Bütçe Komisyonu Hükümet teklifi ile 
içişleri Komisyonunun tadiline hangi mütalâa ile 
iltihak etmiştir? Bunları arzetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, lâyiha, 12 nci dere
ceden yani 25 lira maaştan başlayıp, 50 lira maa
şa kadar devam eden beş sınıf içindeki 1780 aded 
birinci ve ikinci sınıf âmir, komiser, sivil komi
ser ve sivil muavinlerden ibaret teşkilâtı birer de
rece terfi ve terfih ettirmiş bulunmaktadır. 

11 ve 12 nci dereceler kalkıyor, 10, 9, 8, 7 de
receden ibaret, dört derecelik bir kademe artışını 
Hükümet bir lâyiha halinde huzurunuza sevket-
miş bulunmaktadır. Arkadaşlarım, bu hususta 
dikkatinizi şu noktaya çekmek isterim : 

Bütçe Encümeninin mütalâasına aykırı müta
lâalar arasında bir rütbe tenzili, bir maaş tenzili 
gibi vehim ve mütalâalar vardır. Bu katiyen 
varit değildir arkadaşlar. 50 liralık kadroda-
'kiler, zaten kanunu mahsusla üst derece tatbiki 
suretiyle, 60 - 70 lira almaktadırlar. Bilhassa 
tekrar dikkatinize arzederim, bu kanunla iki 
üst derece tatbiki suretiyle 80 almaya zemin 
ihzar edilmektedir. Hiçbir kimsenin ne yıldı-
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zi, ne rütbesi, ne de aldığı maaş asla tenzil I 
edilecek değildir. Bu yoldaki sızıltılar katiyen 
mavakaa ve hakikata ve bu kanunun hedefine 
mutabık değildir. 

Bu itibarla içişleri Komisyonu ne yapmış-
tır? İçişleri Komisyonu, 60 lirada birleşen 140 
polis komiserini, kadro anlayışı ve zaruretiyle 
yeni bir elden geçirme ile bir kademe daha yu
karıya yükseltmiş, 70 verelim demiştir. Ve
rilemez mi? V'erilebilir, fakat bu dâvayı rasyo
nel olarak halletmez. Çünkü bunlar muvakkat 
tedbirlerdir. Zira deniliyor ki, « efendiler, fi
lân adedde komiser şu sınıfta beş sene kalmak
tadır, kendisindem sonra gelen muavini bir 
müddet sonra aynı dereceye gelecektir ». 

Arkadaşlar, bu mahiyeti eşyanın zorlamasın-
dadır. Bugün 70 lik bir kademe dahi ko
nulsa iki sene sonra 60 ların 70 almaları, bu de
receyi . iktisabetmeleri halinde 70 tekilerin, 80 
e yükseltilmesi mantiki imkânı bulunabilecek 
midir? Onun için bugünden tedbir almak lâzım
dır. Bu sınıf emniyet müdürlerinin dereceleri 
50 - 80 e kadar devam etmekte idi. Yani bir 
bölgenin bütün emniyet ve asayişi ile meşgul ye% 

ondan mesul olan adamların dahi maaşları bu 
seviyede olmadığına ve bu maaş. ve teşkilâta mü
tedair kanunları bir hizmet vahdeti ve bütün
lüğü içinde mütalâaya ihtiyaç olduğuna göre 
her hâdise karşısında semahatimizi şu veya bu 
istikâmette tahrik ve o istikamette istimal hu
susunda, bir parlamento üyesi olarak, tahmin 
ederim iki, pek rahat rahat rey kullanamayız. 
Eğer maksut bir âmme hizmetini Devlet teşki
lâtı içinde her sıkıntıda bir kadro ihdası yo-
liyle seneden seneye yükseltmek ve böylece 
bütçeye daha ağır yükler tahmil etmek^ ise bu
nu pekâlâ bu veya her hangi başka bir kanu
nun metni ve mevzuu içinde temin ötmek müm
kündür. Bugün için her hizme'tin, kendi kate
gorisinde alabileceği, âzami nimetini tesbit et
mek kanun vâzıı olarak hepimizin vazifesi ve 
borcudur. Bir komiserin, her hangi bir memu
run zaman içinde kadrosuzluk yüzünden dara
lan terfi ihtiyacını ve lüzumunu, böyle hususi 
kanunlar ve muvakkat tedbirlerle değil, an
cak umumi hizmetliler ve Umumi Teşkilât Ka
nunu ile, 'bir maaş teadül ve tesviyesi, yani Ba
rem Kanunu ile karşılıyalbiliriz. Binaenaleyh 
bugün bu sahadaki sızıltılardan dolayı, raporu 
kifayetle tetkika imkân ve vakit bırakmadan j 
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alınacak bir kararla umumi hizmetlerde kül
fetlerin genişlemesi ile bütçede bir rahne açıl
ması mümkündür. Bu itibarla bütün Devlet 
hizmetlerini sektör sektör mütalâa etmemeli, ni
meti ve külfeti tamamiyle Devlet hizmetlerinin 
bütünlüğü içinde ayarlamalıdır. Elbetteki, yu
karda da arzettiğim gi'bd, * Yüksek Heyetiniz, 
bu raporun esbabı mucilbesi içindeki mâruzâtı
ma rağmen, komisyon raporuna iltifat etmiye-
rek, tashihi için bir irade dzhar edecek olursa 
elbetteki onu da biz komisyon olarak tetkika 
mecbur olacağız arkadaşlar. 

BEİS — Sıtkı Atanç. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — HaMl İmre ar

kadaşımız bu işi muazzam bir mesele haline so
karak huzurunuza getirdi. 'Hâdise gayet ba
sit ve kısadır. Hükümet ne istedi, içişleri Ko
misyonu ne yaptı, Bütçe Komisyonu ne yaptı? 

Hükümetin istediği şudur : Hükümöt, 3656 
sayılı Kanunun A cetvelinde değişiklik istiyor. 
Cetvel ne idi? Burada birinci sınıf emniyet 
âmiri 50 tane ve 50 şer lira maaşlı olarak 'gös
terilmişti. Bu emniyet âmirleri iki sınıftı, ikdn-
ci sınıfı da 76 tane idi ve 40 lira maaşlı idi. 
Hükümet iki sınıfı birleştirdi, 'getirdi, emniyet 
âmirleri 140 tanedir ve 60 şar lira maaşlıdır, 
dedi. Bundan başka yapılan bir değişiklik 
yoktur, değişiklik ne Bütçe Komisyonunun de
ğiştirilişinde, ne Hükümet lâyihasında vardır. 
Hükümetin teklifi Bütçe Komisyonunca aynen 
kabul edilmiştir. 

Halil Imre arkadaşım diyor ki, kimsenin 
rütbesini geri almıyacağız. öyle ise arkadaşla
rım iyi 'okumamışlar. Birinci sınıf, ikinci sı
nıfla birleştirilirken bir yıldızı sökülecektir, 
çünkü birleştirilmiştir. Binaenaleyh başkomi-
ser, komiser, komiser muavini değişmiyor, yal
nız emniyet âmirleri birleştiriliyor. Bu ise hak 
ve adalete uygun değildir. O arkadaş belki on 
senede o rütbeye varacaktır. Niçin tefrik ya
pılmıyor ? 

Binaenaleyh içişleri Komisyonunun yapmış 
olduğu tefrik tam mânasiyle yerindedir ve ada
lete uygundur. 

REİS — Bu mevzuda verilmiş birkaç takrir 
var. Okutacağım, sonra Hükümete söz verece
ğim. 

Yüksek ReisLiğe 
Şifahen arzeylediğim esbabı mucibeye bina-
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en İçişleri Komisyonunun tesbit ettiği şekilde 
iki sayılı cetvelin müzakere ve oya konmasını 
arz ve teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
ıSıtkı Atanç 

Yüksek Başkanlığa 
Emniyet âmirlerinin 60 ve 70 lira asli maaş 

'olarak kadrolaştırılmasmın reye arzını istirham 
eylerim. 

Afyon Mebusu 
Avni Tan 

RE'tS — içişleri Vekili. 

İÇİŞLERİ VEKlLl ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; birinci 
sınıf emniyet amirliği ile ikinci sınıf emniyet 
amirliği (bugün fiilen ve kanunen mevcuttur. 
Bunların maaş farklarıda bugün 40 ve 50 ola
rak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Burada dik
kate alınacak husus maaş farklarına kademeli 
olarak bir zam yapmaktan ibaret olacaktır. 
Gerçi biz Hükümet olarak bunu teklif ettiğimiz 
zaman bunları tevhidetmek yoluna gitmiştik; 
fakat düşüncemiz burada külfeti mümkün ol
duğu kadar azaltmak maksadına matuftu. Fa
kat arkadaşların, hizmet olarak yaptıkları tek
life iştirak etmek yerinde olur kanaatindeyim. 
Malî külfet farkını da tetkik ettik, yalnız 50 
bin lira kadar tutmaktadır. Onun için teklifi 
veren arkadaşlara iltihak etmekteyim. (Alkış
lar}, 

RElS — Müfit Erkuyumcu buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim kısaca arzedeceğim; Halil Imre dediler k i : 
«rütbe tenzili, yaka sökmek mevzuubahis de
ğildir». 

Hakikaten mevzuubahis değildir. Yüksek 
Meclisinizin nazarı dikkatini celbederim o şekle 
göre senelerden beri emniyet amirliği yapmak
ta olan eski bir Emniyet Âmiri ile mesleke ye
ni intisabetmiş bir arkadaşın aynı maaşı alma
ları icabeder ki bu adalete uygun değildir. 

Malî bir külfet tahmil etmediğine, Hükü
met de buna iştirak ettiğine göre Bütçe Komis
yonunun da bu teklife iştirak etmesini rica 
ederim. ! 
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REİS — Mahmut Güçbilmez, buyurun. Tak

ririn aleyhinde mi konuşacaksınız 
MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Bolu) — Arka

daşlar, bu işin Bütçe Komisyonunda raportörü 
bendenizdim, fakat komisyonun raporunda im
zam yoktur, o itibarla sözcü olarak konuşacak 
değilim. Uzatmıyacağım, birçok arkadaşlar bir
çok güzel şeyler söylediler. Bendeniz de adar 
letin, hakkın, her şeyin bu iki sınıfı ayırmakta 
olduğuna inanıyorum. Bu takririn, desteklen
mesini bendeniz de arz ve rica ediyorum. (Al
kışlar). 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Vaziyet tavazzuh etmiştir, müzakerenin ki

fayetini arz ve teklif ederiz. 
Afyon Mebusu Erzurum Mebusu 

Avni Tan Memiş Yazıcı 

REÎS — Takriri oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhtelif takrirler vardır, bu arada en aykırı 
teklif içişleri Komisyonun, teklifine mer-but cet
velin müzakere edilmesine aittir. O takriri tek
rar okutuyorum. 

(Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'm takriri tek
rar okundu). 

REİS — Arkadaşımızın teklifi veçhile mad
dede mezkûr iki numaralı cetvelin yerine içiş
leri Komisyonunca hazırlanan cetvelin konul
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi maddeyi cetvelle tekrar okutuyorum: 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmında de

ğişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30.VI.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emni'yet Umum Müdürlüğü kısmından 
ilişik (1) sayı/lı cetvelde derecesi, memuriyet un
vanı, aded ve maaşları yazılı memuriyetler çıka
rılmış ve yerine, ilişik (2) sayılı cetveldeki dere
ce, memuriyet unvanı, aded ve maaşları yazılı 
memuriyetler eklenmiştir. 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

6 Birinci sınıf emniyet âmiri 50 70 
7 ikinci sınıf emniyet âmiri 90 60 
8 Üniformalı ve sivil başkomiser 215 50 
9 Üniformalı ve sivil komiser 375 40 

10 Üniformalı ve sivil komiser 
muavini 1050 35 

™ RElS — Bu maddeyi İçişleri Komisyonunun 
metnine bağlı 2 sayılı cetvelle birlikte reyinize 
arzediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Madde 

» bu cetvellerle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

RElS — Maddeyi reyinize srzedîyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RE IS — Maddeyi reyinize arzediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tümü hakkında söz Cezmi Türk'ündür. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; maa-

. lesef, Türkiye'de terfihe müstahak ve muhtaç 
olan vatandaş zümreleri ve grupları çoktur. Dev
let hizmetinde bulunan ve emniyet hizmetinde ça
lışanlar, diğer birçok zümrelere nazaran terfihe 
hakikaten hak kazanmış durumdaydılar. Bu mes
lek zümresine yapılacak terfihe mütaallik aldığı
mız kararlara kalben ve fiilen iştirak etmekte
yim. 

Yalnız, bu vesilei hasene ile emniyet âmirleri-
* mizden de, vergi mükelleflerini temsil eden bîr 

milletvekili olarak, bu terfih vesilesiyle bâzı ri
calarda bulunmak isterim. 

Memleketimizde maalesef emniyet hizmeti se
nelerce pek yanlış bir zihniyetle idare ve icra 
edilmiştir. Mazinin bu kötü itiyatlarından bu 
hizmetin kurtarılması çabuk ve kolay olmamıştır. 
Bugün de, muhalif mebus olduğumuz için olacak, 
sizlerden daha çok bize şikâyet intikal etmektedir. 
Yer yer emniyet âmirlerinin icraatından, usulsüz
lüklerinden şikâyet eden, ıstırap çeken vatandaş
larımız vardır. Yüksek Meclisinizin, gittikçe her 
zümreye artacağını tahmin ettiğim, gani gani se-
mahatleriyle bu günden terfih ettirmekte olduğu-
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muz emniyet âmirlerimizden bilhassa, iktidar ne 
olursa olsun daima millet hizmetinde bulunmala
rını, parti farkı gözetilmeksizin vergi mükellef
lerini temsil eden meclisler taraimdan terfih edil
diklerini bir an hatırdan çıkarmamalarını rica 
ederim. 

Bu arada Hükümetten de rica ederim ki, Ba
rem Kanununiyle, Teşkilât kanunlariyle memur
ları terfih etmek mümkün, fakat türlü tâyin ve 
nakillerle memurları ayrıca terfi kademelerine 
tâbi tutmakta mümkündür. 

Yine maziden müdevver bâzı icraat şekilleri 
vardır. İstanbul Valisi ile Kars Valisi arasında 
maaşları aynı dahi olsa, refah, konfor, zevk ba
kımından büyük farkları vardır. Beyoğlu'nda 
çalışan bir emniyet âmiri ile Çemişkezek'te vazi
fe gören bir emniyet âmiri arasında da fark var
dır. Maalesef emniyet âmirlerinin nakil ve tâyin 
suretiyle seri hareket ettirilmeleri usulleri el'an 
devam etmektedir. 

Kendi seçim çevrem olan Adana ve Ceyhan'
dan mütaaddit misaller verebilirim. Hattâ bu ara
da Demokrat Parti iktidara geçtikten sonra bâzı 
emniyet âmirleri şu şu maksatlarla değiştirilmiş

lerdir ki, aslında muhalefete hizmet etmiş olduk
ları halde, cilvesidir memurlarımızın, bu çoğu
nun başına gelmiştir. Halk Partisinin devrinde 
demokrattır diye nakledilmiş, Demokrat Parti 
iktidarında da bu sefer Halk Partili zanniyle 
türlü nakil ve tahvillere tâbi tutulmuşlardır. Bil
hassa emniyet âmirleri üzerinde bu hal cereyan 
etmiştir. Muhalefetimiz esnasında Adana'da bize 
manen zahir olmuş emniyet âmirleri tanırım; ik
tidarımız zamanında, evvelce Halk Partili zan
niyle başka yerlere nakil ve tahvil edilmişlerdir. 

REİS — Cezmi Bey, esas üzerinden çıkmama
nızı rica ederim. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Tamamen esa
sın üstündeyim, Sayın Başkan. Evvelâ emniyet 
âmirlerinden ricada bulundum, partilerin değil, 
milletin hizmetinde olduklarını bilsinler dedim, 
sonra da Hükümetten ıttca etmiştim, «fekiM gibi yinle 
garip nakiller olmaktadır, ve bunların çoğunda 
siyasi tesirlerin muvakaa mutabık şekilde tatbik 
edilmediği görülmemektedir. 

Nihayet yine maziden müdevver kalan elleri 
bâzı kanunsuz işlere alışmış olan kimseler, yine 
de bu gibi haller olmaktadır, huzurlarınızda, bu 
gibi vatandaşların daima İnsan Hakları Beyan
namesi hudutları içinde, kalmalarını ve vatan-
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daşlara buna göre muamele yapmalarını bilhas
sa istirham ederim. Bilhassa son zamanlarda, mat
buata aksetmiş bulunmakla beraber, bâzı emni
yet âmirlerinin, halkımızın muhalif partiden 
olanlara hattâ matbuat mümessillerine takındık
ları dürüst tanırlarından! vıazıgeçmıedilkileıri 'görül
mektedir. Bunun millet vicdanının makesi olan 
Mecliste iyi karşılanmadığına emin olduğumu 
huzurunuzda emniyet âmirlerine tevcihi hitabla 
arzetmek isterim. 

Son sözüm şu olacaktır : 
Daima daha insani, daha vatansever, milletse-

ver tarzda hareket etmeli, suçlulara karşı dahi 
emniyet teşkilâtımız rahîm ve şefik olmasını bil
melidir. Çünkü milletimizin esas karakteri bu
dur efendim. 

REÎS — Aleyhte mi, Ali Fahri Bey?. 
ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Aleyhte. 

(Aleyhte bir kişi konuşur, bir arkadaş konuştu 
sesleri) , 

RElS — Aleyhte konuşulmadı, üzerinde ko
nuşuldu. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Ballibesir) — Muhte
rem arkadaşlar, kanun enirimde ve millet hiz
metinde çalışan emniyet âmirlerini, eımmiyet 
mensuplarımı her zaman takdir ve tebrik ede
rim. Falkatt bunun aksine büyüklerin hoşuna 
gidecek olanları ve bunlara alet olanları her 
zamıan temkiçledeceğim. 

Daha dün bir 'muhalefet partisinin yeni açı
lan binasının açılış merasiminde gazetecilere 
hakaret eden, İzmit'te gazetecileri tehdit eden 
böyle bir lemniyet âmiri zanımetımieyin Demokrat 
Partinin hoşuna gitmek için çalışıyor, daha 
dün Halik Partisinin <en önünde bulunan, hulul 
'etmesini bilen, kendisine dalkavukluğu sanat 
ittihaz eıden adamlar bu işin de başımda bulu
nacaklardır, bu feanunun' ilk ıhedefi bunları ter
fih «itmek oluyor. Bunlara benim gönlüm razı 
değildir arkadaşllar. ('Soldan, gürültüler). 

Bunlar o bölgenin emniyetini sağlamakla de
ğil, eğlenmekle vaikit geçiren, nahak yere bu 
milletin parasını alan, başka yere nakledildiği 
zaman gitmiyen.., (Soldan, gürüleüler). 

REîS — Fahri Bey rica ederim, şahıs me
selesi yapmayın, kanunun 'aleyhinde konuşmak 
içim söz laldınız. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Şahıs söy
lemiyorum, kanunun aleyhinde (konuşuyorum, 
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j çünlkü bu kanundan bu gibiler istifade edecek-
I lerdir. 

ıBAHA KOLDAŞ (Çorum) — Zabıta meımuır-
'larını tahkir etmeye hakkınız yoktur. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Tahkir et
miyorum, millete hizmet" edenleri, ıkendisini 
millete sevdirenleri takdire şayan buluyorum, 
fakat bu gibiler bumdan istifade 'ederlerse yazık 
olur bu millete, acırım. (iGürültüler), 

REÎS — Emekli Sandığı Kanunuma geçici 
bir madde eklenmesine dair teklif için yapılan 
oylama muamelesi ikmal edilmiştir. 

Emniyet memurları hakkımdaki lâyihanın 
tümünü oyunuza <arzediyorum. Kabul «demler... 
Etmiyeniler... Kabul 'edilmiştir. 

Lâyiha kanuniyet ıkesbetımiştir. 

3. — İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kü
tahya Mebusu İhsan Şerif özgen'in, Türkiye 

| Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak
kındaki 5509 ve 6120 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/572) [1] 

REÎS — 'Komisyon raporumda öncelik ve 
ivedilik teklifi vardır, öncelikle görüşülm esimi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyem var mı? Buyu
runuz. 

(ÎDARE ÂMÎRÎ ÎHSAN ŞERÎF ÖZGEN 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar; bu ka
nunu Emniyet Umum Müdürlüğü Kanununa 
mütenazır olanak Büyük Millet Meclisinin Em
niyet kadrosunu da aynı seviyeye çıkartmak 
içim teklif lettik. Tasarıda emniyet âmirlerinim 
maaşı 60 tır. Bizde de bu esas kabul ledilmişti. 
Biraz evvel Heyetiniz emniyet âmirlerinin ma
lasını 70 olarak tesbit etti. Meclis kadrosun
daki emniyet âmirlerinin maaşlarımın da 70 ola
rak kabulünü riea ediyorum. Bu hususta bir 
takrir takdim ediyorum, kabulümü rica ederim. 

REÎS — Tümü hakkımda başka söz istiyeni 
yok. Maddelere geçilmesini kabul 'edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul 'edilmiştir. 

[1] 48 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teş
kilâtı hakkındaki Kanuna bağlı cetvelde deği

şiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları Teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelin Emniyet Amirliği kısmından 
ilişik (1) sayılı cetvelde derece memuriyet 
unvanı, aded ve maaşları yazılı memuriyetler 
•kaldırılarak yerine, bağlı (2) sayılı cetvelde 
derece, memuriyet unvanı, aded ve maaşlrı ya
zılı kadrolar konulmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim esbabı mucilbeye mebni 

Büyük Millet Meclisi Emniyet Amirliği kadro
sunun da 70 lira olarak kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Kütahya mebusu 
îdare Amiri 

îhsan Şerif özgen 

REÎS — Komisyonun bir mütalâası var mı? 
(Yok sesleri). Takriri reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Emniyet Amirliği kad
rosunun da 70 lira olması suretiyle maddeyi 
reylerinize arz'ediyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
meriyete girer. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yürütür. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. Tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 

4. — Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/666) [1] 

REÎS — Komisyon raporunda tasarının ön-

[1] 55 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. 
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] çelik ve ivedilikle görüşülmesi kaydedilmekte

dir. 
öncelikle görüşülmesini reylerinize arzedi

yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isiyen? 
Müfit Erkuyumcu. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, yüksek huzurunuza gelen 
tasarı öteden beri memlekette büyük bir ihti
yaç teşkil etmekte olan kat mülkiyetine cevap 
vermektedir. Fakat Medeni Kanunun tadili su
retiyle bir kat mülkiyeti hususu düşünülme
miştir, böyle bir ihdas yoktur. Lâyiha diğer 
dünya milletlerinde yapıldığı gibi, tapu sicil 
muhafızları tarafından resmî senet tanzim edil
mesi ve senedin tapu siciline şerh verilmesi 
esasına dayanmaktadır ki, bu suretle yapıla
cak muamele kat mülkiyeti ihtiyacına cevap 
verecek ve bir boşluğu dolduracaktır. 

Böyle bir tasarıyı Meclise getirdiğinden do
layı Hükümete teşekkür ederim. Yalnız tefer
ruat teşkil edecek bâzı hususlarda taleplerim 
olacaktır. Bunları maddelerin müzakeresinde 
arzedeceğim. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Başka söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini reylerinize arzedi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin 
Değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 26. — Mülkiyete, mülkiyetin gayrı 
ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarla
rı arasında bunlardan birinin veya birkaçının 
bu arz üzerinde mevcut veya inşa edilecek bi
nanın muayyen bir katından veya dairesinden 
veyahut müstakillen istimale elverişli bir bölü
münden münhasıran istifadesini temin gayesiy
le, Medeni Kanunun 753 ncü maddesi hüküm
lerine göre, irtifak hakkı tesisine veya tesisi 
va'dine mütedair resmî senetler Tapu Sicil Mu-
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hafızları veya memurları tarafından tanzim 
edilir. 

Alâkalıların isteği halinde resmî senedi tan
zim için memurlar ikametgâhlara giderler, bu 
sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmî 
senedi yapmak için ikametgâha gitmiş olan me
mura tebliğ olunur. 

Resmî senedi taraflarla iki şahit imzalar. Şa
hitlerin şahadet ve tariflerinde şüpheli bir hal 
görüldüğü takdirde senedi yapan memur başka 
şahit istiyeceği gibi fotoğraflarını da arayabi
lir. 711 sayılı Kanun mucibince yapılacak akit
lerde de böyledir. 

Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı 
tesisi vaitleri tapu siciline re'sen şerh verilir. 
Bunlardan irtifak hakkı tesisi va'dine mütedair 
resmî senetler tapuya şerh verilmekle, taallûk 
ettiği gayrimenkulun sonraki mâliklerini de il
zam eder. 

Noterlik Kanununun 44 ncü maddesinin B 
bendi mucibince noterler tarafından tanzim edi
len gayrimenkul satış va'di sözleşmeleri de ta
raflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh 
verilir. 

Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapıl
maz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil 
edilmezse işbu şerh tapu sicil muhafızı veya 
memuru tarafından re'sen terkin olunur. 

REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, birinci madde esas itibariyle 
gayet yerindedir, kabulü lâzımdır. Ancak ben
deniz maddede bâzı noksanlıklar görüyorum. 
Bir defa bu mevzuda en çok mevzuubahis edilen, 
düşünülen mesele şudur: Kat mülkiyeti kabul 
edildiğine göre bundan ilerde doğacak ihtilâf
lar nasıl halledilecektir; 

Gayrimenkul müşterek mülkiyet şeklinde 
tapuda kayıtlı olduğuna göre Medeni Kanun 

. hükümleri içinde hissedarlar arasında tamir
den ve saireden mütevellit ihtiâflarm halledil
mesi lâzımğelecektir. Ancak bu gibi senetle^ 
ri tanzime yetki verdiğimiz tapu memurlarına 
bidayette senedi tanzim ederken hissedarların, 
gayrimenkulun tamiri ve saire hakkında karar
laştıracağı şartları da tapuya tescil «tm»k üze
re senette bu gibi şartların tasrih edilmesi ve 
senede yazılabilmesi imkânmı vermek; ilerde 
zuhuru muhtemel ihtilâfların hallinin daha ko-
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I lay temin edilmesi 'bakımından , lüzumludur. 

Bendeniz maddeye böyle bir fıkra eklenmesi 
için bir takrir verdim, kabulünü rica ediyorum. 

ikinci bir takrir daha veriyorum, aynı gay-
rimenkulden istifade edenler arasında kat mül
kiyeti esası tanınmakla beraber ayrıca birbiri
nin civarında bulunan gayrimenkullerde Mede
ni kanunda servitüd tâbir «dilen irtifak hak
ları tesis edilmesine dairdir. Bu esasen Medeni 
Kanunda tanınmıştır. Senetlere bu gibi şartla
rı dercetmeık suretiyle kat mülkiyetinde olduğu 
gibi, bu gibi şartları tescile mütaallik senetlere 
dercolunursa tatbikatta kolaylık olur. Komis
yon, Sözcüsü ile görüştüm; bu noktadaki talebi
mi komisyon da kabul etmektedir. 

Medeni Kanun hükümlerine göre birbiri 
üzerinde servitüd (tesisi ve tapu siciline tescil 
edilen bu gibi irtifak hakları da muteberdir. 
Bu gibi hakların tapu memurlarınca yapılacak 
tescile mütaallik senetlere de dereedilmek su
retiyle kabul 'edilmesini ve bu mevzuun da ka
nun çerçevesi içinde halledilmesini teklif edi
yorum. Buna dair takririmi de sunuyorum. 
Her iki takririn kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi için (273) oy verilmiştir, 
(272) aded kabul, (1) re't vardır, tasarının ka-
nunluğu (272) 'oyla kabul edilmiştir. 

REÎS — Mücteba Iştın. 
MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Efendim, 

Müfit Bey arkadaşımızın konuşmalarından son
ra gerek Hükümet ve gerekse komisyon sözcü
sü arkadaşımız sükût etmemiş olsaydı, huzurla
rınızı tasdi etmiyecektim. Müfit Bey arkada
şımız bu kanunu (Ka't Mülkiyeti Kanunu) ola
rak tavsif etti. Bendeniz bu noktanın zabıtla
ra geçmesi bakımından faydalı gördüm. Bu 
kanun Kat Mülkiyeti Kanunu değildir, irtifak 
hakkını tesis ve tapu kayıtlarına şerh verilme-
sidir. Kat mülkiyeti bambaşkadır. Medeni Ka
nun kat mülkiyetini bünyesinde almadığı için 
buna dair çalışmalar devam etmektedir. Ko
misyon tarafından Medeni Kanunun değiştiril
mesine ait olan çalışmalar bittikten sonra Kat 
Mülkiyeti Kanunu da birlikte çıkacaktır. Bu 
cihet teşekkül etmiş olan komisyonun tetkikle
rinde bulunmakladır. Binaenaleyh bu kat mül
kiyeti değil, ancak irtifak hakkını tesis ve ta-

I pu kaydına şerh verilmesinden ibarettir. Esa-
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sen birinci madde bu hususta sarahaten şöyle 
demektedir: 

(Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni hakla
ra ve müşterek bir arzın hissedarları arasın
da bunlardan birinin veya birkaçının bu arz 
üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın mu
ayyen bir katından veya dairesinden veyahut 
müstakillen istimale elverişli bir bölümünden 
münhasıran istifadesini temin gayesiyle, Medeni 
Kanunun 753 ncü maddesi hükümlerine göre, ir
tifak hakkı tesisine veya tesisd va'dine müteda
ir resmî senetler tapu sicil muhafızları veya 
memurları tarafından tanzim edilir.) 

Bundan da açıkça anlaşılıyor ki, yapılan 
bir binanın bir bölümünde bir hakkın tesisin
den ibarettir. Bilhassa bu noktayı arzederim. 

RElS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim ; Mücteba Iştm arkadaşımız benim konuş
mamı iyi dinlememiş olacak. Ben bu kanun 
kat mülkiyetini kabul ediyor, demedim. Kat 
mülkiyeti ihtiyacına cevap veriyor, dedim. Ha
kikaten de öyledir. îzah ettim, dedim ki; Ibir 
gayrimenkul üzerine, diğer gayrimenkul lehine 
tahmil edilen mükellefiyeti tarif edenler ser-
vitüdün tapu siciline tescili suretiyle kat mül
kiyeti ihtiyacına cevap veriliyor. Bu, Medeni 
Kanun hükümlerine uygundur. 

Sonra, diğer tekliflerim de tamamen ihti
yaçların mahsulü olarak ileri sürülmüştür. Gay-
rimenkullerin hissedarları arasında, bilhassa 
tamiri noktasından birçok ihtilâflar çıkabilir. 
İşte hazırlanacak senede bidayette hissedarlar
la ihtilâfların ne şekilde halledileceğine dair 
kayıtlar koymalarla ihtilâfın kolayca mahkeme
lerde hallini temin etmesi bakımından zaruri
dir. Takririm de bu ihtiyacı temin için sunul
muştur. 

REİS — Şimdi, iki takrir vardır, okuyoruz: 

Reisliğe 
Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin değişti

rilmesini istihdaf eden tasarıda muaddel 26 ncı 
madde metninin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Müfit Erkuyumcu 

Madde 26. — Mülkiyete, mülkiyetin gayrı 
ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları 
veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahip-
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leri arasmda bunlardan birinin veya birkaçının 
o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edi
lecek binanın muayyen bir katından veya da
iresinden yahut müstakillen istimale elverişli 
bir bölümünden münhasıran istifadesini temin 
gayesiyle Medeni Kanunun 753 ncü maddesi 
hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya 
tesisi va'dine mütedair resmî senetler tapu si
cil muhafızları veya memurları tarafından tan
zim edilir. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzedilen sebeplere binaen, madde

ye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Müfit Erkuyumcu 

Resmî senede, gayrimenkulun tamiri hak
kında alâkalıların kararlaştıracağı şartlar da 
yazılabilir. 

KOMİSYON ADINA HÎDAYET AYDINEB 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, raporumuz
da belirttiğimiz veçhile bilhassa son harbten 
sonra mesken ihtiyacı itibariyle kat mülkiyeti-
ne doğru gidilmiştir. Bunun için iki şekil tat
bik edildiği görülür. 

Kat mülkiyetini tam olarak kabul eden Al-
jnan sistemi, 1951 tarihli 64 maddelik mufassal 
bir kanunla tesise gidilmiştir. Diğer sistem ise 
İsviçre sistemidir ki tizim bu kanunla tesis et
mek istediğimiz sistemdir. 

Alman sistemini biz kabul edemedik. Çünkü 
onda artık bir satıh kadastrosu yerine bir ha
cim kadastrosu yer almakta; bu da birtakım tafsi
lât ve yeni fennî mesaiyi mucip olmaktadır. Bil
hassa Medeni Kanunumuzdaki ayni haklara ait 
olan hükümleri birçok noktalardan değiştir
meyi münteçtir. Binaenaleyh, Alman sistemini 
kabul edecek vaziyette olmadığımız için İsviçre 
sistemine gitmiş bulunuyoruz. İsviçrede bu Fe
deral Meclisin Kanton makamlarına verdiği bir 
emirle temin edilmiştir. Bizde ise vuzuh ve sa
rahat icabettiği ve bir de memurları mesuliyet 
endişesinden kurtarmak için Hükümet bu lâyi
ha ile huzurunuza gelmiştir. 

Lâyiha esas itibariyle, Kanunu Medenimiz
de mevcut olan irtifak hakkı ile müşterek mül
kiyetin mezemden doğmuş bir sistemdir. Esa
sen Kanunu Medenimiz irtifak hakkını kaitıul et-
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mistir. İrtifak hakkı ile müşterek mülkiyetin 
mezemden doğmuş olması itibariyle hissedarlar 
arasındaki münasebeti, Kanunu Medenimizde 
müşterek mülkiyetin idaresi hakkındaki hüküm
ler temin edecektir. Şu vaziyet karşısında irti
fak hakkının tesisine dair mukavelelerde, Mü
fit Erkuyumcu arkadaşımızın beyan ettikleri 
gibi, ileride zuhur edecek tamirat ve saire gibi 
şeylerden husule gelecek ihtilâfatı tarafların 
mukavelelerinde dercedebimeleri tabiîdir. 

Kanun bunu menetmemiş olduğuna yöre ya
pılsın diye söylemeleri bizce hüsnü zaittir, lü
zum yoktur. 

Diğer tekliflerine gelince: 
Efendim, kabul edilen ibu sistemin büyük 

faydası ve neticesi şudur: 
Medeni Kanunumuz irtifak hakkını kabul 

etmiş fakat irtifak hakkı tesisi va'dini kabul 
etmemiştir. Bu madde ile irtifak hakkı va'dini 
temin etmiş bulunuyoruz ki, tarafların tapuya 
şerh verilerek teyidedilmiş bir sözleşmeleri olmaz
sa müeyyidesiz kalarak cayıp haksızlık yapa
bilirler. 

İkinci fıkra da şudur; bu^'in kanuna göre ir
tifak hakkı ancak mevcut bir bina üzerinde kuru
labilir. Mevcut olmıyan biı -ı için tapu memuru 
irtifak tesis etmez. Bizim m animizde vücut bu
lacak binalar için irtifak hakk tesis vadisi kabul 
etmişizdir. Bir de bugün h, -birine muttasıl 
gayrîmenkullerde irtifak haklanın tescili müm
kündür. Birbirine muttasıl gayrîmenkullerde ha
len mevcut olmıyan bir yer için irtiiY \akki 
tesisi va'dini imkân altına koyan Müfıı Erku
yumcu arkadaşımızın birinci teklifini, yani, bir
birine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasın
da cümlesini ilâve eden metni k<: misyon olarak 
kabul ediyoruz. 

Demin arzettiğim gibi, tamirat ve saire mas
raflarına ait olan şartları tescil edilebilir şeklin
deki teklifi zaten tabiî gördüğümüz için hüsnü-
zait addediyoruz. Filhal iştirak etmiyoruz. 

Heyeti muhteremenin takdirine arzediyoruz 
efendim. 

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

Efendim, bu kat mülkiyeti mevzuu pek lüzumlu 
bir şeydir, onda şek yoktur. Yalnız kullanılan 
ibare maksadı temin ediyor mu? İlerde birtakım 
müşkülât zuhur edip de bu kanun bir 15^1 mey
yit halinde kalmasın, bundan indise ederim. 
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Bakınız burada, (münhasıran istifadelerini 

temin gayesiyle) diyor. Fakat alt tarafında da 
(Medeni Kanunun 753 ncü maddesi hükümlerine 
göre irtifak hakkı tesisi) nden bahsedilmektedir. 

İrtifak hakkı Kanunu Medeniye göre, mülki
yete bütün olarak istifadeye şâmil olamaz. Bu 
ancak eski hükümlere göre, hakkı mesel ve saire-
den istifadeye matuftur. Yarın irtifak hakkı ve
rilecektir, bu. irtifak hakkı üzerinde kanun şun
dan, bahsetmektedir. Binaenaleyh ayında mülki
yeti tesise matuf olamaz; bu gayeyi temin ede
mez diye Temyizin tereddüt etmesi ve dolayısiyle 
bu müessesenin işlememesinden ben şahsan endişe 
ediyorum. Binaenaleyh komisyonun bunu tat
minkâr bir şekilde izah etmesi lâzımdır. İlerde 
olabilir ki, Temyiz zabıtları getirtir, tetkik eder. 
Kanunu Medenideki irtifak hakkı mefhumunun 
DU noktadan yeni bir mânaya alınması şeklînde 
bir maksat takip edildiği komisyonca izah edilir 
ve zapta geçerse bir dereceye kadar faydalı olur 
zannediyorum. Aksı takdirde buradaki irtifak 
tabiriyle irtifak hakkı maksuttur diye bunun 
muallâkta kalmasından tereddüt ediyorum. Bu 
tereddüdün izalesini istirham ederim. 

REİS — Müfit Erkuyumcu, buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — önce 

Hâmid Sevk< Bey konuşsun. 
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Efen

dim; zaruret bu kanunu huzurunuza getirmiştir. 
Bu, bilhassa büyük şehirlerde âcil ve mübrem bir 
ihtiyaç halinde kendisini göstermektedir. Teklif 
çok güzeldir, yerindedir. 

Müfit Erkuyumcu arkadaşımızın meseleyi 
vâkıfane tetkik ederek verdiği her iki takriri, cid
den alâkalıları, bilhassa noter ve tapu memur
larını tenvir edecek vaziyettedir. 

Muhterem Sözcü arkadaşımız Aydıner, «Hüs-
nüzait kabilindendir.» diyor. Eğer bu tâbirin 
mânası iyi anladımsa, iyilik ürerine iyilik, güzel
lik üzerine güzellik demektir. Medeni Kanundaki 
irtifaka ve intifaa taallûk eden hükümleri bilen
lerimiz azdır. Onun için; bugün biz kanunlarda 
vuzuha ve hattâ mümkün olursa tenvir ve tekide 
doğru gitmek mecburiyetindeyiz. Çünkü hayatı 
memuriyet boyunca temşiyeti umurda bulunan 
insanların iktidarları bilinmektedir. (Evet hüs
nü zait kabilindendir ama filhal iştirak etmiyo
ruz) sözünde derin bir tenakuz mevcuttur. Yani 
hüsriüzaiti, fazla iyiliği istemiyoruz demektedir. 
Kanunu Medenide mektuben malûm bir hakikat-
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t ı r : Notere gidildiği zaman mukavele yapılır, 
âkıdlar dilediği gibi kanunun menetmediği hü
kümler dairesinde izahlar yaparlar. Bundan gü-. 
zel düşünülmüş bir hüküm tasavvur edilebilir mi? 
Daima vuzuha gidelim, ışık verelim. Teklif doğ
rudur. İstiyorum ki, arkadaşım Hidayet Aydm-
er de bizi teyit edecek şekilde tekrar söz söylesin. 
Heyeti Aliyeniz hakemdir, kararını versin. 

Takrirler çok isabetlidir. 

REİS — Nihad Reşad Belger. 

NİHAD REŞAD BELGER (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, kat mülkiyetinin lüzum 

^ ve ehemmiyeti hakkında aramızda kimsenin iti
razı yoktur; getirilen kanun dahi her bakımdan 
kabule şayandır. Yalnız, Hamid Şevket beyin 
de söylediği gibi, bir az daha ışığa ihtiyaç var
dır. Tapu Sicil Muhafızlığının, filân binanın fa
lan katı falana aittir diye kaydetmesile iş hal
ledilemez. Birçok ameli tafsilât vardır, ihtilâf
lar, dâvalar, müşkülâtlar çıkar. 

Bu itibarla bendeniz yakında yüksek tasdi-
kınıza arzedileeeğini umduğum (Sıhhi, Ucuz Ev 
Kanunu) projesine kat mülkiyetine dair 13 mad
delik bir ilâve yaptırdım. Ben kanun adamı de
ğilim. Onun için bu hususta en ziyade sahibi 
salâhiyet, bir zat olan, İstanbul Hukuk Fakül
tesi Medeni Hukuk Profesörü Ahmet Samim Gü-
vensoy'a 13 maddelik bir ilâve yaptırdım. Ben 
burada bu mâruzâtımın tafsilâtiyle başınızı ağ
rıtacak değilim. Tamirat meselesi sigorta, vergi 
meselesi ve dam, merdiven, asansör... ilâh, gibi 
müşterek masraflar meselesi nazarı itibara alın
mamıştır. Bunların nazarı itibara alınması 

. elzemdir. Komisyondan rica edelim proj emdeki 
bu kısmı tetkik buyursunlar ve bu cihetlerin 
ihmal edilmemesini ve fuzuli ihtilâflar ihdasına 
meydan verilmemesini rica 'ediyorum. • 

REİS — Hulusi Köymen. 

% HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar, Feridun Fikri Bey arkadaşımızın 
bu mevzuda dikkati çekmek üzere yaptığı ko
nuşma yerindedir. İrtifak hakkına* izafe edile
rek yapılmak istenilen bu tesis, Kanunu Mede-

, ninin 753 ncü maddesine atfedildiği müddetçe, 
tatbikatı felce uğrıyacak bir mahiyet arzeder. 
Çünkü bu arzettiğim madde irtifak hakkının 
hükmüne dayanır. O hükmün mâna ve şümulü
nü tâyin eder. Kanunu Medeni, bir gayrim en-
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külde irtifak hakkını, diğer gayrimenkulun 
aleyhine, o gayrimenkulun lehine bir kayıt ola
rak vaz'etmiştir. Halbuki burada binanın bü
tünlüğüne hiçbir halel gelmiyor. Bina tamam
dır, tekmildir. Tamamiyeti üzerinde hiçbir de-

t ğişiklik yapılmaksızın, hangi gayrimenkulun 
lehine, hangi gayrimenkulun aleyhine bir hak 
vaz'edildiği meselesi karşısında hukukan izah 
edilecek bir aydınlık yoktur. Medeni Kanuna 
bu derece aykırı olan bir kanunun tatbikatta 
faydalı olmıyacağma kaniim. Bu noktayı bil
hassa komisyonun nazarı dikkatine arzederim. 

REİS — Muhlis Tümay. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Efendim, ha
kikaten son zamanda ımeslkeaı ihtiyacının art
ması (karşısında bu teklif insana ışık tutan bir 
tekliftir. Gündemin son maddesinde bulunan, 
bu lâyihanın acele görüşülmesi karar altıma 
alındığı için bu çok mühim olan teklifi lâzım 
olduğu veçhile inceleımiye vakit bulamamışın
dır. 26 neı maddede, müşterek hissedarlar ken
di aralarında anlaşarak bir bina yapacaklar ve 
bunlar şahıslar namına tahsis edilecektir. Umu
mi bir derde çare ararken burada bir arzın yal
nız müşterek hissedarlarını düşünmüş oluyoruz. 

Mademki bir arz vardır ve bunun üzerine ımüş-
terelk bir bina yapılacaktır, bu vaziyette işti
rak edeceklerin hukuki durumlarını da düşün
mek lâzımdır. Meselâ bina üç katlıdır ve bun
lardan biri (A) ya tahsis edilmiştir. Burada 
(münhasıran) dendiğine göre bu kat kiraya 
verilemiyeeek midir? Sonra kendisi borçlu ise 
ve bu da bir mamelek 'Olduğuna göre, bu kat 
borca karşılık olamıyacak mıdır? Sonra, mi-
ıras durumu ne olacaktır? Malûmu âliniz, irti
fak hakkı mülkiyeti takyit eden bir haktır 
ve bu birtakım mükellefiyet tevlit eder. Bu 
mükellefiyet, ımameiek içinde nasıl mütalâa 
•edilecektir? Bunlar vuzuhsuzdur, bizi tatmin 
etmedi. Bu şekilde çıkarsa tatbikatta da fay
dalı olmıyacafctır kanaatindeyim. 

'SALAMÖN ADATO (İstanbul). — Muhte
rem arkadaşlar; irtifak hakkı, hukuk mefhu
muna göre iki gayrimenkul arasında bahis mev
zuu olabilir. Bu itibarla bir tek gayrimenku
lun muhtelif katları arasında irtifak hakkı te
sis edilebileceğini kabul etmek biraz zordur. 

Aydıner arkadaşımız Alman Kanunundan 
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'bahsettiler. Fakat kat mülkiyetini 130 seneden j 
beri kabuıl ©den memleket Fransa'dır. Kat mül
kiyeti Napolyon'un ihzar ettirdiği Kanunu Me
denide derpiş -edilmiş ve böyle bir mülkiyeti 
tanzim için lâzımgelen. hükümler vaz'edilmiş
tir. Bugün Fransa'ya gittiğimizde inşa edilen 
'bir binanın muhtelif katları hemen tapuya rap
tedilerek sati'lmaktadır. Bizde de böyle bir ih
tiyaç hissedilmektedir. Zannederim ki Halk 
Partisi iktidarda iken buna benzer bir tasarı 
komisyonca kabul edilmiş, fakat Heyeti Umu-
ımiyece reddedilmişti. Çünkü kat -mülkiyetinin 
esası hakkında ihtilâf tahaddüs etmişti. Kat 
mülkiyeti esasını kabul etmek zaruridir, fakat 
bu şeki'lde değil. Bu şekil, palyatif bir tedbir 
ve hattâ akitler arasında ve bir gayrimenkulu 
işgal ©den hissedarlar arasında birçok ihtilâf
lara sebebiyet verecek mahiyettedir. Mademki 
kat mülkiyetinin lüzumunu kabul ediyoruz, hiç 
olmazsa bugün gayet pratik -bir şekil almış 
olau ve 1'30 seneden beri Fransa'da tatbik edi
len kanunun esaslarını gözden geçirelim ve her 
k-esi tatmin edecek bir şekilde bir kanun hazır-
lıyalıım. 

KOMİSYON ADINA HİDAYET AYDINER 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, bu mevzu
da konuşan, bilhassa Hulusi Köymen ve Sala-
mon Adato arkadaşlarımız Kanunu Medeniye 
münafi bir teklif getirildiğini ifade buyurdu
lar ve Kanunu Medeniye münafi olan bu hük
mü koyacağımız yerde, Fransa'daki ve yahut 
Almanya'daki mevzuatı getirelim buyuruyor
lar. 

Bu konuşmalardan anlaşıldığına göre ar
kadaşlarımız işin esasını tetkik buyurmamışlar-
dır. Bu kanunu hazırlıyan, Adliye Vekâletin-
deki Kanunu Medeni Komisyonudur. Acaba 
Kanunu Medeni Komisyonu neye istinadetmiş-
tir ve bu teklif Kanunu Medeniye münafi mi
dir, değil midir? Bu hususlar raporumuzda işa
ret edilmiştir, fakat arkadaşlarımız tarafın
dan okunmadığı anlaşılıyor, isviçre Kanunu 
Medenisi mevzuatımızı teşkil eder. Orada ne 
yapılmıştır? Müsaadenizle okuyorum. 

Diyor ki : (Tapu murakabesi kanton ma-
kamlarına tebliğ edilmiştir.) 

Baylar, 
30 Mart 1951 tarihinde umumi müşavir Cot-

tiler - Lausanne ve diğer 16 milletvekili aşağı
daki takriri vermişlerdir : I 
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İnşaattaki masrafların gitgide pek fazla 

artması, bir gayrimenkulun heyeti umumiyesi-
ni elde etmek için yeteri kadar sermayeleri 
bulunmıyan pek çok kimselere gayrimenkul 
mülkiyetini iktisabetmeye imkân bırakmamak
tadır. 

Memleketimizdeki gayrimenkul mülkiyeti
nin büyük sermaye şirketlerinin ellerine geç
mesini önlemek için, gerek iktisadi, gerekse iç
timai bakımdan doğru ve hakkaniyete müste
nit bir gayrimenkul siyasetinin sevku idaresi- i 
ne imkân vermek suretiyle aksine olarak git
gide sayıları artan bir vatandaş zümresine ken
di ikametgâhlarının veya atelye ve yahut ma- J 
gazalarının sahibi olmalarına imkân vermek 
için Federal Meclis, ufki plân üzerinde, yani 
kat mülkiyeti üzerinden gayrimenkul mülkiye
ti mefhumunu kabul ettirmek maksadiyle bu 
bapta Medeni Kanun ile Tapu Sicil Nizamna-
mesindeki hükümlerin intibak ettirilmesi key
fiyetini gözden geçirmeye davet edilmiştir. 

21 Eylül 1951 oturumunda Millet Meclisi, 
vermiş olduğumuz izahatı esas tutarak bahse 
mevzu takriri ekseriyeti âra ile kabul etmiş
tir, yani : Halen Medeni Kanunun tadil edil
mesi zaruri değildir. Filhakika Medeni Kanun 
kat mülkiyetinin tesisine müsaade etmiyorsa 
bile, buna mukabil, alâkalılara, aynı iktisadi 
neticeleri haiz olan ve memnu hukuki inşaatı 
nazarı itibara almıyan başka tarzı hallere mü
racaat etmeye imkân vermektedir. 

Biz, bu tarzı hallere, tapu sicilli kanton mu
rakabe makamlarının dikkatini bilhassa çek
meye hazırız. Böylece bir evin katları üzerin
deki mülkiyet hakları, hak sahiplerinden biri 
için mülkiyet hakları gibi ve öteki hak sahibi 
için de kabili intikal ve ferağ şahsi bir irtifak 
gibi tescil edilebilirler. Tapu Sicil Nizamname
sinin 114 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında sa
rahaten derpiş edilmiş olan bu tarzı hal, buna 
rağmen ahvalin çoğunda her ikisi de bir irti- * 
fakın yalnız müntefi değil, fakat aynı zamanda 
sahibi de olmak istiyen her iki tarafın maksat 
ve niyetlerine cevap vermemektedir. Buna ise, 
binanın hedmi takdirinde, mülk sahibi olarak 
tescil edilmiş olan kimse mümtazen tercih edi
lecek şekilde, irtifakların müntefii olması hali 
de inzimam eder. 

tşte bunun içindir ki, federal tapu sicilinin 
kabulü esnasında eski kat mülkiyetleri emniyet 
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itibariyle, şahsi irtifaklarla bir mülkiyet kom
binezonu sayesinde çok kere Medeni Kanunda
ki tesislere ifrağ edilmiştir. Bu hususta şöyle 

| hareket edilmektedir : 
Muhtelif hak sahipleri, tapu kütüğüne, her 

birinin bina üzerindeki kendi haklarına teka
bül eden bir hisse ile müşterek malikler olarak 
tescil edilmektedirler. Aynı zamanda Medeni 
Kanunun 781 nei maddesine göre, hak sahibine 
bir yandan o ana kadar maliki bulunduğu ve-

^ yahut istikbalde ele geçirmek istediği mahalle
rin sureti katiyede tasarrufunu, öteyandan da 
diğer hak sahipleriyle birlikte müşterek mahal-

* lerden istifadeyi bahşeden irtifaklar ihdas edil
mektedir. Bununla aynı zamanda bakım veci
beleri de bir yoluna konulmuş olmaktadır. Ka
nun bu mülkiyete nihayet verilmesi talebini me
netmektedir. (Medeni Kanun, madde 650, fık-

' ra 1). 
Kanuni şüfa hakkı, Medeni Kanunun 680 nci 

maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine tevfikan 
bertaraf edilebilir. Bu suretle kat sahibine, 
şimdiye kadar binadaki hissesi olan ve neticeleri 
itibariyle değil, fakat yalnız hukuki bünyesi do-
layısiyle eski kat «mülkiyetinden farklı olarak 
gerçek gayrimenkul kanunu hükümlerine göre 
ferağ etmek veya her hangi bir suretle bir şeye 
bağlamak hakkı verilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biz kanunu Me
deniyi İsviçre'den aldık. İsviçre Millet Meclisine 
16 mebus müracaat ediyorlar diyorlar ki: başka 
memleketlerde kat mülkiyeti vardır, biz de sistemi
mizi buna irca edelim. Bunun üzerine Federal 
Meclis şimdi metnini okuduğum karan veriyor. 
Diyor ki, yeni hükümler kovmaya lüzum yok
tur, Kanunu Medenimizde irtifak hakkı vardır, 
eğer biz bunu şu şekilde yaparsak bu mümkün 
o^r diye kabul ediyorlar. Binaenaleyh, bâzı ar
kadaşların, bunun Kanunu Medeniye münafi ol-

* duğu hususundaki iddiaları varit değildir. 
Efendim, muhterem arkadaşlarımız bu kanu

nu Medeni maddesi zannettiler. Halbuki, bu 
kanun, tapu memurlarının, tapu sicil muhafızla
rının vazifesini gösteren bir kanundur. Bu ka
nunda ihtilâfların nasıl halledileceği sayıla
maz. Bu maddede Tapu Kanununun 26 ncı 
maddesine ait bir tadildir. Tapu sicil muhafız
larının vazifelerini gösterir. 

Demin de arzettiğim gibi ,bu teklifle ancak 
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tapu memurlarına bu vazifeyi tahmil ediyoruz. 
Bu sistem, müşterek mülkiyetle irtifak hakkı-

I nın meczinden doğmuştur. Müşterek mülkiyeti 
maliklerin nasıl idare edeceğine dair Kanunu 
Medenide hükümler vardır. Bu hükümler nok-
san ise tamamlanmalıdır. Keza bu sistem irti
fak hakkının mezcü tevhidi olması itibariyle, ir
tifak hakkına ait kanunun mııünssat hükümleri 
mevcuttur. Binaenaleyh, tapu memurlarının va
zifesini gösteren kanunda ihtilâl!arın nasıl hal
ledileceğini ifade etmek yersizdir. Şu veçhile 
irtifak hakkı tesisi suretiyle kat mülkiyetinden 
maksut olan gayenin ,dikkat edilsin; kat mül
kiyeti değil, kat mülkiyetinden maksut olan 
gayenin temin edilmiş olacağı muhakkak
tır. Bu, memleket ihtiyacına tekabül eder. 
Eğer bu sistem ilerde bizim millî ihti
yacımız için kâfi gelmezse, ki bunu Al
manlar 64 maddelik bir kanunla halletmiş* 
lerdir. öyle müstakil bir kanunla halletme
ye şimdi vaktimiz müsait değildir, onun için 
şimdi buna gidemeyiz arkadaşlar, çünkü bu va
ziyet, müstaceldir. Bugünkü tatbikat nasıl ce
reyan ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Me
selâ Taksim'deki falan apartmanın bir katı sa
tılıktır. Fiiliyat o apartmanın bir hissei şayi 
olarak satılmasıdır. Alan adamın bunun hangi 
katından ne şekilde istifade edeceğine dair si
cilde bir şey yoktur. Bunun için de kendi his
sedar olduğu gayrimenkul hakkında icar ve is
ticar mukavelesi aktediyorlar. O mukaveleyi ta-

| pu memurlarına tescil ettiriyorlar. Yani pamuk 
ipliğine bağlıyorlar. Bu, sekiz, on seneden beri 
kat mülkiyet diye devam ederek bu şekilde 
apartmanlar satılıyor. Fakat bu işin artık ta
hammülü kalmamıştı*. 

Demin de arzettiğim gibi, kat mülkiyetinin 
Fransız ve Alman sistemlerine göre tesbiti de
mek, satıh kadastrosundan hacım kadastrosu
na gitmek demektir. Biz memleketimizde henüz 
satıh kadastrosunu yapamadık. Bunun kaç se
nede ikmal edileceği de meçhuldür. Bunu İs
viçreliler kendi kanunu medeni sistemi içinde 
niçin kabul etmemişlerdir? Fransız ve Alman'-
larda olduğu gibi, kat mülkiyetine» ait bir sis
temin kabulü halinde Medeni Kanunun ayıri 
haklar kitabının yarıdan fazlasını kanundan çı
karmak lâzımgelir. 

Bu itibarla bu teklifin İsviçre'de olduğu gi
bi ihtiyaçlara cevap vereceğine kaniiz. İlerde 
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kâfi gelmediği takdirde yeni hükümler vaz'edi- I 
lebilir. Yoksa kat mülkiyetinin katî olarak ka
bulü, satıh kadastrosundan hacım kadastrosu
na gitmek demek olur ki, memleketin vaziyeti 
buna müsait değildir, ihtiyaç âcildir. Esasen 
Sayın Cumhur Başkanımız da buna bir açış nut
kunda işaret buyurmuşlardır. 

Şu hale nazaran bu teklifin kabulü lâzım-
gelir, komisyona iadesi veya geri alınması mev-
zuubahis değildir arkadaşlar. 

REÎS — Devlet Vekili. 
DEVLET VERÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım, sönül ar
zu eder ki, Kanunu Medeninin 4 ncü kitabı kül 
halinde tetkik ve tadil edilsin, Medeni Kanun 
hükümleri dairesinde bu kat mülkiyeti esası 
tahakkuk ettirilsin. Fakat bunun bugün pek ko
lay ve pek acele temini mümkün olamıyacağmı 
Heyeti Celileniz takdir buyurur. 

Şimdi şu hâle ve her memleketin ihtiyaç ve 
zaruretine göre meseleleri nazara almak, tetkik 
ve mütalâa etmek icabeder ve arzettiğim gibi, Ka
nunu Medeninin 4 ncü kitabının toptan ele alın
ması bugün mümkün olamadığına göre, memle
ketimizin mesken ihtiyacını ve halen işlemekte 
bulunan makanizmasmı da nazara alarak, başka 
memleketlerde mevcut olan emsalini mütalâa ede
rek, gerek memleketimizde fiilen işliyen maka-
nizmaya bakarak gerek tapuların yapmış olduğu 
muamelelerden aldığımız ilham ile bu neticenin 
tahakkuku ve yürütülmesi kabil görüldüğü için 
biz bu maddeyi bu şekilde huzurunuza getirmiş 
bulunmaktayız. 

Arkadaşlar; Komisyon Sözcüsü Hidayet Ay
dın'er Beyin izah ettiği gibi, emsali hâdise bu
gün İsviçre'de cereyan etmektedir. Şimdi mem
leketimizdeki vaziyet nedir? Bugün memleketi
mizde bu mesken ihtiyacını gidermek için mev
cut olan birçok apartmanlardan hissei şayia sa- ı 
tm alınmaktadır. Hissei şayia satın alınmakla 
beraber, o hissei şayiaya mukabil şu katın hissei 
şayiası mal sahibine tahsis edilmekte ve şu ka
dar müddetle izalei şüyu dâvası ikame edilemiye-
ceği gibi kayıtlarla bu mekanizma yürütülmekte
dir. Yalnız bu, kâfi bir emniyet değildir. Vatan
daşlar bu hakkın kolaylıkla izale edilmesi endi
şesi içindedir. 

Huzurunuza getirdiğimiz madde, bunu tapu 
siciline geçirmek suretiyle bir emniyet tesis et> | 
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mekten ibarettir. Buyurdular ki. bu bina devir 
edilebilecek, kiralanabilecek veya satılabilecek 
mi? ipotek edilebilecek mi? Elbette edilecektir. 
Esas itibariyle bir hissei şayia sahibi olarak ta
sarruf edilebilecektir. Ancak, bir mukavele ile 
istimaline tesahup bu katın bu şekildeki istimali 
aynı zamanda tapu siciline geçmiş bulunacaktır. 
Bahusus bir hissei şayia sahibi, evvelâ cüz'ü şa
yi olarak tesahup ettiği gayrimenkulu satmak, 
kiralamak, devretmek haklarına sahip olabilece
ği gibi, dilerse kendisi bile onu kullanmış ola
bilecektir. Memleketin bugünkü ihtiyacını na
zara alarak, arzettiğim gibi, bilhassa mesele bir 
de Adalet Bakanlığı cephesinden tetkik edilmek 
suretiyle de bir komisyon bunun üzerinde ça
lıştı, onların mütalâasının iltihakı suretiyle bu 
tasarrufun tatbikinin mümkün olabileceği ne
ticesine varılmıştır. 

Bir mesele kalıyor; arkadaşımız Hâmıid Şev
ket Bey buyurdular ki ; bunun masrafı, bakı
mı, muhafazası gibi hususlara mütaallik olan 
cihetler, Müfit Er'kuyumcu arkadaşımızın tak
ririnde yazılı olduğu şekilde, o da tapu siciline 
geçsin, kanaatimce buna mahal yoktur. Çün
kü Medeni Kanunun 713 ncü maddesi, bakım, 
muhafaza ve saire gdbi masraflar hususunda 
hissedarlara kâfi derecede hak tanımaktadır. 
Ayrıca bunun tapu siciline geçmesi, çok geniş 
muameleyi icabettirecektir. öyle mülk sahip
leri olur ki, ;bir yığın şartları mukavelelere der-
cettireceklerdir. Bunları tapu sıieiline sicil 
olarak ^geçinmek de, tapu muamelâtını işgal 
eder. Mamafih bu cihet tamamen de bir tarafa 
atılmış değildir. Çünkü bu suretle bir hissei 
şayia sahibi olup bir mukavele ile de irtifak 
hakkı tesis eıtme'k istiyen tarafın bu irtifak 
hakkı tapuya tescil edilmekle beraber, o tapu
nun bir plânı, projesi, mukavelesi vardır, bun
lar, tapu kayıtlarının evrakı sübutiyesi meya-
nmda tapuda mahfuz kalacaktır. Binaenaleyh 
mukavele dle bunlar temin edilmiş oluyor. Şu 
suretle huzurunuza getirdiğimiz kanun tasarı
sının ihtiyaca cevap verdiği kanaatindeyiz. Tat
bikatımın da kolaylıkla ve hiçbir aksaklık gös
termeden yürüyeceğine kaaniiz. Memleketimi-
zdn ihtiyaçlarına cevap verecek bir kanundur. 
Tasarıyı bu kanaat ve tecrübe ile huzurunuza 
•getirmiş bulunduk. Kabulünü rica etmekle be
raber, hiç şüphesiz ki, takdir Heyeti Celileni-
zindir. 
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RÜKNEDDİN NAlSUHÎOĞLU (Edirne) — 

Arkadaşlar; yapacağım maruzatın mühim bir 
•kısmını Sayın Devlet Vekili arzetti. Bendeni
zin maruzatım çok kısa olacaktır. 

Bir kere bu kanun iktidarımızın memleket 
çapında çok hayırlı bir teşebbüsü ve memleket 
bakımından çok feyizli bir neticesi olacaktır. 

ikincisi, zaten bu kanun memleketimizin 
meçhulü değildir. Arkadaşlar hatırlarlar, is
tanbul'da hava mülkiyeti vardır, bu, asırlar
dan beri devam etmektedir. Yine istanbul'da 
ve ekseri şehirlerde büyük hanların odaları mi-
nel kadim oda, oda satılıp alınmaktadır. Bun
lar memleketin meçhulü o] nıyan vaziyetlerdir. 
Son zamanlarda da bâzı m Vavelelerle bu iş 
yapılmıştır. Bu kanunun hr \. "vasi esnasın
da alâkalı daireler bir teklif getirdiler. Mede
ni Kanun muvacehesinde Noter Kanununa ko
nan buna ait hükümler kâfi görülmemiş, tekrar 
tetkikat yapılmıştır. 

Adalet Vekâletinde Medeni Kanun Komisyo
nu bu mevzu üzerinde çalışmaktadır. Belki gü
nün birinde buraya, bu ahkâmı da ihtiva ede
cek bir kanun getirilecektir. Fakat o gelince
ye kadar ihtiyacı temin için böyle bir hüküm 
mahiyetini haiz olmak üzere Hükümet böyle 
bir kanunu huzurunuza getirmiş bulunuyor. 
Bununla beraber kadimen tatbik edilmekte olan 
ve memleketin büyük bir* ihtiyacına cevap ve
recek olan bu teklifin kabulünde tatbikat bakı
mından hdçjbir maihzur yoktur. Zaten kanunun 
espdrisinde de bu kaide vardır. Zira bu kanun 
bütün memleketi ilzam eden bir kanun değildir. 
İhtiyari bir kanundur. Herkesi mecburen böy
le bir harekete sevkedecek olan bir kanun ol
saydı o zaman üzerinde çok düşünülmesi lâzım
dı. Ama ihtiyaridir, istiyenler bunu yapar. 
Saniyen bu kanum birçok izalei şûyulara da 
meydan vermiyec ektir. Bunun içir bu tasarı
nın kabulünü ve tatbikatta, ileriy« ait mahzur
lar görülürse sonradan bunun tadilinin daima 
mümkün olacağını arzederim. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, getirilmiş olan kanun, bütün arkadaşların 
ifade ettikleri gibi, memleketin büyük bir ihtiya
cına tekabül ediyor. Bizim mevzuatımızda olmı-
yan yepyeni bir esası ortaya koyuyor. 

Bizden evvel söz almış olan salahiyetli arka
daşlar kanunun esasına değil, fakat sevkedilmiş 
olan maddenin ruhuna ve ihtiva ettiği esasa iti-
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I raz ettiler. Tatbikatta birtakım iltibaslara yer 

verecek, alâkalı kimseler arasında birtakım an
laşmazlıklara sebebiyet verecektir dediler. Bil
hassa kat mülkiyetinde, kat mülkiyetine sahip 
olan bir adamın, bir evin, bir arsanm mülkiyeti
ne sahip olur gibi tam bir mülkiyet, iıakkma sa
hip olmasını sağlıyacak hükümleri ihtiva etme
diğini ifade ettiler. Kanun maddesini okuyunca 
hakikat ortaya çıkmaktadır. Demin Salamon Ada-
to arkadaşımızın dediği gibi, şimdiye kadar tatbi
katta, mukavelelerle yapılmakta olan bir nevi 
hissei şayia tesisi usulünü, tapu kaydına bağla
maktan ibaret bir tedbir mahiyetinde gözüküyor. 
Ve yine Salamon Adato arkadaşımızın söylediği 
gibi, esaslı bir tedbir â^ 'Idir, geçici bir tedbir-

j dir, palyatif olduğunu anı^cmak için mazbata 
nuharriri arkadaşımız, isviçre'deki tatbikatının 

I misalini bize verdi, fakat sesin iyi aksetmemesin
den dolayı iyice anlıyamadım, anlaşılabilen İns
im, hukukan karışık birtakım muamelele
rin orada da cereyan etmekte olduğunu 
ve birtakım ihtilâflara bu yüzden mü
dahale etmek zarureti meydana çıkmış bu
lunduğunu ortaya koyan bir vesikai hukukiye bi
zim memleketimizde duyulan ihtiyaç karşısında 
yeni bir hukuk nizamı yaparken, işin mükemmel 
bir safhasına gitmiyoruz da isviçre'de de birta
kım tedahülleri görülmüş olan bir esası alarak ye
ni bir tesise gidiyoruz. Mademki bizde kat mül
kiyeti usulünün ihdasına ihtiyaç hissedilmiştir, 
o halde bütün etrafiyle, hiçbir tereddüde mahal 
bırakmadan, mülkiyet anlaşmasına gir^c?v ve kat 
mülkiyetini takabbül edecek adamları mahkeme 
huzur^da, kazai ve idari bakımdan ihtilâflara 
düşü. . ivecek şekilde katî ve üzerinden dönülmez 
bir hukuk tesisine niye gitmiyoruz?. Nakıs bir 
tedbir almıyabm. Nihad Reşad Bey arkadaşımız 
da söylediler, K^nsa'da emsali vardır, 130 sene
den beri müstakil kanunlar halinde, maddeler 
halinde tatbik edil vor. Kat mülkiyeti hesabiyle 
üç beş kişinin iktisar edeceği böyle bir hususta 
nakıs tedbirlere gitmektense, kâmil ve tatmin 
edici tedbirlere örtmek daha isabetli olacaktır. 
Onun için biz kanunun ihtiyaca tekabül edecek 
ve iltibaslara mahal vermiyecek şekilde tedvini 
için tasarıyı komisyonun geri almasını ve üzerin
de kâfi incelemeler yapılarak tatmin edici bir 
hüviyete getirdikten sonra tekrar Umumi Heye-

| te getirilmesi hususunu uygun gördük ve bu mak-
1 satla teklifin komisyona iade edilmesi için bir de 
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takrir verdik, kabulünü rica ederiz, efendim. 
(Bravo sesleri) 

REİS — Halil özyörük. 
HALÎL ÖZYÖRÜK (izmir) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz Adalet Komisyonunun 
bu lâyihayı müzakeresi sırasında hazır bulun
madığım için meseleyi müzakere sırasında eni-
me boyuna tetkik etmiş değilim. Fakat son
radan üzerinde bittabi gereken tetkikleri yap
tım. 

Kat mülkiyeti meselesi, Birinci Dünya Har
binden sonra tahakkuk eden mesken buhranı 
karşısında bir zaruret olarak kendisini göster
miştir. Bütün medeni memleketlerde kat mül
kiyeti mevzuu ele alınmış, Almanya, isviçre 
müstesna olmak üzere, 1950 senesine kadar b ü 
tün memleketlerde kat mülkiyeti kabul edil
miştir. Medeni Kanunumuzu isviçre'den aldı
ğımızdan dolayı ve orada kat mülkiyeti bulun
madığı için bittabi bizim Medeni Kanunumuza 
kat mülkiyeti girmemiştir. Fakat sonradan Al
manya'da kat mülkiyeti kabul edilmiş, isviç
re'deki şekli de Komisyon Sözcüsü arkadaşımın 
buyurdukları federal idarenin diğer kantonla
ra vâki olan tebligatında belirttiği şekli tav
siye ve tasvip ederek ona göre irtifak hakkı 
şeklinde bir tesis ile mesele halledilmiştir. Za
ten bizi tereddüde sevkeden mesele de burada
dır, gelecek lâyihada kat mülkiyeti hakkında 
hükümler bulunmasını beklerken böyle irtifak 
hakiki şeklinde gelmiş bulunmasıdır. Alışılma
mış, beklenmemiş bir sistemdir ve hakikaten 
İsviçre'den başka diğer memleketlerde böyle 
irtifak hakkı şeklinde müşterek bir gayrimen-
külden istifade edilmesi düşünülmemiş, derpiş 
edilmemiştir. Bunun için tereddüt hâsıl oldu
ğu anlaşılıyor. Fakat muhterem arkadaşlar, 
şunu arzedeyim k i ; irtifak hakkı yalnız bir 
gayrimenkul üzerinde diğer bir gayrimenkulun 
lehine tesis olunmuş olan bir halktan ibaret de
ğildir. Medeni Kanunun 703 ncü maddesinden 
itibaren 720, 730 ilâahiri maddelerine kadar de
vam eden maddelerdeki ıhükümlerde irtifak 
hakkının envai belirtilmiştir. Binaenaleyh irti
fak hakkı denildiği zaman yalnız 703 ncü mad
dede olduğu gibi' behemehal bir gayrimenkul 
lehine diğer bir gayrimenkul üzerinde tesis 
olunan* bir mükellefiyet, bir külfet mânası alın
mamalıdır. Nefselemirde diğer irtifak hakla
rının da neticesi olarak bir mükellefiyet tan
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mil edilir. Ancak bir irtifak hakkı yalnız bir gay
rimenkul lehine değildir. Bir gayrimenkul lehi
ne olduğu gibi şahsi irtifak haklan da va/rdur. 
Binaenaleyh irtifak hakkı ve onun gibi diğer 
envai irtifak hakları ve bundan sonra irtifak 
hakkının diğer nevileri olmak üzere, meselâ 
Medeni Kanunun 753 ncü maddesinde tasrih 
edildiği gibi, bir arz üzerinde nişangâh kurmak 
suretiyle o yerden istifade etmek için bir irti
fak hakkı tesis olunabilir. Kezalik mürur hakkı; 
birinin tarlasından, arazisinden geçmek için bir 
haktır. Bu nedir? Şahsi irtifak hakkıdır. Bu, 
bir gayrimenkulun lehine ve diğer gayrimen
kulun aleyhine olmak üzere te'essüs etmiş bir 
haktır ki, kanundaki tarife göre tesis edilmiş 
tir ve tamamen şahsidir. Bunun nazariyatında, 
isminden de anlaşılacağı üzere irtifak hakkıdır. 
Bu itibarla bunu garipsemeye lüzum yoktur. 
Mütalâa tereddüdü mucip bir hal olarak düşü
nülmemelidir. hulâsa irtifak hakkı gayrimen
kul lehine olduğu gibi, bir şahıs lehine de ola
bilir. Medeni kanun bunu ayrıca, böylece tes-
bit etmiştir. 

Şimdi Yüks'ek Huzurunuza sunulmuş bulu
nan tasarıda tasvir ve tesbit edilen hüküm şu. 
Bir müşterek gayrimenkulun katları ve daire
leri itibariyle şeriklerden her biri müstakillen 
tasarruf edebilmek için bir çar'e aranmıştır. Bu 
çareyi evvel emirde keşfeden bizim Medeni Ka
nunumuzu aldığımız isviçre olduğuna ve orada 
Medeni kanunun tatbikatı daha ilerlemiş bu
lunduğuna göre onlar irtifak hakkından yani 
şahsi 'irtifak hakkından istifade etmek sure
tiyle böyle bir sureti tesviye bulmuşlar ve bu
nu hakikaten irtifak hakkının diğer nevileri olan 
şimdi arzettiğim misallerde olduğu gibi böyle 
bir irtifak hakkı şeklinde tesbit edilmesini mu-
sip ve muvafık görmüşlerdir. Bu Medeni Kanun 
hükümlerine aykırı mıdır? Asla, aykırı değil
dir. Nitekim 753 ncü maddede misalleri tesbit 
edildiği veçhile bir nişangâh kurmak yahut ge
çit hakkı edinmek: Bunlar tamam'en şahsidir, 
bu sebeple irtifak hakkı diye yalmz 703 nuü 
maddedeki tarif üzerinde durmaya mahal yok. 
Zaten kat mülkiyeti olsaydı ne olacaktı. Kat 
mülkiyetine bütün katlar veya her katın müta-
addit daireleri ihtiva etmiş bulunmasına göre da
ireler, şerikler arasında, taksim edilecekti. 

Yalnız ondan ibaret midir? Hayır. Bir gayri-
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menkulün bir de taksim edilmiyen, yahut tak
simi kabil olmıyan bâzı kısımları vardır. Kömür
lüğü vardır, mahzeni vardır. Bunlar tefrik ve 
taksim edilmemiştir. Katlar taksim edilmiş, da
ireler taksim edilmiş, ama umumi mahz'en tak
sim edilmemiştir. Her kata iysal eden merdi
venler, koridorlar... bunları taksime imkân yok
tur. Binaenaleyh katlar, daireler taksim edil
mekle beraber diğer kısım ve bilhassa binanın 
mebni olduğu arsa kaltili tefrik ve taksim de
ğildir. Demek ki kat mülkiyeti hükümlerine 
dayanarak gayrimenkulun tamamen taksimine 
imkân yoktur, bir kısmında müstakillen tasar
ruf ve diğer kısmında müştereken ve şayian ta
sarruf daima mevcuttur. 

Şimdi ne oluyor ? Şahsi irtifak, Medeni Ka
nunda kabul edildiğine ve 753 ncü maddede 
zikredilmiş olanlardan gayrisinin da tesis edil
mesi mümkün olduğuna göre, burada mütaaddit 
daireleri ihtiva etmiş olan bir gayrimenkulun 
her dairesi bir mukavele ile şerikler arasında 
taksim edildikten sonra, her dairenin binanın 
heyeti umumiyesi üzerinde bir irtifak hakkı, 
yani şaşhsi irtifak hakkı tesis edilmesi suretiy
le orada müstakillen tasarruf imkânı sağlanmış
tır. Bu ne Medeni Kanun hükümlerine, ne de 
hukuk prensiplerine aykırı değildir, çünkü irti
fak hakkının âm ve şâmil olan mâna, mahiyet 
ve hükümlerine aykırı değildir. 

Şimdi ne oluyor; yalnız tereddüt edilen hu
suslardan bir nokta, onun sureti idaresi kalı
yor. Nasıl idare edilecektir? Bunun masrafı 
nasıl temin olunacaktır. Efendim tamiri ieabet-
tiği zaman da ne şekilde hareket olunacaktır? 
Bu nasıl tesbit ve tâyin olunacaktır? Bunların 
hepsi müşterek gayrimenkulun idaresine taallûk 
eden Medeni Kanunun 626 ve mütaakıp madde
lerinde tesbit ve tâyin edilmiştir. Nefselemirde 
yine müşterek gayrimenkul olmak üzere l i r 
hüviyet arzeden gayrimenkulun böylece irtifak 
hakkı tesis olunmak suretiyle taayyün edecek 
vaziyet hiçbir zaman kat mülkiyeti şeklinde 
değildir. Bir irtifak hakkı, yani umumi bina 
üzerindeki şeriklerin, her birisine tahsis edil
miş olan daire veya katın şahsi irtifak hakkı
na istinaden kullanılması, satılması, her türlü 

- tasarrufudur. Binaenaleyh bunun idaresi hak
kında müşterek gayrimenkul hükümleri nasıl 
eayi tatbik oluyorsa; vergisi nasıl tahakkuk 
ettiriliyorsa bunlar da bu suretle tesbit ve tâ-
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yin edilir. Medeni Kanun hükümleri bunları 
hal ve fasletmiştir. 

Bir de irtifak hakkı va'di vardır ki bu da 
çok lâzım olduğu için bir irtifak hakkı henüz 
daha meydana getirilmemiş olan bir bina için 
bu hak tahakkuk ettirilemezse tapuya kaydından 
itibaren beş senelik müddet konmuştur. Bu beş 
sene içinde irtifak hakkı hakikaten tesis ve tesbit 
edilirse bu vaît tahakkuk etmiş olur. Aksi tak
dirde tapu memuru beş sene sonra bu hakkı ken
diliğinden kaldırır. 

i Heyeti umumiyesiyle Medeni Kanuna hiçbir 
| aykırılığı bulunmıyan, hal ve maslahata uygun 

ve memleketin bü tün lü ihtivaçlarını karşılıyabi-
lecek çok yerinde bir tekliftir. Kabulünün mu-

! sip olmağını arz ederim. (Alkışlar). 
REİS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz. 

! Reisliğe 
j Müzakere kâfidir. Takrirlerin reye konma

sını arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Hâmid Şevket İnce 

REİS — Takrir veçhile müzakerenin kifaye
tini reyinize arzedîyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Şimdi, diğer takrirleri okuyoruz : 

Sayın Başkanlığa 
Çok önemli ve teknik mahiyette olan bu tasa

rının bütün etrafiyle incelenmesi, lüzumu, konuş
malarla da anlaşıldığından tasarının Adalet Ko
misyonuna iadesini teklif ederiz. 

Manisa İstanbul 
Adnan Karaosmanoğlu Nazlı Tlabar 

Yüksek Reisliğe 
Vuzuhsuz ve iltibaslara imkân verecek hüküm

leri ihtiva eden kanunun bir kere daha incelen
mek üzere komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Erzurum 
Mustafa Zeren Bahadır Dülger 

Bursa 
Sadettin Karacabey 

Yüksek Başkanlığa 
Meselenin daha etraflı tetkiki için tasarının 

komisyona iadesini arz ve teklif eylerim. 
I Bingöl 

Feridun Fikri Düşünsel 

I REİS — Efendim, önergelerin üçü de aynı 
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mahiyettedir. Tasarının incelenmek üzere ko- I 
misyona iadesini istemektedir. 

Takrirleri oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar... Oturunuz efendim. 
Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Tak
rirler reddedilmiştir efendim. (Alkışlar) 

(Balıkesir mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, ta
mir masraflarına dair takriri tekrar okundu.) 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen
dim, bendeniz iki takrir vermiştim. Birisi şimdi 
okunan tamir masrafları ve saireye aitti. Bunu 
geri alıyorum. Çünkü Medeni Kanun zaten bunu 
hallediyor. İkinci takririme ise komisyon zaten 
iştirak etmiştir. Bunda ısrar ediyorum. 

REÎS — Birinci takrirlerini geri almışlardır. 
Şimdi ikincisini okutuyorum : 

(Müfit Erkuyumcu'nun maddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki takriri tekrar 
okundu). 

REÎS — Dikkate alanlar, almıyanlar, dikkate 
alınmıştır. 

Komisyon iştirak ettiğine göre maddeyi bu ta
dille okutarak reyinize arzedeceğim. 

Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin değiştiril-
meşine dair Kanun 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r : 

Madde 26. — Mülkiyete, mülkiyetin gayrı 
ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları 
veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahip
leri arasında bunlardan birinin veya birkaçının 
o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edi
lecek binanın muayyen bir katından veya daire
sinden yahut müstakillen istimale elverişli bir 
bölümünden münhasıran istifadesini temin ga
yesiyle Medeni Kanunun 753 ncü maddesi hü
kümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya te
sisi va'dine mütedair resmî senetler "tapu sicil 
muhafızları veya memurları tarafından tanzim 
edilir. 

Alâkalıların isteği halinde resmî senedi tan
zim için memurlar ikametgâhlara giderler, bu 
sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmî 
senedi ;- pmak için ikametgâha gitmiş olan me
mura tebliğ olunur. 

Resmî senedi taraflarla iki şahit .î.ms5a.lm\ Şa
hitlerin şahadet ve* tariflerinde şüpneıi bir hal I 
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görüldüğü takdirde senedi yapan memur başka 
şahit istiyeceğî gibi fotoğraflarını da arayabilir. 
711 sayılı Kanun mucibince yapılacak akitlerde 
de böyledir. 

Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı 
tesisi vaitleri tapu siciline re'sen şerh verilir. 
Bunlardan irtifak hakkı tesisi va'dine mütedair 
resmî senetler tapuya şerh verilmekle, taallûk 
ettiği gayrimenkulun sonraki mâliklerini de ilzam 
eder. 

Noterlik Kanununun 44 ncü maddesinin (B) 
bendi mucibince noterler tarafından tanzim edi
len gayrimenkul satış va'di sözleşmeleri de ta
raflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh 
verilir. 

Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapı'lmaz 
veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmez
se işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memuru ta
rafından re'sen terkin olunur. 

RE IS — Maddenin heyeti umumiy esini reyi
nize arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya, 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

RElS — Söz Dışişleri Vekilinindir. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, iptida Mı
sırdaki şayanı tessüf hâdise hakkında bir an 
evvel malûmat almak için hassasiyet gösteren 
arkadaşlarıma ve buna iştirak eden Büyük 
Meclisimize teşekkürle söze başlamak isterim. 

Bu, millî meseleler üzerinde milletin ve onu 
temsil eden Meclisin ne kadar hassas olduğu
nu bir defa daha bütün dünyaya tebarüz etti
ren bir hâdisedir. 

Arkadaşlar, bu mesele ilk ü<> ddüs ettiği 
zaman tabiatiyle Hariciye Vekaleti bu hususta
ki bütün malûmatı süratle elde «tti, vaziyeti 
tahkik e eti ve Hükümete icabeden tedbirler 
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alınıp tatbikatına girişildi. Henüz bu iş devam 
etmektedir, katı mahiyetini henüz almamış bu
lunuyor. Ancak meselenin ehemmiyetine ve 
umumi efkârımızın bu meselede çok tabiî olan 
alâkasına mebııi, meselenin şimdiye kadar ,olan 
safhaları hakkında bugün saat 13 te radyo ve 
Anadolu Ajansı vasıtasiyle Hükümetiniz, bu 
mesele hakkındaki malûmat ve vaziyeti umu
mi efkârımıza, yalnız kendi umumi efkârımıza 
değil, radyonun mütaakıp saatlerindeki neşri
yatı ile muhtelif lisanlarda bütün dünya efkâ
rına arzetmiştir. 

Arkadaşlarımızdan, radyodaki bu tavzihi, 
bu malûmatı işitmiyenlerin bulunabileceğini 
düşünerek, müsaadenizle, radyo ve Anadolu 
Ajansı vasıtasiyle matbuata ve bütün dünya
ya bildirilen malûmatı aynen okuyorum. 

(Dışişleri Bakanlığından bildirilmiştir.) den 
sonra tebliğ şudur : 

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hulusi Fu
at Tugay'm Mısır Hükümetince Mısırdan ih
raç edildiği hakkında gazetelerde çıkan haber
ler münasebetiyle aşağıdaki hususların tasrih 
ve izahında fayda görülmüştür : 

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hulusi Fu
at Tugay'm Mısır Hükümetince Mısır'dan ih
raç edildiği haberi doğrudur. 

Yine matbuata intikal eden, Büyükelçi ile 
Mısır Başvekil Muavini Albay Cemal Abdülna-
sır arasında 2 Ocak akşamı Kahire Operası
nın istirahat salonunda vukubulduğu bildiri
len muhavere de doğrudur. 

Bu meseleden Dışişleri Vekâleti, Kahire 
Büyükelçiliğinden bir gün evvel çekilen ve 4 
Ocak sabahı Ankara'ya gelen iki ayrı telgrafla 
haberdar olmuştur. 

Kahire Operasında vukubulan hâdiseden 
sonra, 3 Ocak sabahı Mısır Dahiliye Veziri 
Türkiye Büyükelçiliği Ataşemiliterini nezdine 
davet ederek Büyükelçinin dün akşam Başve
kil Muavinine ve Mısır Hükümetine hakaret 
ettiğini ve kendisinin iki gün zarfında Mısır'ı 
terke davet edileceğini beyanla meselenin Na
zırlar Heyetince müzakere edileceğini bildir
miş ve Büyükelçinin geri çağrılması hususu
nun Türkiye Hükümetine iblâğını istemiştir. 

Bilâîıara, yine aynı gün Mısır Hariciye Müs
teşarı, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Müste
şarını nezdine çağırarak kendisine Mısır Nâ-
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i zırlar Heyetinin o günkü toplantısında verdi

ği karar mucibince Hulusi Fuat Tugay'm bun
dan böyle Türkiye Büyükelçisi olarak tanına-
mıyacağım ve 24 saat zarfında Mısır'ı terke 
davet edildiğini bildirmiştir. 

Cevaben, Türkiye Kahire Büyükelçiliği Müs
teşarının, Mısır Hariciye Müsteşarına, Büyük
elçimizin §ncak kendi Hükümetinden alaca
ğı talimata tevfikan hareket edebileceğini 
beyan etmesi üzerine bu mühlet 5 Ocak Salı 
günü gece yarısına kadar temdidedilmiştir. 

Bir müddetten beri Mısır matbuatında şah
sı aleyhinde yapılan neşriyat muvacehesinde, 
vâki hususi ricası üzerine, ilk fırsatta tebdili 
kendisine vadedilmiş olan ve pek yakında An
kara'ya dönmesi mukarrer bulunan Kahire 
Büyükelçimizin, yukarda sözü geçen, opera 
istirahat salonundaki muhaverede Mısır Baş
vekil Muavinine söylediği sözler şayanı tec
viz görülmediği cihetle Dışişleri Vekâletince 
kendisine derhal hareket etmesi için talimat 
verilmiştir. 

Bu hâdiseyi iki cepheden mütalâa etmek 
gerekir : 

1. Mısır Hükümetinin Türkiye Büyükelçi
sini kendisi nezdinde «gayrimuteber bir şahsi
yet» telâkki eylemesi bu devletin takdirine 
bağlı bir cihet olup bu hususta, beynelmilel ka
ideler mucibince Türkiye Hükümetince bir 
itiraz serdine mahal yoktur. 

2. Büyükelçinin geri dönmesi cihetine ge
lince : Bu bakımdan câri olan ve hiçbir istis
na kabul etmiyen milletlerarası kaide muci
bince bir Büyükelçisi «gayrimuteber şahsiyet» 
addetmek kararını veren devletin bu hususu 
Büyükelçinin mensubolduğu devlete usulü 
veçhile bildirip onun geri çekilmesini talebey-
lemesi lâzımdır. Halbuki Mısır Hükümeti böy
le hareket etmemiş ve Büyükelçiye, siyasi im
tiyaz ve muafiyetlerini de ref'etmek suretiyle 
doğrudan doğruya bir ihraç muamelesi tatbik 
etmiştir. Ki, bu tarzı hareketin diğer bir mi
saline medeni devletlerin siyasi münasebetle
ri tarihinde tesadüf olunmamaktadır. 

SAÎT KANTAREL (Kastamonu) — Bunu 
yalnız aşiretler yapar. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Dışişleri Vekâleti, yukardaki 

1 esaslara istinaden Mısır Hariciyesi nezdinde 
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gereken sürat ve hassasiyetle teşebbüse geç- I 
mistir. 

Bu bapta, Ankara'daki Mısır Büyükelçiliği 
yoliyle açılmış olan muhaberelerin teferrua
tının, diplomatik kaidelere riayet maksadiyle 
şimdiden açıklanmasına imkân görülmemiştir. 

işte arakdaşlar, bugün neşredilen resmî teb
liği huzurunuzda okudum. 

Buna ilâveten bu tebliğin ilân edildiği sa
atte Ankara'daki Mısır Büyükelçisinin Hari
ciye Vekâletine davet edilerek kendisine bir 
nota devdi edildiğini de bunun dışında ve bu
nu takibeden bir hâdise olarak arzedeyim. (Bra
vo sesleri). 

Mesele kemali ciddiyet ve ehemmiyetle ta-
kibedilmektedir. Siyasi münasebetlerinde daima 
dürüstlüğü ve milletlerarası hukukun bütün kai
delerine riayeti kendisine şiar edinmiş olan Hü
kümetimizin, haklarından bir zerre bile feda et-
miyeeeğini ve millî şeref ve haysiyeti alâkadar 
eden bir meseleyi âzami hassasiyet ve ciddiyet
le ve süratle takibedeceğini huzurunuzda bir 
defa daha arzetmek isterim. (Bravo sesleri, al
kışlar). I 

Hâdisenin mütaakıp inkişaflarının neticeleri I 
alınır alınmaz süratle, gerek Yüksek Huzurunu
za, gerek efkârı umumiyemize ve dünya efkâ
rına arzedeceğim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 
RElS — Efendim, gündemdeki Vakıflar 

Bankası lâyihasının öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkında bir takrir var. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Aley
hinde konuşacağım. 

REÎS — Efendim, takrir görüşmesiz olarak 
reye konur. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Takrir 
reye konmadan evvel söz almak istiyoruz. 

RElS — Müsaadenizle tüzüğün bu hususa 
ait maddesini okuyalım. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Efendim, | 
Hariciye Vekilinin konuşması üzerine söz rica 
ediyorum. 

RElS — Bir dakika efendim. 
Remzi Oğuz Arık, Hariciye Vekilinin gö

rüşmesi üzerine söz istemektedir. Bu taleple il- I 
gili, içtüzüğümüzün 126 ncı maddesindeki notu ' 
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I aynen okuyorum. 126 ncı not. 

(Milletvekilleri Hükümeti iç ve dış durura 
hakkında demeç vermeye davet eden önergeler 
verebilirler. Hükümetin bu yolda verdiği de
meçten sonra gerek önerge sahiplerine ve ge
rek başkalarına söz verilmez. (20 . XII . 1943, 
30' . VI . 1950 ve 14 . VII . 1950, 7 .1 .1952, 
26 . V . 1952) tarihlerindeki tatbikat bu yol
dadır. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Usul hak
kında. 

REÎS — Buyurunuz, usul hakkında, efen
dim. 

KÖYLÜ PARTİSİ ADINA REMZİ OĞUZ 
ARIK (Seyhan) — Muhterem arkadaşlarım; 
son derece mühim bir mevzu üzerinden, bütün 
hassasiyete hürmet eden insanlar olarak, he
men başka bahse geçmenin doğru olmadığı ka
naatindeyim. (Doğru, doğru sesleri) Size şunu 
arzedeyim : Bu not, madde demek değildir. 
İkincisi, geçen sene içtüzük'teki bir not muci
bince C. H. P. ne söz verilmişti, bize de bir söz 
hakkı tanınmasını, şimdiye kadar görüşlerini 

| dürüst olarak açıklıyan Partimize söz verilme-
I sini rica ediyorum. 

REÎS — Yine içtüzüğün okuduğum notu
nun ikinci fıkrasını okuyorum : «Dış politikaya 
taallûk eden hususlarda Hükümet tarafından 
re'sen malûmat verildikten sonra muhalefet 
sözcülerinle söz verilir,» 

Arkadaşımızın bahsettiği hâdise buna taal
lûk eder. Halbuki bugünkü beyanat, re'sen 
değildir, şifahen vâki talep üzerine Hükümet 
Meclise gelmiş, beyanatta bulunmuştur. Bu 
itibarla Tüzüğü tatbik etmek mecburiyetinde
yim. 

CEZMl TÜRK (Seyhan)' — Tek parti devri 
Tüzüğünün notunu okuyorsunuz. 

RElS — Cezmi Bey rica ederim, tek parti, 
çift parti Tüzüğü diye bir şey yoktur. EMmizt-
de tatbik mecburiyetinde bulunduğumuz bir 

! Tüzük vardır. Tatbik ediyorum. 
AVNI DOĞAN (Yozgad) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
RElS — Ne usulü? Usul hakkında sözler 

söylenmiş, netice arzedilmiştir. Bunun dışında 
I bir muıamele yapaımam. 
1 Gündeme devam ediyoruz. 

— 64 — 



B : 25 6.: 
5. — Türkiye Vakıflar Bankası kanunu lâyi

hası ve Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/500) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 22 nci numarada bulunan Türkiye 
Vakıflar Bankası kamunu lâyihasının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı 

REÎS — Devlet Vekili arkadaşımızın, Va
kıflar Bankasına ait kanun tasarısının önce
likle görüşülmesine ait takririni kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Söz 
istiyorum. 

R E Î S — Buyurun. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ar

kadaşlar, bu kanunun öncelik ve ivedilikle ko
nuşulması bahis mevzuu olduğu zaman aleyhin
de konuşmak üzere söz istemiştim. Fakat sinir
ler gergin olduğundan, sözüm bundan evvelki 
konuya ait zanniyle bana söz verilmedi. 

AVNl DOĞAN (Yozgad) — Spikerler sinir
lenmezler. 

REÎS — Rica ederim, Avni Bey;.sinirlenme 
yoktur. Usul hakkında bir arkadaş söz istedi, 
kendisine söz verdim ve cevaben de İçtüzüğün 
gayet sarih olan maddelerini okudum. Bundan 
sonra da size söz vermeye lüzum ve mahal ol
madığı kanaatine vardım. Vaziyet bundan iba
rettir. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar Vakıflar meselesi, bu memleketin tari
hiyle, .şerefiyle, mazisiyle, istikbaliyle alâkalı 
çok mühim bir mevzudur. Bunun üzerinde her 
sırası geldikçe dilimin döndüğü, aklımın erdiği 
kadar mâruzâtta bulundum. Bugün Hükümet 
bir tasarı getirmiştir. Vakıflar meselesi çok 
şâmil ve etraflı bir meseledir. Bunu yalnıe Hü
kümet zaviyesinden görüp de bunun üzerinde 
bir karara varmak doğru değildir. Benim de 
bu mevzuda bir kanun teklifim vardır arka
daşlar. Bu teklifte Vakıflar İdaresinin... (Gü
rültüler) Nil Nehri taştı, gürültüden konuşa
mıyorum. 

REİS — Efendim siz devam buyurun. 

[1] 33 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ar

kadaşlar, iki dakikanızı rica ederim. 
Vakıflar çok derin bir mevzudur. Bunu yal

nız Hükümet zaviyesinden görüp bir karar ver
mek doğru değildir. Evlâdı vâkıf denilen bir 
kısım aceze vardır, birtakım hak sahibi vardır, 
birtakım metruk vakıflar vardır, tasallut al
tında bulunan vakıflar vardır, ne bdr şahıs, ne 
bir müessese doğrudan doğruya bu mevzu üze
ninde karar verecek salâhiyette değildir. 

Benim, alâkalı şahsiyetlerden teşekkül ede
cek bir danışma kurulunun Vakıflar İdaresine 

I ait hususatı tesbit etmek üzere bir danışma ku
rulunun toplanmasına ait bir kanun teklifim 
vardır. Müsaade ederseniz o da gelsin. Büt
çe Komisyonundadır. Emir ve tensip ederseniz 
bununla tevhit edilsin. Hep beraber görüşül
sün. Ondan sonra bdr karara varılsın. Benim 
teklifimle beraber gelmesi için bu tasarının 
komisyona iadesini rica ediyorum. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın arkadaşım Burhanet-
tin Onat 'm buradaki teklifiyle kanunun mevzuu 

I arasında hiçbir münasebet yoktur. Bu tasarı, 
Evkafın elinde bulunan nukudu bir bankaya 
sermaye yapmak suretiyle bundan iktisadi şe
kilde istifade etmek ve Evkafın parasını iktisa
di ve bankacılık tekniğiyle nemalandırmak-
tan ibarettir. Evkafın sureti teşekkülü, ıslahı 
gibi mevzularla bu kanunun hiçbir münasebeti 
yoktur. Evkafın elinde mevcut nukut, bugün 
hakikaten hiç rantabl olmıyan fena şekillerde 
idare edilmektedir. Onun için bu kanun çok 
faydalıdır, derhal Evkaf Bankasını kuralım, 
memlekete hizmet etmiş oluruz. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Efen
dim, bir müessesenin idaresi mevzuubahis oldu
ğu zaman onun parası ayrı, malı ayrı, mülkü 
ayrıdır diye mütalâa etmek mümkün müdür? 

Vakıfların en mükemmel ve asli şekilde ida
resini istihdaf eden ve ondan sonra bir nizam 
tesis etmek için bir danışma kurulunun toplan
masını istedik. Bu danışma kurulu, Evkafın 
para, mal, mülk idaresini kül halinde tesbit 
edecektir. Şimdi burada parasını alalım, baş
kasına verelim, malını alalım başkasına verelim 
diye ayırırsak, bunları birlikte idare etmeye 
ve ayakta tutmaya imkân olur mu? Onun için 
arkadaşımızın teklifi ne akla, ne mantığa, ne de 
usule uygundur, reddini teklif ederim. 
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DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, yüksek takdirinize mazhar 
olacağını umduğum çok hayırlı bir kanun tasa
rısını huzurunuza getirirken, bilhassa öteden-
beri vakıf işleriyle meşgul olan Burhanettin 
Onait arkadaşımızı, huzurunuza gelerek bu ta
sarıyı destekliyeceğini zannetmiştim. Halbuki 
bâzı itirazlarda bulundular. 

Efendim, Emrullah Nutku arkadaşımızın da 
belirttiği gibi, bu hâdisede Vakıf İdaresi, vak
fın malı, vakfın muhtariyeti veya ademî muh
tariyeti ve sairesi ile bir alâkası yoktur. Vakıf
lar Umum Müdürlüğü mevcut, malı mevcut, 
mülkü mevcut, mütevelli yine mevcut, evkafı 
mazbuta yine mevcut. Burada mevzuubahh 
olan, seneler senesi nemalandırılmıyan, rantabl 
olmıyan gayrimenkullerden, son çıkarmış bu
lunduğunuz kanun gereğince tasfiye edilecek 
zeytinlik, incirlik ve saireler ve vakfın elinde 
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bulunan paralardan, maddelerde mütalâa Duyu
rulacağı üzere, çıkarılacak tahvillerden 50 mil
yon liralık bir sermaye ile bir Vakıflar Ban
kası kurmak, anonim şirket olarak Vakıflar 
Bankası kurmak ve bankacılık tekniğinin bü
tün icapları dairesinde vakfı nemalandırmak, 
bir taraftan da Burhanettin Onat arkadaşımı
zın da istediği gibi, vakfın hakikaten esas bün
yesine hayırlı olmak ve diğer taraftan memleket 
iktisadiyatına hizmet etmektir. 

Çok istirham ederim, Burhanettin Onat ar
kadaşımızın buyurdukları mütalâalarının bu 
kanunla münasebeti yoktur, müzakerenin deva
mını rica ederim. 

EEÎS — Vakit geçmiştir, sekiz Ocak Cuma 
günü saat on beşte toplanmak üzere Oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

DÜZELTİŞLER 

Bu Tutanak Dergisine bağlı basma yazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

S. Sayısı Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

55 29 değişiklik yap-Mçdeni Kanunda değişiklik yok. 
\ Lâzım 

33 6 1 5 Geçici Komisyon 
Başkanı 

5 —• 42 Ankara ve istanbul Vakıflar 
Müdürlükleri 

Yine bu basmayazınm 16 ncı sayfasından itibaren 29 ncu sayfasına kadar devam eden « Mal. K. » 
(Maliye Komisyonu) başlıkları « Ti. K. » (Ticaret Komisyonu) ve « Ti. K. » başlıkları da « Mal. 
K. » olacaktır. *: . - ; ' 

Medeni Kanunda 
mak lâzım. 
Komisyon Geçici 

Başkam 
Ankara ve İstanbul Vakıf Paralar 
Müdürlükleri .. 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkındaki Kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎ8AR 
Süleyman Kerman 4 
**ekir Oynaganlı 
Kemal özçc.'.,an 
Ali thsan o«bıs 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfİ öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâha ttin Başkan 
Esat Budakoğlu 

A za sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
273 
272 

1 

193 
21 

[Kabul edenler] 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba I§tm 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem < 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret KirıVioglu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 

ÇORwx,I 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 

i Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç * 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 

Sabri Erdnman 
Enver Karan 
Eınrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zerê ı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
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Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Puad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hûsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tank Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 

B : 25 6 .1 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

. KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
B'esim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Korez 

. 1954 O : 1 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahrnan Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUŞ 
Hamdi Davı 

NİĞDE 
TTâdi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morınl 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Muhittin Özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Usta oğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİÎRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizam oğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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B : 25 6.1.1954 O : 1 
[Reddedenler] 

TOKAD 
Mustafa özdemir 

[Beye katılmty anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKAEA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Ramız Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoglu 
Osman Talât tltekin 
(î.) 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Lûtfi tîlkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (Vekil) 
Mehmet Erkazaneı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan (I. A.) 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz (Vekil) 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi En üstün 
Nihat îyriboz 
îhsan Karasioğlu 
Ömer Mart-

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abhas Oiîrin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Üral 

ÇORUM 
Ahmet Basıhüvük 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Oüleügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ynsııf Azizoglu 
Nâzım önen 
Kâmil Tnysı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Dera«4a^ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroglu 

ERZURUM 
Said Başak 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

Ali Fuad Cebeaoy 
Abidin Potuoğiu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuıanel 

GÎRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yıırtman 

İÇEL 
Halil A t alay 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Ham di Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Bel ger 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 
Seyfi Oran (î.) 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sozer 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (î. Â.) 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 

Vasfi Menteş •{£) 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibts*^ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bapadu: 
Abbas Çetiüv 
Hüsamettin Tu*** > 
Hüseyin Cahit Yalgın 
(î.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerim zade 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale , 
Mehmet özdemir 

KTRKT.ARF.LT 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A* 
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Ahmet îhsan Gürsoy 
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Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
tsmet tnönü 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk îlker (I.) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet Öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

B : 25 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
I la m di Şırlan (t.) 
Atıf Topaloğiu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlıı 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Tlâşim Alişan (î.) 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekel ioğlu 

ö . 1 . 1UÖ4 ü : ı 
SÎÎRD 

Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Muhtar Acar 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Moean 

TOKAD 
Zihni Betil 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştı mar 
Süleymnn Fehmi Ka-
laycıoğlu 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
ilidir Aydın 

URFA 
Hasan O rai 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
llâşim Tatho»'lu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahnıan Boyacı-
pller 
Ali Rıza încealem-
daroğlu (I.) 
Cemal Kıpçak 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 

Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 

2 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 
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S. SAYISI : 33 
Türkiye Vakıflar Bankası kanun lâyihası ve Ticaret, Maliye ve 

Bütçe komisyonları raporları (1 /500) 

T. a 
Başbakanlık * 22. XII. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2406, 6/3585 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 25. X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan «Türkiye 
Vakıflar Bankası kanunu tasarısı!» nm gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Türkiye Vakıflar Bankası kanunu tasarısı gerekçesi 

Asırlar boyunca cemiyet hayatımızda büyük hizmetler ifa eden vakıflarımız, yurdumuzun her ta
rafına serpilmiş âbide ve camilerimizin tamir ve bakımı ile çeşitli sosyal yardım işleri başta olmak 
üzere bugün de vareste kalınamıyacak vazife ve hizmetlerini kendi varlığından temin ettiği gelirle 
ifa etmektedir. 

Evvelce sahip bulunduğu zengin kaynaklardan muhtelif sebeplerle mahrum kalmış olan bu tarihî 
müessesenin halen başlıca varidatı, elindeki çeşitli gayrimenkullerin icar bedelleri ve hasılatı ile tâ
viz, akar ve toprak satış bedelleri ve nukudu mevkufeden meydana gelen nakit mevcudunun tenmi-
yesi neticesinde elde edilen paradan ibarettir. 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu hükümlerine göre; taviz bedeli »icareteynli gayrimenkullerle muka-
taalı toprakların icare ve mukataalarmm yirmi misli bir taviz mukabilinde mutasarrıflarına tem
likinden, akar ve toprak satış bedelleri; mevkilerine ve temin ettikleri menfaate göre kalmaları ge
rekli görülmiyen gayrimenkullerin satışından, elde edilen paralar olup taviz bedellerinin esas itiba
riyle muhafaza edilerek en faydalı şekilde nemalandırılması, akar ve toprak satış bedellerinin, ye
ni binalar yaptırılmcaya veya satınalmıncaya kadar tenmiyesi gerekmektedir. Nukudu mevkufe ise, 
neması hayri hususata tahsis edilmek suretiyle vakfedilmiş olan paralardır. 

Vakıflar Kanununun neşrinden beri miktarları gittikeç artarak halen taviz bedelleri tutan, 
(9 496 173) lirası mazbut, (778 967) lirası mülhak vakıflara ait olmak üzere (10 275 140) lira, akar, 
akar ve toprak satış bedeli; (6 928 249) lirası mazbut, (3 173 477) lirası mülhak vakıflara ait olmak 
üzere (10 101 726) lira ve nukudu mevkufe de, (559 431) lirası mazbut, (105 021) lirası mülhak 
vakıfların olmak üzere (664 452) liradır. 

Bu paraların (10 250 512) lirası, Devlet Tahvillerine yatırılmış, geri kalanı da Vakıflar Teş
kilât Kanunu uyarınca genel müdürlüğün bir şubesi olarak İstanbul'da kurulmuş olan Vakıf-
paralar Müdürlüğü tarafından gayrimenkul ipoteği mukabilinde ikraz suretiyle tenmiye edilmek
te bulunmuştur. 

Devlet tahvillerinden ve Vakıfparalar İdaresinin faaliyetinden elde edilen hasılatın nispeti 
şimdiye kadar % 7 yi geçmediği halde iktisadi hayatımızın bilhassa son senelerdeki inkişafı ile mil
lî bankalarımız; bilânçolarına nazaran bu miktarın kat kat fevkında kârlar temin etmektedirler. 

Bu netice, elde bulunan ve taviz bedelleri tahsilâtına devam edildikçe ileride daha da artacak 
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aakit mevcudunun kısmen Devlet tahvillerine yatırılarak dondurulması ve 'kısmen de banka hüvi
yetini haiz olmıyan ve faaliyet mevzuu ve sahası çok mahdut bulunan Vakıf Paralar Müdürlüğü 
vasıtasiyle nemalandırılmasmm bu varlıktan lâyıkıyle istifade edilemediğini göstermektedir. 

Faiz hadlerinin inmesinden sonra şimdiye kadar elde edilen hasılatın bundan ıböyle temini müm
kün olamıyaeağı .gibi daha verimli ve istifadeli bir faaliyet tarzı takibine bugünkü teşekkülün ku
ruluş ve 'bünyesi de müsait bulunmadığından bürokratik Devlet dairesi hüviyeti dışında kalına
rak iktisadi icaplara uyulmak suretiyle eldeki varlıktan âzami istifadeyi temin için anonim ortak
lık şeklinde bir Vakıflar Bankası kurulması uygun görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun tasa
rısı tanzim olunmuştur. 

Teklif, yüksek tasviplerine mazihar olduğu takdirde mühim bir sermaye dle kurulacak bu ban
ka, mazbut ve mülhak vakıfların nakit varlığını çeşitli bankacılık faaliyeti içinde en verimli bdr 
şekilde tenmiyeyi temin edeceği gibi halkımızın Vakıflar Müessesesine karşı beslediği itimat ve 
inanıştan da faydalanılarak geniş mikyasta toplanacağı umulan mevduatın işletilmesi suretiyle 
de ayrıca büyük bir menfaat sağlanacaktır. 

Böyle bir müessesenin 'şiddetle hissedilen kredi ihtiyacının ıkarşılanmtbi bakımından da hayırlı 
hizmetler ifa ederek memlekete bu sahada büyük faydalar temin edeceği şüphesizdir. 

Diğer taraftan Vakıfların sahip (bulunduğu çeşitli gayrimenkullerle işletmelerden lüzum görü
lenlerin idaresinin de bankaya tevdii suretiyle bunların ticari ve iktisadi icaplara uygun olarak 
en rantabl bir şekilde idaresi mümkün olacak ve bu suretle 'kurulacak banka, ayniyle, intifa edi
len hayrat nev'inden binlerce gayrimenkulun bakım ve idamesi, çeşitli hayır hizmetlerinin ifası 
re mülhak vakıfların nezaret ve murakabesi gibi idari hizmetleri ifa edecek olan Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün finansman müessesesi vazifesini de görecektir. 

Türkiye Vakıflar Bankasının kurulmasını zaruri kılan âmiller bu suretle kısaca ifade edildik 
ten sonra tapanda yer alan maddelerin mucip sebepleri sırasiyle aşağıda arzolunmuştur: 

Madde 1 : İktisadi icaplara uygun olarak seyyaliyet ve serbestiyi temin bakımından, hususi 
şahısların teşkil ettikleri gibi, bir anonim ortaklığa vakıflar sermayesinin vaz'ı suretiyle bir teşek
kül vücuda getirilmesi en muvafık yol telâkki edilerek Türkiye Vakıflar Bankası adiyle hususi 
hukuk hükümlerine tâbi anonim ortaklık şeklinde bir millî banka kurmak için Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne yetki verilmiştir. 

Madde 2 : Vakıf paralar İdaresinin, senelerden beri İstanbul'da büyük bir ihtiyaca cevap ve
ren gayrimenkul ipoteği mukabili ikrazat mevzuu üzerinde çalışmış bulunması ve memleketimizin 
her tarafında mevcut imar ihtiyacmı karşılamak ve bu vadideki hususi teşebbüsü desteklemekle 
görevlendirilmiş Türkiye Emlâk Kredi Bankasına yardımcı olması, göz önünde tutularak bu sa
hadaki faaliyetlerin diğer şehirlere de teşmili suretiyle genişletilmesi ve memlekette şiddetle his
sedilen küçük kredi ihtiyacının karşılanması gayesiyle maddenin (A) bendindeki: menkul ve gay
rimenkul kıymetler karşılığında ikrazda bulunmak ve krediler açmak, diğer taraftan vakıfların 
kendi bünyesi içinde temel faaliyetinin asırlardan beri gayrimenkul iktisap ve idaresine dayan
ması itibariyle büyük hissedarı olacağı teşekkülün de bu faydalı yolda yürümesi uygun görülerek 
(C) bendindeki: gayrimenkul alıp satmak, mevzularma tahsisen yer verilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün büyük bir gayrimenkul varlığına sahip bulunması itibariyle »i-
gorta mevzuu ön plânda nazara alınarak ticari bir müessese hüviyetini haiz bulunan Türkîy» 
Vakıflar Bankasının da emsal müesseselerde olduğu gibi muhtelif mevzularda ortaklıklar kurabil
mesini temin için maddenin (B) bendindeki hüküm sevkonulmuştur. 

Aynı zamanda, yukarda da izah edilmiş olduğu veçhile, vakıfların sahip bulunduğu çeşitli gayri
menkul ve işletmelerin, bankanın yardımı temin edilerek ticari ve iktisadi icaplara uygun en ran
tabl bir şekilde idarelerini mümkün kılabilmek için (E) bendi kaleme alınmıştır. 

Banka, yukarda sayılanlardan başka her türlü bankacılık muamele ve hizmetlerini de ifa edecektir. 
Madde 3 : Diğer millî bankalar gibi Türkiye Vakıflar Bankası merkezinin de Ankara'da bulun

ması uygun görülmüştür. Lüzum görülecek yerlerde şube ve ajanslar açılacaktır, 
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Madde 4 : Bankanın süresi, teşekkülün mahiyeti göz önünde tutularak emsal müesseselerde olduğu 
gibi (99) yıl kabul edilmiştir. 

Madde 5 : Mazbut ve mülhak vakıfların halen elde bulunan ve ilerde daha da artacak nakit mev
cutları, bankanın faaliyet sahası ve memleketin muhtaç bulunduğu büyük kredi ihtiyacı göz önün
de tutularak bankanın itibari sermayesinin (50) milyon lira olması uygun görülmüştür. Gerek maz
but ve mülhak vakıfların taahhüt edecekleri sermaye miktarının büyüklüğü ve gerekse halka tahsis 
edilen hisse senetlerinin revacını temin etmek zarureti birden fazla hisseyi muhtevi hisse senetlerinin 
çıkarılmasını zaruri kıldığından bu maksadı temin gayesiyle mütaaddit hisseleri ihtiva etmek üzere 
çıkarılacak hisse senetlerinin herbirinin ihtiva edeceği hisse miktarlarının ana sözleşmede tesbit olu
nacağına dair bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde 6 : 2762 sayılı Kanun hükümlerine göre vakıflar, mazbut ve mülhak olmak üzere ikiye ay
rılmış bulunmaktadır. Kül halinde bir rükmi şahsiyet sayılan mazbut vakıfların idaresi Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiş olup bunların varlığından elde edilen gelir, bu idarenin masraf
larını, herbiri birer hükmi şahsiyet sayılan ve vakfiyeleri uyarınca mütevellileri marifetiyle idare 
edilen mülhak vakıfların varlıklarından elde edilen gelir de bunların masraflarını karşılamaktadır. 

Bu itibarla vakıfların anonim ortaklığa iştirakinde mazbut ve mülhak vakıfların durumu ayrı 
ayrı mütalâa edilerek varlıklarına göre, Genel Müdürlüğün temsil ettiği mazbut vakıfların, itibari 
sermayesinin % 55 ini vo mülhak vakıfların % 20 sini temin suretiyle (A) ve (B) guruplarını ten
kil eylemeleri ve bunların hisse senetlerinin aidiyetleri itibariyle nama muharrer olması muvafık 
görülmüştür. 

Herbiri ayrı birer şahsiyet olan mülhak vakıflar ihtiyari olarak kendi nakit varlıklarından ayı
racakları miktarlarla bankaya iştirak edeceklerinden ileride hisselerinin paraya çevrilmesi zarureti 
hâsıl olduğu zaman nama muharrer hisse senetlerine tedavül imkânını bahşiçin bunların Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün müsaadesiyle aynı gurupa dâhil hissedarlar arasında alınıp satılması veya 
bu guruptan istekli çıktığı vakit satılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satmalm-
ması imkânı sağlanmıştır. 

itibari sermayenin % 25 ini teşkil eden (C) gu'upu hisse senetleri de hakiki ve hükmi şahıslara 
tahsis edilmiştir. 

Madde 7 : (A) gurupunu teşkil eden mazbut vakıfların elinde bulunan nakit varlığından, nu-
kudu mevkufenin nemalandırılmak şartiyle vakfedilmiş olmasına, taviz bedellerinin de Vakıflar 
Kanunu uyarınca en iyi bir şekilde tenmiye edilmek suretiyle muhafazasının meşrut bulunmasına 
binaen bankaya iştirak hissesinin evvelemirde bu mevcutlardan ayrılması lâzımgelmektedir. Bun
ların kâfi gelmemesi halinde, ileride yeni gayrimenkuller yaptırılması veya satınalmması için elde 
tutulan ve daimî bir fon teşkil eden akar ve toprak satış bedellerinden tefrik edilecek bir kısmın 
ve sermaye hissesinin % 50 sini geçmemek üzere mamelkine dâhil menkul ve gayrimenkullerin ve 
(B) gurupunu teşkil eden mülhak vakıfların da aynı nevi paraları ile vakfiyeleri uyarınca mas
rafları ve evlât hakları çıktıktan sonra ihtiyat akçesi olarak muhafaza edilmekte olup sarf mahalli 
bulunmıyan gelir fazlalarından tefrik edilecek paraların sermaye olarak vaz'ı uygun görülmüştü?. 

Madde 8 : Bankanın öz kaynaklariyle karşılamak imkânını bulamadığı kredi ve finansman ih
tiyaçlarını temin için, emsal millî bankalarda oiduğu gibi, genel kurul kararı ve hissedarlardan 
büyük bir gayrimenkul varlığına sahip bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün kefaletiyle en oz 
yirmi senede itfa edilmek üzere ödenmiş sermayenin iki katına kadar tahvil çıkarmaya yetkili ol
ması faydalı bulunmuştur. 

Madde 9 : Bankanın gayrisâfi hâsılatından umumi masraflar ve amortisman bedelleri gibi te
diye veya tefriki icabeden mebaliğ düşüldükten ve geri kalan safi kârdan kanuni hadler dâhilin
de ihtiyat akçeleri tefrik edilmekle beraber fevkalâde zararlar karşılığı olmak üzere ayrı bir ihti
yat akçesi ayrıldıktan sonra bakiyenin hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara 
dağıtılacağı tesbit olunmuştur. 

Madde 10 : Bu maddede ihtiyat akçelerinin tahsis mahalleri gösterilmiş olup bu arada kâr te
min edilemiyen yıllarda fevkalâde ihtiyat akçesinden lüzumuna göre hissedarlara bir miktar te-
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mettü, dağıtılması idare bünyesinin hususiyetine nazaran zaruri görülerek bu ihtiyat akçesinin 
kullanış tarzının ana sözleşmede gösterileceği tasrih olunmuştur. 

Madde 11 : Bankanın bilanço, kâr ve zarar hesaplariyle idare meclisi raporunun Bankalar Ka
nununun 32 nci maddesine göre genel kurul toplantısından bir ay evvel Maliye, Ekonomi ve Ti
caret bakanlıklarına verilmesi gerekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü banka hissesinin yarı
sından fazlasına sahip olması ve bütün faaliyetinin bankanın durumu ile çok yakından ilgili bu
lunması itibariyle, müessesenin gidişatından zamanında haberdar olabilmesini temin mülâhaza-
siyle mezkûr 32 nci madde hükmü mahfuz kalmak üzere bu vesaikin aynı zamanda Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne de verilmesi muvafık olacağı düşünülmüştür. 

Madde 12 : Bankanın yapacağı işler meyanmda tahsisen gayrimenkul ipoteği mukabilinde 
ikrazat mevzuuna da yer verilmiş olmakla bu sahada çalışan anonim ortaklık bünyesindeki Tür
kiye Emlâk ve Kredi Bankasına bu nevi alacakların daha kolay tahsilini temin için kabul edilen 
hususi hükümlerin Türkiye Vakıflar Bankası için de aynen kabulünün zaruri ve faydalı olacağı 
mülâhaza edilmiştir. 

Madde 13 : Bu maddede bankanın salahiyetli uzuvları gösterilmiştir. 
Madde 14 : Banka ve kuracağı ortaklıkların en mühim uzvu olan genel kurulun görev ve yet

kilerinin tâyini kanun metnine alınmı yarak ana sözleşmeye bırakılmakla beraber hissedarların sa
hip oldukları hisse senetlerine göre tahdide bağlı bulunmaksızın rey hakları olacağı sarahaten ifa
de edilmek suretiyle en mühim hisseye sahip vakıfların müesseriyeti sağlanmak istenmiştir. 
edilmiştir. 

Madde 15 : Murakıplardan birisinin genel kural ekseriyeti tarafından değil, yandan fazlaya 
hisseye sahip Vakıflar Genel Müdürlüğünce tâyin edilmesi ve diğerinin de yedeği ile birlikte (B) 
ve (C) grupları hisse senedi sahipleri tarafından müştereken seçilmeleri uygun görülmüştür. Bu 
suretle genel kurulda ekalliyette kalmaları muhtemel (B) ve (C) grupu hisse senedi sahiplerine de 
murakıp seçmek hakkı tanınmış ve böylece bankaya rağbetin sağlanacağı mülâhaza olunmuştur. 

Madde 16 : Vakıflar Genel Müdürlüğünün banka sermayesine iştirak nispeti itibariyle diğer aksi
yonlardan farklı bir durumda bulunmasına binaen kendisine banka muamelâtını murakabe salâhiyeti 
tanınmıştır. 

Madde 17 : Bu madde ile idare meclislinin kuruluş tarzı tesbit edilmiş ve yarıdan fazla his
seye sahip Vakıflar Genel Müdürlüğünün ekseriyeti elinde bulundurması zarureti göz önünde tu
tularak yedi kişiden müteşekkil bu kurulun dört üyesinin Vakıflar idare Meclisi karariyle mez
kûr idarece, geri kalan üç üyesinin de (B) ve (C) grupu hisse senedi sahipleri tarafından seçilmesi 
uygun görülmüştür. Bu suretle genel kurulda ekalliyette kalmaları muhtemel olan (B) ve (C) 
grupu hisse senedi sahiplerine de idare meclisi üyelerinden üçünü seçmek hakkı sağlanmış bulun
maktadır. 

Diğer taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğünce seçilecek dört üyeden ikisinin kendi teşkilâtına 
dâhil memurları arasından seçilmesi kaydı, banka faaliyetlerinin varidatını temin bakımından 
bu idareyi çok yakından alâkalandırmasına ve bilhassa bir kısım akar ve işletmelerinin idareleri
nin de tevdii suretiyle bu alâkanın bir kat daha ehemmiyet kesbetmesine binaen vakıfların ihti
yaç ve durumunu ve bu işlerin yürütülmesindeki hususiyetleri teşkilâtının, içinde bulunmaları do-
layısiyle yakînen bilen salahiyetli kimseler marifetiyle idare meclisine intikal ettirilmesinin fay
dalı ve zaruri olacağı mülâhazasına müstenittir. 

Bankacılık tekniği bakımından işlerin iyi yürütülmesini temin için Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce hariçten seçilecek iki üyeden bâzı ehliyet şartları aranması da faydalı görülerek bunların 
malî ve iktisada bilgiler veren fakülte veya yüksek okullar mezunu olduktan başka bu sahalarda 
bilgi ve tecrübeleri ile tanınmış kimseler arasından seçilmeleri kaydı bilhassa ilâve olunmuştur, 

Madde 18 : Emsal müesseselerde olduğu gibi idare meclisinin, genel müdür dışındaki üyele
rinden birini başkan seçmesi münasip görülmüştür. 

Madde 19 : Bu madde, galip hisse sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğünün bankanın faaliyetini 
emıin ellere tevdi edebilmesini temin maksadiyle tanzim kılınmıştır. 
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Madde 20 : Bu maddede banka ve kuracağı ortaklıklar personelinin tâbi olacağı hukuki rejim 

gösterilmiştir. 
Madde 21 : Tasarının birinci maddesinde bankanın hususi hukuk hükümlerine tâbd olacağı tas

rih edilmişti. Bunun neticesi olarak banka ve kuracağı ortaklıkların 1050, 2490 ve 3460 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbi olmaması lâzımgeleceğinden tatbikatta her hangi bir ihtilâf ve iltibasa ma
hal kalmamak üzere bu cihet ayrıca ifade edilmiştir. 

Madde 22 : Banka bünyesi ve sermaye ekseriyetinin hususiyeti göz önünde tutularak persone
lin ihmal ve yolsuzlukları dolayısiyle her hangi risk ihtimalini bertaraf etmek üzere bir kefalet 
sandığı kurularak nakde ve ayniyata vâzıulyed memur ve müstahdemlerin müteselsil ıkefalet 'esası
na tâbi tutulmaları faydalı görülmüştür. 

Madde 23 : Bir anonim ortaklık teşkili için Ticaret Kanunu 'hükümlerine ıgöre 'birçok mera
sim ve külfetlerin ihtiyari zaruri bulunmaktadır. Bu merasim ve külfetlere mütedair hükümlerin 
sebep ve saikı ise halkın aldatılmaması ve birtakım mevhum şirketlerin teessüsünün önlenmesi 
gayesine matuftur. Kanunla kurulan bu ibanka için böyle bir endişe varit olamıyacağına ve bu 
husustaki kanuni mükellefiyetlerin ifası da büyük müşkülâtı mucip bulunacağına binaen Ticaret 
Kanununda yazılı şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri dairesinde ana sözleşmeleri Bakanlar 
Kurulunca tasdik olunduktan sonra başkaca merasime hacet kalmadan banka ve kuracağı ortak
lıkların doğrudan doğruya ticaret siciline kayıt ve ilân olunacakları ve bu ilân tarihinden itibaren 
katî surette kurulmuş bulunacakları tasrih edilmiştir. 

Madde 24 : 2999 sayılı Bankalar Kanununun? 19 ncu maddesinde, hakiki veya hükmi bir şahsa 
nakit, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde veya her hangi bir şekil ve surette tahsil edilmiş 
sermaye ve ihtiyat akçelerinin % 10 undan fazla kredH verilmemesi, ancak bu haddin altın veya dahilî 
itsikraz tahvilâtı, terhini mukabilinde açılacak kredilerde % 60 a, ihracat mallarına ait vesaik muka
bilinde açılacak kredilerde % 20 ye ve ticaret malları mukabilinde açılacak kredilerde % 15 e çıka
rılabilmesi esası kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü yıllık faaliyeti sırasında nakit durumunun tanzimi için bütçe ka
nunlarındaki hükme tevfikan bugüne kadar Vakıfparalar Müdürlüğüne açtırmakta olduğu krediyi 
bankanın kuruluşundan sonra bu müesseseden temin etmek zaruretinde kalacaktır. 

tdare faaliyetlerinin inkişafiyle çok artması muhtemel bulunan bu ihtiyacın Bankalar Kanunu
nun yukarda arzolunan tahdidi hükmü karşısında temini mümkün olamıyacağı mülâhaza edilerek; 
bankanın malî durumunu ehemmiyetle göz önünde tutup taleplerini buna göre ayarlıyacağı şüphesiz 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü için açılacak kredi haddinin istisnaen % 20 ye iblâğı zaruri 
görülmüştür. 

Madde 25 : 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesinde; mevkilerine ve temin ettikleri 
menfaate göre kalmaları gerekli görülmiyerek satılan mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve top
rakların satış bedelleri ile yeni akarlar yaptırılacağı veya satın alınacağı veyahut o vakfa ait diğer 
akarların tamir ettirileceği, 3668 sayılı Kanunla değiştirilen 32 nci maddesinde tâviz bedelleri üe de 
akar yaptırılacağı veya satın alınabileceği yazılı bulunduğundan bu madde, sözü geçen hükümlerin 
sermaye olarak Vakıflar Bankasına yatırılacak taviz bedeli ile akar ve toprak satış bedelleri hak
kında tatbik edilmemesini temin maksadiyle teklif olunmuştur. 

Madde 26 : Bu tasarının kanuniyet iktisap ederek geçici 2 nci maddede yazılı müddetin hitamını 
mütaakıp Ankara ve İstanbul Vakıflar müdürlükleri kaldırılacağından bu müdürlüklerin 3821 sayılı 
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere dâhil bulunan kadrolarının kalkacağı tasrih edilmiştir. 

Geçici madde 1 : Bu maddede, Vakıfparalar Müdürlüğü mevcut ve matluplarının ne suretle ban
kaya devredileceği gösterilmiştir. Vakıfparalar Müdürlüğünce hazırlanacak tasfiye mizanında göste
rilerek bankaya intikal edecek olan bu mevcut ve matlupların menkul kısmını teşkil eden esham ve 
tahvilât borsa kıymetleri, demirbaş eşya ve mefruşat rayiç bedelleri üzerinden, borçlunun borcunu 
ödiyememesi ve hariçten de talip çıkmaması dolayısiyle Vakıfparalar Müdürlüğünce satmalınarak 
hâlen bu müdürlük namına istanbul Vakıflar Başmüdürlülünce idare edilmekte olan gayrimenkuller, 
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ana sözleşmede gösterilecek esaslar dairesinde tesbit edilecek kıymetleri üzerinden değerlendirilmek 
suretiyle bankaya devredilecektir. 

Gayrimenkul ipoteği mukabilinde ikraz edilerek idarenin matlubunu teşkil eden paralar, ipotek se
netlerinde yazılı miktarlarından devir tarihine kadar tahsilat düşüldükten sonra bakiyeleri üzerin
den ve devir tarihinden sonrası için alınmış olan faizi ile birlikte bankaya intikal eyliyecektir. 

Vakıfparalar Müdürlüğü, bu kanunla sermaye olarak bankaya yatırılması derpiş edilenlerden 
başka vakıflara ait daha bâzı paraları da tenmiye etmekte olduğu gibi mülhak vakıflar, bu müdür
lükteki nukudu mevkuf eler i haricinde kalan mevcutları ile hisse senedi almak mecburiyetinde bu
lunmadıklarından sermaye iştirak hissesi ayrıldıktan sonra geri kalan paraların mazbut vakıflara 
ait kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mülhak vakıflara ait kısmı vakıfları namına tevdiat kayde
dilecek veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün göstereceği şekilde tenmiye olunacaktır. 

(Nukudu mevkuf e) adı ile vakfedilmiş olan paraların, tenmiye edilerek elde olunacak nemalarının 
vakfın tahsis ettiği cihetlere sarfedilmesi meşrut bulunmasına binaen mazbut ve mülhak vakıflara 
ait bu kabîl paraların iştirak hissesi olarak bankaya yatırılması mecburi tutulmuştur. 

Geçici madde 2 : Vakıfparalar Müdürlüğü memurlarının bir kısmı 3656 sayılı Kanun hükümle
rine tâbi maaşlı, bir kısmı 3659 sayılı Kanun hükümlerine tâbi ücretlidir. Vakıflar Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanununa bağlı D cetveline dâhil biykaç da müstahdemi mevcuttur. 

Bunların, bankanın katî kuruluşu tarihinden itibaren banka îdare Meclisinin karar'iyle ve en çok 
altı ayı geçmemek üzere istihdamlarına devam olunabilecektir. Bu müddete ait maaş ve ücretleri ban
ka tarafından ödenecektir. 

Sözü geçen memur ve müstahdemlerden banka"ıın kadrolarına almmıyan ve 3656 sayılı Kanun 
hükümlerine tâbi bulunan maaşlı memurlara, ̂ baş a bir vazifeye tâyin edilinceye kadar 788 sayılı 
Memurin Kanununun 3335 sayılı Kanunla tadil edilen 85 nci maddesi uyarınca açık maaşı verile
cektir. 

3659 sayılı Kanun hükümlerine tâbi ücretli mamurlardan bankanın kadrolarına almmıyanlara 
Vakif Paralar Müdürlüğünde bilfiil çalıştıkları müddetin beher yılı için ücretlerinin bir aylığı ve 
hizmetlilere bir aylık ücretlerinin yarısı nisbetmle tazminat verilmesi mu vat1* görülmüştür. Bu 
müddetlerin hesabında altı ay dîn fazla olan hizm3t müddetleri seneye iblâğ edilecek ve altı aydan 
az bulunanlar nazarı itioara alııımıyacaktu*. 

Ücretli memur ve hizmetliler de 5434 sayılı Tü "kiyo Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi 
bulundukları cihetle sandıkta toplanmış olan emekli keseneklerini geri almak hakları mahfuz tutul
muştur. 

Keseneğini geri almıynrak 5434 sayılı Karan hükümlerine tâbi başka bir hizmete girenlerin 
emeklilik haklarının devam edeceği tabiîdir. 

( S. Saym : 33 ) 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/500 
Karur No. 18 

Yüksek 

Türkiye Vakıflar Bankası kanun lâyihası Eko
nomi ve Ticaret, Maliye vekâletleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü temsilcilerinin iştirakiyle ko
misyonumuzca incelendi : 

Lâyihanın 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 
21, 24, 25, 26, 27 ve 28 nci maddeleri aynen ka
bul edilmiş, 11, 16, 18 ve 22 nci maddeleri kaldı
rılmış ve madde numaralarının işbu çıkarmalar 
sebebiyle değiştirilmesi zaruri bulunmuş ve diğer 
maddelerin tadil ve lâyihadan çıkarılma sebeple
ri de aşağıda ayrıca izah olunmuştur. 

Madde 2 : Lâyihanın esbabı mucibesine naza
ran banka, gayrimenkul ipoteği mukabilinde ik-
razatta dahi bulunacaktır. Ancak madde metnin
deki (menkul ve gayrimenkul kıymetler karşılı
ğında ikrazda bulunmak ve krediler açmak) yo
lundaki ibarenin bu maksadı sarahaten ifadeye 
kâfi gelmediği görüldüğünden, bu hükmün, (men-
ikul ve gayrimenkul kıymet ve mallar karşılığın
da ikrazatta bulunmak ve krediler açmak) şeklin
de tadili muvafık bulunmuştur, 

Madde 4 : Maddenin birinci fıkrasındaki (sü
resi) tâbirinin (müddet) olarak tadili uygun bu
lunmuş ve 99 senenin hitamında düşünülecek bir 
mevzu için şimdiden bir hüküm sevkına mahal 
görülmediği cihetle de maddedeki bu süre, Genel 
Kurul karariyle bir misli uzatılabüir, hükmü kal
dırılmıştır. 

Madde 5 : ilk kuruluşta asgari % 25 inin 
tediyesi meşrut bulunan 50 milyon liralık ser
mayenin Ödenen kısmı ile henüz ödenmemiş kıs
mının bugün bilançolarda esasen görüleceğine 
mebni Anonim ortaklık bünyesi içinde bu ser
mayenin itibari olarak tavsifi yerinde bulun
madığından itibari kelimesinin çıkarılması mu
vafık mütalâa kılınmış ve sermaye tezyidi hak
kında kanunda bir hüküm bulunmadığı cihetle 
de bunu temin için Umumi Heyet karariyle ser
mayenin artırılabileceği yolunda bir hüküm ilâ
ve edilmiştir. 

Madde 11 : Beş üyeden terekkübeden Ban-

! ( S. Sa; 

u.ıv.ms 

Reisliğe 

ka idare Meclisi azalarından üçünün Vakıflar 
Genel Müdürlüğünü temsil etmekte olmalarına 
ve kaldı ki bunlardan birinin adı geçen Umum 
Müdürlük teşkilâtından bulunmasına nazaran 
her zaman için Bankanın vaziyetini yakından 
takibedilmek imkânına sahip bulunan bu Ge
nel Müdürlüğe ayrıca istisnai bir hükümle bi
lanço ve kâr zarar hesaplarının ve idare mec
lisi raporunun verilmesine mahal görülmediğin
den bu maddenin kaldırılması muvafık bulun
muştum 

Madde 16 : 11 nci madde hakkında açıkla
nan mülâhazalara uygun olarak Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün murakabesine dair bulunan işbu 
madde dahi kaldırılmıştır. 

Madde 17 : A. B ve C gruplarının sahip ol
dukları hisse senetlerinin % de miktarlarına 
göre idare meclisinin, A grupunun üç, B ve C 
gruplarının müstakilen birer mümessillerinden 
terekküp etmesinin ve bu üyelerin, hususi hu
kuk hükümlerine tabi anonim ortaklık bünyesi
ne uygun olarak Genel Kurulca seçilmesinin 
doğru alacağı ve 18 nci maddedeki (idare Mec
lisi Genel Müdür dışındaki üyelerden birini 
başkan seçer) hükmünün bu maddede yer al
masının icabedeceğd ve Genel Müdürlük Teş
kilâtından seçilecek üyenin ibu vazifeyi ücretsiz 
ifa etmesinin mevzuubahis olamıyacağı ve fa
kat mer'i mevzuat muvacehesinde hususi bir 
hüküm olmadıkça da ayrıca bdr ücret almasına 
imkân bulunmadığı düşünülerek bunu temin 
maksadiyle maddeye sarih bir hüküm ilâvesi
nin muvafık olacağı neticesine varılmış ve mad
de bu esaslar dâhilinde yeniden ve tadilen ka
leme alınmıştır. 

Madde 20 : Hususi hukuk hükümlerine gö
re kurulacak olan banka ve diğer ortaklıkların 
personel durumunu Devlet veya diğer resmî mü
esseseler memur ve müstahdemleriyle kıyas et
mek maksat ve gayenin tahakkukunda ve işe, 
randımana göre adam bulmakta zorlukları mu
cip olacağı düşünülerek memur rejiminde, kad* 

sı : 33) 
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ro ve statülerin tertip ve tanziminde serbesti 
esası kabul olunmuştur. 

Ancak, gere'k Vakıfparalar Müdürlüğün
den bankaya geçecek memurların müktesep 
haklarını korumak ve gerek yeniden bankaya 
intisap edeceklerin istikbalini garanti etmek 
maksadiyle bunları, bir nevi sigorta esasına 
dayanan Emekli Sandığına bağlamakta fayda 
mülâhaza edilmiş ve madde metni Denizcilik 
Bankası Kanununa mütenazır olarak buna gö
re yeniden hazırlanmıştır. 

Madde 22 : Bankacılık muamelâtında para
ya vâzıulyed olanların tâbi tutuldukları sıkı 
kontrol muvacehesinde, hiçbir dahli bulunmı-
yan diğer bir kısım personele de mükellefiyet 
tahmil edecek mahiyetinde olan müteselsil ke
falet sandığı kurulması yolunda kanunda bir 
hükmün yer alması muvafik tgörülmiyerek bu 
madde kaldırılmıştır. 

Madde 23 : Banika hakkında kabul edilen 
•kuruluş özelliğin tesis edeceği sair ortaklıklara 
da teşmili zaruri görülmediğinden bunların da 
aynı istisnaiyete tâbi olacaklarına dair bulunan 
hükümler maddeden çıkarılmıştır. 

Geçici madde 1 : Maddenin ikinci fıkrasın
da yazılı menkuller tâbirine menkul kıymetler 
dâhil bulunmadığından bunların da ithalini te
min maksadiyle menkuller ibaresinin menkul 
kıymetler olarak tadili uygun bulunmuştur. 

Geçicd madde '2 : Ücretli memurlara verile
cek tazminatın bu hususta mukaddema hiçbir 
ilgisi bulunmıyan bankaya tahmili doğru görül
mediğinden sonran ikinci fıkraya (tasfiye hesa
bına geçtirilmek) kaydının ilâvesi muvafık gö
rülmüştür. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Kâtip 
Kocaeli Afyon K. 

H. Başak S. Kerman 
Ankara 
»Sy. Benli 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Bursa 
H. Şaman 

îmzada bulunamadı 
Bolu 

V. Yöntem 
Denizli 

E. Şahin 
İmzada bulunamadı îmzada bulunamadı 

Erzurum 
S. Başak 
İstanbul 

B. N. Göknil 
Kastamonu 

Ş. Kerimzade 
İmzada bulunamadı 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Trabzon 

İstanbul 
A. H. Başar 

Kars 
F. Aktaş 
Kütahya 
M. Alkin 

Sivas 
H. Yüksel 

Saffet Baştımar 
îmzada bulunamadı 

Ticaret Komisyonu 
Başkanı 

Kütahya 
H. Gedik 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kocaeli 

H. Başak 

Muhalefet şerhi 
Madde 17, hakkında : Her yeni kurulan 

Bankayı baremden istisna ederek barem mev
zuatını yanlız Etibank, Sümerbank gibi bir
kaç büyük müessesemiz üzerinde bırakmayı 
sistem bakımından mahzurlu bulurum. Böyle 
meseleler bir kül halinde halledilmelidir. 

Bununla beraber, Vakıflar Bankasının ba
remden istisnasına dair bizzat komisyonun koy
duğu hükmü ben de kabul ediyorum. Bunun 
sebebi aynı Hükümetin Denizcilik Bankası ta
sarısı ile baremden istisna hükmü teklif ettiği 
halde Vakıflar Bankasından bu istisnayı esir
gemiş olmasından dolayı yeni kurulmakta olan 
Bankalar arasında meydana gelen farkları gi
dermek arzusudur. 

Bu beyan ile komisyon kararını imza eyle
dim. 

Trabzon Mebusu 
Cahid Zamangü 

( S. Sayısı : 33) 
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Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 5 . V . 1953 
Esas No : 1/500 

Karar No : 61 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Vakıflar Bankası Kanunu lâyihası 
Ekonomi ve Ticaret, Maliye vekâletleri ve Va
kıflar Genel Müdürlüğü temsilcilerinin iştira
kiyle komisyonumuzca incelendi. 

Hükümet lâyihasının eesbabı mucibesinde 
gösterilen sebepler komisyonumuzca uygun gö
rülerek lâyihanın esastan kabulüne ittifakla ka
rar verildi. 

Bu kanunla Vakflar Umum Müdürlüğüne ku
rulması için yetki verilen bankanın, tamamen 
hususi hukuk hükümlerine tâbi bir anonim or
taklık bünyesini haiz olacağına binaen unvanının 
da bünyesine uygun olarak (Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı) şeklinde tesbiti muva
fık görüldüğünden gerek kanun ismi ve gerek 
muhtelif maddelerde yer alan (Türkiye Vakıf
lar Bankası) ibareleri (Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı) olarak tadil edilmiştir. 

Kanunun başlığı altındaki iki defa yer alan 
(kuruluş) ibarelerinden ikincisinin zait adde
dilerek kaldırılması uygun görülmüş ve birinci 
madde başlığa mütenazr olarak değiştirilmiş
tir. 

İkinci maddenin (A) fıkrasında vuzuhu te
min maksadiyle Ticaret Komisyonunca ileri sü
rülen mucip sebepler göz önünde tutulmuş ve 
malın kıymete takaddümü de nazara alınmak 
suretiyle fıkra tadilen kabul olunmuştur. 

Üçüncü maddede, redaksiyon ve vuzuhu te
min maksadiyle değişiklikler yapılmıştır. 

Dördüncü madde, Ticaret Komisyonunca ile
ri sürülen sebepler ve kelime ve yazılış tarzı ba
kımından yapılan değişikliklerle kabul edilmiş 
ve madde başlığı da metnine mütenazır olmak 
üzere tadil kılınmıştır. 

Beşinci madde, Ticaret Komisyonunca ser-
dedilen mucip sebepler ve daha ziyade vuzuhu 
temin maksadiyle yapılan tadillerle kabul olun
muştur. 

Altıncı maddedeki, (% 55 ni) ve (% 25 
ni) ibarelerine imlâ bakımından (i) harfi ilâ

vesi muvafık görülmüştür. 

Yedinci madde, aynen kabul edilmiştir. 
Sekizinci madde, Ticaret Komisyonunca 

yapılan değişikliklerle kabul olunmuştur. 
Dokuz ve onuncu maddeler, aynen kabul 

edilmiştir. 
On birinci madde, hakkında Ticaret Komis

yonunca ileri sürülen mucip sebepler komisyo
numuzca da uygun görüldüğünden bu madde 
kaldırılmıştır. 

On iki, on üç ve on dördüncü maddeler, ay
nen kabul edilmiştir. 

On beşinci madde, B ve C hisse senetleri 
sahiplerinin biribirinden müstakil olarak mura
kabe salâhiyetlerini kullanmalarına imkân vere
cek şekilde, tadilen kabul olunmuştur. 

On altıncı madde, Ticaret Komisyonunca 
on birinci madde hakkında ileri sürülen mucip 
sebepler ve esasen Vakıflar Umum Müdürünün 
murakabesini, kendisi tarafından tâyin olunacak 
murakıbı vasıtasiyle yapabileceği göz önünde tu
tularak kaldırılmıştır. 

On yedinci madde, Ticaret Komisyonunca 
gösterilen mucip sebeplere komisyonumuzca da 
iştirak edildiğinden tadilen kabul olunmuştur. 

On sekizinci madde, bundan evvelki madde
de yer aldığı cihetle haşiv telâkki edilerek kal
dırılmıştır. 

On dokuzuncu madde, aynen kabul edilmiş
tir. 

Yirminci madde, 3659 sayılı Kanuna tâbi 
bankalar personeliyle bu kanuna tâbi olmıyan 
bankalar personeli arasında sarfettikleri gay
ret ve mesai bakımından büyük farkların mev
cut bulunduğu, Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kası gibi bankaların iştigâl mevzuları itibariyle 
daha ziyade halkın ısrarlı müracaatlarına maz-, 
har bir mevkide oldukları ve diğer taraftan 
Maliye Vekâleti mümessilinin ifadesinden bu ka
nunun ıslahı yolunda çalışmalarda bulunuldu
ğu anlaşılmakla ihtiyaca kifayetsizliği Hükümet
çe de takdir edilen bir sistemin devamını arzu
da isabet olamayacağı ve esasen en son kurulan 

( S. Sayısı: 33 ) 
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Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının da 
mezkûr kanundan istisna edilmiş bulunduğu göz 
önünde tutularak Ticaret Komisyonunca ileri 
sürülen mucip sebeplere komisyonumuzca da iş
tirak edilmiş ve maddenin mezkûr komisyonca 
kaleme alman şekilde kabulü uygun görülmüştür. 

Yirmi birinci madde, aynen kabul edilmiştir. 
Yirmi ikinci madde, Ticaret Komisyonunca 

gösterilen mucip sebeplere binaen kaldırılmıştır. 
Yirmi üçüncü madde metni, Ticaret Komis

yonunca gösterilen mucip sebeplere Komisyonu
muzca da iştirak edilerek tadilen kabul edilmiş 
ve madde başlığının (Kuruluş hususiyeti) şek 
linde değiştirilmesi iıYc,r;ıfık bulunmuştur. 

Yirmi dördüncü madde, Bankalar Kanunu
nun bu hususa mütedair 19 ncu maddesine ya
pılan istisnayı belirtecek şekilde redaksiyon ba
kımından yapılan değişiklikler ve kanun başlı
ğına uygun düzeltme ile kabul olunmuştur. 

Yirmi altıncı maddede zait görülen (13 . V . 
1945 günlü) ibaresi çıkarılmak, suretiyle kabul 
olunmuştur. 

Geçici birinci madde, Ticaret Komisyonunca 
yapılan tadil ve kanun başlığına mütenazır ol
mak üzere bankanın isminin tashihi suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Geçici ikinci madde, Ticaret Komisyonunca 
yapılan ilâveden başka Komisyonumuzca da, ban
kanın kadrolarına almmıyarak açıkta bırakılacak 
personele verilecek tazminatın açıkta kalınacak 

tcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 22 . XI I . 1952 ta
rihli ve 6/3585 sayılı tezkeresiyle gönderilen Tür
kiye Vakıflar Bankası hakkındaki kanun lâyihası 
Ticaret ve Maliye komisyonları raporlariyle bir
likte komisyonumuza havale edilmiş olmakla Dev
let Vekili Celâl Yardımcı, Vakıflar Umum Mü
dürü ve Maliye Vekâleti mümessili hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

müddete hasrını temin eedcek şekilde, tadiller ü t 
kabul olunmuştur. 

Yirmi yedinci madde, (yayımı) ibaresinin 
(neşri) suretinde tadili ile kabul olunmuştur. 

Yirmi sekizinci madde, (Bakanlar Kurulu) 
ibaresinin (İcra Vekilleri Heyeti) şeklinde tadili 
ile kabul edilmiştir. 

Vakıflar müessesesine büyük hizmetler sağh-
yacağı ümidedilen Bankanın 1953 senesi içinde 
faaliyete geçebilmesini temin gayesiyle işbu ka
nunun öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkın
da yapılan teklif muvafık görülerek ittifakla ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye Komisyonu 
Reisi Sözcü 
Rize Siird 

/ . Akçal M. D. Süalp 
Kâtip 

Zonguldak Erzurum Kocaeli 
F. Açıksöz S. Erduman E. Alican 

Malatya Mardin 
E. Doğan A. Kalav 

İmzada bulunamadı 
Samsun Seyhan 

Ş. Vluçay Z. Akçalı 
Yozgad Zonguldak 

F. Nizamoğlu R. Sivişoğlu 
İmzada bulunamadı 

Lâyihanın mucip sebeplerinde tafsilen arı; ve 
izah olunduğu üzere Vakıflar müessesesinin başlı
ca varidatı, elindeki çeşitli gayrimenkullerin icar 
bedel)eri hasılatı ile taviz, akar ve toprak satış 
bedelleri ve nukudu mevkufeden meydana gelen 
nakit mevcudunun tenmiyesinde elde edilen para
lardan ibaret olup bu mebaliğden (10 250 512) li
rası Devlet tahvillerine yatırılmış, geri kalan kısmı 
da Vakıflar Teşkilât Kanunu gereğince istanbul 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu İM . XII . U5H 

Esas No. 1/500 
Karar No. 33 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 33 ) 
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Vakıfparalar Müdürlüğü tarafından gayrimenkul 
ipoteği mukabilinde ikraz yoliyle tenmiye edil
mekte bulunmuştur. 

Alman izahata nazaran gerek Devlet tahville
rinden ve gerek ipotek mukabili ikraz muamele
lerinden elde edilen hasılat nispeti ise şimdiye 
kadar % 7 yi geçmediği anlaşılmıştır. 

Halbuki memleketin mazhar olduğu ikisadi 
inkişaflar neticesinde millî bankalarımızın bu 
nispetin çok daha üstünde bir gelir temin etmekte 
oldukları bir hakikattir. 

Bu vaziyet karşısında yukarda mevcudiyeti 
zikredilen nakit varlığının kurulacak bir banka 
marifetiyle tenmiyesinin her halde idare için çok 
daha verimli olacağı neticesine varılmış olmak
la beraber kurulacak olan bu bankanın iştigal 
mevzuları itibariyle de memleketin şiddetle 
muhtaç bulunduğu her türlü kredi ihtiyaçları
nın karşılanmasına da yardım edeceği ve keza 
Vakıflar idaresinin esas faaliyetlerinde de ken
disine büyük yardımlar sağlıyacağı kanaati hu
sul bulmuş ve netice olarak banka kurulması 
yolunda vâki Hükümet teklifi komisyonumuz
ca da kabull olunarak Maliye Komisyonunun 
hazırladığı mötin üzerinde maddelerin müzake
resine geçilmiştir. 

Lâyihanın başlığı (Türkiye Vakıflar Banka
sı Türk Ananom Ortaklığı kanun lâyihası) şek
linde değiştirilmek suretiyle ve birinci madde 
Maliye Komisyonunun değiştirişi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Bankanm yapacağı işlere mütaallik 2 nci 
maddenin (A) fıkrasında mevcut (ikrazda bu
lunmak ve krediler açmak) ibaresinin, ikraz ke
mesinin ihtiva ettiği mâna içinde kredinin mün
demiç olması hasebiyle (ikrazlarda bulunmak) 
şeklinde tadili suretiyle 3 ncü ve 4 ncü madde
ler ise aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın malî hükümlere mütaallik 5 nci 
maddesinde yer alan umumi heyet karariyle 
sermayenin artırılabileceği hakkındaki hüküm, 
vakıf patrimuvanı üzerinde banka umumi he
yet karariyle bir tasarrufta bulunamıyacağı ve 
bunun ancak bir kanun mevzuu olabileceği mü-
lâhazasiyle, maddeden çıkarılmak suretiyle 5 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun 6 ve 7 nci maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Bankaya tahvil çıkarma salâhiyetini veren 
8 nci madde, 6115 sayılı Amortisman ve Kredi 

Sandığı hakkındaki Kanunun hükümleri de göz 
önünde tutularak yeniden tanzim ve kabul edil
miştir. 

Kârın tevziine mütaallik bulunan 9 ncu mad
de ise, emsali bütün bankalarda mevcut olup 
müesseselerin faaliyet neticeleri ile alâkalı bu
lunan yıllık safi kârdan bankanın idare mecli
si azaları ile diğer personeline temettü tevziine 
mütaallik bir fıkra ilâve edilmek suretiyle ka
bul edilmiştir. 

10, 11, 12 ve 13 ncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Bankanın muamelât ve hesabatmın sureti mura
kabesi hakkındaki 14 ncü madde üzerinde yapı
lan uzun müzakerelerden sonra 14 ncü madde
nin 1 ve 2 nci fıkralarında yazılı murakabeye 
ilâveten bankanın senelik muamelât ve hesaba
tmın ayrıca umumi murakabe heyeti tarafın
dan tetkik edilerek bir rapora bağlanması ve bu 
raporun diğer murakıplar raporu ile birlikte 
bankanın umumi heyetine ve bir suretinin de 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne verilmesi kabul 
edilmiş ve buna ait hüküm maddeye 3 ncü fıkra 
olarak ilâve edilmek suretiyle 14 ncü madde ka
bul edilmiştir. 

Bankanın idare meclisinin terekküp tarzım 
gösteren 15 nci maddede mevcut A grupunu 
temsil edecek üyelerden birinin Vakıflar Umum 
Müdürlüğü Teşkilâtından olması - hakkındaki 
hüküm ve bununla alâkalı son fıkra, anonim or
taklık mefhumu ve memur statüsiyle gayrika-
bili telif görülerek maddeden çıkarılmış ve A 
grupunu temsil edecek üyelerin mutlak surette 
yüksek tahsil görmüş olmaları kaydının da ban
kacılık sahasında tecrübe ve ihtisas sahibi bu
lunan zevatın idare meclisine seçilmelerine mâ
ni olacağı ve binnetiee mahzurlar tevlidedeceği 
mülâhazasiyle tayyı muvafık görülmüş ve madde 
bu esaslar dairesinde yeniden tanzim edilmiştir. 

16 nci madde tadilen ve 17 nci maddenin bi
rinci fıkrasında banka ve kuracağı ortaklıklar 
personelinin hususi hukuk hükümlerine tâbi bu
lunduğu ve bunlar hakkında 3656 sayılı Kanun 
hükümlerinin tatbik edilemiyeceği tasrih edildi
ği halde mütaakıp fıkralarında bu gibi persone
lin emeklilik bakımından âmme sektörüne dâhil 
edilmeleri takibedilen prensip ile kabili telif gö
rülmemiş olmakla 17 nci madde, 2 ve 3 ncü fık
raları tayyedilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

18 nci maddeye, banka ve kuracağı ortaklık-
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İar hakkında tatbik olunmıyacak kanunlara, bun
ların ek ve tadillerinin de ilâvesi 'ilerde her han
gi bir müşkülâtla karşılanmamasını temin bakı
mından uygun görülmüş ve maddeye bu ilâve 
yapılmak suretiyle 18 nci madde kabul edilmiştir. 

19, 20, 21 ve 22 nci maddeler aynen kabul 
edilmiş ve intikal hükümlerine ait geçici birinci 
maddede tasfiye mizanı ibaresinin, tasfiye mua
melesinin neticeleneceği zamanın tâyini mümkün 
olmadığından zuhuru melhuz müşkülâtı berta
raf etmek maksadiyle bunun devir bilançosu ola
rak değiştirilmesi ve üçüncü fıkrasının da aynı 
mülâhazalarla tadili uygun görülerek muvakkat 
birinci madde bu esas dairesinde komisyonumuz
ca yeniden tanzim edilmiştir. 

Geçici ikinci maddedeki (tasfiye hesabına ge
çirilmek maksadiyle) ibaresinin geçici birinci 
maddeye ve son fıkrasının da 17 nci maddeye 
mütenazır olarak çıkarılması ve açıkta kalacak 
memurlara verilecek paraların hizmet müddetle-
riyle alâkalı olması göz önünde tutularak madde
ye (h'izmet yıllarına göre) ibaresinin ilâvesi mu
vafık görülmüş ve geçici ikinci madde bu suret
le kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtına dâhil 
bulunan Vakıf paralar Müdürlüğü vazifelerinin 
bankanın katı kuruluşuna kadar devamı zaru
reti karşısında 23 ncü madde, bu kanun lâyiha
sı ile kaldırılan hükümlere mütaallik 22 nci 
maddeye ait hükümlerin bankanın katî kurulu
şu tarihinden ve diğer hükümlerinin bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren meriyete gireceği, 
şeklinde tadilen ve 24 ncü madde ise şeklen de
ğiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir, 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha-

sı Umumi Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

arzedilmek üzere 

Reis Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Rize 

/. Aksal 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Giresun 

M. Şener 
Kırşehir 
B. özdeş 

Malatya 
M. 8. Eti 

Sivas 
H. îmre 

Ordu 
R. Aksoy 

Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

istanbul 
8. Oran 

Siird 
B. Erden 
Antalya 

A. Sanoğlu 
Diyarbakır 

M. Ekinci 
izmir 
B. Bilgin 

Konya 
14 ncü maddenin 3 ncü fık

rasına muhalifim. 
M, Â. Ülgen 

Rize Siird 
0. Kavrakoğlu M. D. Süalp 

8. F 
Trabzon 

. Kalaycıoğlu 

Akar ve toprak satış bedelleri ile taviz 
bedelleri diğer gayrimenkuller ile istibdali ge
reken mevkuf gayrimenkullerin esmanmdan 
ibaret olduklarından bu '-bedellerin gayrimen
kuller inşasına tahsisi gerektir. Bu bedelle
rin daimî olarak menkul mahiyette buluna
cak kıymetlere yatırılması Vakıfların gayele
rine aykırı olacak ve zamanla ziyaları da 
mümkün olacaktır. Bu sebepten bu bedelle
rin gayrıimerikule tahsisine dair olan hüküm
lerin kaldırılması mahiyetinde olan bu mad
deye muhalifim. 

Gazdanteb Mebusu 
Ekrem Cenan i 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Vakıflar Bankası kanunu tasarısı 

I - Kuruluş 

Kuruluş 

MADDE 1. — Türkiye Vakıflar Bankası 
adiyle, hususi hukuk hükümlerine tâbi olmak 
üzere anonim ortaklık şeklinde bir banka kur-
ma'k için Vakıflar Genel Müdürlüğüne yetki 
verilmiştir. 

Bankanın yapacağı işler 

MADDE 2. — Banka, aşağıda yazılı işlerle 
dştigal eder: 

A) Menkul ve gayrimenkul kıymetler kar
şılığında ikrazda bulunmak ve krediler açmak; 

B) Sigorta ve sair ortaklıklar 'kurmak ve
ya kuurlmuş olanlara iştirak etmek; 

€ ) Gayrimenkul alıp satmak; 
D) Her türlü banka muamele ve hizmetleri 

yapmak; 
E) Vakıflar Genel Müdürlüğü İle mülhak 

vakıfların ıbankaya idaresini tevdie lüzum göre
cekleri gayrimenkullerle işletmelerin, ana söz
leşmede gösterilecek esaslar dâhilinde, rasyo
nel bir şekilde idare, idame ve işletilmeleri için 
lüzumlu bilûmum muamele ve teşebbüslere (ti
cari, zıraıi, sınai) girişmek; 

Merkez 

MADDE 3. — Bankanın merkezi Ankara'
dır. Lüzum görülen yerlerde, Bankalar Kanu
nunun hükümlerine ıgöre, «şube veya ajans açı
labilir. 

Süre 

MADDE 4. — Barikanın süresi kati kuruluş 
gününden başlamak üzere (99) doksan dokuz 
yıldır. Bu süre, Genel Kurul karariyle bir misli 
uzatılabilir. 

II - Malî hükümler 

Sermaye 

MADDE 5, — Bankanın itibari sermayesi 

( S. Sa: 
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] TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Vakıflar Bankası kanunu lâyihası 

I - Kuruluş 

MADDE 1. — Hükümetin 'birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bankanın yapacağı işler 

MADDE 2. — Banka, aşağıda yazılı işlerle 
iştigal eder: 

A) Menkul ve gayrimenkul kıymet ve mal
lar karşılığında ikrazatta bulunmak ve krediler 
açmak; 

B) Sigorta ve sair ortaklıklar 'kurmak ve
ya kurulmuş olanlara iştirak etmek; 

C) Gayrimenkul alıp satmak; 
D) Her türlü banka muamele ve hizmetleri 

yapmak; 
E) Vakıflar Genel Müdürlüğü dle mülhak 

vakıfların bankaya idaresini tevdie lüzum gö
recekleri gayrimenkullerle işletmelerin ana söz
leşmede gösterilecek esaslar dâhilinde, rasyo
nel bir şekilde idare, idame ve işletilmeleri için 
lüzumlu bilûmum muamele ve teşebbüslere (Ti
cari. zirai, sınai) girişmek; 

Merkez 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul (edilmiştir. 

Müddet 

MADDE 4. — Bankanın müddeti kati kuru
luş gününden başlamak üzere (99) doksan dokuz 
yıldır. 

II - Malî hükümler 

Sermaye 

MADDE 5. — Bankanın sermayesi her biri 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Vakıflar Bankan Türk Anonim Ortaklığı kanun 
lâyihası 

1. Kuruluş 

MADDE 1. — Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı adiyle, hususi hukuk hükümleri
ne tâbi olmak üzere bir banka kurmak için Va
kıflar Genel Müdürlüğüne yetki verilmiştir. 

Bankanın yapacağı işler * 

MADDE 2. — Banka, aşağıda yazılı işlerle 
iştigal eder. 

A) Menkul ve gayrimenkul mal ve kıymet
ler karşılığında ikrazda bulunmak ve krediler aç
mak; 

B) Sigorta ve sair ortaklıklar kurmak veya 
kurulmuş olanlara iştirak etmek; 

C) Gayrimenkul alıp satmak; 
D) Her türlü banka muamele ve hizmetleri 

yapmak; 
E) Vakıflar Genel Müdürlüğü * ile mülhak 

vakıfların bankaya idaresini tevdie lüzum göre
cekleri gayrimenkullerle işletmelerin, ana sözleş
mede gösterilecek esaslar dâhilinde, rasyonel bir 
şekilde idare, idame ve işletmeleri için lüzumlu 
•bilûmum muamele ve teşebbüslere (ticari, zirai, 
smai) girişmek. 

Merkez 

MADDE 8. — Bankanın Merkezi Ankara'
dadır. Banka lüzum gördüğü yerlerde, Bankalar 
Kanunu hükümlerine köre, şube veya ajans aça
bilir. 

Müddet 

MADDE 4. — Bankanın müddeti katî kuruluş 
tarihinden başlamak üzere doksan dokuz yıldır. 

B . Malî hükümler 

Sermaye 

MADDE 5. — Bankanın sermayesi her biri 

(S. Sat% 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak 
lığı kanunu lâyihası 

I - Kuruluş 

MADDE 1. — Vakıflar Bankası Türk An* 
nim Ortaklığı adiyle, hususi hukuk hükümleri
ne tâbi olmak üzere bir banka kurmak için Vakıf
lar Umum Müdürlüğüne salâhiyet verilmiştir. 

Bankanın yapacağı isler 

MADDE 2. — Banka, aşağıda yazılı işlerle 
iştigal eder. 

A) Menkul ve gayrimenkul mal ve kıymet
ler karşılığında ikrazlarda bulunmak» 

B) Sigorta ve sair ortaklıklar kurmak ••-
ya kurulmuş olanlara iştirak etmek, 

O) Gayrimenkul alıp satmak, 
D) Her türlü banka muamele ve hizmetleri 

yapmak, 
E) Vakıflar Umum Müdürlüğü ile mülhak 

vakıfların bankaya idaresini tevdie lüzum gö
recekleri gayrimenkullerle işletmelerin, ana söz
leşmede gösterilecek esaslar dâhilinde, rasyonel 
bir şekilde idare, idame ve işletmeleri için lü
zumlu bilûmum muamele ve teşebbüslere (tica
ri, zirai, sınai) girişmek, 

Merkez 

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müddet 

MADDE 4. — Maliye Komisyonunun 4 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

II - Malî hükümler 

Sermaye 

MADDE 5. — Bankanın itibari sermayesi her 
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her biri (100) yüz lira kıymetinde (500 000) beş 
yüz bin hisseye ayrılmış olarak (50 000 000) 
elli milyon liradır. 

Mütaaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıka
rılacak hisse senetlerinden her birinin ihtiva 
edeceği hisse miktarı ana sözleşmede gösterilir. 

Hisse senetleri 

MADDE 6. — Hisse senetleri A, B ve C 
gruplarına ayrılmıştır. Bunlardan A grupu ser
mayenin % 55 ini, B grupu % 20 sini, C gru
pu da % 25 ini teşkil ederler. 

A grupu Vakıflar Genel Müdürlüğüne, B 
grupu mülhak vakıflara ve C grupu da, sair ha
kiki ve hükmi şahıslara tahsis edilmiştir. 

A ve B grupu hisse senetleri nama muhar
rer olup bunlardan A grupuna dâhil olanlar 
satılamaz. B grupu hisse senetleri, ancak Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün müsaadesiyle aynı gru-
pa dâhil hissedarlar arasında alınıp satılabile
ceği gibi, yine bu gruptan istekli çıktığında 
satılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
de satın alınabilir. C grupu hisse senetleri hâ
miline muharrerdir. 

Vakıflar hisselerinin karşılığı 

MADDE 7. — A. grupu hisse senetlerinin 
bedelleri mazbut vakıflara ait vakfedilmiş para
lardan ve taviz bedellerinden ayrılacak miktar
larla ödenii'. Lüzumu halinde akar ve toprak 
satış bedelleri mevcudundan bir kısmı da ser
maye olarak tahsis edilebileceği gibi bu serma
ye hissesinin yüzde ellisi menkul ve gayrimen
kul olarak da konulabilir. 

B grupu hisse senetlerinin bedelleri mülhak 
vakıfların aynı nevi paraları ile sarf mahalli 
olmıyan gelir fazlalarından ayrılacak paradan 
ödenir. 

Tahvil çıkarmak yetkisi 

MADDE 8. — Banka, genel kurulca karar 
verildiği takdirde en az yirmi yılda itfa edil
mek ve % 50 si münhasıran ipotekli ikrazlarda 
kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün kefaletiyle ödenmiş sermayesinin iki katma 

MaL K. 

(100) yüz lira kıymetinde (500 000) beg yüz bin 
hisseye ayrılmış olarak (50 000 000) elli milyon 
liradır. Umumi Heyet kararı ile sermaye artırı
labilir. 

Müıtaaddit hisselleri ihtiva etmek üzere çıka
rılacak hisse senelerinden her birinin ihtiva ede
ceği hisse miktarı ana sözleşmede gösterilir. 

Hisse senetleri 

MADDE (>. -— Hükümetin altıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

İ 

4 

Vakıflar hisselerinin karşılığı 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edil mistir. 

Tahvil çıkarma yetkisi 

MADD.E 8. — Banka, Genel Kurulca karar 
verildiği takdirde en az yirmi yılda itfa edilmek 
ve % 50 si münhasıran ipotekli ikrazlarda kul
lanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
kefaletiyle ödenmiş sermayenin iki misli kadar 

S. Sayısı : 33 ) 



Ti. K. 

(100) yüz Türk Lirası kıymetinde (500 000) beş 
yüz bin hisseye ayrılmış olarak (50 000 000) el
li milyon Türk Lirasıdır. Umumi Heyet karariy-
le sermaye artırılabilir. 

Mütaaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıka
rılacak hisse senetlerinden her birinin ihtiva 
edeceği hisse miktarı ana sözleşmede gösterilir. 

Hisee senetleri 

MADDE 6. — Hisse senetleri A, B ve C 
gruplarına ayrılmıştır. Bunlardan A grupu ser
mayenin % 55 ini, B grupu % 20 sini, C gru
pu da % 25 ini teşkil ederler. 

A grupu Vakıflar Genel Müdürlüğüne, B 
grupu mülhak vakıflara ve C grupu da sair 
hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilmiştir. 
• A ve B grupu hisse senetleri nama muhar
rer olup bunlardan A grupuna dâhil olanlar 
satılamaz. B grupu hisse senetleri, ancak Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün müsaadesiyle aynı 
gruba dâhil hissedarlar arasında alınıp satıla
bileceği gibi, yine bu gruptan istekli çıktığın
da satılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce de satın alınabilir. C gurupu hisse senetler 
hâmiline muharrerdir. 

Vakıflar hisselerinin karşılığı 

MADDE 7. — A gurupu hisse senetlerinin 
bedelleri mazbut vakıflara ait vakfedilmiş pa
ralardan ve taviz bedellerinden aynlacak mik
tarlarla ödenir. Lüzumu halinde akar ve toprak 
satış bedelleri mevcudundan bir kısmı da ser
maye olarak tahsis edilebileceği gibi bu serma
ye hissesinin yüzde ellisi menkul ve gayrimen
kul olarak da konulabilir. 

B gurupu hisse senetlerinin bedelleri mül
hak vakıflardan aynı nevi paralan ile sarf ma
halli olmıyan gelir fazlalarından ayrılacak para
dan ödenir. 

Tahvil çıkarmak yetkisi 

MADDE 8. — Banka, Genel Kurulca karar 
verildiği takdirde en az yirmi yılda itfa edil
mek ve % 50 si münhasıran ipotekli ikrazlarda 
kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün kefaletiyle ödenmiş sermayesinin iki misli-
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biri (100) yüz Türk Lirası kıymetinde (500 000) 
beş yüz bin hisseye ayrılmış olarak (50 000 000) 
elli milyon Türk Lirasıdır. 

Mütaaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıka
rılacak hisse senetlerinden her birinin ihtiva ede
ceği hisse miktarı ana sözleşmede gösterilir. 

Hisse senetleri 

MADDE 6. — Hisse senetleri A, B ve (C) 
guruplarına ayrılmıştır. Bunlardan (A) gurupu 
sermayenin % 55 ini, (B) gurupu % 20 sini, (C) 
gurupu da % 25 ini teşkil eder. 

(A) gurupu Vakıflar Umum Müdürlüğüne, 
(B) gurupu mülhak vakıflara ve (C) gurupu da 
sair hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilmiştir. 

(A) ve (B) gurupu hisse senetleri nama mu
harrer olup bunlardan (A) gurupuna dâhil olan
lar satılamaz, (B) gurupu hisse senetleri, ancak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün müsaadesiyle ay
nı gurupa dâhil hissedarlar arasında alınıp sa
tılabileceği gibi, yine bu guruptan istekli çıktı
ğında satılmak üzere Vakıflar Umum Müdürlü
ğünce de satmalmabilir. (C) gurupu hisse senet
leri hamiline muharrerdir. 

Vakıf hisselerinin karşılığı 

MADDE 7. — Maliye Komisyonunun 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tahvil çıkarmak salâhiyeti 

MADDE 8. — Banka, en az yüzde ellisi mün
hasıran ipotekli ikrazlarda kullanılmak üzere 
umumi heyetin kararı ve Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün kefaletiyle ödenmiş sermayesinin iki 
misline kadar tahvilli tahvilsiz uzun vadeli istik-
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kadar tahvil çıkarabilir. 
Bankanın ipotekli teminata bağlanmış alacak

ları bu tahvillerin tutarı ile faizlerinin ödenme
si için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil 
eder. 

Kârın dağıtılması 

MADDE 9. — Bankanın yıllık safi kârın
dan : 

A) % 5 i ödenmiş sermayenin tutarına va
rıncaya kadar âdi ihtiyat akçesine; 

B) % 5 i Bankalar Kanununun 31 nci mad
desi gereğince ayrılacak karşılığa; 

C) % 5 i fevkalâde ihtiyat akçesine; 
Ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin 

ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi 
olunur. 

ihtiyat akçeleri 

MADDE 10. — Adi ihtiyat akçesi bankanın 
ileride vukuu muhtemel zararlarını karşılamak 
üzere tefrik olunur. Fevkalâde ihtiyat akçesi
nin kullanış tarzı ana sözleşmede gösterilir. 

Bilanço 

MADDE 11. — 2999 sayılı Bankalar Kanu
nunun 32 nci maddesi hükümleri mahfuz kalmak 
üzere bilanço, kâr ve zarar hesaplariyle idare 
meclisi raporu, genel kurul toplantısından bir 
ay önce Vakıflar Genel Müdürlüğüne de verilir. 

İÜ - Banka alacaklarının tahsil şekli ile ilgili 
hükümler 

MADDE 12. — 4947 sayılı Kanunun 15 - 26 
nci maddelerindeki hükümler bu banka muamelâ
tında da aynen tatbik olunur. 

MaL K. 

tahvil çıkarabilir. ' 
Bankanın ipotekli teminatına bağlanmış ala

cakları bu tahvillerin tutarı ile faizlerinin öden
mesi için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teş
kil eder 

Kârın dağıtılması 
MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad

desi aynen kabul edilmiştir. 

İhtiyat akçeleri 

MADDE 10. — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Banka alacaklarının tahsil şekli ile 
ilgili hükümler 

MADDE 11. — Hükümetin on ikinci mad
desi on birinci madde olarak aynen kabul edil
mişti)'. 
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ne kadar tahvil çıkarabilir. 
Bankanın ipotekli teminata bağlanmış ala

cakları bu tahvillerin tutarı ile faizlerinin öden
mesi için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teş
kil eder. 

Kârın dağıtılması 

MADDE 9. — Bankanın yıllık safi kârından : 
A) % 5 i ödenmiş sermayenin tutarına va

rıncaya kadar âdi ihtiyaç akçesine; 
B) % 5 i Bankalar Kanununun 31 nci mad

desi gereğince ayrılacak karşılığa; 
C) % 5 i fevkalâde ihtiyat akçesine; 
Ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin 

ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi 
olunur. 

İhtiyat akçeleri 

MADDE 10. — Âdi ihtiyat akçesi bankanın 
ileride vukuu muhtemel zararını karşılamak üzere 
tefrik olunur. Fevkalâde ihtiyat akçesinin kulla
nış tarzı ana sözleşmede gösterilir. 

III - Banka alacaklarının t»hsil şekli ile ilgili 
hükümler 

MADDE 11. -— 4947 sayılı Kanunun 15 - 26 
hcı maddelerindeki hükümler bu banka muame
lâtında da aynen tatbik olunur. 

B. & 

raz akdedebilir. Ancak bu salâhiyetin kullanı
labilmesi, Amortisman ve Kredi Sandığının mu
vafık mütalâasına ve Maliye Vekâletinin muva
fakatine bağlıdır. 

Çıkarılacak tahvillerin şekil ve şartları hak
kında da aynı veçhile mumele olunur. 

Bankanın ipotekli teminata bağlanmış alacak
ları bu tahvillerin tutarı ile faizlerinin öden
mesi için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teş
kil eder. 

Kârın dağıtılması 

MADDE 9. — Bankanın yıllık safi kârından: 
A) % 5 i ödenmiş sermayenin tutarına va

rıncaya kadar âdi ihtiyat akçesine, 
B) % 5 i Bankalar Kanununun 31 nci mad

desi gereğince ayrılacak karşılığa, 
C) % 5 i fevkalâde ihtiyat akçesine, 
D) % 5 i umumi heyet tarafından tâyin 

edilecek nispet ve esaslar dairesinde idare meclisi 
azaları ile banka personeline, ayrıldıtan sonra 
bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri 
üzerinden hissedarlara tevzi olunur. 

İhtiyat akçeleri 

MADDE 10. — Maliye Komisyonunun 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

III - Banka alacaklarının tahsil şekli Ue ilgili 
hükümler 

MADDE 11. — Maliye Komisyonunun 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 33 ) 
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IV - İdari hükümler 

Bankanın idaresi 

MADDE 13. — Bankanın salahiyetli uzuvları 
şunlardır : 

1. Genel Kurul, 
2. Murakıplar, 
3. îdare Meclisi, 
4. Genel Müdürlük. 

# Genel Kurul 

MADDE 14. — Genel Kurul, banka hisse se
nedi sahiplerinden kurulur. Her on hisseye sahip 
olanın veya bu miktar hisseyi temsil edenin, go-
nelkurulda bir reyi vardır. On hisseden fazlaya 
sahip olanların yukardaki nispete göre belli ola
cak sayıda tahdide bağlı olmaksızın, rey hakin 
vardır. 

Yukardaki fıkra hükmü bankanın kuracağı 
ortaklıklara da aynen tabik olunur. 

Murakıplar 

MADDE 15. — Bankanın muamelâtı, biri A 
grupu hisse senedi sahibi tarafından tâyin olunan 
ve diğeri genel kurul toplantısında B ve O 
grupları hisse senetleri sahipleri tarafından müş
tereken sec.ilw.ek iki murakıp marifetiyle denet
lenir. 

Murakıpların hizmet müddetleri iki yıl olup 
haiz olacakları evsaf, yetki ve sorumlulukları ana 
sözleşmede gösterilir. B ve C grupları hisse senet
leri sahipleri bir de yedek murakıp seçerler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün denet hakkı 

MADDE 16. — Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
bankanın her türlü muamele ve hesaplarını «feoğ-
radan doğruya murakabe salâhiyetini haizdir. 

Mal. K. 

IV - îdari hükümler 

Bankan in idaresi 

MADDE 12. — Hükümetin on üçüncü mad
desi on ikinci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurul 

MADDE 13. — Hükümetin on dördüncü 
maddesi on üçüncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Murakıp/er 

MADDE 14. —- Hükümetin on beşinci mad
desi on dördüncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayjsı : 33 ) 
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IV - îdari hükümler IV - tdari Hükümler 

Bankanın idaresi Bankanın idaresi 

MADDE 12. — Bankanın salahiyetli uzuvları 
şunlardır : 

1. Genel Kurul, 
2. Murakıplar, 
3. idare Meclisi, 
4. Genel Müdürlük. 

(ienel Kurul 

MADDE 13. — Genel Kurul, banka hisse se
nedi sahiplerinden kurulur. Her on hisseye sahip 
olanın veya bu miktar hisseyi temsil edenin, ge
nel kurulda bir reyi vardır. On hisseden fazlaya 
sahip olanların yukardaki nispete göre belli ola
cak sayıda tahdide bağh olmaksızın, rey hakkı 
vardır. 

Yukardaki fıkra hükmü bankanın kuracağı 
ortaklara da aynen tatbik olunur. 

Müteakipler 

MADDE 14. — Bankanın muamelâtı, biri A 
grupu hisse senedi sahibi tarafından tâyin olu
nan ve diğer ikisi genel kurul toplantısında B 
ve C grupları hisse senetleri sahipleri tarafından 
•ayrı ayrı seçilecek üç murakıp marifetiyle denet
lenir. 

Murakıpların hizmet müddetleri iki yıl olup 
haiz olacakları evsaf, yetki ve sorumlulukları, 
ana sözleşmede gösterilir. B ve C grupları his
se senetleri sahipleri birer de yedek murakıp se
çerler. 

MADDE 12. — Bankanın salâhiyeti uzuvla
rı şunlardır : 

1. Umumi Heyet, 
2. Murakıplar, 
3. İdare Meclisi, 
4. Umum Müdürlük, 

Umumi Heyet 

MADDE 13. — Umumi Heyet, banka hisse 
senedi sahiplerinden teşekkül eder. Her on his
seye sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil 
edenin, umumi heyette bir reyi vardır. On his
seden fazlaya sahip olanların yukardak'i nispete 
göre belli olacak sayıda tahdide bağlı bulunmak
sızın, rey hakkı yardır. 

Yukardaki fıkra hükmü bankanın kuracağı 
ortaklıklarda aynen tatbik olunur. 

Murakıplar 

MADDE 14. — Bankanın muamelâtı, biri 
(A) gurupu hisse senedi sahibi tarafından tâyin 
olunan ve diğer ikisi Umumi Heyet toplantısın
da (B) ve (C) gurupları hisse senetleri sahiple
ri tarafından ayrı ayrı seçilecek üç murakıp ma
rifetiyle düzenlenir. 

Murakıpların hizmet müddetleri iki yıl olup 
haiz olacakları evsaf, salâhiyet ve mesuliyetleri, 
ana sözleşmede gösterilir. (B) ve (C) grupla
rı hisse senetleri sahipleri birer de yedek mu
rakıp seçerler. 

Bundan başka Bankanın senelik muamelât 
ve hesabatı ayrıca Umumi Murakabe Heyetince 
tetkik edilerek bir rapora bağlanır. Bu rapor 
Bankanın Umumi Heyetine, murakıpların ra-
porlariyle birlikte sunulur ve bir sureti de Va
kıflar Umum Müdürlüğüne tevdi edilir. 

( S. Say ısı : 33 ) 
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İdare Meclisi 

MADDE 17. - Bankanın İdare Meclisi; ikisi 
Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilâtından olmak 
üzere, dördü Vakıflar İdare Meclisi kararı ile bu 
Genel Müdürlükçe ve üçü genel kurul toplantı
sında (B) ve (C) grupu hisse senedi sahipleri ta
rafından müştereken seçilecek yedi kişiden teşek
kül eder. Bankanın Genel Müdürü idare Meclisi
nin tabiî üyesidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce hariçten seçi
lecek üyelerin malî ve iktisadi bilgiler veren fa
külte veya yüksek okullar mezunu olduktan baş
ka, bu sahalarda bilgi ve tecrübeleri ile tanınmış 
olmaları da şarttır. 

İdare Meclisi üyelerinin hizmet müddetleri, 
yetki ve sorumlulukları, ana sözleşmede gösterilir. 

Başkan 

MADDE 18. — İdare Meclisi, Genel Müdür 
dışındaki üyelerden birisini başkan seçer. 

Genel Müdür 

MADDE İÜ. — Bankanın işleri Genel Müdür 
tarafından tedvir olunur. Genel Müdür, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün inhası, Başbakanın tasvibi 
ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tâyin edilir. 

Personel 

MADDE 20 — Banka ve kuracağı ortaklıkla
rın personeli hususi hukuk hükümlerine tâbidir. 

MaL K. 

İdare Meclisi 

MADDE 15. — Bankanın İdare Meclisi, üçü 
A, biri P> ve ıhitıi C grupu hisse senedi sahiple
rini temsil etmek üzere Genel Kurulca seçilecek 
beş üyeden terekküp eder. A grupunun temsil 
edecek üyelerden birinin Va'kıflar Genel Mü
dürlüğü teşkilâtından olması şarttır. Banka
nın Genel Müdürü İdare Meclisinin tabiî üyesi
dir. İdare Meclisi Gıenel Müdür dışındaki üye
lerden birini başkan seçer. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünü temsil etmek 
üzere hariçten seçilecek üyelerin malî ve ikti
sadi bilgiler veren fakülte veya yüksek okullar 
mezunu olduktan başka bu sahada bilgi ve tec
rübeleriyle tanınmış olmaları da şarttır. 

İdare Meclisi üyelerinin hizmet müddetleni 
yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede göste
rilir. 

A grupunun temsil etmek üzere Vakıflar 
Genel Müdürlüğü teşkilâtından seçilecek üyeye 
verilecek ücret miktarı Genel Kurulca tesbit 
edilir. 

Genel Müdür 

MADDE 16. — Hükümetin on dokuzuncu 
maddesi on altıncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Personel 

MADDE 17. — Banka ve kuracağı ortaklık
ların personeli hususi hukuk hükümlerine tâbi
dir. 3659 sayılı Kanun, banka ve kuracağı ortak
lıklar hakkında uygulanmaz. 

Banka ve kuracağı ortaklıkların - î ş Kanunu
na tâbi personele müstesna - bütün personeli hak
kında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Emekli keseneğine esas aylıkları 5434 sayılı 
Kanunun 15 nei maddesiyle tesbit edilmemiş bu
lunanların 'intibakları 3659 sayılı Kanuna göre 
yapılır. 

( S. Hay ısı : 33 ) 
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İdare Meclisi 

MADDE 15. — Bankanın İdare Meclisi, üçü 
A, biri B ve biri C grupu hisse senedi sahiple
rini temsil etmek üzere genel kurulca seçilecek 
beş üyeden terekkübeder. A grupunu temsil 
edecek üyelerden birinin Vakıflar Genel Müdür
lüğü teşkilâtından olması şarttır. Bankanın ge
nel müdürü idare meclisinin tabiî üyesidir. İda
re meclisi genel müdür dışındaki üyelerden bi
rini başkan seçer. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünü temsil etmek 
üzere hariçten seçilecek üyelerin malî ve ikti
sadi bilgiler veren fakülte veya yüksek okul
lar mezunu olduktan başka bu sahada bilgi ve 
tecrübeleriyle tanınmış olmaları da şarttır. 

İdare Meclisi üyelerinin hizmet müddetleri 
yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede göste
rilir. 

A grupunu temsil etmek üzere Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtından seçilecek üyeye ve-, 
rilecek ücret miktarı genel kurulca tesbit edi
lir. 

Genel Müdür 

MADDE 16. — Bankanın işleri genel mü
dür tarafından tedvir olunur. Genel Müdür, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün inhası, Başbakanın 
tasvibi ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tâyin 
edilir. 

Personel 

MADDE 17. — Banka ve kuracağı ortaklık
ların personeli hususi hukuk hükümlerine tâbi
dir. 3659 sayılı Kanun, banka ve kuracağı or
taklıklar hakkında uygulanmaz. 

Banka ve kuracağı ortaklıkların - îş Kanunu
na tâbi personeli müstesna - bütün personeli hak
kında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Emekli keseneğine esas aylıkları 5434 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesi ile tesbit edilmemiş bu
lunanların intibakları 3659 sayılı Kanuna göre 
yapılır. 

(S. Sa 
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İdare Meclisi 

MADDE 15. — Bankanın İdare Meclisi, üçü 
- (A), biri (B) ve biri (C) grupu hisse senedi 

sahiplerini temsil etmek üzere umumi heyteçe 
seçilecek beş azadan terekkübeder. Bankanın 
umum müdürü idare meclisinin tabiî âzasıdır. 
İdare Meclisi umum müdür dışındaki azalardan 
birini reis seçer. 

(A) Grupunu temsil edecek İdare Meclisi 
âzalarının bankacılık sahasında bilgi ve tecrübe
leri olması şarttır. 

İdare 'Meclisi âzalarının hizmet müddetleri 
salâhiyet ve mesuliyetleri ana sözleşmede göste
rilir. 

Umum Müdür 

MADDE 16.— Bankanın işleri Umum Mü
dür tarafından tedvir olunur. Umum Müdür, 
Vakıflar Umum Müdürünün inhası ile Başvekil 
tarafından tâyin olunur. 

Personel 

MADDE 17. — Banka ve kuracağı ortaklık
ların personeli hususi hukuk hükümlerine tâ
bidir. 3659 sayılı Kanun, banka ve kuracağı or
taklıklar hakkında uygulanmaz. 

: 33) 



Hü. 

V - Çeşitli hükümler 

Hukuki rejim 

MADDE 21. — 1050, 2490 ve 3460 sayılı ka
nunlar banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında 
uygulanmaz. 

Kefalet Sandığı 

MADDE 22. -— Bankanın katî kuruluğu tari
hinden itibaren (Türkiye Vakıflar Bankası Me
murları Müteselsil Kefalet Sandığı) adiyle bir 
sandık kurulur. 

Sandık; banka idare meclisince yapılacak bîr 
yönetmelikle idare edilir. 

Kurulu§ Özellikleri 

MADDE 23. — Banka ve kuracağı ortaklıkla
rın ana sözleşmeleri. Ticaret Kanununda yazılı 
kuruluş muamelelerine ait şartlar aranmaksızın 
bu kanun hükümleri dairesinde Bakanlar Kuru
lunca tasdik olunduktan sonra başkaca merasime 
hacet kalmaksızın doğrudan doğruya ticaret si
ciline kayıt ve ilân olunur. Banka ve kuracağı 
ortaklıkların-katî kuruluşları bu ilân gününden 
başlar. 

VI - tstisna hükümleri 

MADDE 24. — Türkiye Vakıflar Bankası, 
ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçelerinin % 20 si
ni geçmemek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne her türlü krediler açabilir. 

MADDE 25. — 2762 sayılı Vakıflar Kanu
nunun akar ve toprak satış bedelleri ile taviz 
bedelleri hakkındaki hükümleri, bu bedellerden 
sermaye iştirak hissesi olarak Türkiye Vakıf
lar Bankasına devredilecek paralar hakkında 
tatbik olunmaz. 

VII - Kaldırılan hükümler 

MADDE 26. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 13. V. 1945 günlü ve 3821 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde, (îstanbul 
Vakıf paralar Müdürlüğü), (Ankara Vakıf pa
ralar Müdürlüğü) ve (2) sayılı cetvelde, (îstan-

( S. Sa: 

V - Çeşitli hükümler 

Hukuki rejim 

MADDE 18. — Hükümetin 21 nci maddesi 
on sekizinci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Kuruluş özellikleri 

MADDE 19. — Bankanın ana sözleşmesi, Ti
caret Kanununda yazılı kuruluş muamelelerine 
ait şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri da
iresinde Bakanlar Kurulunca tasdik olunduktan 
sonra başkaca merasime hacet kalmaksızın doğ
rudan doğruya ticaret siciline kayıt ve ilân olu
nur. Bankanın katî kuruluşu bu ilân gününden 
başlar. 

VI - İstisna hükümleri 

MADDE 20. — Hükümetin yirmi dördüncü 
maddesi yirminci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Hükümetin yirmi besinci 
maddesi yirmi birinci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

VII - Kaldırılan hükümler 

MADDE 22. — Hükümetin yirmi altıncı 
maddesi yirmi ikinci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

: 33) 
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V - Çeşitli hükümler 
Hukuki rtjim 

MADDE 18. — 1050, 2490 ve 3460 sayılı Ka
nunlar banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında 
uygutaunas. 

""" Kuruluş hususiyetleri 
MADDE 19. — Bankanın ana sözleşmesi, Ti

caret Kanununda yazılı kuruluş muamelelerine 
ait şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri 
dairelinde Bakanlar Kurulunca tasdik olunduk
tan sora başkaca merasime hacet kalmaksızın doğ
rudan doğruya ticaret siciline kayıt ve ilân olu
nur. Bankanın kati kuruluşu bu ilân gününden 
baskr. 

Y i . tadına hükümleri 
MADDE 20. — Vakıf lar Bankası Türk Ano- j 

nim Ortakîtğram, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
açacağı her türlü krediler yekûnu ödenmiş ser
maye ve ihtiyat akçelerinin % 20 sini geçemez. 

MADDE 21. — 2762 sayılı Vakıflar Kanu
nunun akar ve toprak satış bedelleri ile taviz 
bedelleri hakkındaki hükümleri, bu bedellerden I 
sermaye iştirak hissesi olarak Vakıflar Bankası I 
Türk Anonim Ortaklığına devredilecek paralar I 
hakkında tatbik olunmaz. I 

VII - Kaldırılan hükümler j 
MADDE 22. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl- I 
masına dair olan 3821 sayılı Kanuna bağlı (1) I 
sayılı cetvelde, (İstanbul Vakıfparalar Müdürlü- I 
ğft), (Ankara Vakıfparalar Müdürlüğü) ve (2) 
«ayılı cetvelde, (fcftanbul Vakıfparalar Möâürlü- j 

V - ÇeşitH Hükümler 
Hukuki rejim 

MADDE 18. — 1050, 2490 ve 3460 sayılı ka
nunlar ile bunların ek ve tadilleri, banka ve 
kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz. 

Kuruluş hususiyetten 
MADDE 19. — Maliye Komisyonunun 19 

ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

. VI - İstisna hükümleri 
MADDE 20. — Maliye Komisyonunun 20 

nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Maliye Komisyonunun 21 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I VII - Kaldırılan hükümler 
I MADDE 22. — Maliye Komisyonunun 22 
I nci maddesi aynen kabul eğilmiştir, 

I 
(S. Sayısı:») 
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bul Vakıfparalar Müdürlüğü) başlığı altında 
dâhil bulunan kadrolar bu cetvellerden çıkarıl
mıştır. 

VIII - İntikal hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1. — Vakıfparalar Mü
dürlüğünün mevcut ve matlupları, halen ikraz 
yoliyle işletmekte bulunduğu bütün hak ve men
faatleri, bu müdürlüğün bilcümle taahhüt ve 
borçları ile birlikte, Türkiye Vakıflar Bankasına 
intikal eder. 

Devre esas olmak üzere Vakıfparalar Mü
dürlüğünce hazırlanacak tasfiye mizanında ya
zılı menkuller borsa veya rayiç bedelleriyle, gay-
rimenkuller takdir olunacak kıymetleriyle ve ala
caklar devir tarihindeki bakiyeleri üzerinden de
ğerlendirilir. Peşin alman faizlerin devir tari

hinden sonraya ait kısmı temettü olarak bankaya 
intikal eder. 

Tasfiye mizanının matlubundaki kıymetler
den, mazbut vakıflarla bankaya hissedar olarak 
mülhak vakıfların sermaye iştirak hisseleri çık
tıktan sonra geri kalanı Vakıflar Genel Müdür
lüğü ve vakıfları namına tevdiat kaydolunur. 
Veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün göstereecği 
şekilde tenmiye edilir. 

Vakfedilmiş olan paralarla hisse senedi alın
ması mecburidir. 

Vakıfparalar Müdürlüğü adına tescil edilmiş 
olan ayni hakların Türkiye Vakıflar Bankası 
adına devir ve tescili muamelelerinden dolayı 
bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir vergi, re
sim ve harç alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Vakıfparalar Mü
dürlüğü memurlarının, bankanın katî kuruluşu 
ve bu müdürlüğün mevcut ve matluplarının ge
çici 1 nci madde hükmü uyarınca bankaya in
tikali tarihinden itibaren idare meclisince tes-
bit edilecek tarihe kadar vazifede istihdamlarına 
devam olunur. Bu müddet bankanın katî kuru
luş tarihinden itibaren eh çok altı ayı geçemez. 

Bankanın kadrolarına almmıyan maaşlı ve 
ücretli memurlarla hizmetlilerden, maaşlı me
murlar hakkında 3335 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi tatbik olunur. 

ücretli memurlara her hizmet senesi için al
makta oldukları ücretin bir aylığı ve hizmetli-

v m - İntikal hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1. — Vakıfparalar Müdür

lüğünün mevcut ve matlupları, halen ikraz yoliyle 
işletmekte bulunduğu bütün hak ve menfaatleri, 
bu müdürlüğün bilcümle taahhüt ve borçları ile 
birlikte, Türkiye Vakıflar Bankasına intikal eder. 
Devre esas olmak üzere Vakıfparalar Müdürlü
ğünce hazırlanacak tasfiye mizanında yazılı men
kul kıymetler borsa veya rayiç bedelleriyle, gay-
rimenkuller takdir olunacak kıymetleriyle ve ala
caklar devir tarihindeki bakiyeleri üzerinden 
değerlendirilir. Peşin alınan faizlerin devir tari
hinden sonraya ait kısmı temettü olarak banka
ya intikal eder. 

Tasfiye mizanının matlubundaki kıymetler
den, mazbut vakıflarla bankaya hissedar olacak 
mülhak vakıfların sermave iştirak hisselp-ri. çık
tıktan sonra peri kalanı Vakıflar Genel Müdür
lüğü ve vakıflar namına tpvdiat kaydolunur ve-
^n. Valnflar , Genel Müdürlüsünün göstereceği 
şekilde tanzim edilir. Vakfedilmiş olan paralar
la hisse senedi alınması mecburidir. 

Vakıf Paralar Müdürlümü adına tescil edil
miş olan ayni hakların Türkiye Vakıflar Ban
kası adına de v i r ve tescili muamelelerinden do-
lavı bir defaya mahsus olmak üzere hiçMr ver
gi, resim ve harç alınmaz, ' 

GEClCÎ MADDE 2. — Vakıfparalar' Mü
dürlüğü memurlarının, Bankanın katı kuruluşu 
ve bu Müdürlümün mevcut ve matlımlarınm ge
mici birinci madde hükmü uyarınca Bankaya 
intikal tarihinden itibaren idare Mecl Hnc e tes-
"bit edilecek tarihe kadar vazifede istihdamları
na devam olunur. Bu müddet Bankanın katî 
kuruluş tarihinden itibaren en çok altı ayı ge
çemez. 

Bankanın kadrolarına alınmıyan maaşlı ve 
ücretli memurlarla hizmetlilerden maaşlı memur
lar hakkında 3335 sayılı Kanunun ikinci madr 
desi tatbik olunur. .. - ,, -

Ücretli, memurlara, her hizmet senesi için al-» 

(S^Sayjs 
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ğü) .başlımı,altmda dâhil buliinaa kadrolar bu 
cetveUerden-çıkarılmıştır. 

V m - întikal hükümleri 

GEÇÎCl MADDE 1. — Vakıfparalar Mü
dürlüğünün mevcut ve matlupları, halen ikraz 
yoliyle işletmekte bulunduğu bütün hak ve men
faatleri bu müdürlüğün bilcümle taahhüt ve 
borçlariyle birlikte, Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığına intikal eder. 

Devre esas olmak üzere Vakıfparalar Mü
dürlüğünce hazırlanacak tasfiye mizanında ya
zılı menkul kıymetler borsa veya rayiç bedelle
riyle, gayrimenkuller takdir olunacak kıymetle
riyle ve alacaklar devir tarihindeki bakiyeleri 
üzerinden değerlendirilir. Peşin alınan faizlerin 
devir tarihinden sonraya ait kısmı temettü ola
ra!?: Bankaya intikal eder. 

Tasfiye mizanının matlubundaki kıymetler
den, mazbut vakıflarla Bankaya hissedar ola
cak mülhak vakıfların sermaye iştirak hisseleri 
çıktıktan sonra geri kalanı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü ve vakıflari namına tevdiat kaydolunur 
veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün göstereceği 
şekilde tenmiye edilir, 

Vakfedilmiş olan paralarla hisse senedi alın
ması mecburidir. 

Vakıfparalar Müdürlüğü adına tescil edil
miş olan ayni hakların Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı adına devir ve tescili muame
lelerinden dolayı bir defaya mahsus olmak üze
re hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Vakıfparalar Mü
dürlüğü memurlarının, bankanın katî kuruluşu 
ve bu müdürlüğün mevcut ve matluplarının ge
çici 1 nci madde hükmü uyarınca Bankaya inti
kali tarihinden itibaren idare meclisince tesbit 
edilecek tarihe kadar vazifede istihdamlarına de
vam olunur. Bu müddet Bankanın katî kuruluş 
tarihinden itibaren en çok altı ayı geçemez. 

Bankanın kadrolarına almmıyan maaşlı ve 
ücretli memurlarla hizmetlilerden, maaşlı me
murlar hakkında 3335 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi tatbik olunur. Ücretli memurlara her 
hizmet senesi için almakta oldukları ücretin bir 
aylığı ve hizmetlilere yarım aylığı nisbetinde, 

(fîkMfii 

B, JC. 

Vin,-İntikal hükümleri 

MUVAKKAT MADDE I — Vakıfparalar 
Müdürlüğünün mevcut ve matlupları, halen ik
raz yoliyle işletmekte bulunduğu bütün hak 
ve menfaatleri bu müdürlüğün bilcümle taah
hüt ve borçlariyle birlikte, Vakıflar Bankası 
Türk Anonim Ortaklığına intikal eder. 

Devre esas olmak üzere Vakıfparalar Mü
dürlüğünce hazırlanacak devir bilançosunda ya
zılı menkul kıymetler borsa veya rayiç bedelle
riyle. gayrimenkuller takdir olunacak kıymet
leriyle ve alacaklar devir tarihindeki bakiyele
ri üzerinden değerlendirilir. Peşin alman faiz
lerin devir tarihinden sonraya ait kısım temettü 
olarak bankaya intikal eder. 

Mazbut vakıflarla mülhak vakıfların devir 
tarihinde Vakıfparalar Müdürlüğünde mevcut 
•bilcümle matlubatmdan bunların bankaya işti
rak hisseleri çıktıktan sonra geri kalanı Vakıf
lar Umum Müdürlüğü ile mülhak vakıflar na
mına tevdiat kayıt veya Vakıflar Umum Müdür
lüğünün göstereceği şekilde tenmiye edilir. 

Vakfedilmiş olan paralarla hisse senedi alın
ması mecburidir. 

Vakıfparalar Müdürlüğü adına tescil edilmiş 
olan ayni hakların Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı adına devir ve tescili muamele
lerinden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere 
hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bankanın kad
rolarına almmıyan Vakıfparalar Müdürlüsünün 
maaşlı ve ücretli memurlarla, hizmetlilerinden, 
maaşlı memurları hakkında 3335 savılı Kanu
nun ikinci maddesi tatbik olunur. Ücretli me
murlara her hizmet senesi için almakta olduk
ları ücretin bir aylığı ve hizmetlilere yarım ay
lığı nispetinde, banka tarafından bir tazminat 
verilir. Bu tazminat defaten verilmeyip ay son
larında hizmet yıllarına göre birer aylık olarak 
ödenir. Bunlardan Muvazene! Umumiyeye dâ
hil dairelerle, mülhak ve hususi bütçeli dairelerde 
ve belediyelerde veva bunlara tâbi müessese ve te
şekküllerde ve 3659 sayılı Kanun hükümlerine 
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lere yarım aylığı nispetinde banka tarafından 
bir tazminat verilir. 

Tazminata esas olacak hizmet yularının he
sabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye ib
lâğ olunur. (6) aydan az kesirler nazara alınmaz. 

Ücretli memurların emekli keseneklerini ge
ri almak haklan mahfuzdur. 

MADDE 27. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 28. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alahant 

Mili! Savunma Bakanı 
H. Köym§n 

Dişilleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ÎUri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 
S.Ytrcdh 

Ulaştırma Bakanı 
8, Kuribeh 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nûsuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeyiinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Vstündağ 

Taran Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
işletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

HaL K. 

makta oldukları ücretin bir aylığı ve hizmetlile
re yarım aylığı nispetinde tasfiye hesabına ge
çirilmek kaydiyle Banka tarafından bir tazmi
nat veriliı. 

Tazminata esas olacak hizmet yıllarının he 
sabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye ib
lâğ olunur. (6) aydan az kesirler nazara alın 
maz. Ücretli memurların emekli keseneklerini 
geri almak hakları mahfuzdur. 

MADDE 23. — Hükümetin yirmi yedinci 
maddesi yirmi üçüncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 24. — Hükümetin yirmi sekizinci 
maddesi yirmi dördüncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

f ^ ç ^ 
(S. Sayısı; 33) 
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tasfiye hesabına geçirilmek kaydiyle, Banka ta
rafından bir tazminat verilir. Bu tazminat 
defaten verilmeyip ay sonlarında birer aylık ola
rak ödenir. Bunlardan Muvazenei Umumiyeye 
dâhil dairelerle, mülhak ve hususi bütçeli idare
lerde ve belediyelerde veya bunlara tâbi müesse
se ve teşekküllerde ve 3659 sayılı Kanun hü-
kümlrine tâbi daire ve müesseselerde veya bu 
Bankada maaşlı veya ücretli bir vazifeye tâyin 
olunanların tazminatları tâyinlerinin tebliği ta
rihinden itibaren kesilir. 

Tazminata esas olacak hizmet yıllarının he
sabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye ib
lâğ olunur. (6) aydan az kesirler nazara alın
maz. T 

Ücretli memurların emekli keseneklerini geri 
almak hakları mahfuzdur. 

MADDE 23. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

MADDE 24. — Bu kafftm hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

B. K 

tâbi daire ve müesseselerde veya bu bankada 
maaşlı veya ücretli bir vazifeye tâyin olunanla
rın tazminatları tâyinlerinin tebliği tarihinden 
itibaren kesilir. 

Tazminata esas olacak hizmet yıllarının he
sabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye ib
lâğ olunur. (6) aydan az kesirler nazara alın
maz. 

MADDE 23. — Bu kanunun kaldırılan hü
kümlere mütaallik 22 nci maddesi Bankanın 
katî kuruluş tarihinden, diğer hükümleri ka
nunun neşri tarihinden itibaren meriyete girer. 

MADDE 24. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 33 ) 



S. SAYISI : 4 8 
İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya Mebusu İhsan Şerif öz -
gen'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkın
daki 5509 ve 6120 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2 /572) 

T. B M. M. 
idare Amirliği 2 . XII. 1953 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. : 44042/1522 

Yüksek Reisliğe 

Emniyet âmirleri ile komiser ve komiser muavinleri maaşlarının yükseltilmesine mütaallik olarak 
Hükümetçe hazırlanan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisine takdim kılınmış bulunmaktadır. 

Büyük Millt Meclisinin Emniyet Amirliği kadrosunu teşkil eden kısmın Büyük Millet Meclisi 
teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanunun şümnlünde bulunması hasebiyle bahis konusu olan bu teş
kilâta dâhil mmurlar kanun lâyihası mevzuunun dışında bırakılmıştır. 

Lâyiha mündereeatıında belirtilen mucip sebeplerin îfa eyledikleri hizmetlerin mahiyeti bakımın
dan Meclis eşkilâtı içinde Emniyet kadrosuna dâhil olan memurları da şümulüne almakta olacağı 
cihetle Hükümet teklifine mütenazır olarak 5509 ve 6120 sayılı kanunlar ilişik cetvellerde Emniyet 
memurları kısmına dâhil olan kadroda da değişiklik yapılması hususunda aşağıda yazılı kanun lâyi
hasının kabulüne müsaade Duyurulmasını arz ve teklif eylçrîz. 

idare Âmiri idare Âmiri 
tzmir Mebusu Kütahya Mebusu 

M. Aldemir t. Ş. özgen 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 19 . XII . 1953 

Esas No. 2/572 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 

izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya 
Mebusu ihsan Şerif özgen'in, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 
5509 ve 6120 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifi 
kamisyonumuza havale edilmiş olmakla teklif 
sahiplerinden Kütahya Mebusu ihsan Şerif öz
gen ve Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, Emniyet âmiri, Başkomiser, 
ve Komiser muavinlerinin kadro aylıklarının ar

tırılmasına dair olup komisyonumuzca kabul 
edilmiş bulunan kanun lâyihasına mütenazır ola
rak Büyük Millet Meclisi Emniyet amirliği kad
rosunda bulunanların maaşlarının ayarlanması 
maksadiyle sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Teklif komisyonumuzca yerinde görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiş başlık ve bi
rinci madde redaksiyonu değiştirilmek suretiyle 
ve teklife bağlı cetveller aynen, 2 ve 3 ncü 
maddeler teklif veçhile kabul edilmiştir. 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâyi-



hası ile olan ilgisi bakımından teklifin bir an 
evvel iktisabı kanuniyet etmesini teminen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umu
mi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe unulur. 

Reis Beis V. Söseü 
Bize İstanbul Sivas 

/. Akçal H. Hüsman H. îmr* 

ÎZMÎR MEBUSU MEHMET ALDEMİB VE j 
KÜTAHYA MEBUSU ÎHSAN ŞERÎF ÖZ

GENİN TEKLIPÎ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşki
lâtı hakkındaki 5509 ve 6120 sayth kanunlara 
bağlt cetvellerde değişiklik yapılması hakktnda I 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
Memurları Teşkilâtına dair olan 9 . 1 . 1950 ta- I 
rih ve 5509 sayılı Kanun aşağıdaki şekilde de- I 
ğiştirilmiştir. 

9 .1 .1950, 9 . VII. 1953 tarih ve 5509, 6120 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Emniyet Amir- I 
ligi kısmından ilişik 1 Numaralı cetvelde derece, I 
memuriyet unvanı, aded ve maaşları yatılı me- I 
muriyetler kaldırılarak yerine bağlı 2 Numaralı I 
cetvelde derece, memuriyet unvanı, aded ve ma- i 
aşları yazılı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me- I 
riyete girer. I 

MADDE 3. — Bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi yürütür. | 

Katip 
Siird 

J?. Erden 
Elâzığ 

0. F. Sanaç 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Seyhan 
8, Ban 

Ankara 
M. Ete 

Giresun 
A. Tüfekcioğlu 

Kırşehir 
B. özdeş 

Siird 
İT. D, Süalp 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

İstanbul 
F. Saytmer 

Konya 
M. A. Ülgen 

Urfa 
F. Ergi» 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

Türkiye Büyük Millet jMeclisi Memurları Teşki
lâtı hakkındaki 5509 sayth Kanuna bağlı cetvel
de değişiklik yapılması hakktnda kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları Teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelin Emniyet Amirliği kısmından 
ilişik (1) sayılı cetvelde derece, memuriyet un
vanı, aded ve maaşları yazılı memuriyetler kal
dırılarak yerine bağlı (2) sayılı cetvelde derece, 
memuriyet unvanı, aded ve maaşları yazılı kad
rolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE Ş. — Teklifin üçüncü maddesi ay~ 
nen kabul edilmiştir. 

* • • 

(S. Sayısı .< 48) 



Teklif* bağlt cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaşı 

8 Emniyet âmiri 
10 Başkomiser 
11 Komiser 
12 » muavini 
11 Sivil komiser 
12 > » muavini 
10 Polis memuru 
11 » » 
12 » » 

[2] NUMABALI CETVEL 

D. Memurinyetin nev'i Aded Maaşı 

10 
6 
6 

50 
35 
30 
25 
30 
25 
35 
30 
25 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
10 
11 
12 

Emniyet âmiri 
Başkomiser 
Komiser 

» muavini 
Sivil komiser 

» » muavini 
Polis memuru 

» » 
» » 

1 
2 
2 
3 
1 
1 

15 
6 
6 

60 
50 
40 
35 
40 
35 
35 
30 
25 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

Teklife bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 
Teklife bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

• m ı 

( S. Sayısı : 48 ) 
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S. SAYISI : 5 5 
Tapu Kanununun 26 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâ

yihası ve içişleri ve Adalet komisyonları raporları (1/666) 

T. C. 
Başvekâlet 16 . IX . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2644, 6/2811 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Devlet Vekâletince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2 . VIII . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının gerekçesi 

1. Son senelerde bütün dünyada, bu arada memleketimizde de mesken buhranı baş göstermiş 
bulunmaktadır. Bunu gidermek maksadiyle her yerde inşaat teşvik edilmekte, resmî ve hususi 
kredi müesseseleri inşaat sahiplerine geniş ölçüde ikrazatta bulunmaktadırlar. Ancak şehirlerin mer
kezi yerlerinde inşaata elverişli arsa azlığı, mevcut arsaların da çok defa fevkalâde pahalı oluşu ek
seri ahvalde inşaat yaptırmak istiyenleri şehirlerin merkezlerinden uzaklaşarak kenar mahalleler
de ve hattâ belediye sınırları dışında ucuz fiyatla arsa tedarikine ve inşaata mecbur kılmaktadır. 
Bu yüzden de belediye hudutları genişlemekte, binnetice belediye hizmetlerinin ifası da güçleşmek
tedir. Diğer taraftan inşaat malzemesi fiyatlarının yüksek oluşu da orta halli kimselerin tek başla
rına bir bina inşasını, ekseri ahvalde, çok güçleştirmektedir. 

îşte gerek şehirlerin merkezî yerlerindeki arsaların, gerek inşaat malzemesinin pahalı olması se
bebiyle mevcut inşaat zorluklarını bir dereceye kadar olsun azaltmak, orta sınıf halkı bir meske
ne sahip kılmak maksadiyle bugün birçok G>arp memleketlerinde kat ve daire mülkiyeti müesse
sinden faydalanılmaktadır. Yani muhtelif kimseler müştereken inşa ettirdikleri binanın muhtelif 
katlarını veya dairelerini aaralarında taksim ederek her biri bir katma veya dairesine müstakillen 
sahip olmaktadır. 

Bâzı devletlerin mevzuatı bu şekilde kat ve daire mülkiyetini kabul ettiği halde îsviçre Mede
ni Kanuniyle mezkûr kanundan iktibas ettiğimiz Medeni Kanunumuz bu şekilde bir mülkiyeti 
terviç etmemektedir. Ezcümle Medeni Kanunumuzun 652 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre bir 
evin muhtelif katlan üst hakkı teşkiline mevzu olamaz. Diğer taraftan mevcut tapu sicili sistemi
mizde kat mülkiyetinin tesciline müsait bulunmamaktadır. Ancak Medeni Kanunumuzun diğer 
hükümlerinden ezcümle müşterek mülkiyetle irtifak haklanna mütedair maddelerinden istifade 
edilmek suretiyle kat mülkiyetinden beklenilen ve yukarda işaret edilen iktisadi faydaların sağla ı-
ması, yani Medeni Kanunumuzda her hangi bir değişiklik yapmaksızın bir nevi kat veya daire mül
kiyetinin temini mümkün bulunmaktadır. 

Bu usule göre 2 ve daha ziyade kimsenin mü tereken bir arsa edinerek aralannda yapacakları 
bir mukavele ile buraya bir bina inşasını ve bu bnada her birinin işgal ve istifade edeceği kat, da
ire veya bölümü tesbit ve bunlar üzerinde, karşılıklı olarak, yekdiğerleri lehine, Medeni Kanunuu 
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753 ncü maddesi gereğince, irtifak hakkı tesis eylemeleri her hissedarın lehine irtifak hakkı test» 
olunan kat, daire veya bölümden nevema burasının maliki imiş gibi, intifa ve istifade etmesi müm
kündür. Bu suretle teessüs eden müşterek mülkiyH münasebetinin izalesi, yani şüyuun giderilmesi, 
Medeni Kanunumuzun 627 nci maddesi icabı gayrimümkündür. Zira, bu maddeye göre müşterek 
mülkün devamlı bir maksada tahsisi halinde şüyuun izalesini talep memnudur. 659 ncu madde ile 
müşterek maliklere tanınmış olan şufa hakkının da, 657 nci maddeye uygun olarak, hissedarlar ara
sında yapılacak resmî bir senetle bertaraf edilmv.i de kabildir. Böylece müşterek mülkiyet ile irti
fak haklarının meze ve terkibi neticesinde alâka'ılar, yukarda işaret edildiği gibi, muayyen bir kat, 
daire veya bölüm üerinde devri kabil, mükellefiyetle takyit olunabilir ve kat mülkiyetinden fiilen 
değil, sadece hukuki inşa bakımından ayrılan bir hak iktisabetmiş olacaklardır. Medeni Kanunumu
zu iktisabettiğimiz İsviçre'de de halen bu usule baf/urulmak suretiyle kat mülkiyetine benzer bir hu
kuki durum temin edilmek istenilmektedir. îsvbre federal, adalet ve polis nezaretinin kantonların 
tapu sicil teşkilâtına gönderdiği 10. X . 1951 tarihli bir tamim bunu göstermektedir. 

Biraz evvel izah olunan şekilde bir irtifak h a s m ı n tesis ve tapu siciline tescili ancak binama 
mevcut olması halinde mümkündür. Halen 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 nci maddesi tapu sicil mu
hafız ve memurlarına buna mütedair senetleri tanzim ve tescil yetkisi vermektedir. Bu sebeple de bugün 
tatbikatta birçok kimseler bu imkândan faydalanmaktadırlar. Yine bugün mütaaddit kimselerin 
müştereken bir arsa satın alarak bu arsa üzerinde bir bina inşa etmeleri ve inşaatın hitamında da 
binanın muhtelif kısımlarını aralarında taksim ederek her bir kısım üzerinde yekdiğerleri lehine 
irtifak hakkı tesis eylemeleri kabildir. Ancak, böyle bir teşebbüsün müsmir olabilmesi için alâkalıla
rın daha bidayette irtifak hakkı tesisi va'diyle birbirlerine karşı hukukan sağlam bir surette bağlan
maları iktiza eder. Aksi takdirde her hangi bir hissedarın, daha inşaat sırasında, bidayette giriştiği 
taahhütlerini 'ihlâl ve teşebbüsün akim kalmasına meydan vermesi imkânı vardır. İşte bundan dola
yıdır ki Tapu Kanununun mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara mütedair senetlerin tapu sicil 
muhafızları veya memurları tarafından yapılacağını gösteren 26 nci maddesinin tadiliyle maddeye 
müşterek bir arzın hissedarları arasında bunlardan Kirinin veya bir kaçının bu arz üzerinde inşa edi
lecek binanın muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli bir bölü
münden münhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 ncü maddesi hükümlerine 
göre yapılacak irtifak hakkı tesisi vaitlerine mütedair resmî senetlerin de tapu sicil muhafızları veya 
memurları tarafından tanzim edileceği hakkında bir hükmün konulması uygun bulunmuştur. Ancak 
tatbikatta muhtemel her hangi bir tereddüdü önlemek maksadiyle değiştirilen maddeye mevcut bir 
bina üzerinde aynı şekilde irtifak hakkı tesisine veya tesisi va'dine mütedair resmî senetlerinde tapu 
sicil muhafızları veya memurları tarafından yapıncağı açıkça zikrolunmuştur. Bütün bunlardan 
fazla olarak, alâkalılar arasında teessüs edecek a k ü rabıtayı daha kuvvetlendirmek, icabında gayri
menkulun yeni hissedarlarına da sâri kılmak mak vadiyle aynı maddede irtifak hakkı tesisi va'dine 
dair resmî senetlerin tapu siciline şerh verileceği, bunların gayrimenkulun sonraki mâliklerini de 
ilzam edeceği ifade edilmiştir. Ancak alâkalıların aralarında yaptıkları böyle bir irtifak hakkı tesisi 
va'di mukavelesinden sonra irtifak hakkı tesisi hakkındaki senedin tanzim ve tescili muamelesinin uzun 
müddet yapmamaları ve binnetice gavrimenkulleri ı sicillerinde irtifak hakkı tesisi vaitleri hakkın
daki şerhlerin uzun müddet tapu sicillinde kalması ihtimali göz önünde tutularak bunu önlemek mak
sadiyle şerhten itibaren 5 yıl içinde irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmediği takdirde şerh'in 
tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından re'sen terkin edileceği hususu da aynı maddede gösteril
miştir. 

( S. Sayısı : 55 ) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
îçi§leri Komisyonu 

Esas No. 1/666 
Karar No. 9 

İO. XII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair olan kanun lâyihası, Hükümet 
temsilcilerinin iştirakleriyle komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Kat mülkiyetinin kabulünü hedef tutan ka
nun lâyihası, büyük şehirlerimizde mühim bir 
ihtiyaca cevap vereceği düşüncesiyle prensip 
itibariyle kabule şayan görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiş, kat mülkiyetinin yalnız 
kagir ve betonarme binalara teşmili hususu 
münakaşa mevzuu olmuşsa da terviç edilmemiş, 
lâyihanın aynen kabulüne ekseriyetle karar 
verilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 

İçişleri Ko. 
Reisi Reis V. Sözcü 

Edirne Amasya 
R. Nasuhioğlu K. Eren 

Kâtip 
Muğla 

Medeni Kanunda değişiklik yok. Lâzırcı. 
Bu şekline muhalifim 

Y. Başer 
Balıkesir Bursa 
8. Başkan Muhalefet şerhi ilişiktir 

R. Aybar 
Çoruh Elâzığ İstanbul 

Z. TJral Ş. Yazman C. Türkgeldi 
Kastamonu Kütahya Ordu 

F. Keçecioğlu B. Besin F. Boztepe 
Rize Sivas 

A. Morgu Nizamnirtne konusudur 
E. Damalı 

Trabzon Van 
H. Orhon t. Akın 

Muhalefet şerhi 
Mucip sebeplerinde de belirtildiği üzere 

bu tasarı bâzı büyük şehirlerimizde beliren 
kat mülkiyeti ihtiyacının boşluğunu - Medeni 

*-v**ç 
Kanuna dokunmaksızm - doldurmak fikrinin 
mahsulüdür. Filhakika, bilhassa İstanbul'da, 
günden güne artan bir ihtiyacın neticesi ola
rak dolambaçlı mukavelelerle vatandaşların, 
arşe ve bina kıymetleri çok yüksek olan 
kesif ikamet muhitleri ve piyasa semt
lerinde mesken veya iş yeri olarak - tama
mının maliki olmak büyük çapta bir servet 
sahibi olmaya bağlı bulunan - bâzı binala
rın kat ve dairelerine malik gibi tasarruf et
mek imkânlarına baş vurdukları bilinen bir 
keyfiyettir. 

Bu sebepledir ki, kanun tasarısı birkaç 
büyük şehirde beliren ve günden güne teza-
yüt 'eden bir ihtiyaçla karşılaşan vatandaşlara 
bugün yapılan şekillerden çok daha katî hü
kümlü ve çok daha emniyetli bir kanuni 
imkân getirmiş bulunduğu cihetle tümü itiba
riyle kabule şayandır. 

Ancak, tasarı metninin böylece kabulü 
yani her nevi inşaata şâmil kılınışı ihtiyacın 
hattâ zaruretin bir tedbiri olmak mahiyetini 
aşacak ve bir gayrimenkulun bir kısmına irti
fak yoliyle müstakillen malik gibi tasarruf 
edilebilmeleri mevzunda vatandaşlara kolay, 
emniyetli ve huzur verici bir kanuni imkân 
getirmekten ziyade aksi neticeleri davet edici 
bir hal hâsıl olabilecektir, kanaatindeyim. 

Memleketimizin şehir, kasaba ve köyle
rinde mevcut binaların inşa tarzı ve malze-
m'esi topluca göz önüne getirildiği zaman, mu
ayyen bir anın tazyiki veya muayyen şahısla
rın hüsnümünasebet halinde bulunmalarını 
teşvik ve tahriki ile, ahşap, yarı ahşap, kerpiç 
veya bağdadi neviden binalarda tesis edilecek 
bu neviden bir kat ve daire irtifakının tesisi 
anında tarafları bu yola sevkeden tazyikin veya 
hüsn'ünıünasebet halinin, zail olduğu andan iti
baren hangi nispette hukuki ihtilâflara hangi 
neviden içtimai ihtilâflara sebebiyet verece
ğini tasavvur etmek müşkül değildir. 

Binaenaleyh bu lâyihanın derpiş ettiği 

( S. Sayısı : 55) 
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imkânı betonarme ve kagir gibi kat ve daire
leri müstakil tasarrufa mevzu olabilecek nevi
den gayrimenkullere maksur kılmak İsviçre 
için olmasa bile Türkiye için zaruridir. 

Bu suretle, hem tedbir ihtiyacın belirdiği 
sahaya vaz'edilmiş bulunacak ve hem de âde
ta tatbikatı eşyaya muhalif bir hükümle va
tandaşlar arasında çeşitli hukuki ihtilâflara 
ve içtimai ihtilâflara yol açabilecek bir hü

küm vaz'etmiş olmaktan kaçınılmış olacaktır. 
Fazla olarak binaların inşa ş'ekli üzerin

de böyle bir tefrik yapılmasının şehir ve ka
sabalarımızın matlup evsafta binalara kavuş
masını teşvik edici bir tesir ile memleketin 
imarına hizmet edeceği de gözden uzak tutul
mamalıdır. 

Bursa Mebusu 
R. Aybar 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/666 
Karar No. 14 

28 . XII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

2G44 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı madde
sinin değiştirilmesi hakkında Devlet Vekâletince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 2.8.1953 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulmasına 
karar verilen kanun lâyihası komisyonumuza ha
vale edilmekle, Tapu ve Kadastro Umum Müdürü 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümet tarafından verilen kanun lâyihası 
esbabı mueibesinde vuzuhlu olarak belirtildiği 
üzere bilhassa İkinci Umumi Harbden sonra her 
memleket için büyük bir ıstırap halini alan mes
ken ihtiyacını karşılamak için bâzı memleketlerin 
kat ve daha doğrusu daire mülkiyeti hakkında 
tanzim ve kabul ettikleri kanunlarla elde etmek 
istedikleri gayeyi temin maksadını istihdaf et
mektedir. 

Lâyihanın esbabı mueibesinde belirtildiği üze
re Kanunu Medenimizi kendilerinden iktibas et
tiğimiz isviçre'de bu ihtiyaç Kanunu Medeninin 
koyduğu müşterek mülkiyet ve irtifak haklarının 
mezci suretiyle İsviçre Federal Adalet ve Polis 
Nezaretinin Kantonlar Tapu Sicil Teşkilâtına 
gönderdiği 10 . X . 1951 tarihli bir tamim ile te
min edilmiştir. Bizde bir tamim ile bu cihetin te
mini mümkün olmayıp Tapu Kanununun 26 ncı 
maddesi tapu memurlarının hangi akitleri tanzim 
ve tescil edeceklerini hasran tadat etmiş olduğu 
gibi esasen mer'i hükümlere göre irtifak hakkı, 
mevcut bir bina üzerinde tescili mümkün olan bir 
keyfiyet olup memleketimizde ise asıl ihtiyaç, üze

rinde bina mevcut olmıyan bir arsa üzerinde ya
pılacak muhtelif kat ve dairelerden muayyen kat 
veya dairelerin muayyen şahıslara hasır ve tahsi
sine dair arzu edenlerin, yapacakları anlaşma ve 
bunu temin için bina yapıldıktan sonra tescil 
edilecek olan irtifak hakkı va'dindeki mukavele
lerin tanzimine imkân vermek şeklinde tecelli et
mektedir. Bu gayeyi istihdaf için sevkedilen lâ
yihanın mucip sebeplerine komisyonumuz tama
men iştirak etmektedir. 

Ancak, lâyiha irtifak hakkı tesisi va'dine dair 
olan mukavelelerin tapu muhafızı tarafından tes
cilini temin ettiği halde uzun bir boşluk ve tered
düt devresinden sonra 4166 sayılı Kanunla no
terlere gayrimenkul satış va 'di mukavelesi yapma 
salâhiyeti verilmiş ve 5928 sayılı Kanunla deği
şen Noterlik Kanununun 44 ncü maddesinin B 
bendinde aynı salâhiyet ipka edilmiş ise de satış 
va 'dinin sicile şerh verilmesi hakkında bir hüküm 
konmamış olması sebebi ile satış va'di senedi
nin noterlikçe tanziminden istihdaf edilen ga
ye tamamen elde edilememiş bilâkis bu usul 
bâzı vatandaşların mağduriyetlerini mucip ol
muş ve olmaktadır. Şöyle ki : 

Bâzı suiniyet sahipleri gayrimenkullerini 
satmak va'di ile notere tanzim ettirdikleri se
netlerle müstakbel müşterilerinden para al
makta, sonra da aynı gayrimenkul üzerinde 
ikinci ve hattâ üçüncü ve dördüncü şahıslara 
aynı veçhile satış va 'di senedi tanzim 

( S. Sayısı: 55 ) 
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ederek* onlardan da para aldıkları çok 
defa görülmüştür. Temyiz Mahkemesinin 
içtihadına göre, gayrimenkul üzerinde 
satış va'di hakkında yapılan muka
vele hükmüne riayet etmiyen gayrimenkul sa
hiplerinin yalnız şahsan tazminatla mahkûmiye
ti değil talep halinde, satış va'dinin taallûk et
tiği gayrimenkulun lehine satış va'di yapılan 
şahıs namına tesciline karar verileceği kabul 
olunmaktadır. 

Yukarda işaret edildiği veçhile gayrimen
kul sahibi aynı gayrimenkulu hakkında müte
addit şahıslara satış va'di mukavelesi yapmışsa 
bu gayrimenkulun hangisi namına tescil edil
mesi lâzımgeleceği ve içlerinden birinin tercih 3dil-
me3İ için makbul bir sebep gösteri1 emiyeceği ve 
çünkü bu satış va'di mukavelelerinin tarihi ev
vel olanlar lehine bir imtiyaz ve tercihan tescil 
hakkı tanınsa bile ondan sonra lehine satış va'di 
mukavelesi yapılan şahsın daha evvel başkasına 
satış va'di yapıldığı hakkında sicilde bir şerh 
olmaması sebebi ile meçhulü kalan ve kendisi 
için malûm olmıyan bir keyfiyetten mutazarrır 
edilmesi ve ekseriya vâki olduğu veçhile satış 
va'di zımnında gayrimenkul sahibine verdiği 
paraların gayrikabili tahsil ve heder olması ön
lenmesi lâzımgelen mühim bir husus teşkil et
mektedir. Bahusus ki, gayrimenkul satış va'di 
mukavelesini noterlerin tanzim edebileceklerine 
dair olan kanun hükmüne güvenerek bir gay
rimenkul hakkında lehine satış va'di mukavelesi 
tanzim edilen şahıs yukarda izah edildiği veç
hile bu va'din tesciline dair diğer bir hüküm ol
maması yüzünden aldatılıp birçok ihtilâflara 
ve hak ziyama sebep olmaktadır. 

îşte Tapu Kanununun 26 ncı maddesinde 
Hükümetin lâyihası veçhile irtifak hakkı tesisi 
va'dinin şerh verileceği hakkında bir hüküm 
konulurken Noterlik Kanununun 44 ncü mad
desinin B bendi mucibince bizzat gayrimen
kul mülkiyetinin satış va'dine dair mukavele
lerin de sicile şerh verilebilmesi ve bu hususta 
yukarıda izah edilen noksanın ikmalini derpiş 
eden komisyonumuz 26 ncı maddeye 5 nci 
fıkra olarak Noterlik Kanunu mucibince ya
pılan gayrimenkul satış va'di mukavelesinin 
de alâkalıların birinin talebiyle gayrimenkul si
ciline şerh verilebileceğini ilâveten kabul et
miştir. Mütaakıp fıkrada ise irtifak hakkı tesi
si va'dinde olduğu gibi 5 sene içinde yerine ge-

tirilmiyen bir satış va'dine ait şerhin hüküm
süz kalarak re'sen terkin edileceği tasrih edil
miştir. Şu kadar var ki, 5 senelik müddetin 
geçmesi ve alâkadarlar tarafından şerhin yeni
lenmesi hakkında müştereken bir talep vuku-
bulmadığı takdirde şerh re'sen terkin edile
cekse de mücerret terkin esas satış va'di ak
ünden doğan mesuliyetin de otomatikman su
kutunu icabetmiyecektir. Bu sebeple esas akit-
ten doğan mesuliyetin devam veya sukutu 
umumi hükümlere tâbi olduğu her hangi yanlış 
bir telâkkiye mahal kalmamak üzere esbabı mu-
cibeye derci tensibedilmiştir. 

îrtifak hakkı tesisine ait ve va'din olduğu 
gibi gayrimenkulun satış va'dine ait akdin de 
noterlerden alınarak tapu memuruna verilmesi 
hakkında teklif vâki olmuş ise de, cereyan eden 
uzun müzakere neticesinde komisyonumuzun 
ekseriyeti zaten mahmul olan tapu memurla
rının işlerinin çoğaltılmaması mülâhazası ile 
gayrimenkul satış va'di senedinin yine noter
ler tarafından tanzim edilmesi ve ancak bu 
hususta yapılan satış va'di mukavelesinin alâ
kadarlardan velev birisinin müracaatı üzerine 
tapu memuru tarafından gayrimenkul siciline 
şerh verilmesinin muvafık olacağını kabul et
miştir. Üzerinde satış va'di yapılmak istenilen 
gayrimenkulun satmak istiyen şahsa aidiyeti 
ve gayrimenkul üzerinde satışa mâni bir key
fiyet mevcut olup olmadığını tapu memurunun 
eldeki kayıtlara göre bileceği ve binaenaleyh 
satış va'di senedinin tapu memurunca tanzimi 
daha teminatlı olacağı hakkında komisyonu
muzun akalliyette kalan âzalarının dermeyan 
ettiği mütalâa, ekseriyet tarafından bir gayri
menkul için kendi lehine satış va'di tanzim et
tirmek istiyen müşterinin notere satış va'di se
nedi tanzim ettirmeden evvel o gayrimenkul 
üzerinde satış va'di senedi yepmak istemesin
den doğan alâkası sebebi ile mezkûr hususları 
tapu sicil muhafızına müracaatla öğrenebile
ceği mülâhazasına istinaden varit görülmemiş 
ve satış va'di senedinin noterlerce tanzimi hük
münün ipkası kabul edilmiştir. 

Yukarda izah edildiği veçhile tadilen ka
bul edilen Hükümetin işbu kanun lâyihasının 
taallûk ettiği mevzu Sayın Cumhur Reisimiz 
tarafından irad buyurulan açılış nutkunda da 
işaret Duyurulduğu veçhile bir an evvel izale
si lâzım gelen bir memleket ihtiyacına tekabül 
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etmesi göz önünde tutularak öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi ricası ile Umumi Heyetin Yü
ce tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
takdim olunur. 

Geçici Komisyon Bu rapor 
Başkanı Sözcüsü 
Çoruh Konya 

M. Güney H. Aydıner 
Kâtip 

Balıkesir Amasya 
V. Asena 1. Olgag 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 26. — Mülkiyete, mülkiyetin gayrı 
ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları 
arasında bunlardan birinin veya bir kaçının bu 
arz üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın 
muayyen bir katından veya dairesinden yahut 
müstakiUen istimale elverişli bir bölümünden 
münhasıran istifadesini temin gayesiyle, Medeni 
Kanunun 753 ncü maddesi hükümlerine göre, 
irtifak hakkı tesisine veya tesisi va'dine müteda
ir resmî senetler tapu sicil muhafızları veya me
murları tarafmdan tanzim edilir. 

Alâkalıların isteği halinde resmî senedi tan
zim için memurlar ikametgâhlara giderler, bu 
sırada gelecek haciz ve tahdit 'kararları resmî 
senedi yapmak için ikametgâha gitmiş olan me
mura tebliğ olunur. 

Resmî senedi taraflarla iki şahit imzalar. Şa
hitlerin şahadet ve tariflerinde şüpheli bir hal 
görüldüğü takdirde senedi yapan memur başka 
şahit istiyeceği gibi fotoğraflarını da arayabilir. 
711 sayılı Kanun mucibince yapılacak akitlerde 
de böyledir. 

Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı 
tesisi vaitleri tapu siciline re'sen şerh verilir. 
Bunlardan irtifak hakkı tesisi va'dine mütedair 
resmî senetler tapuya şerh verilmekle, taallûk 
ettiği gayrimenkulun sonraki maliklerini de il
zam eder. 

Balıkesir Erzurum 
Söz hakkım mahfuz E. Karan 

M. Erkuyumcu 
Gümüşano İçel İstanbul 

H. Tokdemir Ş. Tol A. Moshos 
Kars Kayseri Konya 

L. Aküzüm Y. Z. Turgut M. Obuz 
Kütahya Siird Sivas 

8.-8. Nasuhoğlu Ş. Türkdoğan Ş. Ecevit 
Tokad Yozgad 

E. ökeren N. Ü. AlctU 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRlŞİ 

2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 26. — Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni 
haklara ve müşterek bir arzın hissedarları ara
sında bunlardan birinin veya birkaçının bu arz 
üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın mu
ayyen bir katından veya dairesinden veyahut 
müstakiUen istimale elverişli bir bölümünden 
münhasıran istifadesini temin gayesiyle, Medeni 
Kanunun 753 ncü maddesi hükümlerine göre, ir
tifak hakkı tesisine veya tesisi va'dine mütedair 
resmî senetler Tapu Sicil Muhafızları veya me
murları tarafmdan tanzim edilir. 

Alâkalıların isteği halinde resmî sened'i tan
zim için memurlar ikametgâhlara giderler, bu 
sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmî 
senedi yapmak için ikametgâha gitmiş olan me
mura tebliğ olunur. 

Resmî senedi taraflarla iki şahit imzalar. Şa
hitlerin şahadet ve tariflerinde şüphel'i bir hal 
görüldüğü takdirde senedi yapan memur başka 
şahit istiyeceği gibi fotoğraflarını da arayabilir. 
711 sayılı Kanun mucibince yapılacak akitlerde 
de böyledir. 

Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı 
tesisi vaitleri tapu siciline re 'sen şerh verilir. 
Bunlardan irtifak hakkı tesisi va'dine mütedair 
resmî senetler tapuya şerh verilmekle, taallûk 
ettiği gayrimenkulun sonraki mâliklerini de il
zam eder. 

»•• 
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Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapıl
maz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edil
mezse işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memu
ru tarafından re'sen terkin olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
E. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. tiresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
// . Erkmen 

tşletmeler Vekili 
8. Yırcalı 

Ad. K. 

Noterlik Kanununun 44 ncü maddesinin B 
bendi mucibince noterler tarafından tanzim edi
len gayrimenkul satış va'di sözleşmeleri de ta
raflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh 
verilir. 

Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz 
veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmez
se işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memuru ta
rafından re'sen terkin olunur. 

MADDE 2. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

i>G<* 
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