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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Başbakan Hasan Saka'nm istifa ettiğine ve 
yeni Hükümet kuruluncaya kadar eskisinin ve
kâleten vazifede devam edeceğine; 

Hükümeti kurmaya yine Trabzon Milletvekili 
Hasan, Saka'inin memur edildiğine dair olan 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu; 

Üanıştayda açık bulunan iki üyelik için oylar 
toplandıktan sonra 15 dakika Birleşime ara ve
rildi. 

ikinci Oturum 
Danıştayda açık bulunan iki üyeliğe Rifat 

Göksu ile Vecihi Tönük'üu seçildikleri bildirildi; 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir

leşime son verildi. 
Kâtip 

Mardin Milletvekili 
Dr. A. Uras 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

• S. Pek 

Başkanvekili 
Sinob Milletvekili 

(J. K. Incedayı 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — İzmir Milletvekili Ekrem Oran ve Bur

sa Milletvekili Abdürrahman Konuk'un, Mat
buat Kanununun 35 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/110) (İçişleri 
ve Adalet Komisyonlarına); 

2. — Konya Milletvekili Fa tin Gökmen ve 
Malatya Milletvekili Mahmud Nedim Zabcı'-
mn, Yüksek Jeodezi Enstitüsü ve memleket 
umum harta işleri hakkında kanun teklifi 
(2/111) (Millî Eğitim, Millî Savunma Bayın
dırlık, İçişleri ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

3. — Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir 
Sılan'in, İskân Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bazı madde ve fıkralar ilâvesine dair 
olan 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci madde
sinin bir numaralı bendinin değiştirilmesine ve 
bu maddeye bazı hükümler eklenmesine dair 

kanun teklifi (2/112) (Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Adalet, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

Raporlar 
4. — Bina Yapımını Teşvik Kanunu tasarısı 

ve Geçici Komisyon raporu (1/351) (Gündeme); 
5. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandı
ğı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı Kanunlara 
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunların 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4001 sayılı Kanunun 17 nci ve geçici maddeleri
nin, yorumlanması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (3/217) (Gündeme); 

6. — Yabancı memleketlerle geçici mahiyet
te Ticaret Anlaşmaları ve Modüs vivendi ak
dine ve bunların şümulüne giren maddelerin 
gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına 
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ve Anlaşmaya yanaşmıyan Devletler mııvare-
datına karşı tedbirler alınmasına yetki veril
mesine dair olan 4582 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinde yazılı sürenin iki yıl daha uzatıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonları raporları (1/326) (Gün
deme); ; : v -*- : ;^ : - ' -

1948 0 : 1 
7. — Yedek Subay ve Askerî Memurlar 

hakkındaki Kanunun 3923 sayılı Kanunla de
ğiştirilen üçüncü maddesine bazı hükümler ek
lenmesine dair olan 3993 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (1/350) (Gündeme). 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samstm). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Cuuıhurbaş- I kanlığı tezkeresi vardır okunuyor. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNÜŞLER 

1. — Başbakan Trabzon Milletvekili Hasan 
Saka tarafından seçilen Bakanlar listesinin su
nulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/244) 

No. 4/353 10 Haziran 1948 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

8 . V I . 1948 tarihli ve 4/347 sayılı yazıya 
ektir : 

Başbakan Trabzon Milletvekili Hasan Saka 
tarafından Anayasanın 44 ncü maddesi gereğin
ce seçilen Bakanlar Kurulu listesinin onanmış 
ve hilece sunulmuş olduğunu saygı ile arzede-
rim. 

Cumhurbaşkanı 
tsmet înönü 

Devlet Bakanı (Başbakan Yardımcısı : Trab
zon Milletvekili Faik Ahmet Barutçu; 

Adalet Bakanı : Rize Milletvekili Fuad Sir-
men; 

Millî Savunma Bakanı : Samsun Milletvekili 
Hüsnü Çakır; 

İçişleri Bakanı : Erzurum Milletvekili Münir 
Hüsrev Göle; 

Dışişleri Bakanı : Sivas Milletvekili Necmet
tin Sadak; 

Maliye Bakanı : izmir Milletvekili Şevket 
Adalan; 

Millî Eğitim Bakanı : Bingöl Milletvekili 
Tahsin Banguoğlu; 

Bayındırlık Bakanı : Kocaeli Milletvekili Ni
hat Erim; 

Ekonomi Bakanı : Diyarbakır Milletvekili Ca-
vit Ekin; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı : Maraş 
Milletvekili Dr. Kemali Bayizit; 

Gümrük ve Tekel Bakanı : Zonguldak Millet
vekili Emin Erişirgil; 

Tarım Bakanı : Seyhan Milletvekili Cavid 
.Oral; 

Ulaştırma Bakanı : Seyhan Milletvekili Ka
sım Gülek; 

Ticaret Bakanı : Gazianteb Milletvekili Ce
mil Said Barlas; 

Çalışma Bakanı : Rize Milletvekili Tahsin 
Bekir Balta. 

ismet inönü 
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4. — SE 

1. — Tunceli Milletvekili Necmeddin Hakir 
Kılan'in, îskân Kanunumun bazı maddelerinin 
kal dini masına, değiştirilmesine ve bu kanuna ye
niden ham madde ve fıkralar ilâvesine dair 
olaı% 5098 sayılı Kanunsun geçici ikinci maddesi
nin bir numaralı bendinin değiştiril meşin e ve bu 
maddeye bazı hükümler eklenmesine dair kanım 
teklifinin görüşülmesi için (feçici Komisyon ku
rulması (2/112) 

N E C M E D D İ N S A H Î B SILAN (Tunceli) — 
Snynn arkadaşlarım.; bugün gelen kâğıt lar anı
sında, 2510 saydı İskân1 Kanuninin değiştiren 
5008 sayılı Kamımın geçici ikinci maddesini ta
dil maksadiyle tarafımdan sunul imiş olan bir kai
min teklifi bulunmakta ve bunun Adalet, Büt
çe, içişleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonlarına havale edildiği görülmektedir . 

Ancak, bu kanun teklifi ile istihdaf edilen 
maksat, evvelce Doğu illerimizden' Kahya nakle
dilmiş bulunan ve 5008 sayılı Kanun mucibince 
haklarındaki her tü r lü kayıt lar kîddırılmak su
retiyle, Batıdaki tnüretle'|> yerlerinde serbest du
ruma; geçmiş bulunan vatandaşlar arasındaki ya
sak bölge halkına, kanunun yürür lüğe girme
sinden i t ibaren, bir yıl olarak tanınmış bulunan 
müddet i bir yıl daha uzatı lmasına ve diğer ba
zı hükümler konulmasına matuf tur . 

(Jeçen1 yıl kabul edilen 500<S sayılı Kanun 18 
Haiziran 1047 günü yürür lüğe girmiş ve Doğu 
İllerine dönenlerden iskâna tâbi olanlar tama-
miyle iskân edilemediği gibi va tandaş la rdan 
yüzde ellisi Doğuya dönebilmek için gerekli tali
matı ve hazırlıkları gözlemekte bulunmuştur , 

Halbuki, 5008 sayılı Kanını ile tesbit edilen 
müddet 18 Haziran, 1048 günü sona erecektir. 
Sn duruma göre, bu gibilerin iskân haklarından 
mahrum edilmemelerini sağlamak üzere, Adalet, 
Bütçe, İçişleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Vardım 
Komisyonlarından üçer üye seçilmek suretiyle, 
bıı kanun teki i Cinin (ieçici Komisyonda incelen 
meşini Yüksek takdirinize arzeylerim. 

Esasen, İskân Kanununun aslı gibi 5008 sayılı 
Kanun da, adı geçen Komisyonlardan seçilmiş 
üyelerle, Cİeeiei Komisyonda incelenmiş bulun
maktad ı r . Bu maksat la bir de önerge sunu
yorum. Yüksek Kamutayın bu suretle de bu va
tandaşlar hakkındaki lûtul ' larını esirgememelerini 
rica ederim. 

ı ı . v ı . 1048 
Vıi ksek Başkan I ığa 

Bugün yürür lük te bulunan 2510 sayılı İskân 
Kanununu değiştiren 5008 sayılı Kanunun geçi
ci ikinci maddesini tadil ınaksadi.yle sunulmuş 
olan kanun teklifinin, arzettiğim sebeplerle ve 
mevzuııbahis kanunlarda, tatbik edildiği veçhile, 
Adalet, Bütçe, içişleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Vardım Komisyonlarından üçer üye seçilmesi su
retiyle, (ieçici Komisyonda incelenmesini tekli I' 
ederini. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Salıir Sılan 

B.ASJKAN --••- Ivi'endim, arkadaşımızın verdi 
ği önerge bu kanun teklifinin havale edildiği ko
misyonlardan olmak üzere üçer kişiden mürekkep 
bir (ieçici Komisyon kurulması teklifini ihtiva 
etmekledir. 

VKDAT DlCBULİ (Diyarbak ı r ) -- Men
d im; bendeniz uımınıiyelle Karına Komisyon 
teşkili, a leyhindeyim. Tüzük buna imkân vermiş 
olsa dahi . h'akat eğer işin müstaceliyeti mev
zuu bahis ise onu da öğrenmek isterim. Bu ka
nun teklifi Hükümet t a r a f ından mı getiri lmiş
t ir , yoksa arkadaşımız mı teklif: e tmişt i r? Eğer 
Hükümet t a r a f ından getirilmişse veyahut- ar
kadaşımız t a ra f ından teklif edilmişse, her iki 
halde de, müstaceliyet »sebeplerinin izah edil
mesini rica ederini. Eğer zarure t yoksa bizi bu 
sakim yola sürüklememeler in i de rica ederim. 

NEOMEDDİN S A H İ R SILAN (Tunceli) 
Simdi konuşan 'Vedat Dicleli a rkadaş ımın ge
len kâğ ı t l a r ı o k u y a r a k söz söylemesini daha 
doğru bu lurdum. Çünkü, orada, istediği malû
mat açıkça bu lunmaktad ı r . 

Bu kanun teklifi, evvelce sunduğum bir so
ru önergesi münasebet iyle , burada da ifade 
et l iğim gibi, t a ra f ımdan hazırlanmıştır . 

Bilindiği, gibi, kanun la r , ya H ü k ü m e t eliyle, 
yahut Milletvekilleri ta raf ından verilmek 
suretiyle, s u n u l u r ; uygun görülürse tasarı ve 
teklif ler kanunlaş ı r . 

Bu kanunun teklif inde, bence, mübremiye t 
ve müstaceliyet vardır . Bunu bir Milletvekili 
sıfatiyle t a k d i r ettim ve kanun teklif ine ait 
yetkimi kul landım. Çünkü, 5008 sayılı K a n u n d a 
yazılı müddet. bir hafta, sonunda, b i lecekl i r ; 
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İHSAN HÂMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Arkadaşım Vedat Dicleli'nin fikirlerine ma
alesef iştirak etmiyorum. Çünkü teklifi kanu
niyi yapan, izah ettikleri gibi, bir arkadaştır. 
îçişleri veya Sağlık Bakanının huzurunuzda 
izahat vermesi için teklifin Encümenden geç
mesi veyahut ta Hükümetin Encümende iza
hat vermesi icabeder. Bir teklifi kanuni yapı
lırken o, Encümene havale edildiği vakit, Ba
kan ne diyebilir. Şimdi vaziyet şudur; bir ar
kadaşımız bir teklifi kanuni yapmıştır, arkada
şımızın izah ettiği veçhile, işin müstaceliyeti de 
vardır. Kabul buyurulmadığı takdirde binlerce 
vatandaş perişan olacaktır, onun için takririn 
kabul edilmesini rica ediyorum. 

(Doğru, doğru sesleri, reye reye sesleri). 

BAKSAN — Mesele anlaşıldı. Arkadaşımı
zın önergesini yüksek oyunuza arzedeceğim. 

Bu şekilde geçici bir komisyon kurulmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Bu şekilde geçici 
bir komisyon kurulması kabul edilmiştir. 

5. — SORULAR 
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tlükümet de böyle bir teklifte bulunmamıştır. 

Şu halde, bu vaziyette olan vatandaşları müş
kül durumdan kurtarmak için, bir Milletvekili 
sıfatiyle hazırladığım kanun teklifiyle yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Kanun teklifi 
Geçici Komisyonda incelenir; ya kabul edilir,, 
yahut uygun görülmiyebilir. 

Benim şimdiki ricam, kanun teklifinin Ge
çici Komisyonda incelenmesine matuftur. Esa
sen; tç Tüzüğümüzün 25 nci maddesi gereğince 
Geçici Komisyon kurmak mümkündür. Şu du
ruma göre takdir ve karar Büyük Meclise aittir. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın 
arkadaşım bendenize ve hepinize kanun tekli
finin nasıl yapılacağını hatırlattılar. Teşekkür 
ederim. Kanun teklifinin nasıl yapılacağı bende-
nizce ve hepinizce de malûmdur. 

Yalnız bendenizin ricam, bu işte mesuliyeti 
muhafaza eden ve söz sahibi olan Dahiliye Ba
kanının kürsüye gelerek işin mübremiyetini 
izah etmesidir. (Sağlık Bakanı sesleri) veya 
Sağlık Bakanının. 

1. — Kütahya Milletvekili thsan Şerif Öz-
c/en'in, Kütahya'nın Kalburcu mıntakasında in
şa edilmekte olan Porsuk bamjı ve Sofça Köyü 
halkının durumu Jıakkında Bayındırlık Bakan
lığından sözlü sorusu (6/157) 

BAŞKAN -~ Hükümet cevap verebilecek 
lıaide midir? (Gülüşmeler). 

BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Efendim vazifeye, henüz bu sabah 
başladım. Muhterem arkadaşlarımızın sorusuna 
18 haziranda Cuma günü cevap vereceğim. 

6. — GÖRÜ! 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri
nin Ücretlerine dair olan Kanunun bazı madde
lerini değiştiren 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesinin yorumlanması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ye Ulaştırma ve 
Bütçe Komisyonları raporları (3/216) [1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

[1] 156 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 

(Çok güzel sesleri). 

2. — Tokad Milletvekili Befik Ahmet 8c-
vengil'in, gelecek ders yılı başında okulların ki
tap durumu ve tek kitap sistemi hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/158) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Efendim, takrire biliyor
sunuz bendeniz de yeni vâkıf olmaktayım. Ar
kadaşım müsaade ederlerse bu soruya gelecek 
cuma günü cevap vermek istiyorum. 

LEN İŞLER 

var mı? Raporu aynen oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Rapor aynen kabul 
edilmiştir. 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (3/130) [1] 

[1] 158 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 

— 155 — 
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(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen 

var mı? Raporu aynen oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Rapor aynen kabul 
edilmiştir. 

3. — Ankara Belediye sınırları idindeki Dev
let, Özel t dar e. ve Belediyeye ait arsaların mes
ken yapacaklara temliki hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyem raporu (i/344). 

BAŞKAN — Evvelki birleşimlerde bu tasarı 
hakkında müzakere cereyan etmiş, söz alanlar
dan daha iki arkadaş kalmıştı, fakat yeterlik 
Önergesi de verilmişti, Şimdi yeterlik önergesini 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter, maddelere geçilmesini arz ve 

rica ederim. 
K astamonu M il let veki li 

Fahri Eeevit 

EMİN HALİM ERG UN (Ankara) — Ben
deniz komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına söz verdikten 
sonra yeterlik önergesini oyunuza arzedeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ERGUN (Ankara) — Muhterem arkadaş
lar, iki birleşim evvel tasarının tümü hakkında 
konuşma yapıldığı sırada söz söylemiş olan ha
tiplerden Hazini Bozca arkadaşımız tasarının 
bünyesine taallûk eden ve maddeleri ilgilendi
ren bazı noktalar üzerinde itirazda bulunduğu 
için bu itirazlarım Komisyon adına cevaplan
dırmak da fayda gördüm. Bu arkadaşımız 
tahsis ve temlik işlerinin ayrılmasını kanunun 
tatbikatı bakımından mahzurlu olarak müta
lâa ettiler. Temlik keyfiyeti yapılmadıkça 
kredinin de temin edilemiyeceğini bu itibar
la. istihdaf edilen gayenin tamamiyle hâsıl 
olamıyacağı mütalâasında bulundular. Biz Ko
misyonda bilhassa tahsis ve temlik keyfiyeti
nin ayrılmasında şu bakımdan fayda gördük. 
Esas maksat, binasız vatandaşları binaya ka
vuşturmak \e mevcut fiilî vaziyeti esası hu
kukiye bağlamak ve kanuni bir nizam altına 
almaktır. Bunu istihdaf eden bu kanunda, bi
nanın yapılması veyahut mevcut binanın Bele
diyenin tâyin ettiği şekle getirilmesinden ev
vel, arsanın bidayetten temliki yapılması key
fiyetini mahzurlu gördük. Çünkü kanunda ara-
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dığımız ve kısmen Belediye Meclisine bırak
tığımız şartların yerine getirilmemiş olduğu hal
lerde yapılmış olan temlikin iptali, ancak 
mahkeme hükmüne mütaallik bir muamele 
olarak ortada kalır. Halbuki mahkemeye mü
racaata, lüzum, kalmaması için bir sözleşme ile 
yapılacak tahsis keyfiyeti, şartlar yerine getiril
mediği takdirde, mesken yapımını temin ve 
sağlama bakımından daha esaslı olarak Beledi
yenin elinde bir müeyyide gibi kalması mütalâ
asından ileri gelmiştir. Krediye taallûk eden 
husus, yakında huzurunuza gelecek olan iıuşaa-
1ı teşvik kanununda esasen ele alınmış bulun
maktadır. Ve o kanunla bu maksat temin olu
nacaktır. Bununla beraber bu tasarının Hü
kümetten gelen şeklinde Belediyenin krediye 
mütaallik bazı hususlarla meşgul olmasına ait 
kayıt da vardır. Bu keyfiyetin nihayet hususi 
sözleşmelerle halledilecek bir husus olduğunu 
düşünerek, Komisyonun, hazırladığı tasarıya, 
alınmamış bulunmaktadır. Binaenaleyh kanu
nun esas maksadının bir an evvel yerine geti
rilmesi, yani tahsis edilecek arsalar üzerinde 
binaların vücut bulmasın» ve mevcut binaların 
da Belediyenin tesbit ettiği şekle uygun bir 
hale gelmesini ve bu yerlerin, medeni bir şe-
hire lâyık b,ir manzara arzetmesi için, bu ay
rılma keyfiyetinin isabetini mütalâa ettiği
miz içindir ki, bu şekilde teklif etmiş bulun
maktayız. 

Efendim; aynı arkadaşımız, haritanın ta
sarıya eklenerek tevzi edilmemiş ve haritadaki 
hudutların gösterilmemiş bulunduğunu, bu
nunla, beraber Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın 
ileriye attığı ve esasen Komisyonun karar al
tına alarak yeri geldiği zaman teklif edeceği 
bir mahallenin unutulmuş bulunduğunu, bu iti
barla bu tasarının esaslı bir tetkik mahsulü 
olmadığını ifade buyurdular. 

Sayın arkadaşlarım; bu mahalle unutulmuş 
değildir. Çünkü; Hükümet teklifinde 1 .1 .1948 
tarihine kadar mevcut olan fiilî vaziyet nazarı 
itibare alındığı, için hazırlanmış olduğu haritada 

bu tarihte mevcut olmıyan bu mahalle nazara alın
mamıştır. Bu mahalle o tarihten sonra vücut bul
muştur. Komisyon tasarıyı müzakere ettiği za
man keyfiyeti vatandaşın ıttılaına daha estas-
lı arzedebilmek ve daha çok adalet esaslarına 
uygun bir kanun vücuda getirmek düşüncesiyle 
mevcut fiilî vaziyetleri kanunun tarihi neşrine 
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kadar ulan bir durumda mütalâa ettiği için bu 
mahalle o suretle açıkta kalmıştır. Ve bu key
fiyet sonradan nazarı itibare alınmıştır. Mad
delere geçilmesi kabul buyurıüduğu takdirde, 
yerinde, encümen kararı olarak teklif olunacak
tır. Binaenaleyh bu mahallenin Hükümet tekli
finden hariç kalmış olması tarihinin 1 Kânu
nusani olarak nazarı itibare alınmış olmasından 
ileri gelmektedir. 

Efendim, yine arkadaşım, irat ve akaar tâ
birlerinin umumi olduğunu ve bir memurun aldı
ğı maaşın da irat olarak nazarı itibare alınabile
ceği mahzurunu ileri sürdüler. Komisyon irat 
ve akaar keyfiyetini tamamen gayrimeııkule 
ait bir keyfiyet olarak mütalâa etti. Komis
yon bilhassa bu noktalar üzerinde uzun uza-
dıya ve günlerce münakaşa etmiş; bir vatan-
daşın meskeni olmamakla beraber her hangi bir 
yerde üç veya dört dükkânı bulunduğu vakit ora
dan aldığı irat karşısında artık kendisine bu kanu
nun müstesna hükümlerinden istifade hakkının 
tanınmasını uygun bulmadığı içindir ki, bu 
kaydı ilâve etmiştiı*. Binaenaleyh ve saraha
ten ifade ediyorum ki; irat ve akaar tamamen 
gayrimeııkule mütaalliktir. menkul varlıkla
rın her zaman tesbitine imkân bulamıyaeağımız 
için, tasarıda menkul ve maaş gibi, iratlar 
nazarı itibare alınmamıştır. 

Efendim, yine aynı arkadaşım bir sene içeri
sinde bina yapılmasının şart koşulmasını da 
bir mahzur olarak mütalâa ettiler. Tasarı 
tetkik buyuruhnuştur, bu bir sene zarfında 
bina yapılması keyfiyeti, yeniden bina yapa
caklara tahsis edilecek arsalara ait bir hüküm
dür. Mevcut binalraını belediyenin tesbit ede
ceği şekle ifrağ keyfiyeti daha uzun bir müd
dete bağlanmıştır. Biz esas itibariyle kanun hü
kümlerinin bir an evvel yerine getirilmesi için 
bu gibi müddetlere lüzum olduğu neticesine 
vardık. Yalnız her hâdisenin, her vatandaşın du
rumu, binanın vaziyeti ve vatandaşın ahvali 
medeniyesinde vukua gelebilecek tahavvülâtı 
da nazarı itibare alarak, belediye meclisinin 
bu müddetleri temdit yetkisini de tanımış bulun
maktayız. Binaenaleyh arkadaşımızın söylediği 
mahzur esasen varit değildir. Vaziyeti yakın
dan tetkik ve tahkik edecek olan belediye mec
lisi bu müddetleri esas kanunun müddeti çerçi-
vesi içerisinde ve işin icabına göre temdit et-

. 1948 O : 1 
inek yetkisini de haiz bulunmaktadır. Bu iti
barla ve söylediğim gibi bu mahzur da varit de
ğildir. 

Efendim; yine sayın arkadaşım bedelin tâyi
ni hususunun belediye meclisine terkedilmesi 
keyfiyetinin mahzurlu olduğunu ve belediye
lerin kâr mevzuu üzerinde duracaklarını ve ka
nunun istihdaf ettiği gayenin de bu suretle 
ihlâl edilmiş olacağı mütalâasında bulundular. 
Kanunu yine tetkik buyurduğunuzda görmüş ola
caksınız ki belediye tahsis ve temlik edeceği bu yer
leri Hazineden, eşhası İmsusiyeden Devletin emvali 
hususiyesi mahiyetinde bulunan mallardan ve 
ilâahir... Şuradan buradan alacaktır. Ve âmme 
hizmeti görmek için buralara yollar açacaktır, 
esbabı mucibede de gösterdiğimiz gibi buna ait 
muameleleri yapacaktır ve bunları karıştırdık
tan sonra bir fiyat tesbit edecektir. Biz Komis
yonda bu fiyatın daha pvvel tesbitini imkânsız 
gördük, şimdi arzettiğim esbaba binaen ve es
babı mucibemizde sarahaten belirttiğimiz gibi 
bunda hiçbir kâr düşünülmiyecektir. Maksat 
vatandaşın biran evvel, yer ve mesken sahibi 
olmasını temin gayesidir. Bunu gerekçede sa
rahaten ifade ettik. Bu ifademize arkadaşımız 
da, işaret ederek, dikkat buyurduklarını bura
da arzettiler. 

Yalnız arkadaşımız, belediye meclisi daima 
bu işlerde kâr düşünür dediler. Ben böyle bir 
düşüncenin bu mevzuda hâkim olacağını, kabul 
edenlerden değilim. Bilhassa Ankara Belediye Mec
lisini teşkil eden arkadaşlarımız kifayetle, liya
katle ve halkın mümessili olarak, halkımızın 
bu ihtiyacını en az bizim kadar idrak eden çok 
samimî ve vefekâr arkadaşlarımızdır. Bu ıstı
rabı yakından duymuşlardır ve hakikaten çok 
kiymetli arkadaşlarımızdır. Binaenaleyh böyle 
bir esbabı mucibe karşısında bu meclisin, kanu
nun ruh ve maksadını takdir edeceğinden hiç 
şüphemiz olmamalıdır, bu çok kıymetli arkadaş
larımızın böyle bir kâr mevzuu düşüneceklerini 
tasavvur dahi etmek istemem. Bununla beraber 
arzettiğim gibi esbabı mucibemizde bu işi tam 
mânasiyle çerçevelemiş bulunmaktayız. 

Mavi saha dışında kalanlar bunun içine alı
namaz mı diye buyurdular. Efendim, bu fiilî va
ziyeti temin etmek için tesbit ettiğimiz ayrı bir 
sahanın dışında kalanlar için de kanunda çok 
geniş hükümler kabul ettik. Bu hükümlerle 
bu mavi saha dışında kalan vatandaşlarımıza da 
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birçok imkânlar sağlamış bulunmaktayız. Me
selâ bu vatandaşlarımız kanunla tâyin ettiğimiz 
müddet zarfında müracaat ettikleri takdirde 
ayırdığımız boş sahadan kendilerine tercihan 
yer verilecektir. Ve bu saha dışında kalan bina
larının yıkılması için de kendilerine üç sene 
gibi gayet uzun bir müddet tanımış bulunmak
tayız. Binaenaleyh mahdut saha içine aldığımız 
ve vatandaşların ihtiyaçları bakımından tesbit 
ettiğimiz bu hakkı bütün şehrin her tarafına 
teşmil etmenin mahzurunu tasavvur buyurabi-
lirsiniz. Bunun mahzuru açıktır. Ve o durumda 
olan vatandaşlarımıza da birçok imkânlar düşü
nülmüş ve'bu kanunla kendilerine verilmiştir. 

Buyurdular ki: Yapı ve Yollar Kanunu esa
sen mevcut ve iner'i iken bunun başka; bir kanun
la teyit edilmesinin mânası nedir: 

Evet, Yapı, Yollar Kanunu hâlen meridir. 
Fakat bu meriyete rağmen bu fiilî vaziyetler vü
cut bulmuştur. Bu fiilî vaziyeti ve bu günkü ih
tiyacı önlemek için bu kanun Hükümet tarafın
dan'teklif edilmiş ve Komisyonumuzda tetkik edi
lerek Yüksek Huzurunuza arzedilmlştir. Binaen
aleyh, biz bu kanunda yeni hükümler, cezai mü
eyyideler tesbit etmektense mevcut kanunların 
hükümlerini teyit etmeyi daha faydalı gördük. 
Ve bunun tatbik edileceğine işaret ettik ve bu 
suretle olmasında da hiçbir hukuki mahzur yok
tur. Sadece mevcut olan Kanunların' tatbik edi
leceği işaret edilmiştir. Binaenaleyh, arkadaşı
mın; tasarıda eksik olduğuna işaret ederek yap
tıkları itirazları bu suretle cevaplandırmış bulu
nuyorum. Takdir buyurursunuz ki, tasarı 
Komisyonda esaslı bir surette tetkikten geçmiştir 
ve tasarının tekrar Komisyona gitmesine lüzum 
ve mahal yoktur. Arkadaşımın teklifinin neti
cesi bunu icabettiriyor. Fakat böyle bir teklif 
ar/ettiğim sebeplerle yerinde değildir. 

Yine o Birleşimde itiraz eden arkadaşlardan 
Refik Koraltan arkadaşımızın beyanatını bende
niz netice itibariyle anlamadım belki de yanlış 
anladım, ^öyle bir durum arzet inektedir. Ka
nunun zaruret ve ehemmiyetini takdir ediyor, 
buna hiç. itirazı yok. Eski vaziyetleri münaka
şa ediyor ve onları tenkit ediyor, kendisi oza-
ıııaıı murakabe-mevkiinde bulunduğu için bitta
bi aynı zamanda kendi kendini de tenkit etmiş 
oluyor, buna cevap vermek bana düşmez. Ama, bu 
ehemmiyetli ve zaruri olan ve kendisinin de böy
le kabul ettiği bir kanunun çıkmasını geciktir

mek için bazı esbap ileri sürüyor ki, anlamadı
ğın) budur. Lir dert ki müstaceldir, ehemmi
yeti de vardır. Luuuıı giderilmesi için bazı ka
idelerin kanun haline getirilmesi zaruri bir du
rum arzetmektedir. Bunu geciktirmek birçok 
vatandaşların senelerden beri devanı eden ıstıra
bını azaltmaktır: Tasviri kendisinden alıyo
rum, evim yıkılacak mı'? Yarın ne yapacağım'? 
diyen vatandaşın ıstırabının temadisini istemek 
doğru mudur? Bu kanunu yapmakla Yüksek 
Meclisiniz İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerimiz
deki vatandaşların haklarını düşünmüyor de
ğildir. Bu o mânaya gelmez. Bu tasarı niha
yet bir tetkika, etüde istinat eden bir tasarı ol
ması itibariyle huzurunuza gelmiştir. Oradaki 
vatandaşlarımızın da meskene nüitaallik olan 
hususlardaki etüdleri ikmal edildiği zaman, ve 
onların da durumları tesbit ve ikmal edildiği 
zaman, bu kanunu sonradan bir maddei kanu
niye ile oralara da teşmil yerinde olur. Hattâ 
eğer Yüksek Heyetiniz imkân bulursa ve bu 
etüdleri yapmadan da bu kanunun o yerlere de 
teşmili rey ve mütalâasında bulunursa bu da ye
rindedir. Komisyon buna da bir şey demez. 
Fakat biz bu kanunun müstenidalmın bir tetkik 
mahsulü olduğunu bildiğimiz için tetkik yapıl
madan bunun başka şehirlere de teşmilinin mah
zurlu olacağı mülâhazasiyle bu şekilde yaptık. 
Binaenaleyh, huzuru âlinizde ifade edeyim ki, 
ne Komisyonumuz, ne de Yüksek Meclis, İslam 
bul'daki ve İzmir'deki vatandaşlarımızı uuul-
muş değildir ve bu bir başlangıçtır. Hıfzı Oğuz 
arkadaşımızın dediği gibi, bir esastır. O yer
lerdeki vatandaşlarımızın da durumlarını yakın 
zamanda tesbit edecek tekliflerin de bu esaslar 
kabul edildikten sonra nihayet bir maddei ka
nuniye ile halledilmesi mümkündür. Mâruzâtım 
budur. Maddelere geçilmesini istirham ederim. 

SİNAN T E K E L İ o â n j (Seyhan) —- Bir su
al. 

Mavi saha dışında kalan arazide kendisine ait 
olan bir arsada ev yaptıranın hali ne olacaktır? 

EMİN HALİM ERG UN (Ankara) — Anla
madım, lütfen tekrarlayın. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) -~ Mavi 
saha haricinde kendi arsası üzerine ruhsatsız ev 
yaptırmış bir insanın İni kanun çıktığı zaman 
evi yıkılacak mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMlN HA
LİM ERGUN (Ankara) — Mavi sahanın dı~ 
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şmda yeri kendisine ait olup da onun üzerine 
ruhsatsız olarak yaptırmış olduğu yapı bu 
kanunun mevzuuna girmemektedir. Biz, kendi
sine ait olmıyan arsa ve arazi üzerine diye 
maddelerle tasrih etmiş bulunmaktayız. Ruh
satsız bina yaptırmış olan vatandaşımızın umu
mi hükümler ve kanunlar muvacehesinde du
rumu tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu kanu
nun bu kabîl vatandaşlarımıza şümulü yoktur. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Onu 
okutup reyinize sunacağım. 

SAİD OD YAK (îzmir) — Yeterlik aleyhin
de konuşacağım. Muhterem arkadaşlar; geçen 
celsede de arzettim, ıstırap umumidir. Kül ha
linde dâvanın ele alınması gerekmektedir. Aı-
zettiğim sebepler dolayısiyle bu kanunun, hazır
lıkları bulunan veyahut muayyen bir müddet 
de tatbikına imkân verecek etüdleri yapmak im
kânını elde eden belediyelere teşmil edilmesi, 
memleketin umumi ıstırabına bir merhem ola
cağı kanaatindeyim. Onun için istirham ediyo
rum; bugün aynı ıstırabı yurdun muhtelif yer
lerinde yaşıyan vatandaşlar çekerken, sadece 
muayyen bir mıntakadaki vatandaşların ıstırabı
nı dindirmek için çare aramak, biraz dâvayı 
dar bir çerçeve içine sokmak gibi birşey oluyor, 
Yüksek Meclisi bundan tahzir etmek isterim. 
Binaenaleyh teşmilini ve bu konu üzerinde ko
nuşulmasını arz ve teklif ediyorum. 

Eğer Yüksek Meclis bunu kabul ederse 
umumi bir derde parmağını basmış ve bu der
din devasını aramak gibi umumi bir ruh ifa
desini ele almış olacaktır. 

Onun için istirham ediyorum, sadece tek 
bir çerçeve içine sıkıştırmıyalım, Çünkü dalgalı 
bir ıstırap mevzuudur, kabul edeceğiniz şe
kilde bu dalgalı ıstırabın tehvini bakımından, 
daha geniş ve daha şümullü bir mahiyt arzet-
mesini istirham ediyorum. Onun için bu öner
geyi vermiş bulunuyorum. Eğer başka şekilde 
mütalâasına ve maddelerde bu işin ele alınma
sına imkân varsa mesele yok, fakat umumi 
olarak konuşulurken bu derdin umumi olarak 
halledilmesi, muhakkak bu memleket ölçüsünde 
iyi bir hareket olacaktır. 

Büyük Meclisten bunu istirham ediyorum. 
(Sağdan doğru, doğru sesleri). 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Tak
ririn aleyhinde konuşuldu, ben lehinde konuşa-
ca^lm- ±_ 1 \ i 
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BAŞKAN — Buyurun. 

I HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Arka
daşlar, Sayın Sait Odyak arkadaşımızın konuşma
larında söyledikleri sözlere kelime, kelime iştirak 
ediyorum. Doğru ama bir mevzuu burada vaze
derken, Meclisin çıkaracağı bir kanunun, su
reti mahsusada. Ankara için çıkıyormuş gibi 
ifade edilmesini yerinde görmüyorum. 

SAÎT ODYAK (izmir) — Hâşa. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu 

itibarladır ki, iki cümlelik mâruzâtta buluna
cağım. 

Meclise bina yapımını teşvik için bir kanun 
tasarısı gelmiş bulunmaktadır. Bu kanun ta
sarısı ilgili komisyonlarda görüşüldü ve birkaç 
gün sonra da Kamutaya gelmiş bulunacaktır. 
Şu halde kül halinde bina yapımını teşvik edi
ci tedbirler bu tasarıda birer birer nazarı iti
bara alınmıştır. 

ikincisi; Ankara Belediyesi hudutları için
de bulunan ve hâlen yetmiş bin vatandaşın ıs
tırap mevzuu olan gecekondu evleri var. Bun
ların mahallini ve bu mahallin plân üzerinde 
tcsbitiyle beraber etüdlerini Ankara Belediye
si ikmal etmiştir. Huzurunuza gelmiş bulunan 
bu tasarının hususiliğini teşkil eden Ankara'ya 
dair hükümleriyle beraber, alâkalı komisyon 
bunu yalnız Ankara'nın ıstırabı olarak say
madığı için, istanbul'da izmir'de ve memleke
tin başka taraflarında da aynı ıstırpla musta
rip olan vatandaşlar olduğuna inandığı için, 
bütün memlekete şâmil umumi hükümler vaz
etmiştir. Fakat tetkikatmı ikmal etmiş olarak 
gelen şimdilik yalnız Ankara Belediyesi oldu
ğu cihetle, ona dair ayrı hükümleri de koy
muştur. 

Biz bugün bu kanunu tehir etmekle ne ka
zanacağız? Eğer geciktirirsek, istanbul, izmir 
ve emsali belediyelerin teklif edecekleri buna 
benzer kanun tasarılarını kabul etme yolunda 
hazırlıklar yapılırken, Ankara'da 70 bin va
tandaşımızın ıstırabını daha çok azaltmış ola
cağız. Bu itibarla, neticei mâruzâtım şudur ki ; 
bu kanunu kabul edelim. Yarın istanbul ve iz
mir Belediyeleri de tetkiklerini ikmal ederler 
ve gönderirlerse, o takdirde bizi «Filân tatrih 
ve- numaralı kanun hükümlerinden, istanbul 
Belediyesi hududu içindeki, ilişik haritada işa
ret edilmiş bulunan sahalardaki arsa ve ev-
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ler de istifade eder» tarzındaki bir maddei ka
nuniye ile meseleyi tamamen halletmiş oluruz. 
Sn halde bu kanunun mahallî bir hedefi yok
tur. Buradaki mahallî dâva ise şudur: Ankara 
Belediyesi işi, İstanbul'dan önce, İzmir Bele
diyesinden önce bu dâvaya elini koyup, mev
zuun gerektirdiği tetkikatı ikmal ederek, hu
zurunuza getirmiş olmasından ibarettir. Ken
disini ancak takdirle karşılamalıyız. Temenni 
edelim ki, bunda onayak olan Ankara Bele
diyesini istanbul ve izmir Belediyeleri de bir
an evvel takip etsinler. Bu tasarı, onların da 
ıstıraplarının halledilmesine emsal teşkil ede
cek olan bu kanun, memleketin en esaslı bir 
ihtiyacına cevap vermektedir. Bu itibarla da 
biran önce maddelere geçmek çok yerinde olur. 
(Doğru ve bravo sesleri). 

GEÇİCİ KOMİSYON BAS/KANİ HASAN 
FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Komisyon adına 
bir tek noktayı arzedeeeğim. Zaten münderecatı 
hususi mahiyette olan bu kanunun bir şehre mah
sus bir hususiyet taşıdığını düşünmüyoruz. Ni
çin Ankara şehri diye yazıldığının sebeplerini 
arkadaşlar izah ettiler. Komisyon namına şunu 
arbedeyim ki, eğer istikbale talik etmek istemi
yorsanız, plânını yapıp, bütçesinde lâzımgeleu 
masraf ve külfete de katlandığına dair Belediye 
Meclisleri karar verir, hazırlığını ikmal eder, 
biz de bu kanundan istifade edeceğiz diye lâzım -
gelen müracaatı yaptıkları zaman, İçişleri Bakan
lığına salâhiyet vermek suretiyle, tasarının ni
hayetine bir madde eklemeye encümen aleyhtar 
değildir. Meclisi Âli lüzum görüyorsa, biz ev
velce dedik ki, istiyen belediyelerden evrak gel
sin, bunu bir madde ile oralara da teşmil edelim, 
Meclisi Ali, şimdi teşmil edelim de İçişleri Ba
kanlığı haiz olduğu salâhiyete binaen yapsın di
yor. Biz bunun aleyhtarı değiliz. Binaenaleyh 
sizden ricamız, vakit dardır, kanun bir an evvel 
çıksın. Bunun hususiyeti zaten içinde münde
miçtir. Nihayetine lâzımgelen maddeyi eklersi
niz, bütün hazırlıkları ikmal ettik, tatbika ge
çeceğiz diyen belediyelere, İçişleri Bakanlığına; 
hemen başlayın demek salâhiyetini bir madde ile 
verirsiniz. Mesele de hallolur biter. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var
dır, bu önergenin yerinde olmadığına dair söz is
tiyen arkadaşa söz verdim, komisyon adına da 
lüzumu kadar konuşuldu. Şimdi Hükümet söz 
istiyor , İçişleri Bakanı konuştuktan sonra öner

geyi yüksek oyunuza sunacağım. Kabul edilmez
se ozanı an görüşmeye devam ederiz. 

EKREM ORAN (İzmir) — Müsaade buyru-
lursa usul hakkında mâruzâtım var. Yeterlik ve 
yetersizlik hakkında söz söylemek için evvelemir
de verilmiş olan takririn okunması ve onun üze
rinde müzakere cereyan etmesi lâzımgelir. Bizim 
verdiğimiz bir takrir vardır, huzurunuza tak
dim edilmiştir, fakat okunmamıştır, okunsun, 
okunduktan sonra sahibi takririn hakkı kelâmı 
vardır. 

BAŞKAN — Okunduğu zaman izah etmek 
isterseniz söz vereceğim, bir defa görüşme bilsin. 

İÇİLERÎ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Efendim; zannediyorum ki, 
maksadımız tamamen birdir. Fakat vaziyet ta
mamen tavzih edilmemiş olacak ki, böyle bir 
müzakere mevzuu açılmış bulunuyor. Bir defa 
şurası muhakkak ki, bu nevi evlerin hukuki vazi
yetini düzeltmek arzusundayız. Bunun münha
sıran Ankara'daki evlere teşmili, aşağı yukarı 
7 - 8 ay evvel yapılmış bir etüdün neticesidir. 
Bugün bu kanunu teşmil dahi etseniz, bu kabîl 
evlerin bulunduğu yerlerde aşağı yukarı f> - (> ay 
etüd yapmak mecburiyeti hâsıl olacaktır. Kanu
na bir kroki raptedilmiştir. Bu da gösteriyor ki, 
esas itibariyle bu, bir etüd mevzuudur. Bugün 
herhangi bir vilâyeti buna ithal etseniz, zannet
miyorum ki, 6 aydan evvel bu etüd yapılabilsin. 
Binaenaleyh bunu talik etmekten ziyade, bir kısım 
vatandaşların ıstırabını tahfif edecek bu kanun 
müsaadenizle çıksın. Geçen defa arzettiğiııı gi
bi, etüdleri yapılacak ve ihtiyaç duyulacak vi
lâyetler için durumları ve bütçeleri müsait oldu
ğu takdirde ek bir maddei kanuniye ile huzuru
nuza gelmek ve meseleyi halletmek imkânı var
dır. 

Yalnız Sayın arkadaşım içişleri Bakanlığına 
bir salâhiyet verilmesinden bahsettiler, bendeniz 
buna asla taraftar değilim. Yapı ve Yollar Ka
nununu aşağı yukarı, bir Bakanın takdiriyle boz 
maya da taraftar değilim. Umumi, ahkâmı ve 
umumi vaziyeti bozmak doğru bir şey olmaz. 
Müsaade buyurun, bu kanun çıksın, diğer şe
hirlerimizde de bu nevi evler mevcutsa etüdleri 
yapılsın, bir maddei kanuniye ile huzurunuza 
gelip bunu da halledelim. (Muvafık sesleri). 

Sonra şunu da arzedeyim ki, bu nevi evlerin 
hukuki vaziyetlerini ıslah etmek bizim de arzu 
ve emelimizdir. (Bravo sesleri). 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nun tasarısı üzerindeki umumi görüşmeler yete" 
görülmüştür. 

Bir önerge var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Ankara Belediye sınırları içindeki Devlete, 

Özel. İdare ve Belediyeye ait arsaların mesken 
yapacaklara temliki hakkındaki kanun tasar>-
sının İstanbul ve mesken buhranının hüküm sür
düğü diğer şehirlere teşmili için tasarının Ko
misyona iadesini teklif ederiz. 

İçel Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Refik Koraltan S. Adato 

BAŞKAN Bir önerge daha var 

M ec 1 is Başka ııl iğ ma 
İzmir'in Kızılçullıı, Kançeşme. Tepecik, Ai-

mankulesi. Kahramanlar, Naldöken ve »Karşıya
ka semtlerimle gecekondu evleri yapılmış ve ha
len de yapılmakta bulunmuş olması, İzmir'de 
de mesken buhranının had bir derecede hüküm 
sürdüğünü ispat eden ahvaldendir. 

Binaenaleyh Ankara Belediye sınırları için
deki Devlete, özel İdare ve Belediyeye ait arsa
ların mesken yapacaklara temliki hakkındaki 
kanun tasarısının İzmir. Buca, Karşıyaka ve 
Bornova Belediyelerini de içine alacak surette 
tanzimi için bir fıkra ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

İzmir Milletvekilleri 
Ekrem Oran Dr. Kâmran örs Esat Çınar 
Dr. II. Mülki Cura Atıf tnan Sedat Dikmen 

BAŞKAN — Bu önergeye imza koyan ar
kadaşlardan birisine söz veriyorum, maksatları 
nedir açıklasınlar. 

EKREM ORAN (izmir) — Arkadaşlar; iki 
takrir vardır, birisi, İstanbul Milletvekili arka
daşlarımızın verdikleri takrir ve diğeri de İzmir 
Milletvekili arkadaşlarımızın vermiş olduğu tak
rirdir. Her ikisinin de mealleri hemen hemen 
aynıdır. Öteki takrirde bu kanunun İstanbul'a 
teşmili isteniyor. İzmir'de de doğrudan doğru
ya gecekondu evleri bir çok semtlerde halen ya
pılmış bulunmaktadır. Ankara'daki ihtiyaç İz
mir' ve İstanbul'da da mevcuttur. Kanunun İz
mir'e de teşmili hakkında bir fıkra ilâvesini 
rica ediyorum. Halen Ankara'da 30 bini müte
caviz gecekondu evleri, bu kanun tasarısının 
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müstaeelen kanuniyet kesbetmesini icabettirecek 
vaziyeti açıkça göstermektedir. Binaeneleyh 
uzun müddet komisyonlarda görüşülerek huzu
ru âlinize gelmiş olan bu kanunun tekrar ko
misyona iadesi katiyen doğru değildir, bende-
nizce. 

Ankara Milletvekili arkadaşlarımın hakları 
vardır, ben '•)() bin demiştim, Ankara'lı arkadaş
larını 70 bin diyorlar; binaeneleyh 70 bin va
tandaşın haklarına taallûk eden bir meselenin 
velev bir gün de olsa, o - 5 gün de olsa teeh
hürüne mahal yiktur. Kanunu konuşuruz, yal
nız sonuna bir madde halinde «altı ay zarfında 
krokisini hazırlıyan belediyelere de teşmil olu
nur» diye bir hüküm ilâve edecek olursak bu 
suretle zannederim ki matlûp hâsıl olur. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Böyle 
bil* takrir verin. 

EKREM ORAN (Devamla) — Verdim e-
fendim. 

Yüksek Heyetinizden istirham ederim, mem
leketin, halkın büyük bir ihtiyacını tatmin ede
ceği için önergemin lütfen kabulünü rica ediyo
rum. 

İÇİŞLERİ BAKANİ MÜNİR HÜSREY 
(JÖLE (Erzurum) — Arkadaşım Ekrem Oran'-
ın sözlerini dinledim. Eğer bir madde ilâvesi 
suretiyle bunu teşmil ederek, umum belediye
ler altı ay zarfında bunu yapar ve bu kanunun 
hükümlerinden istifade ederse Yapı ve Yollar 
Kanununu tamamen kapatmak lâzmıgelir. Çün
kü istisnai hükümleri ihtiva eden bu kanun, aşa
ğı yukarı Yapı, Yollar Kanunu yerine geçmiş 
olur. Onun için arkadaşlarımdan rica ediyo
rum, Hükümet adına İçişleri Bakanı olarak ar-
zediyorunı, bizim de maksat ve gayemiz budur, 
biz alâkadar olalım, üç, beş ay içinde bunla
rın tetkiklerini yaptıralım, bütçe vaziyetlerini 
anlıyalım, ondan sonra kış mesaisi başladığı 
zaman huzurunuza gelelim, ve bu vaziyeti ıslah 
edelim. 

Bundan başka, yapılamıyan işler de değildir. 
Belediyeler pekâlâ Emlâk Bankası ile anlaşır, 
anlaştıktan sonra arsasını vermek suretiyle şim
diden de bunları yapmaya başlıyabilirler, bu
nun için kanun yapmaya da lüzum yoktur. 

Çok rica ederim, bu kanuna, bütün beledi
yeleri ihtiva edebilecek şekilde hüküm koyupta 
Yapı, Yollar Kanununu bertaraf etıniyelim, 
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böyle istisnai hükümlerle İtina yapılmasına mü
saade etmiyelim. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; şimdi iki önerce 
vardır. Biri bu lâyihanın diğer belediyelere de 
teşmilini istemektedir, ve bunun iyin tasarıyı 
Komisyona iade edelim diyor, ikinci önerge ise, 
lâyihayı müzakere edelim, ancak diğer beledi
yelerin de bundan istifade etmesini bir fıkrai 
kanuniye ile temin edelim demektedir. 

Bu ikinci önerge maddelere taallûk etmek
tedir. Binaenaleyh evvelâ Encümene iadesini 
istiyen önergeyi yüksek oyunuza sunacağını. Bu 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Refik Koraltaıı ve arkadaşının önergesi 
tekrar okundu). 

(Ret ret sesleri). 
BAŞKAN —- Bu önergeyi nazarı itibara alan

lar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı itibara 
almıyanlar... Önerge nazarı itibara alınmamış
tır. 

Ekrem Oran arkadaşımız şimdi bir önerge 
daha verdi. 

Ekrem Bey öbür önergenizi geri alıyor mu
sunuz ? 

EKREM ORAN (izmir) — Elendim; bu şim
di verdiğim önerge; öbür önergemizin tekemmül 
etmiş bir şeklidir. Binaenaleyh ona lüzum kal
mıyor. 

BAŞKAN — Ihı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun yayınlanmasından itibaren altı 

ay zarfında krokilerini veren belediyelere teşmili 
hakkında bir madde ilâvesini isterim. 

İzmir 
Ekrem Oran 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesinin 
konuşulmaması veya Komisyona iadesini isti
yen bir önerge değildir. Kanunu tamamlıyan 
ve ayrıca bir madd(» eklenmesini istiyen bir 
önergedir-. Müsaade buyurursanız maddelere 
geçelim, sırası gelince yüksek tasvibinize arze-
deeeğim. 

Şimdi, bir de ivedilikle konuşulmasını isti
yen bir önerge vardır, onu da okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
inşaat mevsiminin geçmekte olması ve meri

yet tarihinden evvelki fiilî vaziyetlerin bazı şart
larla tanınmış olması tasarının bir an evvel yü

rürlüğe girmesini gerektirmektedir. 
Bu itibarla, tasarının ivedilikle müzakerem

in Komisyon adına arz ve teklif eylerim. 
(îeçici Komisyon Sözcüsü 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

BAŞKAN --- Komisyon kanunun ivedilikle 
müzakeresini istemektedir. Önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Tasarının ivedilikle müzakeresini 
kabul edenler... Etnıiyeuler... ivedilikle müzake
resi kabul olunmuştur. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Ankara Belediyesine, arsa ve arazisinden belli 
bir kısmını mssken yapacaklara 2490 sayılı Ka
nun hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen şart
larla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE I. — Ankara Belediyesi; mülkiye
tinde bulunan veya bu kanun gereğince mülki
yetine geçecek olan arsalar ve arazinin, ilişik 
hartada mavi çizgi ile taranan kısımlarından, 
Belediye Meclisi karariyle belli edileceklerini, 
mesken yapmak istiyenlere 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine bağlı olmaksızın tahsise ve bina ya
pıldıkla n sonra temlike yetkilidir. 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar; kanunun bu maddesi muhtelif sebep
ler tesiri altında meydana gelmiş içtimai bir 
yaramızın tedavisini istihdaf etmektedir. Bütün 
yaralar ve hastalıklar gibi bunda da şüphesiz 
en ucuz, en rasyonel olan yol böyle marazi 
hallerin zuhurunu önlemektir. Bunun da asri 
bir mefhum olarak ifadesi, Devletimizin bir sos
yal politika çerçevesi içerisinde hususi ve sistem
li bir mesken politikası olmasıdır. Karşısında 
bulunduğumuz içtimai âfet uzun zamanlardan-
beri böyle sistemli bir mesken politikasından 
mahrum oluşumuzun fiilî ve hazin neticelerin
den birisidir. Ben de arkadaşlarım gibi. bu esas 
hedefi ortadan kaldırmamakla beraber, mevcut 
arazi iyi ettiği, şifa. verdiği içindir ki, bu mad
deye muvafakatimi bildiriyorum. Ancak hâsıl 
olan mesele bundan böyle de bu gibi âfetlerin 
zuhurunu ve yayılmasını önlemektir. 

Arkadaşlar; bizim bir şehirleşme programımız 
olmalıdır. Son yıllarda marazı kelimesiyle ifade 
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edilebilecek şekilde köylerden şehirlere bir 
akın vardır . Bu akının tabiisi muayyen şehir
lerimiz içinde iş hacmi genişler, ve gelişir. Ve 
bu iş hacmına muhtaç olan kollar, köylerin nü
fus ve doğum fazlasından ar ta kalan, zirai istih
sali eııgellemiyecek bir tarzda köyden kasabaya 
normal bir akın tabiidir . Ama bu şar t la r al
t ında tabiidir . 'Bunun aksi muayyen bir meşga
le temin edilmedikçe ve zirai istihsalimizi teh
dit edecek bir tarzda köylerin boşalması ve 
şehirlere bu. gibi marazi kolayl ıklar ın ve cazibe
lerin tesiri al t ında insanların toplanması tama
men pataloj ik bir haldir. Bilhassa buna Hükü
metin d ikka t in i çekerim. 

Dünyanın her ta ra f ında mesken meseleleri 
insanlığı meşgul e tmektedir . Bilhassa, geniş halk 
tabakalar ın ı , var ida t ı az ve geçimi, dar olan ta
bakalar ı . bir milletin teşkil ettiği, ehramın, kaide
sini. teşkil edenleri sıhhi meskenlere yer leşt i rmek 
dâvası asrımızın hayati, nıeselelerindendir ve 
bütün insanlık geni1;', ölçüde tedbir a lmaktadı r . 
Dikka te şayandır ki harbin ha rap ett iği memle
ket lerde de şehirleı- yeniden -tanzim edilirken 
evvelâ, bu tabakanın yerleştiri lmesi göz ününe 
a l ınmaktadı r . Şehir plânları yapı l ı rken evvelâ 
dar gelirli olanların şehir civarında, ucuzca bir 
mesken sahibi olabilecekleri sahalar ayrılmakta. 
ve onların orada yerleşmeleri temin edilmeye 
çal ış ı lmaktadır . Eğer bu böyle yapılmazsa bir 
medenî site meydana gelemiyecektir . Onun. 
için yapılmış olan hatalar ı tetkik ve onlardan 
ibret, a la rak bundan sonra meydana gelecek 
şehir ve kasabalar ın vücut bulacak inkişafların
da bu nevi sitelerin yerini ay ı rmak ve bunları 
bir arsa spekülâsyonu belâsından mutlak suret te 
masun kılacak tedbir ler a lmak lâzımdır. Bu 
is t ikamette şehir plânlarını tasdik etlen merci
lerin d ikkat in i çekerim. 

A n k a r a ' d a da bu arsalar tevzi edilirken ve mes
ken inşatı kolaylaşt ı r ı l ı rken herşeydeu evvel. 
iş ve güç sahibi insanların tercih edilmesi lâ
zımdır. Bu is t ikamet te bir sorgu ve ara.ştırma 
muhakkak lâzımdır. Tesadüfen bir akrabasının 
y a n m a geçici bir sebeple gelenleri değil, hakiki 
sure t te şehir dahil inde iş ve güç tu tanlar ı gözet
mek ve bunları birinci p lâna a lmak rasyonel 
bir yol olur.. 

Bu vesile ile bir noktaya da dikkat inizi çek
m e k - i s t e r i m : Bilhassa görüyorum ki, Meclisin 
şayanı şükran olan temayülü kanunu m emle-
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ketin diğer şehirlerine de teşmil etme yolunda
dır. Bu meyanda ha t ı ra gelmesi lâzım bir lra-
sıısda evkafın arsalarıdır . Meselenin alacağı şümul 
karşıs ında evkaf müessesemizin bu yüzden uğ-
ruyacağı zarar lar ı da düşünmek mecburiyet in
deyiz. Bu müesseseye karş ı hepimiz her çeşit 
tenki t ler i yapmaktayız . F a k a t it iraf e tmek lâ
zımdır ki, bu müessesenin hakiki ız t ı raplarmı 
tehvin için gereken tedbir ler i almış değiliz. Şu 
ve bu şekilde el at t ığımız şey, hele ucuzca temin 
sadedinde, mut laka evkaf emlâkidir . Buna b i r 
çare bulmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu ka
nunda ka tma bütçeli yerlerin ve bu meyanda 
bilhassa evkafa ait bü tün arsa lar ın bu maksat. 
için vergi kıymeti üzer inden is t imlâk edileceği 
yazılıdır. Maksat ulvîdir. Amma bu şekilde ' bü
yük ölçüde zarara duçar olacak olan evkafa 
taviz imkânlar ını düşünmemiz ve ona herhangi 
bir sure t te bu zarar ını karş ı layaek bir taviz ya
ratmamız lâzımdır. Belki işin ideali, bu fakir ta
bakanın iskân sahasında teşkil edilecek evka
fın bir f inansman müessese ile belediyeler iş bir
liği. etmelidir. 

ümit. ediyoruz ki, yeni Evkaf Umum Müdü
rü değerli arkadaşımız evkafa yep yeni veçhe 
verecek ve bu sahada, da esaslı k a r a r l a r alacak
tır. 

Eğer kanunun bu maddesi bu şekilde kabul 
edilecek olursa, efkafin bu yüzden uğradığı za
rar lar ın telâfisi çaresini bulmak lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN I1A-
L l M EROIIN (Anka ra ) — Efendim, sayın dok
torun temenniler ine karşı gerek şahsan, gerek 
komisyon adına iş t i rak ettiğimizi beyan et
mekten başka söyliyecek bir sözüm yoktur . 

Temas buyuru lan evkaf mevzuuna ait ko
misyon görüşünün maddesi geldiği zaman arz-
edeceğim. 

Yalnız tasar ının tümü müzakere edil irken 
mevzuubahis edilmiş olan Gülhane Hastanesi 
ile Şehitl ik a r a s ındak i ; b i r ' t a r a f ı asfalt yol ve 
diğer ta raf ı eşhası hususiyeye ait t apulu arazi 
dâhi l inde teşekkül eden mahal l in de mavi saha 
içerisine girmesini Komisyonumuz kabul etmek
tedir. Binaenaleyh bu maddede kanuna ilişik 
olduğu tasr ih edilen ha r i t adak i mavi saha içe
risine burasının da i thal ini Komisyon namına 
arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Metinde değişiklik yapıl ıyor 
mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA

LİM ERGUN (Devamla) — Hayır, Bu suretle 
kanuna ilişik haritaya bu mahal de girmiş olu
yor. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Söz
cüden bir sual soracağını. 

Sadi Irmak'in mütalâalarıma cevap verir
ken, evkafa ait kısımlar hakkında ayrıca mü
talâa beyan edeceğini dediler. Halbuki; «Ira
lan madde mucibince evkafa geçecek emlâk» 
deniyor. O halde burada cevap vermesi muva
fık olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ERGUN (Ankara) — Kfendiuı, hangi 
arazinin belediyeye, geçeceği yani eşhası 
hususiyeye, Özel İdareye ve Hazinenin 
emvali umumiye ve hususiyesine ait ara
zinin belediyeye ne surelle geçeceğine dah
ilerde bir madde vardır. O maddede cevaplan
dırmayı muvafık bulmuştum. Eğer arkadaşla
rını emrederlerse şimdi de cevap arzedebiliriııı. 
(Muvafık sesleri). 

ALİ RİZA ARI (istanbul) - Sayın arka
daşlar, bu kanun aynı zamanda evkafa ait olan 
arazinin evsizlere temliki hakkındaki maddeyi 
ihtiva, etmektedir. Sunu da arzetmek isterim 
ki; bu kanun hazırlanırken memleketin reali
tesi nazarı dikkate alınarak hazırlanmıştır, hu
ğun İstanbul'da şahit olduğum birçok evkafa 
ait metruk bina ve yerler vardır. Onlar üzer
lerindeki binaları ile beraber yıllardan beri ha
rap olup gitmektedir. Evkaf bu yerlerden isti
fade etmemektedir. Bunlar hakikaten takdiri 
ve uygun bir bedelle dahi bir bir umumi tasfi
yeye tâbi tutulursa; evkafımız bu günün yeni 
sarılarına göre organize edilirse binlerce dö
nümü ihtiva eden ve çok ucuza icara verilen 
bu yerler, bu kanunun hükümlerinden fayda
lanarak satılırsa, bu suretle tasviyeye tâbi tu
tulursa evkafa bugünkü şeklinden daha 
iyi bir irat sağlamış olabilir. Tetkik edilir
se bundan Sayın Sadi arkadaşımız da. 
emin olabilirler. Yalnız bugünkü vaziyette 
bu kanunu çıkarmak, memleketin Ankara, gibi 
ve arkadaşlarımızın arzettikleri gibi diğer şe
hirlerde de bu ıstırabı duymuş olan vatandaş
ların hayrına, refahına vesile olacak bir kanun 
olduğunu huzurunuzda arzetmek isterim. 
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NECATİ GRDEM (Muğla) — Sayın arka

daşlarını; bu kanun bir zaruretin, mesken buh
ranının tabiî bir neticesidir. Maksat, vatan
daşlara ucuz arsa temin etmek, mesken buhra
nını kaldırmaktır. Oünılenizce malûmdur ki, 
zaruretle ihtiyar birbirine aykırı şeylerdir. Bir 
taraftan zaruret, bir taraftan ihtiyar, ikisi bir 
yerde yürümez. Bu, birinci maddei kanuniyede 
belediyeye, vatandaşlara arsa tahsis ve temliki 
hakkında bir salâhiyet verilmiştir. Bunun mâ
nası, belediye isterse bunu yapar, istemezse 
yapmaz, töğer başka türlü mâna çıkması müm
künse, izah buyrulursa, ben de kabul ederim. 
Belediye tahsis ve temlike yetkilidir. Mânası da 
isterse, yapar, isterse yapmaz, demektir. Za
ruret karşısında belediyeye bu ihtiyar verilme
melidir. 

Bir de, bu kanunda bazı tahdidi hükümler 
vardır. \\u tahdidi hükümlerle bazı menfaatler 
elde edilmek istenmiştir. Meselâ tasarı Gece
kondu evlerinin bugünkü mevzuata göre der
hal yıkılnıiyarak üç sene zarfında ıslâh edilmesi 
halinde bu evlerin bırakılmasını emrediyor. Ta
sarının dördüncü maddesinde diyor ki; tasa
rının birinci ve ikinci maddeleri hükümlerine 
tevfikan kendilerine arsa tahsis edilmesi lâ-
zımgelenler kendileri tarafından yapılmış olan 
binaları üç sene zarfında belediye mevzuatına 
uydururlarsa bu binalar yıkılmaktan kurtula
caktır. Bu arsalar kendilerine temlik edilecek
ti]' deniyor. Tahdidi hüküm bu. Bugün belediye 
Gecekondu evlerini derhal yıkmak salâhiye
tini haiz olduğu halde bu dördüncü madde ile 
üç sene beklemek mecburiyetindedir. Üç sene 
sonra eğer bu binalar belediye mevzuatına 
göre ıslah edilirse yıkılmıyaeak, bırakılacaktır. 
Bu dördüncü madde tasarının birinci ve ikinci 
maddelerine atfedilmişlir. Eğer belediye birinci 
maddeyi tatbik edecekse, yani tahsis ve tem
lik işini yapacaksa bu biıuılar yıkılmaktan kur
tulacak. Belediyeye verilen muhtariyetin bir 
tabiî ııelicesi olarak tahsis ve temlike yanaşnıı-
yacaksa bu binalar yıkılacaktır. Görülüyor ki 
birinci maddedeki ihtiyar, dördüncü maddedeki 
maksatlara muarız gelmektedir. Binaenaleyh 
l)iı «yetgi» lidir kelimesinin kaldırılması «tah
sis ve binalar yapıldıktan sonra temlik eder.» 
şekline ifrağ edilmesi lâzımdır. Bunda da bir 
mahzur- görmüyorum. TTem bu «Yetgi» kelimesi 
arzettiğim sebeplerden dolayı kanunlarda ara-
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nan katiyete de aykırıdır. Onun için ibare «tah
sis ve temlik eder» şeklinde olmalıdır. 

Sözcünün muvafakatini rica ederim. 
HAZIM BOZCA (Afyon Karahisar) — Ne

cati Erdem arkadaşımızın temas ettiği noktalarda 
tamamiyle kendisiyle mutabık olduğum için bn 
hususlardan ayrıca bahse lüzum görmiyorunı. 
Yalnız Komisyon adına konuşan arkadaşımız 
tasarının tedvini sırasında unutulduğunu kabul 
ettiği gece kondu evlerinden ibaret mahallenin 
asfaltla muayyen hir saha içerisinde, ne miktar 
olduğunu tasrih etmeksizin, haritaya geçme
diğini işaret ettiler. Ve geçmesini istediler. 
Bendeniz haritaya bunun nasıl geçirileceğini 
bir türlü anlıyamıyorum. Harita hiç bir suretle 
elimize geçmemiştir. Niçin verilmiyor veya ve
rilmek istenmiyor anlamıyorum. Elimizde bu
lunmadığına göre. Bu haritaya nerejer ithal 
edilmiş nereler edilmemiş bilmiyoruz. Bununla 
beraber parsellâsyon haricinde gecekondu ev
lerinin miktarı nedir? Bunu da bilmiyoruz. Ni
çin bunların gösterilmesinden kaçınılıyor. Ge
çen de Mamak'ta bu kabîl yerlerin olduğun
dan bahsedilmişti, bunlardan bir miktarı hari
taya ithal edildi deniliyor Ne miktarı harita
da vardır,.bilmiyoruz. Bu sebeple evvel emirde 
haritaların tevzii gerekir. 

Bir de teşmil teklifi var. Şimdi bu teklif 
kabul edilirse, birinci maddeden itibaren An
kara Belediyesi kelimesinin (Belediyeler) 
olarak tashihi icabedecektir. 

Keyfiyetin Encümende nazara alınması 
için yaptığımız teklif reddedilmişti. Bu sebeb-
le tasarının yeniden Komisyona gitmesine de 
imkân yoktur. Heyeti Oelilenizin gösterdiği 
arzu da ispat ediyor ki, bunun diğer belediye
lere teşmili zaruridir. Bu teşmil kabul edilirse 
arzettiğim gibi maddelerdeki Ankara Beledi
yesi yerine (Belediyeler) tâbiri konulacağın
dan evvelce bu hususun diğer belediyelere teş
miline dair önergenin oya konulmasını teklif 
ediyorum. 

AHMET TAHTAKILIO (Kütahya) — Ar
kadaşlar, gerek Komisyon Sözcüsü ve gerek İç
işleri Bakanı arkadaşımız bu tasarının memleke
te şâmil bir hale getirilmesine imkân olmadığım 
söylerken, Ankara Belediyesi tetkikatmı bitir
miştir, diğer belediyeler henüz tetkikat yap
mamıştır. Binaenaleyh, bu tetkikat bitmedik-
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çe Yapı - Yollar Kanununa istisnai bir hüküm 
haline giren ve zaruretlerden doğan bir hük
mü bütün şehirlere teşmil etmeye imkân yok
tur dediler. Arkadan Komisyon Sözcüsü arka
daş, bu kanunun ikmali için yeniden Komisyon
da bir ilâve yapılmasına zaruret hâsıl olduğunu 
söylediler. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun iki müte-
nakız şeyden doğmuştur : Birisi belediyeleri
miz imar zihniyetini memleketin ihtiyaçlarına ve 
imkânlarına uyduramamıştır. Bütün şehirlerin 
imai' plânlarını tetkik ederseniz hakiaten imar 
zihniyetinin memlekete âdeta gökten yeni bir
takım imkânlar ineeekmiş gibi suni bir zihni
yet, müstakim hatalar zihniyeti ile gidildiğini 
görürüz. Hayatta vatandaşları en çok istira-
hate kavuşturacak olan şey de, istikrardır. İç
işleri Bakanından ve Karma Komisyonu Sözcü
sünden burada soruyorum, artık Ankara'da va
tandaşları yeniden gecekondu evi yapma vazi
yetine düşürecek veyahut da istikbalde bu gibi 
evlerin temlik edileceğine dair ümide kavuştu
racak herhangi bir tadil yapmak mutasavver 
midir, izah etsinler. Çünkü muhtelif kanun
larla tadil, tadil derken ne proje fikrini tatbik 
edebilmiş, ne de vatandaşlara emniyet bahset
miştir. Ankara Belediyesi bu husustaki tetki
katmı ikmal etmiş derken artık Ankara'da bun
dan sonra bu gibi zaruretler hâsıl olmıyacak 
mıdır demek istiyorlar. Bunu sarahaten öğren
mek lâzımdır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM 
ERGrUN (Ankara) — Efendim; birinci madde 
üzerinde konuşan Sayın arkadaşlardan Necati 
Erdem arkadaşımız; zaruret ve ihtiyaç kelime
leri üzerinde birtakım izahlarda bulundular. 
Belediye Meclisinin kanuna ilişik ve kanun hük
mü kuvvetinde olacak olan hartada mavi çizgi 
ile tesbit ettiğimiz sahalar içerisinde gerek ken
disine ait ve gerekse bu kanun gereğince ken
disine geçecek olan. araziyi, bu kanundaki şart
ları haiz vatandaşlarımıza verirken 2490 sayılı 
kanuna bağlı olmadığını bu madde ile tâyin ve 
tasrih etmiş bulunuyoruz. 

Ancak, biz vâzıı kanun olarak mavi çizgi dâ
hilinde Ahmede şuradan verilecek, Mehmede 
şuradan veya şurası verilecek diye Herhangi bir 
tâyin ve tefrik imkânı maddisinin mevcut olma
dığını gözönüne alarak bu saha içerisine maksur 
ve münhasır olmak kaydiyle tekrar ediyorum, 
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h a r t a d a çizilmiş olan, mavi saha içine maksur 
ve münhası r olmak üzere Belediye Meclisine yet
ki t an ıms ızd ı r . Ve bu yetki ile 2490 sayılı Ka
nunun bağlar ından kendisini ayırıyoruz. Bina
enaleyh, anlamak istedikleri manada değil, be
nim izah ettiğim şekilde anlaşılması lâzım geldi
ği düşüncesindeyim. 

Sonra, Hazini Bozca arkadaşımız benim Ko
misyon namına har taya ithalini teklif ve arzet-
ğim mahallenin kaç haneden ibaret olduğunu 
tâyin ve tasrih olunmadığını söylediler. Efendim, 
oraya bendeniz bizzat, diğer bir Milletvekili ar
kadaşım ile birlikte gittim, dört ta ra l ın ı tetkik 
ettim. Komisyon adına arzediyorum; bir tarafı 
Mamak asfaltı, bir tarafı hastanenin telle çev
rilmiş olan bahçesinin hududu, diğer tarafı 
şehitlik, dördüncü tarafı ise hususi şahıslara ait 
toplu arazidir ve bunlar ın hepsinin miktarı şu 
elimdeki cetvelde yazılıdır. Yalnız dört tarafını 
fesbit etmiş olduğumuza yöre ve hiçbir yevde ki, 
Ankara 'n ın en mütekâsif ruhsatsız yapıları olan 
Alt ındağ ve Hıdırhk gibi semtlerde dahi ev ade
dini tesbit etmediğimize yöre, bunu da burada 
lesbit etmeye lüzum ve mahal yoktur. Hat tâ bu 
mahallede yapılan evler için sarfolunan paranın 
miktarı dahi elimizdeki cetvelde mevcuttur. Bu
rada ev adedini tasrih etmiş olmanın faydası 
olmadığı gibi bilâkis mahzuru vardır . Belediye 
parselasyon yapacak, belki de esas mevcut olan 
yoldan başka yollar açacak, ilerde maddesi gele
cektir orada da arzedeceğim, bu mavi saha dâhi
linde dahi yıkılması zaruri görülecek binalar ola
caktır. O yıkılan bina sahipleri için dahi tasarı
da yazılı olduğu şekilde bazı haklar tanımaktayız. 
Oradaki ev adedini bu sebeple tâyin ve tasrihe 
lüzum yoktur. Hiçbir maddede ev adedi tasrih 
edilmiş değildir ve zaten bunların bir kısmı ka
lacak, ve bir kısmı da yıkılacaktır . 

Eğer arkadaşım arzu buyurursa elimizdeki 
listeyi kendilerine takdim edebilirim. 

Tahtakılıç arkadaşını bu kanunda tadilât ya
pılacak mıdır, diye bir sual sordular. 

Bu kanun bir zaruretin ifadesidir. Ve arka
daşlar dikkatinize arzederim, bu zaruretin neti
cesi olarak bu teklif Hükümet taraf ından getiril
miştir ama bu e tüdün ele alınması yine yüksek 
kararınızla Ankara Belediyesinin Valilikten ay
rı lmasından sonra olmuştur. Vali Ankara Bele
diye Reisliğinden ayrılmış ve Belediye Reisi halk 
mümessili olduktan sonra bu ıstırabı yakından 

1948 O : 1 
anlıyarak e tüdünü yapmış ve Hükümeti (eskil 
eden Bakan arkadaşlarımızda kendisine yardım 
etmişlerdir. Binaenaleyh; teklif bu suretle Hü
kümetten gelmiştir ve buda belediyenin vilâyet
ten ayrılması hususunda verdiğiniz kararın isa
betini belirten bir delildir. Bu ifademle kendile
rine cevap vermiş oluyorum zannmdayım. 

BAŞKAN Necati Erdem, soru mu sora
caksınız.'' 

NECATİ EIIDEM - - Hayır cevap verece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar ; sayın sözcümüz bu 
maddei kaıuıniyedeki ihtiyari belediyelerin 2400 
sayılı Eksiltme ve Art ı rma Kanunu ile bağlı ol
madıklarını beyan etmek maksadiyle yazılmış 
olduğunu söylediler. Hakikaten öyledir. Bu mad
dei kanuniyeye göre arsa tahsis edilir ve bedel 
takdir edilirken, Artırma ve Eksiltme Kanunu 
ile belediye bağlı değildir. Eakat bunu tebarüz 
ettirerek, kanunun kuvvetini büsbütün ortadan 
kaldırmıştır . Art ırma ve Eksiltme Kanuniyle 
bağlı kalmaksızın tahsise, temlike yetkilidir. 
İsterse, yapar , isterse, yapmaz. Ben böyle bir şeyi 
şimdiye kadar kanun lisanında görmedim. Kanun 
âmir hükmü havi olacak, bunu tazammun ede
cektir . Eğer bir zaruret "varsa bu arsa lar tah
sis edilecek, mesken buhranı kaldır ı lacakla bu
nu belediyenin iht iyarına b ı rakmamak ve bu 
yapı lacakt ı r demek lâzımdır. Bendeniz vazıı 
kanunun maksadında bir lehalüf bu lunduğunu 
iddia etmedim. Buyurduklar ı gibi Art ırma Ek
siltme Kanuniyle mukayyet bulunmadığı birin
ci maddede tebarüz et t ir i lmek istenmiştir. İni
kat belediye laıııanıeıı muhtar bırakılmıştır . 
Belediyeler temlike mühlar ise, belediye bina 
Üzerine yapı ld ık tan sınıra arsanın temlikinden 
imtina edecekse ne olacakt ı r? Belediye Meclisi 
k a r a r ı resmi bir senet mahiyet inde değildir . 
Eğer va tandaş notere gidi]) de bunu tesbit et
tirmezse bunu temlik e11irebilecck bir kudret 
de mevcut değildir. İşte şu gibi mahzur lar mev
cut olmasına rağmen benim arzettiğinı şekilde 
ve usule muvafık larzda fennî bina yapıldık
tan sonra tahsis eder derse ne olur arkadaşlar ' ; 
Bir mahzuru kanuni mi var. ' Bu ifade kanun üs
lubuna da uygun olur. Ve hem de zihne gelen, 
ist(»r varit olsun ister gayri varit olsun bir to
kun iht imaller i ber taraf alev. Ben ümit eder
dim ki, sayın sözcü arkadaşımız buna derhal 
muvafakat etsin. Çünkü bunda bir mahzuru 
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kanuni yoktur. 

Yine rica ediyorum, ihare bu şekilde olma
lıdır. 

BAŞKAN — önerge veriyor musunuz? 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Veriyorum. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin sonundaki «Tahsise ve 

bina yapıldıktan sonra temlike yetkilidir» sö
zünün, «Tahsis ve bina yapıldıktan sonra tem
lik eder» olarak düzeltilmesini teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Necati Erdem 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM 
ERGUN (Ankara) — Bir mahzur görmüyoruz, 
önergeyi kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu teklife muvafa
kat etmektedir. Değişikle beraber birinci mad
deyi oyunuza arzediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ER-
GUN (Ankara) — Benim, zapta geçen bir 
mahalle hakkındaki maruzatımla beraber ka
bul edilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, maddede iki tas
hih yapılmıştır, birisi bu önerge ile yapılan 
tashihtir diğeri de bağlı hartadaki mavi çiz
gide Sözcünün şimdi kürsüden beyan ettiği 
şekilde yapılacak tashihtir. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 2. — Ankara Şehri sınırları içinde 
şimdiye kadar kendisine ait olmıyan arsalar 
üzerine ruhsatsız olarak vücuda getirilmiş olan 
yapıların işgal ettiği yer ilişik haritada mavi 
çizgi ile taranan sahaya rasladığı ve bu yer be
lediye malı veya bu kanun gereğince belediyeye 
intikal edecek olan arsalar ve araziden bulun
duğu takdirde Ankara Belediyesi, bunlar İLa'k-
kmda da birinci maddedeki yetkiyi haizdir. 

Buraların daha önce imar plânlariyle par
sellenme işlerinin yapılması ve en kısa bir süre 
içinde bitirilmiş olması esastır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mi? 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Bendeniz 

bunun üzerinde fazla konuşmıyacağım. Düzel
tilmesi gerek bir kelime var. Filhakika sayın 
Sözcü bendeniz kendisine hariçten sorduğum za
man cevap verdiler. Fakat kelimenin iltibasa ma-
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hal vermemesi için değiştirilmesi gerektiği ka
naatindeyim. O da, «Belediyeye intikal edecek 
olan arazi ve arsalar....!» denilmiştir. Arazi 
Hazineden verileceği için böyle denilmiştir. 
Yoksa diğer şekilde arazi ve arsalar daima be
delle alınır. Fakat Hazine arazileri bedelsiz 
olarak verilecektir. Bendeniz bu naktayı arze
diyorum ki, İntikal, bizde bir temellük ifade 
eder. Ancak temellük üç suretle olur: İştira, 
ihraz ve intikal... İntikal muristen gelen mal
ların kendisine geçmesi halinin ifadesidir. Hu
kuki bir mevzudur. Kelimenin bu şekilde dü
zeltilmesi lâzımdır. Müsaade buyurursanız bu
rada intikal demek doğru değildir, belediyeye 
geçecek arsa diyelim. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Belediyeye geçe
cek olarak tashihini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi bu tashihle 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yukarıki maddeler hükümle
rinden faydalanmak için enaz bir yıl Belediye 
sınırları içinde oturmuş olmak, kendisinin eşi
nin veya reşit olmıyan çocuğunun meskeni veya 
mesken yapmaya elverişli arsası veya bir mes
kende enaz yarı veya daha çok hissesi bu
lunmamak veya başkaca bir irat ve akarı ol
mamak şarttır. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arka
daşlar; bu maddede, Hükümet tasarısında altı 
ay ikameti şaı*t koşmuştur. Bu tahdidi mahi
yette olan kaydın yerine Komisyon bir sene 
koymuştur. İkamet tarifi; Medeni Kanunu
muzda, bir kimsenin oturmak niyetinde bulun
duğu mahallî şümullü olarak tesbit etmiştir. 
Binaenaleyh altı ay oturup da üç gün sonra gi
decek adam dahi altı ay oturduğundan dolayı 
arsa alabilecek demektir. Halbuki ikamet asıl
dır. Bu ikamet ya mecburi, ya ihtiyaridir. 
Mecburi ikametler; burada memur olmak ve 
buna mümasil olarak buraya gelip de kalanlar 
içindir ki beş on kuruş ile bir arsa alıp da bir 
bina, yapmak hakkına maliktir, çünkü ikamete 
kanunen mecburdur. Bir de var k i : ikamet, 
müddetle değil; herhangi bir suretle tevsik edi
lebilir. 

Bunun için bendeniz her ikisinde de ika
meti Medeni Kanundaki tarife uygun şekilde 
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tavzih ve bu suretle hakiki ikamet etmek ve 
kalmak vasfının müddetle takyit edilmemesine 
taraftarını. Onun için bir önerge takdim edi
yorum, bunda bendeniz şu kaydı koyuyorum: 
yukarıki madde hükümlerinden faydalanmak 
için (belediye sınırları içerisinde ikamet etmek) 
ikameti demin arzettiğim şekilde alıyorum. 

Meselâ şöyle bir vaziyet olabilir. Kendisi 
geleli üç ay olmuş, fakat orada kalmak zarureti 
mevcutsa, altı ay bekle bir sene bekle de öyle 
vereyim, diye, o vatandaşın mecburi durumu 
karşısında onun hakkını talik ve tavik etmek 
doğru değildir. Binaenaleyh hükmü mutlak ola
rak koyup ikametgâh ve ikamet tâbirinin za
ruretle ölçülüp ona göre arsanın verilmesi me
selesinde belediyenin hakkı takdirini eline ver
mek yerinde olur. 

Madde diyor k i : bir sene belediye sınırları 
içinde oturmuş olmak, kendinin veya eşinin, 
reşit olnııyan çocuğunun meskeni....» Burada 
iltibasa mahal verecek bir şey var. Nerde mes
keni olmamak: İşte bu meçhul. Onun için ben
deniz buraya «tevsik etmiş olmak ve yine bu 
sınırlar içinde» meselâ herhangi bir arkadaş, 
başka bir yerde evi var fakat burada ikamet 
etmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu mes
kenin bu hudutlar içinde olmaması lâzımdır. 
Onun için maddeyi şöyle yazmak lâzımdır: 
«Belediye şuurları içinde kendisinin, eşinin ve
ya reşit .olnııyan ve yanında bulunan çocuğu
nun» 

x\rkadaşlar, gelen metinde «Çocuğunun mes
keni veya mesken yapmaya elverişli arsası ol
mamak» diyor. Şimdi öyle vaziyetler olabilir ki; 

hasbelkader bekâr kalmış birisi diğer bekâr kal
mış kadınla, erkekle evlenen kişi ilk kocasın
dan veya karısından çocuğu vardır. Evi yapa
cak olan, kendisinin sulbünden hâsıl olan ço
cuğunun değil de, aldığı ailenin çocUğuımuki 
onun çocuğu değildir - arsası vardır. Bu vazi
yet karşısında ne olacaktır? Yapamıyacaktır. 
Çünkü aldığı ailenin çocuğunun arsası vardır. 
Şu metne göre yapamıyacaktır. Onun için ilen
deniz bu çocuğun; yanında bulunması kaydını 
ilâve ettim. 

Ayrılmış kocasından bir kadın, fakat kanu
ni vaziyeti o çocuğun babasında kalmasını 
icabettirmiş; İstanbul'da oturuyor. Bu çocuğun 
durumu; arsası bulunmaktadır; onun ev yap
masını ve arsa almasına mâni olmamalıdır. 
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Buradaki bir adamın bir kızı vardır, reşit 

değildir ve çocuk da yanındadır. Bu çocuğun 
bir arsası vardır. Babası o çocuğun arsası ol
duğu için, kendi çocuğunun o arsasına bina ya
pabilir deriz, çünkü çocuğun velâyeeti sende
dir, mahkeme de sana vermiştir, kanunen de 
sendedir. Fakat o adamın İstanbul'da olan ai
lesinin bir çocuğu vardır. O çocuğun velayeti 
anasında, burada değil. Bu çocuğun buradaki 
arsasına tesahup ve temellükü hakkını tanıya
cak mıyız; tanmııyacak mıyız? İşte bu bakım
dan iltibaslara mahal vermek ihtimali çok kuv
vetlidir. Onun için «Kendisinin, eşinin veya re
şit olnııyan ve yanında bulunan çocuğunun, 
kaydının konması lâzımdır. Çocuk meskensiz, 
veya mesken yapmaya elverişli arsası...» ki bu 
şekilde maddenin tadil edilmesi lâzım geldiği 
mülâhazasiyle şahsi kanaatimi arzediyorunı. 

Bir de sayın sözcüden, bunu soru halinde 
kendilerinden rica ediyorum. Kendisinin, eşi
nin veya reşit olnııyan çocuğunun kaydı karşı
sında, çocuk silini rüşte gelmiştir, çocuğun 
kendi arsası varsa, kendisi yapacak, ve çocuk 
on yılı içinde çocuk ayrıldıktan sonra, yani re
şit olunca 18 yaşında olunca veya evlenince ba
bası derhal bu on sene içinde arsa isteyebile
cek midir? Bu mânâ çıkıyor ama müphem kal
mış. Reşit olnııyan deyince 18 yaşına kadar 
çocuğu yanında iken ben onun arsası olduğu 
için arsa alamıyacağım. Çocuk 9 sene sonra, 
rüştünü isbat etti, ayrıldı. Ben arsa alabilecek 
miyim? Bunun tavzihini rica edeceğim vebu 
arzettiğim sebeplerle maddenin bu şekilde tâ-
dilen kabulü hakkında bir önerge takdim edi
yorum kabulünü rica ederim. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Muhterem 
arkadaşlar; tasarının üçüncü maddesine göre 
bir kimsenin çocuğunun meskeni varsa veya ar
sası varsa veya herhangi bir mesken veya ar
sada yarı hissesi mevcut ise bunun babasına 
arsa, tahsis edilemez, bu nimetten babası mah
rum kalır. Çünkü maddenin hükmü bu. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bu 
sirkatten istifade edemez, aslı sirkattir çünkü. 
maddenin hükmü budur. 

NECATI ERDEM (Devamla) — Yüksek 
Meclisinizce malûmdur ki, reşit olnııyan ço
cuk birçok esbapla reşit olur. Meselâ: Çocuk 
15 yaşındadır. Nişanlısı ile gayrimeşru münase-
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bette bulunmuştur, ondan bir çocuğu olmuştur, 
Elbette o çocuğa fevkalâde ahvalden diye ev
lenme ruhsatı vermek mecburiyeti tahassül et
miştir. Hâkime müracaat edilmiştir hâkim ev
lenme ruhsalı vermiştir ve çocuk da reşit ol
muştur. Çocuk reşit oldu ama baba da kayna : 

di araziden birşey alamadı. 
Yahut çocuk gayri reşittir. Kendisinin mes

keni arsası veya nısıf hissesi vardır. Ama ço
cuk 17 yaşını ikmal etmiş 18 yaşından da 8 aynı 
almıştır kaldı 4 ay. Dört ay sonra çocuk reşit 
olacaktır. Babayı, meskenden ve arsadan ata
cak. Baba, yine arsasız ve evsiz kalacak, ka
nunun istihdaf ettiği gaye yine tahakkuk et-
miyecektir. 

Daha sayayım mı efendim: Reşit olmıyan 
çocuğun bir arsası veya nısıf hissesi var, Ka
nunu Medeninin 281 nci maddesi sarahati mu
cibince, çocuğun imdi evvelemirde kendisinin 
intifama sarfedilir. Fakir bir babanın çocuğu
nun bir nısıf hissesi vardır; bir evde bir mes
kende, bir arsada hissesi var. Veya müstakil 
bir mesken ve arsası vardır. Ama çocuk oku
yacak, yetiştirilecek, babasının çocuğa yar
dım etme kudreti yok, bunları icara vererek 
bedeli icarını çocuğa sarfetmek muktezidir. 
Çocuk buna muhtaç oldukça babanın intifa et
mek hakkı yoktur. Kanun sarihtir. 

Sonra çocuğa herhangi bir kimse tarafın
dan bir mesken veya bir arsa bağışlanmış, veya 
ölüme bağlı bir tasarrufla, yani vesiyet sure
tiyle çocuğa mesken veya arsa verilmiş, fakat 
bu kendisine tahsis edilen arsa ve meskenler
den ana ve babanın intifa hakkı olmıyaeağı 
şart kılınmıştır. Kanunu Medeninin 282 nci 
maddesi mucibince baba bunda intifa edemez. 
Çünk tevcihte ana ve babanın intifa etmemesi 
şartı vardır. Binaenaleyh böyle reşit olmıyan 
çocuğunun kaydını bendeniz doğru bulmuyorum, 
bu kaydı silmeliyiz. «Kendisinin veya eşinin» 
diyelim, «Reşit olmıyan» ı atalım. Sayın Sözcü 
bilmem ne der? 

Bir de efendim; buna göre eşinin meskeni 
veya arsası veya bir mesken ve arsada yarı ve
ya yarıdan ziyade hissesi bulunması, babaya 
arsa tahsisine mânidir. Peki ama, bu ada
mın mahkemece eşinden ayrılmasına bir karar 
verilmiş, üç sene müddetle. Senenin ikisi ile 
üçüncü senenin dokuz ayı geçmiş, üç ay son
ra karı veya koca uzlaşmadığı takdirde hâkim 
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boşanma kararı vermek mecburiyetindedir, üç 
ay sonra boşanma kararı verilecek. Karısının 
evine güvenerek kocasına arsa vermemiştik, bu 
takdirde kocasının mağduriyetine sebep olur. 

Eğer bu eşi kaydi kalkmıyacaksa «Hakla
rında ayrılık kararı verilmemiş olan eşi» diye 
bir kayıt koymak münasip olur. 

Sonra efendim, şartın birisi de irat ve 
aka arı bulunmamak. İrat dediğimiz zaman, be
nim anlayışıma göre maaşlar ve ücretler irat 
mefhumuna dâhildir. Bir adam 1 200 kuruş 
ücret, alıyorsa, kendisinin iradı vardır diye
rek buna mesken vermemek haksızlık olur gibi 
geliyor bana. 

Bir de bazı kimseler vardır ki, iradı yoktur, 
akaarı da yoktur, fakat nakdi serveti mevcut 
olur. Kanun neyi istihdaf ediyor? Kendilerine 
arsa tahsis edilecek kimselerin fakir olmasını 
mı? O halde o kaydı koysun, desin ki ; kendisi 
için arsa tedarik etmesine malî kudreti müsait 
bulunmıyan desin o kimse mahalle ihtiyar he
yetinden bir ilmühaber alsın. Bir de, meselâ 
bir adam vardır, üç dönüm bağı vardır, se
nede 150 lira getirir. Sonra yine ufak bir arsası 
vardır, bina yapacak ama bina yapmaya elve
rişli değildir. Bunları da mesken tahsisinden 
mahrum ,etmek doğru olamaz. Binaenaleyh bu 
şıkkın da çizilmesi lâzımgelir. 

Efendim; şurada bir ibare meselesi var. İba
re şöyle yazılmış. «Veya herhangi başkaca bir 
irat ve akaaratı olmamak şarttır.» 

EMİN HALIM ERGUN (Ankara) — «Her 
hangi» çıktı, tashih edildi. 

NECA1İ ERDEM (Devamla)— Bundan ha
berim yoktu. 

Bana kalırsa «Veya başkaca her hangi bir 
irat ve akaaratı olmamak», sonra «Akaarat» 
kelimesi cemidir, oiiun başına «Bir» kelimesi 
zor gelir, onu kaldırıp «Veya başkaca her han
gi irat ve akaaratı olmamak» şeklinde ibare 
tashih edilmelidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ERGUN (Ankara) — Efendim, bu madde 
üzerinde çok kıymetli hukukçu arkadaşlarımın 
mütalâalarını dinledim. Yalnız bu arkadaşların 
konuşmalarında hep normal hukuk esaslarına gö
re düşünülmüş olan vaziyete ait mütalâalarını be
yan buyurdular, istifade ettim. Fakat realite 
bu değildir. Biz fiilî bir vaziyeti, bugüne kadar 
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mevcut kanun hükümlerine rağmen teşekkül 
eden fiilî vaziyetleri nizam altına almak için bu 
esasları tesbit etmiş bulunmaktayız. Bu itibarla 
kendilerinin çok vakıfanc olan hukuki mütalâ
alarını biraz da bu realite üzerinde teksif ede
rek bildirmeleri halinde bizi daha mazur göste
recek sebepler bulacakları düşüncesindeyim. 

Hulusi Oral arkadaşım. Hükümetin teklifin
deki altı ay müddete iliştiler. Hükümetin tek
lifinde filvaki altı ay vardır. Fakat Komisyon, 
müzakerelerinde düşündü ki, Ankara günden 
güne inşaatı artan bir memlekettir. Buraya et
raftan gelen ameleler bu inşaatın devamı müd-
detince altı yedi ay Ankara'da kalırlar. Bina
enaleyh, asıl maksadımız böyle gelip geçici va
ziyette olan vatandaşlara değil, burada otur
mak istiyen, mesken yapmak istiyen vatan
daşlarımızı meskene kavuşturmak çarelerini 
düşünmek ve bunların şimdiye kadar vücuda 
getirdikleri gayri sıhhi meskenleri, hiçbir 
şekle uymıyan meskenleri bir nizam altı
na alarak hukuki esaslara bağlamaktır. 
Arkadaşım bizim bu mülahazalarımızı na
zarı itibara aldığı takdirde, bizi haklı bulaca
ğını umarım. 

Bir sene oturmuş olmaktan maksadımız, de
min arzettiğim mülâhazalardır. Hattâ Komis-
misyonda müzakere edildiği sıralarda iki sene 
diyenler de /ıldıı, Hulusi Oral arkadaşım gibi 
teklif edenler de oldu, nihayet uzun müzakere
lerden sonra bir sene üzerinde anlaştık. 

Oturmak nedir? Kanunu Medeni ikametgâhı 
tarif etmiştir. Bir kimsenin yerleşmek niyeti ile 
oturduğu yer; ikametgâhıdır. Memur, işçi, ta
lebe, çırak gibi vatandaşlar' hakkında yine Me
deni Kanunumuzda hükümler vardır. 

Buradaki oturmaktan kastımız; esas kanu
numuz olan Kanunu Medeninin ikametgâh hak
kında yaptığı tarife uyması şeklindedir, hiçbir 
zaman onun dışına çıkmayı düşünmedik. 

Belediye sınırları içinde meskeni, arsası ol
mamak keyfiyetini ayrıca tasrih etmeye lüzum 
görmedik. Çünkü maddenin yukarısında belir
tildiği gibi; kanunda Ankara'ya mahsus olarak 
yapıldığı için ve kanunun unvanında, gerekçe
sinde, maksadın bu suretle tebarüz ettirildiği 
için, onu orada ayrıca tasrihe Komisyon lüzum 
görmedi. Yalnız kastımız tamamen Ankara şeh
ri, belediye sınırları içinde meskeni veya arsası 
"bulunmamasıdır. Bunu arzediyorum, zapta da 

geçmiştir, bu suretle tebarüz ettirmiş oluyorum. 
Efendim ; diğer şartlarımız üzerine Necati 

Erdem arkadaşımız iliştiler. Reşit olmıyan ço
cuğuna ait meskeni olmamak, eşine ait meskeni 
olmamak meselesi, sonra, çocuk reşit olur, bir 
adamın boşadığı bir kadından bir çocuğu ola
bilir, ne bileyim ahkâmı şahsiyeye taallûk eden 
bin türlü ihtimaller düşünülebilir, zaten biz 
müstesna hükümlerle, vazettiğimiz bu kanunun 
hakiki ihtiyaç sahiplerine faydası olabilmesi için 
uzun boylu düşündük ve bu şartları koyduk. 

Bu suretle herhangi bir muvazaaya, herhangi 
bir spekülâsyona mâni esasları tesbit etmeyi 
düşündük ve bu kayıtları koyduk. Hattâ hep
sini düşünemiyeceğimizi ve hepsini tesbit ede-
miyeceğımizi anladığımız için beşinci maddenin 
ikinci cümlesinde müteferri şartları dahi, bele
diye Meclisi tesbit eder dedik.. Binaenaleyh bü
tün gayemiz, hakiki, ihtiyaç rahiplerinin müstes
na olarak vazedilen bu hükümlerden faydalan
masıdır. Bunun herkese teşmilinde mahzurlar 
vardır. 

Ayni zamanda arsa satışlarında muvazaalı 
vaziyetleri önlemek için de düşünülmüştür. Mü
saade buyurursanız Komisyonun beşinci mad
desiyle birlikte mütalâa edildiği takdirde, En
cümenin teklifi yerindedir, onun kabul buyu
ru İm asını istirham ediyorum. 

.MÜLKÎ KARAGÜLLE (Konya) —- Bu mad
dedeki, «çocuğundan» sonra «Ankara» kelime
sinin tasrih edilmesinde fayda mülâhaza etmek
teyim. Eğer Sayın sözcü de mutabakat buyu
rurlarsa bu ipham kalkar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ERG UN (Devamla) — Komisyonca mah
zur yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon teklifi kabul ediyor. 
Şimdi bir tadil, önergesi vardır, evvelâ onu oku
tuyorum. 

HAZİM BOZCA (Afyon Karahisar) — SÖK 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
IIAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Muh

terem sözcü arkadaşımız Necati Erdem arkada
şımızın mütalâalarını kâfi derecede cevaplıya -
madılar. Sarih bir şekilde Necati arkadaşımın 
ifade ettiler ki madde metnindeki; çocuk keli
mesinde hakikaten mahzur görüyorlar. Bu iti
barla bunun kalkması lâzımdır dediler. Ben de 
tamamen kendilerine iştirak ediyorum. 
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Eşe taallûk eden. kısımda da « ayrılık ka

rarı verilmemiş eşinin» tarzında bir düzeltme 
yaparsak mesele halledilmiş olur. îleri sürülen 
sebepler dışında bendeniz taleplerin çokluğu 
karşısında arsa tevziinde bir sıranın gözetilme
sinin hak ve adalete uygun olacağı kanaatinde
yim. Ezcümle dar mahdut gelirli olanlar, mülkü 
belediyelerce istimlâk edilmiş bulunanlarla, ika
meti eski olanlara bir tercih hakkı tanırsak ye
rinde bir hareket yapılmış olur. 

Sözcü arkadaşım, kanunun tümü görüşülür
ken, irat ve akar sözlerinin tamamen gayrimen-
kule taallûk altiğini işaret buyurdular. Mad
denin metninde zaten bu husus mündemiç olma
sına göre, korkunç birer tâbir olan. ve ilerde 
aleyhe tefsiri melhuz bulunan bu iki kelimenin 
kaldırılması noktasında İsrar edeceğim. Onun 
için maddeyi şu şekilde düzenlemeyi uygun bu
luyorum : 

«Yukardaki madde hükmünden faydalan
mak için enaz bir sene belediye sınırları içinde 
oturmuş olmak, kendisinin veya ayrılık kararı 
verilmemiş eşinin meskeni veya mesken yapma
ya elverişli arsası veya bir meskende enaz yarı 
ve daha çok hissesi bulunmamak şarttır. Bu 
şartı haiz olanlar arasında dar ve mahdut ge
lirliler, mülkü belediyelerce istimlâk edilmiş bu
lunanlar, ikameti eski olanlar tercih olunur.» 

Komisyon bu isteğimize muvafakat ederse, 
madde bu suretle hak ve adalete uygun şekilde 
çıkmış olur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Tâdil teklifini okutuyorum ; iea-
bederse sözcüye söz veririm. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim 3 rıeü maddenin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Denizli Milletvekili 
II. Oral 

Madde ?>. — Yukarıki madde hükümlerin
den faydalanmak için belediye sınırları içinde 
ikamet etmekte bulunmak veya ikamet mecbu
riyetini tevsik etmiş olmak ve yine bu sınırlar 
içinde kendisinin, eşinin veya reşit olmıyan ve 
yanında bulunan çocuğunun meskeni veya mes
ken yapmaya elverişli arsa veya bir meskende 
enaz yarı veya daha çok hissesi bulunmamak 
veya herhangi bir arsa alarak haliyle mütenasip 
bir ev yapacak irat ve akara sahip olmamak 
şarttır. 
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BAŞKAN — Hazini Bozca, siz de değişiklik 

hakkında önerge veriyormusunuz 
IfAZtM BOZCA (Afyon Karahisar) — Ya

zıyorum efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN 1 TALÎM ER-

GUN (Ankara) — Efendim; Hulusi Oral arka
daşımın bu takrinndeki 'hükümler maddedeki 
esas hükümlerdir. Yalnız kendisi müddeti kaldı
rıyor. Müddeti kaldırmanın mahzurlarını arzet-
tim, tekrar etmiyeceğim. Burada yerleşme 
maksat ve niyetiyle oturanlardan en az bir sene 
kalanlara, hakiki ihtiyaç sahiplerine bu arsayı 
vermek gayesiyle bu kanun yapılmaktadır. Di
ğer hükümler zaten gelecek maddelerde de yer 
alan hükümlerdir. 

BAŞKAN — Hazini Bozca'nm mütalâaları 
hakkında birşey söyliyecek misiniz1? Buna 
dair şimdi bir önerge verceklerdir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ER-
OLJN (Ankara) — Efendim, Hazim Bozca ar
kadaşımız şifahi tekliflerinde maddedeki esas 
hükümleri almakla beraber dar ve mahdut ge
lirlilerin nazarı itibara alınması için bir hü
küm vaz'mı istihdaf ediyorlar. Zaten kanunun 
maksadı da tamamen dar ve mahdut gelirlile
ri nazarı itibara almaktadır. 

Tercih meselesine gelince; yine aşağıdaki 
maddelerde gerek mavi saha dışında kalan ve 
gerek mavi saha içinde kalıp da belediyece 
yapılacak parsellâsyon dolayısiyle yıkılmaları
na gidilecek evlerin sahiplerine hakkı tercih 
verilmiştir. Bu itibarla maksat hâsıldır. Madde
nin aynen kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini okuttum. 
Müddet tâbirinin kalkması suretiyle bazı de
ğişiklikler istemektedir. Komisyon bu değişikli
ğe lüzum olmadığını ve ilerdeki maddelerle 
maksadın hâsıl bulunduğunu söylemektedir. Bi-
ııaenaleyhMmnu kabulünüze arzediyorum. Ka
bul edilmediği takdirde o vakit bu lâyihadaki 
maddeyi tekrar avutacağım. Bu değişiklik öner
gesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

BAŞKAN — Şimdi üçüncü maddenin aldığı 
son şekli okutuyorum. 

MADDE 3. — Yukarıki maddeler hükümlerin
den faydalanmak için enaz bir yıl Belediye sı
nırları içinde oturmuş olmak, kendisinin, eşi
nin veya reşit olmıyan çocuğunun Ankara'da 
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meskeni veya mesken yapmaya elverişli arsası 
veya bir meskende enaz yarı hissesi bulunma
mak veya başkaca bir irat ve akan olmamak 
şarttır. 

REŞİT ÖZSOY (Kayseri) — Efendim ; bu
rada bir ibare tashihi olması lâzımdır. Maddede 
«Herhangi başkaca bir irat ve akarı olmaması» 
deniyor. «Herhangi» dedikten sonra «başkaca:» 
kelimesine lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Tasan tab ve tevzi edildikten 
sonra komisyon metinler üzerinde bazı tashih
ler yaptı ve bu arada herhangi kelimesini kal
dırdı. 

Üçüncü maddeyi bu suretle yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — Birinci ve ikinci maddeler 
uyarınca kendilerine arsa verilmesi uygun gö
rülenler bu yerlerin tahsis ve teslimi tarihin
den itibaren bir yıl sonuna kadar Belediyenin 
göstereceği tipte bir mesken yapmaya veyahut 
mevcut yapılarını üç yıl sonuna kadar parsele 
intibak ettirmeye veya Belediyece zaruri gö
rülecek şekle uygun bir hale getirmeye mecbur
durlar. Bu takdirde o parsel kendisine temlik 
edilir. Aksi halde arsa geri alınır. Bu süreler Be-
lediye Meclisi karariyle uzatılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var
ını? 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar 
bu madde üçüncü maddede tâyin edilen şekil 
ve şerait içinde arsa almak hakkını haiz olan
larla, bir de henüz mülkiyetine geçmiyen arsa
lar üzerinde Gecekondu evleri gibi mesken ya
panların, riayete ait şartlan ve yapmadıkları 
takdirde ahkâmı umumiyenin tatbikini tazam-
mun eden vasıtalı bir hükümdür. 

Üçüncü maddedeki şartı haiz bir arkadaş arsa 
istedi, verildi. Bir sene zarfında o mahallere, 
tâyin edilen plân dâhilinde bina yapmaya mec
burdur. Yapmadığı takdirde geri alınacaktır. 

Bir de şimdiye kadar bir emrivaki halinde 
yapılmış olan yerler vardır. Bu yapılan bina
ların üç sene zarfında gösterilen parsele uydu
rulması suretiyle ıslahı emredilecektir. Yap
madığı takdirde sakittir, yani senin oradaki 
evini yıkacağım, arsa benimdir, demektir. 
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Öyle ya belediyenindir, kaldırmak hakkını 
haizdir. 

Temdit hakkı da vardır, fakat mecburiyet 
halinde değildir, âmir bir hüküm değildir, vâsi 
bir salâhiyet veren bir- hükümdür. Ne kadar 
temdit edileceğine dair de bir hüküm yoktur. 
Binaenaleyh, belediye üç sene tamam olmuş
tur, sen bu gecekondu evini yapılmış olan par
selasyona uydurmadığın için ben yıkıyorum, 
diyebilecektir. Halbuki, biliyorsunuz bu gece
kondu evleri ve bir çok yapılan evler hakikaten 
dar gelirli veyahutta biraz zaruret içinde bulu
nan ve mesken buhranı dolayısiy4e tabii ihtiyaç
tan doğan ve bir zaruretin ifadesi olan birer 
örtü halindedir. Zaten hali vakti müsait olsa 
bunu daha güzel bir hale koyacaktır. Ekmeği
ni çıkaracak kadar geliri ile barınacak kadar 
bir yer yapmıştır, sen bunu üç sene zarfında 
ikmal edeceksin; diye onu vatandaşın elinden 
almak hem sıhhi mesken tesislerinde zaruret 
ölçülerini ele almamak ve hem de bunların 
elinden almak gibi bir neticeye varır ki, bu 
da artık belediyenin takdir ve insafına kalmış 
olur. 

Onun. için biz bu müddeti birer misli artır
mak ve ondan sonra da belediyelere mutlak 
bir salâhiyet, değil; onlara da bir misli daha 
artırmak hakkını vermekle onu bir hudut dâ
hilinde tâyin etmekle belediyeyi de çerçevele
miş olacağız. 

Sayın Komisyon Başkanı ve Sözcüsünün bu 
hususta hassas olduklarına eminim. Çünkü bü
tün duyguları bunu gösteriyor, Hükümette 
hassastır. Bu hususta bütün hassasiyetle, bu 
zümre ve bu sınıfın ihtiyaçları" dolayısiyle, ge
lip yerleşen vatandaşlara, artık bu yere, ve 
bu toprağa bağlamak hedefi ile getirmişler
dir. Kendilerinin de beyan buyurdukları gibi 
insaallah bu memlekette, bu kanun, bütün 
memlekete teşmil edilerek, bütün şehir ve ka
sabalarımızın halkını sevindirmiş olsun. Bu 
suretle de esas gaye olan bu toprağa onları 
bağlamış bulunsun. Onun için müddet mesele
sinde de kendilerinden rica edeceğim, kabul 
buyurmasının. Bir de kanunda arsaların satıl
ması ve saire hakkında, en çok korktuğum nokta 
budur. Demin Sayın Sözcü de bu noktaya te
masla spekülâsyona mâni hükümlerden bahset
tiler. 

Arkadaşlar; biz Garbi Anadolu'ya muvak-
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kateıı naklettiğimiz vatandaşlara birer arazi 
vermiştik. Bunun neticesini fiilen gördük. Bu 
vatandaşlara verilen Hazine arazilerini, on 
senede ödemek kaydü şartiyle verilmişti. O ayet 
güzel bir hüküm kondu, bu arazileri başkasına 
veremezler diye. Fakat arkadaşlar bu âmir 
hükme rağmen, orada bulunan spekülatörler, 
patronlar, bunları o vatandaşların ellerinden 
noter senetleriyle aldılar ve âdeta köıııe köme 
birer arazi topluluğu haline getirdikleri ve ara
zi verdiğimiz bu vatandaşlar güya kayden o 
yerlere sahip A oldukları halde hakikatte no
ter ve köy senetleriyle yaptıkları akit neticesi 
oranın müsteciri vaziyetine düştüler. îşte ka
nunda bu temlik edilen yerlerin 5 - 10 sene sa
tılamaması gibi bir kayıt olmadığına göre ya
rından sonra şu hükümlerle bir senede bura
ya bina yapacaksın diyince, derhal bir para 
sahibi ile anlaşarak binayı yapmak ve gizlice 
mukavele ile bir iki sene sonra onu kârla olsun, 
yahut zaruret saikasiyle veya aldığı paranın öde
me tazyiki ile olsun, onu oraya devretmesi ve 
zamanla bunların para sahiplerine intikali göz-
önünde bulundurulmalıdır. Bu itibarla bunları 
da on sene müddetle satamaz diye bir hüküm 
koymanın lüzumlu olduğunu bendeniz hissettim 
ve amelî sahada da bunu gördüm, ve nihayet 
bu maddenin temlik edilir kısmından sonra 
«Ve 10 sene zarfında başkasına devir ve temlik 
edilemez» diye bir fıkranın ilâvesini, şahsi ka
naatimce yerinde görerek bir önerge vermeyi 
yerinde gördüm. 

Sayın arkadaşını Hulki Karagülle güzel bir 
söz ettiler: Mülkiyet hakkını takyit ve tahdit 
edemeyiz, dediler. 

Fakat, hiçbir zaman da ihtiyaçtan doğan ve 
değer pahası verilmiyen vç hattâ Hazine arazisi
ni bedava vermek için, sırf vatandaşı düşüne
rek kendisine arsa verdiğimiz ve bir imtiyaz 
bahşettiğimiz, kendisinin çotuğunun ve çocuğu
nun intifama tahsis etmek için verdiğimiz yeri 
de şu veya bu menfaata âlet olmamak için hü
küm koymak hakkını haiziz. Bu vatandaşın 
bir mülkiyet hakkını tahdit etmek değil bilâkis 
vatandaşın intifa ettiği şeyden istifadesini 
temin ve takviye etmiş olacağız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ERGUN (Ankara) — Efendim, Sayın Hu
lusi Oral arkadaşım kanunun izahına vesile 
verecek mülâhazalar beyan ettiği için kendisi-
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ne teşekkür ederim. Şimdi biz bu maddei kanu
niye ile iki hususu mütlâa ve derpiş etmiş bu
lunmaktayız. Birisi; mevcut ve mavi saha içe
risine giren ruhsatsız yapılmış az çok mütekâ-

.sil" bir halde bulunan mıntakalar, diğeri de; 
üzerinde hiç yapı bulunnııyan ve tamamen Ha
zineden belediyeye geçmek suretiyle bu kanu
nun tatbikına imkân vermek için ayrılmış olan 
boş bir saha, şimdi şu veya bu şekilde kendi
sine o boş sahadan yer verilmesi kabul edilen 
vatandaşımızın orada belediyenin göstereceği tip
te bir sene zarfında meskenini yapmıya mec
bur olacaktır. İşin intizamı için de bu lâzım
dır. Komisyonda müzakeremiz sırasında bele
diye reisimiz de bulunmakta idi. Kendisiyle gö
rüşüp izahat aldığımız sırada tâyin edilecek 
tiplerin bu kabil vatandaşların mesken ihtiya
cını karşılıyacak derecede olacağını yani bir kat
lı, ve hattâ çamur harçla sıvanmasına imkân ve
rilmesinin de düşünülmekte olduğunu ifade et-
tiler. 

İkinci kısma gelince; ikinci kısım zaten te
nekeden, saçtan, kontraplâktan, çamurdan 
ilâh... Yapılmış olan ruhsatsız yapılardır. Bu 
ruhsatsız yapılar için de şöyle bîr kayıt koy
duk; dedik ki : Bunlar belediyenin parseli As-
yonuna intibak edecektir ve bunun için beledi
yenin lüzum göstereceği zaruri tadilâtı yapa
caktır. Bir tarafı bir parça eğri ise o tarafı dü
zeltecek, çatısında bir noksan varsa yapacak, 
nihayet manzarası güzel sıhhi şartları haiz 
mehmaemken mesken olma vasfını az çok taşı
yacak olan bir hale getirecektir. Onun için de 
üç senelik bir müddet koyduk, dedik ki; her 
vatandaşımız kendi hususi vaziyetine göre bu 
müddetlerle bu işi ikmal e'demez. Bazı vatan
daşlarımız, hususi halleri itibariyle bazan ik
mal edemiyecek duruma düşebilirler. Bunu da 
belediye tâyin etsin. Binaenaleyh son bir fıkra 
eklemek suretiyle Belediye Meclisine bu müd
detleri temdit etmek salâhiyetini de tanıdık. 
Bu suretle bu işi geniş bir vaziyette mütalâa 
etmiş bulunmaktayız. Bu kanunun bugünkü 
karışık durumu muntazam bir, hale getirmek için 
düşünüldüğünü ve bu esaslarla yapıldığını göz-
öuüne alırsak, bu kayıtların vatandaşın ihtiyacı
na tekabül edecek mahiyette olduğunu kabul et
mek mümkün olur. 

Hulusi Oral arkadaşımız dedi ki; buraya bir 
madde koyalım, bunun mülkiyetini başkasına 
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muayyen bir müddet intikal ettirmesin. 

JE fendini; biz her ne kadar müstesna hüküm
lerle bir kanım yapıyorsak da esasa,ti umum iye
nin pek dışına çıkmağı da tercih çtmedik. Yalnız 
beşinci maddede Belediye Meclisine bir salâhiyet 
tanıdık ve dedik ki; «alacağın teminatına ve bu 
yerlerin intikaline ve belediye hakları ile bu ka
nundaki maksadın zayi olmaması için sair tedbir
ler ittihazına mütaallik ınütcferri hususlara ait 
şartlar Belediye Meclisi karariyle tesbit ve tâyin 
edilir». 

Şimdi bu arkadaşımın söylediği hususlara di
ğer bir arkadaşımız başka şeyler ilâve edebilir. 
Bunlar müteferri hususlardır. Belediye Meclisi 
bunları düşünecek kabiliyettedir. Binaenaleyh 
biraz elastikiyet verdik. Bu itibarla arkadaşımızın 
söylediği mahzurlar varit değildir. 

AHMET ALI ÇIN Ali (Burdur) — Bu mavi 
çizgi haricinde ne kadar gecekondu evleri kal
maktadır! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM EKG UN (Ankara) — Bu mavi çizgi hari
cinde ne kadar gecekondu evi kaldığı hakkında, 
rakam olarak komisyona bir malûmat gelmedi. 
Ancak biz kanunun tarihi neşrine kadar olan 
fiilî durumu kabul ederek onlar hakkında geniş 
imkânlar verdik. Maddesi gelecektir, orada gö
receksiniz. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Yani bu 
vatandaşların yaptığı evlerden ne miktarı yıkı
lacaktır: 

EMİN HALİM LRGUN (Ankara) — Mavi 
saha dışında, kalanlar, maddesinde görüleceği 
veçhile, uzun bir müddet geçtikten sonra yıkı
lacaktır. 

AHMET ALl ÇINAR (Burdur) — Yani 
miktarı nedir! 

EMİN HALİM ER(iUN (Devamla) — Mik
tar- üzerinde durmadık, saha üzerinde durduk. 
Yalnız onlara boş sahadan yer verilmesi için 
tercih hakkı tanıdık, maddesi gelecektir. 

Miktar üzerinde; ne mavi saha içinde ne de 
dışında, saha ile çerçevelediğimiz için miktar üze
rinde durmadık, lüzum da görmedik. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir değiştirge 
v ard ı r. Ok utuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 4 ncü 
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maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini rica ederim: 

Denizli Milletvekili 
Hulusi O rai 

«... ve on sene zarfında başkasına devir ve 
temlik edilemez.» 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmemiştir. 

Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Temlik edilecek arsaların be
delleri, Belediye Meclisi karariyle tesbit oluna
rak en çok on yılda, taksitle ve faizsiz olarak 
alınır. Alacağın teminatına ve bu .yerlerin inti
kaline ve belediye haklariyle bu kanundaki 
maksadın zayi olmaması için tedbirler ittiha
zına mütaallik müteferri hususlara ait şart
lat- Belediye Meclisi karariyle tesbit ve tâyin 
edilir. 

HULUSİ ORAL (Denizli) - Bir sual rica 
edeceğim. Ne gibi tedbirlerdir, bunu lütfen izah 
buyururlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA LMİN i IA-
1 im Ergun (Ankara) —- Efendim; bu arsabın 
Belediye eşhası lııısıısiyeden, Hazineden, Öz<>] 
İdareden aşağıdaki göreceğiniz maddeler esası 
dairesinde alacak, parsel.Iâsyonıuru yapacak, ha
mur yaptıktan sonra bir kâr mevzuu düşünmeden 
bir bedel tâyin edecek, bu-tâyin edeceği bedel ile 
on sene taksitle ve faizsiz olarak bunları temlik 
etmek suretiyle yapacaktır. Bunun teminaıtına 
ait Belediyeye yetki verilmiştir, meselâ ipotek ya
pacaktır, sonra bir ölüm halinde bu hakkın nasıl 
intikal edeceğine dair müteferri şartlar hakkında 
baştan sözleşme yaparak, sonra satış vaziyetinde 
belki daha evvel kendisinin muvafakatini şart ko
şacak. İşte bütün bunlar, bu kanundaki maksat
lar gözönüııde tutularak işin ve muanıeleııin ma
hiyeti itibariyle, Belediyenin lüzum göreceği ted
birlerdi]'. Bu kanundaki maksadın kaybolmama
sı için. 

Bilmem arkadaşımızı fatınbin edebildim mî.' 
BAŞKAN - - Madde hakkında başka söz is-

tiyen var mı? 
NECATİ URDLM (Muğla) — Sayın arka

daşlar; arsa bedelleri, Belediye Meclisi karariy
le tesbit edileceği bu maddede yazılıdır. Gerek
çede ileri sürülen mucip sebep ucuz bedelle arsa 
temlik etmek işini teminden ibaırettir. Acaba, 
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belediyelerin bu mucip sebebe mutabakat ede
ceği hakkındaki teminat nedir? Zaruret icabına 
göre, hal ve maslahat icaplarına göre, bu arsanın 
metre karesi meselâ 150 kuruşa temlik edilmek 
lâzımgelirken belediye beher metre karesine, beş 
lira, hattâ daha ziyade bir kıymet takdir etmiş 
bulunursa ne olacak? Burada kanunun maksadı 
hakkında bir teminat göremiyorum. Şu halde 
Belediye Meclisine bırakmamak lâzımgelir. 

Belediye mülhak bütçe ile idare edilen mües
seselerden, Hususi Muhasebeden arsa alırken ver
gi kıymeti ile alıyor da, neden temlik ederken 
vergi kıymetini tecavüz ediyor? Nasıl aldıysa öy
le versin. Mademki satın almada vergi kıymeti 
esas tutulmuştur. Belediye vatandaşlara arsayı 
temlik ederken de vergi kıymetini esas tutmalıdır. 
Alış verişe uygun gelmelidir. Ancak bu tasarı
nın 10 ncu maddesinde yazılı bulunduğu üzere 
mavi çizgi dâhilinde özel kişilere ait arsalar var
sa bunların pazarlık suretiyle alınacağı yazılıdır. 
Pazarlık suretiyle alınırken tabiidir ki, vergi 
kıymetini tecavüz etmesi çok mümkündür. Ora
da vergi kıymetini esas tutamayız. Onlar hak
kında maliyet bedeli ile temlik edilir denmelidir. 
Özel kişilerden arsalar kaça alındı ise masrafı, su
su, busu üzerine zammedilerek maliyet bedeli ka
ça çıkıyorsa bu bedel üzerinden temlik edilmeli
dir. Binaenaleyh, şu hususa: dikkat ve itina sar-
fetmenizi ve söylediklerim doğru ise maddei ka-
nuniyenin bu şekilde düzenlenmesine müsaade 
Duyurulmasını, eğer hata ediyorsam bu hatamı 
bana açıkça bildirmenizi rica ediyorum. Maksa
dım, hak ve hakikate, hizmettir, ne alıcıyım, ne 
vericiyim. 

Sonra efendim: En çok on sene taksitle ve 
faizsiz olarak bedeller ödenir, diyor. 

En çok on sene, acaba enaz ne kadardır? Be
lediye Meclisi enaz bir sene taksit müddeti 
korsa vatandaşa bu zor gelir. Binaenaleyh, bu
nun haddi âzamisi nasıl tâyin edilmişse, madem
ki kanun yapıyoruz, mademki bir iş yapmak ni
yetindeyiz, bunun haddi asgarisini de tâyin 
edelim, enaz beş, ençok 10 sene, diyelim. Belediye
nin takdir hakkı beş ile 10 sene arasında kalsın, 
bir ayla 10 sene aasasında kalmasın. 

Bu hususta bir iönerge vereceğim, karar He
yeti Celilenindir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMÎN HA
LİM ÎESfcGUN (Ankara). — Aziz arkadaşlarım, 
şimdi .mütalâalarını beyan buyuran Necati 
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Erdem arkadaşımız bunun teminatının ne 
olacağım sordular. 

Biz esbabı mucibemizde şu kaydı koyduk; 
«Beşinci madde ile tedvin olunan hükümde 
arsaların en çok on yılda taksitle faizsiz ola
rak alınabilmesi düşünülmüştür. Komisyo
numuz, bu arsaların bedellerini şimdiden tâ
yin etmeyi imkânsız görmüştür. Çünkü bu ma
haller belediyece tapl anarak parsellenecek, yol 
ve sair ihtiyaçlar ayrılacak ve ondan soma 
bu kanun hükümlerine göre dağıtılacaktır. 
Belediyenin para ile satın alacağı yerler de bu 
arada mevcuttur. Bu itibarla bunların satış 
bedelini tâyin .hakkı belediye meclisine ve
rilmiştir. Ancak bu bedelin tâyininde hiçbir 
suretle kâr mevzuunun nazara alınmaması ve 
vatandaşa en ucuz şekilde intikalinin düşü
nülmesinin esas olduğu noktasının gerekçeye 
dercine karar verilmiştir». 

Şimdi arkadaşlar, bu arsaların içerisinde 
çeşitli hukuki vasıf arıyanlar mevcut olabilir. 
Hazinenin emvali umumiyesinden olan kısımlar 
var. Hazinenin emvali umumiyesinden olan kı
sımlar vardır. Aşağıda mjizakere buyuracağınız 
maddede bedelsiz olarak belediyeye intikal ede
cek, Hazinenin emvali hususiyesinden olan, özel 
İdareye, Katma Bütçeli İdareye ait olan kısım
lar var. Bunlar vergi kıymetleri üzerinden ge
çecek. Bu saha dâhilinde hususi eşhasa ait ara
zi olur ve sahipleri razı olursa pazarlıkla alına
cak. Bundan maada Belediye bu arazi üzerin
de, mektep, karakol ve saireye ait umumi ihti
yaçları karşılıyaeak kısımları ayırdıktan sonra, 
Belediye en ucuz bir şekilde ve kar düşünmek
sizin bir fiyat tesbit edecek ve bu fiyatla vatan
daşa intikal ettirecektir. 

Bunun teminatı, kanunda yazdığımız gerek
çe olduğu kadar, halk mümessili olan Belediye 
Meclisini terkip eden arkadaşlarımızın şahsiyeti 
ve onların İm ihtiyacı yakından bilen arkadaşla
rımız olmasıdır. Binaenaleyh, bunu burada bir 
kıstas olarak tesbit etmeye imkân yoktur. Ha
zan bu şu sahada başka türlü olabildiği gibi, o 
bir sahada başka türlü olabilir. 'Bu kıstası Be
lediye Meclisine bırakmakta isabet ve fayda 
vardır. 

Vergi kıyme^iyle -veriyoruz,da, vergi kıymc-
.tiyle niçin intikal ektirmiyoruz, buyurdular. 
{Bunlasın içinde vergi kıymetiyle verdiklerimiz, 
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I\alma bütçeli dairelerle. Hazinenin hususi em
vali ve Özel idareye ait kısmıdır. Parasız ver
diğimiz de vardır , Hazine emvali umumiyesini 
;>;'rasız. ..veriyoruz. Eşhası luısusiyeye ait yer
lerde de sahihinin rızası ile alınıp- verilecektir . 
ist imlâk şekliyle .değil, rızası şart t ı r . Bunu bil
hassa tebarüz e t t i rmek isterim. 

Sonra yine buyurdu la r ki, ençok on senedir, 
en azı ne kadardır : ' Aşağıda maddelerde gele
cektir . Biz müddet i on sene olarak kabul et
lik, er-vaz müddeti teshile lüzum görmedik, Oün-
kü bir vatandaşın malî vaziyeti düzelir, beş sene 
sonra, mütebaki taksi t ler ini defaten öder. Onun 
için biz ödeme müddet in in âzamisini koyduk. 
Yalnız en son haddini tâyin etmeyi daha doğru 
bulduk. 

BAŞKAN — Necati Erdem. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Muhterem 
a r k a d a ş l a r ; bugün Belediyenin malî vaziyeti, 
müzayakası , herşeyin üs tünde görülmektedir . 
Belediye müzayaka içindedir, arsa bedellerine 
yüksek fiyat koyarak , o Belediyedeki açığı ka
pamaya, zarure t i önlemeye çalışır, bu, müm
kündür . Şu halde Belediyenin t akd i r edeceği 
fiyatın realiteye uygun olduğu hakkında bir 
teminat kanunda yoktur . Esbabı mucibe maz
batası bir temennidir . Kanunun metnine geç-
miyeu gerekçenin kıymeti olmaz. Belediye Mec
lisinin hakku hakikate uyacağında ben de şüp
he ve t e reddü t etmeni, suizan bana yıkışına/. 
Ancak, insanlar iyili, kötü lü o lmak üzere iki sı
nıftır. Bugün Havın Sözcümüzün itimat et t iği 
Belediye Meclisi üyeleri , hakikaten dediği gibi, 
elverişli adamlardı r . Faka t bunların değişmesi, 
yerlerine realiteden uzaklaşacak adamların geç
mesi mümkündür , bugünkü vaziyet nazara alın
maz. 

Bir kanun yapıl ı rken eğer hüsnüniyet ler mü
lâhaza edilse; kanun zait, abes kalır. Kanun 
yapıl ı rken daima suiniyetler- nazarı i t ibare alı
nır. Yani hüsnüniyetin mevcut olduğu yere 
k a n u n girmez, kanunun girdiği yev, hüsnüni
yetin o l m a d ı ğ ı , suiniyetin hâkim olduğu yer
lerdir. Binaenaleyh, bu nokta, fiyat meselesi 
nazarı i t ibare alınmalıdır . Kanunun en nazik 
meselesi budur . 

(ierek.ee ucuz arsa teminini istihdaf ettiğini 
söylüyor. Ama.,' bunun bir müeyyidesi kanunun 
metnine derccdilmek ieabeder. 

Taksit meselesine gel ince; Sayın Sözcü ar
kadaşımız bedeli peşin verilirse Belediye alır 
buyurdular . Ona şüphe mi var efendim? Peşin 
vermekle beraber hattâ üç kat fazla verse 
ha t tâ teber ru etse Belediye yine alır. Ancak 
va tandaş bu peşin verme kudret in i haiz değilse, 
altı ayda vermek kudre t in i haiz değilse, bir se
nede ödemek kudre t in i haiz değilse, taksitin as
gari müddet inin bir sene olması vatandaşı zor
luyorsa meseleyi o zaman düşünmek lâzımdır. 
İşte o t akd i rde bunun haddi asgarisinin (esin
tiyle vatandaşı müzayakadan kur t a rmak elve
rişli olur. 

EKREM ORAN ( izmir) — Necati Bey, bu
sene deği l ; on smed i r . 

NECAT t E R D E M (Devamla) — Haddi âza
misi; o:;ı senedir, ben asgarisini diyorum. 

Belediyenin on seneye kadar hakkı takdiri var, 
fakat bu nereden başlar? Sıfırdan. ' Derse ki üç ay 
sonra müsavi taksi t ler le ödiyeceksin, buna hayır 
diyecek kimdir? Kanun buna müsait. Binaen
aleyh taksi t in haddi asgarisi nazara alınmalı
dır, va tandaş düşünülmelidir . 

BAŞKAN — Beşinci madde hakkında Ne
cati Erdem arkadaşımızın bir önergesi vardır , 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzet t iğim sebeplerden dolayı 5 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz 
ve teklif ederim. 

«Madde 5. •— Temlik edilecek arsalar ın 
bedelleri vergi k ıymet in i ; tecavüz edemez. An
cak özel eşhastan sat ınal ınan arsa ve araziler 
maliyet bedelleri ile temlik edilir. Bu bedeller 
en az beş , en çok on yılda taksi t le ve faizsiz 
olarak alınır. Alacağın teminat ına ve bu yerle
rin int ikal ine ve belediye haklar iyle bu kanun
daki maksadın zayi olmaması için sair tedbir
ler i t t ihazına mütaal l ik müteferr i hususlara ai t 
şa r t l a r belediye meclisi kara tiyle tesbit ve tâ
yin edilir.» 

Muğla Milletvekili 
Necati Erdem 

CİECİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ E M İ N HA
LİM EROTN (Ankara ) — Efend im; şimdi bu 
önergede tesbit edilen vaziyete göre Hazineden 
al ınanlar vergi kıymeti ile, hususi şahıs lardan 
a lmanla r alış kıyınetiyle devredi lecek, yani 
hamur vapılamıyacak. Bir arsa üzerinde bir 
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vatandaşın evi vardır. Veyahut burası eşhası 
hususiyeye aittir. Burasını bilfarz beş liradan 
belediye almıştır. O arsanın üstündeki yapı sa
hiplerine o fiyattan verecektir. Onun yanındaki 
Hazineden alman arsaya da 25 kuruştan verile
cek. 'Bunda bozuk bir nispetsizlik olur. 

Arkadaşlar; bu arsaları belediye hamur ya
pacak, yollarını, parsellerini ayıracak ve fiyat 
vasatisini bulacak. Ve asla kâr mevzuu düşün-
ıniyeeek. Binaenaleyh arkadaşımızın önergesi
nin bu noktası bizini düşüncemize uygun değil
dir. Bunu bu suretle arzettikten sonra, Encü
men en çok kaydının kaldırılmasına muvafa
kat eder. Belki tatbikatta buyurdukları mah
zur meydana çıkar. Onun için sadece on yılda 
dersek maksadı temin eder. Ama daha evvel 
vermek istiyenlerden hiç şüphesiz alınır. -Bizim 
maksadımız da bu idi. Binaenaleyh en çok 
kaydının kaldırılması suretiyle maddenin kabu : 

I ünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Necati arkadaşımız önergesini 
geri almadığına göre bunu reyinize sunacağım. 
Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

En çok kaydının çıkarılması suretiyle Ko
misyon tasarısındaki beşinci maddeyi reyinize 
arzedeceğim. 

AHMET TAHTA Kİ U Ç (Kütahya) — Usul 
hakkında birşey arzedeceğim. Takrir iki kışını 
ihtiva ediyor. Birinci kısım, şimdi buyurdu
ğunuz husustur. Bu itibarla önerge tamamiyle 
reddedilmiş değildir, tki kısım da ayrı ayrı re
ye konmak suretiyle Milletvekilinin önergesinin 
karakterini göstermek lâzımdır. 

BAŞKAN — Takrir iki hususu ihtiva ediyor. 
Bu takriri tamamen okuttum. Bundan birisi Ko
misyonun da kabul ettiği şekildir. Necati Er
dem arkadaşımız, ikinci şıkkı da ayrıca reye ko
yunuz demedi. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Encümenin 
kabul ettiği şekil daha uygundur. 

BAŞKAN — Birinci hususu reye arzedeyim 
mi, ısrar ediyor musunuz? 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Israr ediyo
rum. -'• 

BAŞKAN — Takriri reye arzettinı. Birinci 
husus şudur: Belediye aldığı arsaları kaç kuruş
tan aldı ise öyle versin'diyor. 

Komisyon Sözcüsü de : Bunlar hamur ola-
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çaktır. Yollar, mektep yerleri, bahçeler bedava 
olarak çıkacaktır, geri kalanları da hamur ya
parak bir fiyat üzerinden satacağız, diyorlar. 

Bu iki husustan arkadaşımızın teklifini na
zarı itibare alanlar... Nazarı itibare almıyanlar... 
Nazarı itibare alınmamıştır. 

Beşinci maddeyi «En çok» kaydının çıkarıl
ması suretiyle oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun yayımı tarihin
den evvel kendilerine ait olmıyau arsalar üze
rinde ruhsatsız olarak vücuda getirilmiş olan ya
pılar, ilişik hartada mavi çizgi ile taranan yer
lerin dışında kaldığı takdirde bunların sahiple
rinden bu kanundaki şartları haiz olanlar ister
lerse kendilerine bu mavi saha içerisinde terci-
han yer gösterilir. Bunlardan bir yıl içinde mü
racaat etmiyenlerin hakları düşer. 

Bu şekilde mavi saha içerisinde yer almı
yanlar, müracaat süresini geçirenler veya bu ka
nundaki şartları haiz bulunamamaları hasebiyle 
kendilerine yer tahsis imkânı bulunmıyanlar 
hakkında en çok üç yıl sonuna kadar Yapı. Yol
lar ve tmar Kanunları hükümleri dairesinde iş
lem yapılır. 

Kanuna ilişik hartada mavi çizgi ile taranan 
saha içerisinde ruhsatsız yapısı olup da parsel 
vaziyeti ve sair maddi ve hukuki imkânsızlıklar 
dolayısiyle yerinin kendisine tahsis ve temliki 
kabil olmıyanlar hakkında da bu madde hükmü 
uygulanır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, kanunun birçok maddelerinde bir 
harta ve mavi ile çizilmiş hudutlardan bahse
diliyor. Bendeniz, daha .doğrusunu söylemek 
lâzım gelirse, bunun, yani bir kanun tasarısı 
çıkarken yanında ilişik olması, yahut oşekilde 
tarif edilip hudııtlandırılması lâzımgelir ki, 
bu görmediğimiz mavi çizgili harta zaman ve 
mevsime göre şekil değiştirmesin. .Bendeniz 
Encümenden rica ediyorum; bu mavi çizgili 
hartayı kadastro hudutlarına göre tesbit et
tiler mi, oynanmaz ve değişmez bir halde ol
duğuna Encümen garanti verebilir mi? Verir
lerse bendeniz de müsterih olurum. 

MEBRURE AKSOLKY (Ankara) -*- Sayın 
arkadaşlarım, (i neı maddenin birinci fıkrasın
da bir hüküm, noksanlığına işaret etmek için 
huzurunuza geldim; Yalnız esasa geçmeden 
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evvel bu kamın hakkındaki duygularımı izah 
etmeme müsaade buyurunuz. .Bu kanun tasarı
sı; Güzel Ankara'mızın çok mühim bir ihti
yacına, daha doğrusu, yıllardır elem çektiği
miz, el uzatılmadığımız bir dâvasına ve ıstı
rabına cevap verdiği için büyük bir şükran ve 
bahtiyarlık duyguları içindeyim. 

Şimdi altıncı maddenin, birinci fıkrası di
yor k i : ( . . . Kendisine ait olnııyan arsalar 
üzerinde ruhsatsız olarak vücuda, getirilmiş 
olan yapılar ilişik hartada mavi çizgiyle tara
nan yerlerin dışında kaldığı takdirde bunların 
sahiplerinden bu kanundaki şartları haiz olan
lar isterlerse kendilerine bu mavi saha içeri
sinde tereihan yer gösterilir ve bunlardan bir 
sene zarfında müracaat etmiyenlerin hakları 
düşer . . ) Burada hüküm noksandır. Şimdi 
bu vatandaşlar acaba kaç sene zarfında ken
dilerine gösterilen bu sahalara, evlerini tama
men yıkıp naklettikleri takdirde, arsalar üze
rindeki haklarını muhafaza edebileceklerdir? 
Bunun cevabını demin konuşan sözcü arkada
şım ilk konuşmalarında verdiler, dediler ki, 
bunlara da üç yıllık hak tanıyacağız. 

Maddede sarahat olmayınca; bu şekilde çı
karsa üç yıllık hak tanınmaz. Dördüncü mad
dede mevcut binaların parsele intibak ettirilme
si veyahut da belediyenin göstereceği şekle so
kulması için üç yıllık müddet verilecektir de
nilmektedir. Madem ki, bunlara üç yıllık za
man veriliyor; bu maddenin sonuna da şöy
le bir fıkranın ilâvesini Komisyondan rica edi
yorum. «Bunlardan bir sene zarfında müraca
at etmiyenlerin ve arsanın teslimi tarihinden 
itibaren üç yıl içinde evlerini yaptırmıyanla-
rın hakları düşer». Bu şekilde maddenin ta
mamlanması lâzım gelir kanaatindeyim. 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Efen
dim; Oğuz arkadaşımızın işaret ettiği noktayı 
ben de söyliyeceğim. Mavi çizgili harita pekâlâ 
tasarıya bağlanabilirdi. Bu suretle mavi çizgiye 
dâhil arsalar nerelerdedir, dışında kalan yerler 
neresidir? Bunları öğrenmek kabil olurdu. Ben
denizin temas etmek istediğim nokta,mavi saha
nın dışında kalan evlerin durum udun. »Bunlar ne 
olacaktır? Bilhassa mavi çizgi .içine gütmediği 
takdirde yıkılacak olan bu ev sahiplerinin duru
mu ne olacaktır? Bu nıenıleketin imkânları dar
dır, memleket fakirdir. Bu evler için uzun bir; 

.1948 0 : 1 
müddet koyalım, bunu tebarüz ettirmek istiyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN 
İL ALÎM ERGUN (Ankara) — (Haritayı açarak 
gösterdi) Encümende üzerinde meşgul olduğu
muz, çalıştığımız harita bu haritadır. Hattâ 
Hükümetin teklifi kırmızı çizgili idi, arkadaş
lar teklif ettiler mavi çizgi ile tarandı. İşte mavi 
çizgi ile taranan sabalar bunlardır. 

Şimdi bu haritanın iki tane de küçük kıtada 
kopyaları vardır, bunlar Divanı Riyasette, dos
yasındadır, ayrılan sahaların hudutları mavi 
çizgilerle tcsbit edilmiştir. Şimdi Yüksek Hey
etinizden tasarı kabul edildiği ve kanuniyet kes-
bettiği zaman bunlar mühürlenecektir ve bir ta
nesi kanuna ilişik olarak Hükümete gönderile
cektir bir tanesi de dosyasında kalacaktır. Yani 
sahalar tamam iv I e tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Yalnız bir mahalle hariç kaldığı için bendeniz o 
mahallenin de ithalini birinci maddenin müzake
resinde teklif etmiştim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Yüz ölçüsü 
belli midir, hudutları mutlak ve sarih midir? 

EMİN HALİM ERGUN (Devamla) — Evet, 
tamamen tesbit edilmiştir, bellidir, isterseniz 
Lütfen teşrif edip bakabilirsiniz. 

Binaenaleyh tamamen tesbit edilmiş olan bu, 
harita, kanun hüküm ve kuvvetinde olacaktır. 
Tamamen sabittir, değişmeyecektir ve Meclis 
Başkanlığının mühüriyle mühürlenecek ve Hü
kümete bu şekilde tevdi edilecektir. Hatla bu
nun için bu-sahaya girmiyen bir mahalleyi ben 
burada teklif etmiş bulunuyorum. 

AHMET TAKTAKİ U Ç (Kütahya) — Semt
lerini söyliyebilir misiniz? 

EMİN HALİM KROUN (Devamla) — Efen
dim, esas itibariyle kaçak evlerin mütekâsif ol
duğu Altındağ, Yenidoğan, Hıdırlık, telsiz, Ha
pishane. civarı ve ta Mamak'a doğru gidiyor, mü
tekâsif mıntakaları, içerisine alıyor. Sonra boş 
saha olarak da Hazineye ait Akköprü civarında 
bir saha bulunmuştur. Mavi saha dışında ka
lanlara o boş sahadan yer vereceğiz. 

Şimdi harita hakkındaki, mâruzât mu bu su
retle tamamladıktan sonra Sayın Mebrure Ak-
soley'iu işaret buyurdukları noktaya geçiyorum: 

Şimdi efendim; biz burada iki türlü vaziyet 
.mütalâa ettik; birisi, mavi saha dışında kalan 
ruhsatsız yapılar, diğeri de mavi saha içinde ka
lıp da parsel vaziyeti ve sair maddi ve hukuki 
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'imkânsızlıklar dolayısiyle yerinin kendisine ve
rilmesi imkânı olmıyan yapı sahipleri; bunlara 
bir hakkı tercih verdik. Şu şartla ki, bir sene 
zarfında müracaat edecektir. Yani Belediyenin 
bu iş hakkında intizamı temin etmesi için böyle 
bir müracaat müddeti kabul ettik. Bunda fayda 
»ördük. Tabiî bir sene zarfında müracaat etmi-
yenlerin hakkı düşer. Artık senelerce sonra bu 
sahadan ve bu sahanın içinde yer istiyor mu, 
isi emiyor mu. bunu Belediye bekliyemez. Bu da 
Belediyenin salâhiyetinde kalacaktır. Takdir 
buyurursunuz ki, böyle senelerce beklemesi de 
intizamı ihlâl eder. Onun için müracaat etmiyen-
,1er, yahut müracaat edip de bu kanundaki şart
ları haiz olmıyan - ki, ona yer vermeye imkân 
yoktur - meselâ aşağıda buna dair madde gele
cektir. Orada ruhsatsız yapı yapmak suretiyle 
kiraya verenler vardır. Bendeniz üç, beş tane
sine tesadüf ettim. Biz birisi için hak tanıdık. 
Bu bir kâr ve kira mevzuu değildir. Binaenaleyh 
böyle mütaaddit yapıları olana o sahadan yer 
verilmesine imkân yoktur. Bunlar için de üç 
senelik bir intikal müddeti tanıdık. Üç seneden 
sonra da Yapı Yollar ve İmar Kanunu hükümleri 
katı olarak tatbik edilir dedik. 

Mcbrure Aksoley arkadaşımızın sorduğu su
ni, kendisine oradan yer verilecekler bir sene zar
fında mesken yapmaya mecbur olacaktır. Bir se
ne zarfında bu yerlerden arsa verdiğimiz zevat 
teslim ve tahsis tarihinden itibaren bir sene zar
fında ev yapacak esas evinin yıkılması keyfiye
ti, o da üç senelik müddete tâbidir. Binaena
leyh orada yeniden ev yaptırma keyfiyetini 
bundan ayrı mütalâa etmiye imkân yok. Ya 
mavi saha dışındaki evini yıkar götürür yahut 
bunu hiç yıkmadan orada belediyenin göster
diği yerde ve şekilde ev yapar berideki evini 
de üç sene zarfında yıkar. Maksadımız mavi 
saha dışındaki evlerin üç sene zarfında temiz
lenmesidir. 

BAŞKAN — Efendim, Meclis Matbaası bu 
nevi haritaları tab edebilecek evsafta değil
dir. Ihşarda tabettirmeyi de idare masraftan 
itiraz ettiği için yapmamıştır. TTarita, komis
yonda müzakere ve tetkik edilmiş ve dosyasın
da, saklı bulunmaktadır. Arkadaşlar, böyle bir 
arzu izhar etmediği için tasarı ile birlikte hari
ta r-tab ve tevzi edilmemiştir. Mamafih arzu 
buyuru]ursa, heyeti umumiye ka.rar verirse bu 

masraf edilir ve harita tabedilir. (Lüzum yok 
sesleri). 

Madde hakkında bir önerge vardır okutıı-
y o ram: 

Yüksek Başkanlığa 
Altıncı maddenin sonuna aşağıdaki cümle

nin eklenmesini arzu ve teklif ederim. 
Ankara 

Mebrure Aksoley 

(Bunlardan bir sene zarfında müracaat et-
miyenlerin) ibaresinden sonra (ve arsanın, tes
limi tarihinden itibaren üç yıl içinde evlerini 
yapmıyanlarm hakları düşer.) 

EMİN HALİM ERG UN (Ankara) — Arzet-
tiğim şekilde maksat hâsıl oluyor. Tadile lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum : 

Nazarı itibara, alanlar... Nazarı itibara, al-
mıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Belediye sınırları içerisinde 
her ne suret ve şekilde olursa olsun ruhsatsız 
yapıları birden fazla olanlar yalnız birisi hak
kında. bu kanun hükümlerinden faydalanabilir
ler.. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, 
bu maddenin ihtiva ettiği hükümle Medeni 
Kanunun hükümlerini karşılaştırmak mecburi
yetindeyiz. Müktesep hakları ihlâl eder mahi
yeti olup olmadığını incelemek mecburiyetinde
yiz. Bu hükümler Medeni Kanunun (i5'5 - oT)8 
nci maddelerinin vazıh hükümleri ihlâl edil
mektedir. Medeni Kanun mucibince bir kimse 
kendi lcvazımiyle başkasının arasında iıışaa'lta 
bulunur hüsnüniyet sahibi olursa o yeri temel
lük eder. Takdir edilen bedeli verir. İkinci 
hüküm; eğer bu şeraiti ihtiva etmez de yani 
hüsnüniyetle yapılmış olursa, eğerki, arsanın 
kıymeti binanın inşaatın kıymetirvlcn fazla 
arsanın1 kıymeti binanın, inşaatın 'kıymetinden 
fazla olursa ve fakat kal ri ! arsaya muzır ise yine 
o inşaata verilir. Binaenaleyh alelitlak başkala
rının arsaları üzerine hüsnüniyetle inşaatta bu-
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Umanların o yere temellük hakkı varken bu 
hükümle gecekondu evi yapmış olan bir vatandaş, 
o arsadan kıymeti haiz ve belediyenin veya 
onun sınırları içindeki Hazinenin veya Evka
fın veyahut Özel İdarenin bir arsasına sahiple
rinin muvacehesinde, huzurunda tasarruf etmişse 
ve şimdiye kadar kaldığına göre, huzurunuzda 
olduğunu kabul etmek zaruridir, bu hususta 
Temyizin içtihatları da vardır - bu kanunen 
hakkı tanınan bir vaziyette, seni atarız dernek 
hukuku müktesebeyi ihlâl eder. Bu cihetten 
bu maddenin yeri olmadığı gibi, esasen zaru
retle birisinin barınma ve diğerinin de yeni 
gelen bir vatandaş veya komşu veya hemşeriye, 
zaruri ihtiyacı dolayısiyle bir meskeııcik olarak 
bazı ufak tefek levazımı tedarik ederek, ben 
de kirasından intifa edeyim, hem de geçinmeme 
medar olur diye ikinci bir gecekondu yapmışsa, 
bir zarurete dayanılarak yapılmış olan bu ınes-
keni bugünkü durumu ile yıkmak, inşaatı teş
vik kanunu ve bugün koyduğumuz hükümlere 
pek de uygun düşmez. Onun için bu inşaatı 
Devlet muvacehesinde, memleket muvacehesinde 
özel idareler muvacehesinde yapmış olan ve 
bugüne kadar tasarrufuna göz yummak suretiyle 
müsaade ettiğimiz bu inşaatı, Türkçe tabiriyle, 
olup bittiği kabul edip birkaç evi olan vatan
daşa aynı şekilde arsa A-erip ev yapmasını temin 
etmek suretiyle hem buhranı önlemiş oluruz, 
hem de bu vatandaşların tasarruf hakkına ri
ayet etmiş oluruz. Onun için bendeniz madde
nin tamamiyle kalkmasını teklif ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ERGUN (Ankara) — Hulusi Oral arka
daşımızın, tasarının şimdi okunan maddesi hak
kındaki mülâhazalarına cevap vermek istiyo
rum. 

Arkadaşımızın teklif ve izah ettikleri hu
susları mülâhazatı hukukiye ile nasıl telif ettik
lerini anlamadığımı her şeyden evvel ifade et
mek isterim. (Doğru, doğru sesleri). 

Esasen bu keyfiyet mevcut kanunların hü
kümlerini ihlâl ile başlamıştır. Diz bu zaruri du
rumu, fiilî vaziyeti bir şekli kanuniye raptet
mek için bu tasarıyı hazırladık. Eski ahkâm
dan kendilerinin de çok iyi bildikleri bir hükmü 
hatırlatmak için şunu arzedeyim ki zaruretleri 
miktarı ile ölçmek lâzımdır. 

Şimdi'Devlete ait olsun, eşhası hususiyeyo 
alt olsun, Özel İdareye ait olsun kaçak olarak 

inşaat yapan vatandaşın durumu hakkı mük
teseple izah olunamaz. Binaenaleyh hüsnüniyet 
kaidesini de ele alsak nihayet bir vatandaş kâr 
ve kira mevzuunu düşünerek, birkaç tane ka
çak ev yapmışsa, bu kaçak evlerden yalnız za
ruret dairesinde bir tanesini kabul etmek ve 
diğerleri hakkında esasen hak ol-mıyan; bu iti
barla müktesep olması da düşünülemiyecek olan 
bir vaziyeti nazarı itibara almamak gerekir. 
müsaadeleriyle kendilerinden bu teklifte İsrar 
buyurmanıalarmı rica edeceğim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Birisini 
seçmek hakkı kime ait olacaktır"? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ERGUN ((Devamla) — Kendisine ait ola
caktır tamamen. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Kaçak diye 
söyledikleri evlere, kendilerinin muvacehesin
de, uzun luüddettenberi, ve belki Ankara kuru-
lalıdanberi tasarruf edenler vardır. Sayın Sözcü 
çok iyi bilirler ve o mevzuatın içindedirler, bun
lar eski tâbirle, hakkı karardır ve orayı işgal 
edenler suiniyet sahibi bile olsalar zaman aşırın 
müddeti zarfında ve sahibinin muvacehesinde 
tasarruf ederlerse Hazinenin de olsa, eşhasın da 
olsa, özel şahsiyetlerin de olsa o yeri alır. Ken
dileri çok iyi bilirler. İşte 20 - 25 sene evvel 
kurulmuş olan ve iki tane olan bu binanın 
hakkı kararını nasıl ihlâl ile yıkacaklar"? Yok
sa, bugün kaçak diye bu şekilde tavsif etmeleri 
son yapılan şeyleri ki, Medeni Kanunumuzda 
kaçak diye birşey yoktur ve böyle bir tâbir ve 
bir kelime yoktur ve kanuna giremez. Kaçak 
ne demektir? O bugünkü konuşulan şeylerdir. 
IVndenizce Medeni Kanunumuzun sarih hüküm
leri karşısında bu telif edilemez. İkisi de aynı 
zamanda yapılmış, şimdi diyoruz ki; ben sana 
birisi için hak veriyorum, ötekini sökeceksin 
diyoruz. .Fakat hakkı kanun verınişse bunu 
nasıl sökeceğiz? Sökmek için koyduğumuz hük
mün diğer hükmü ihlâl etmemesi lâzımdır. 

Yine kendilerine soruyorum? İktisabı müru
ruzamana ait 61)6, 6o7 maddeler kendilerince 
malûmdur. Bu müruruzamanı' kazanmış olan 
ve arsasına iki tane ev yapmış olan bir vatan
daşın evinin birini sökecekler midir? Mademki 
Medeni Kanunun zilliyedliği takdir hakkı var
dır, hüsnü niyet, suiniyet dâvalarını, mahkeme 
halledecektir. Ve kanun halletmiştir. Biz nasıl 
ihlâl ederiz. Onun içindir ki, Medeni Kanun ile 
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kabili telif olmıyan hükümler koyımyalım. 

Y^oksa Medeni Kanun hükümlerini kendileri 
çok iyi anlarlar, biz de kendileri kadar anla
maya çalışanlardanız. Takdir Yüksek Meclisin
dir. 

BAŞKAN — 7 nci madde hakkında bir de
ğiştirge önergesi yoktur. Maddeyi aynen oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler ... fötmiyenler ... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun yayımı tarihinden 
sonra ruhsatsız olarak başlanan yapıları derhal 
menetmeye ve yapılanları Belediye komisyo
nu karariyle yıktıramya Ankara Belediyesi yet
kilidir. Bütün yıktırmalarda masraflar enkaz 
bedelinden tahsil olunur. 

BAŞKAN — • Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

HAZİM BOZCA (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar; halen meriyette bulunan Be
lediye Kanunu, Belediye meclislerinin vazifele
rini sayarken ve yine yürürlükte bulunan Yapı 
ve Yollar ve İmar Kanunları da inşaattan bah
sederken Belediyelere ruhsatsız olarak başla
nan yapıları menetmek, yapılanları, Belediye 
Meclisi karariyle yıkmak hak ve vazifelerini 
vermiştir. Kanunların bu açık sarahati ve âmir 
hükümleri karşısında bu tasarıda yeniden bir 
hüküm tesisine lüzum yoktur. Bendeniz tasa
rının tümü görüşülürken, bunun abesle iştigal 
olduğuna işaret etmiştim. Sayın Sözcü, arka
daşımız bunun kanunun teyidi olduğuna işaret 
buyurdular. Bendeniz bunun üzerine imâli fik-
rettim, hukuk müktesebatımı yokladım, kanun
ların tedvininden tadilinden, ilgasından, tefsirin
den malûmatım var ama, maalesef kanunun te
yidi diye bir müesseseyi ilk defa işitmiş bulunu
yorum. (Sağdan, bravo sesleri). Kanunun te
yidi ne demektir? Bu çok korkunç ve kötü bir 
tâbirdir. Meclis hukuku hükümranisine dayan
mak suretiyle yapmış olduğu Kanunları herçi-
bâdâbat yürütür. Teyit demek yürümiyen bir 
kanun var. Şu suretle yeniden hüküm koyarak 
yürüteceğim demektir. Bence buna hiç lüzum 
yoktur. Bu Meclisin yapmış olduğu işleri ve 
Meclisi zaıfa düşürür. Bu itibarla müsaade bu
yururlarsa lüzumsuz olan bu maddenin, mevcut 
Kanunlarda âmir hükümler varken, kaldırılma
sını teklif ediyorum. Kanunların teyidi diye 
bir yol açmıyalım. Bu ilerde kötü geleneklere-
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vesile olur. Bu maddenin ilgası hakkında bir 
önerge takdim ediyor ve kabulünü istirham edi
yorum.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ER
Cİ UN (Ankara) — Efendim, llazim Bozca arka
daşımın- bu noktaya ait mülâhazalarını kanunun 
tümü konuşulurken cevaplandırmıştım. Kanu
nun teyidi diye bir müessese yaratmıyoruz şüp
hesiz. Ben onu belki izah sadedinde söyledim, 
izahatınım kısalığına versinler. 

Yalnız şunu hatırlatmak isterim ki; mevcut 
Yapı Yollar Kanunu, belediye vezaifine ait ka
nunlar mer'i iken bu mahalleler vücuda gelmiş
tir. Ve bugün 60 - 70 bin vatandaşımızın oturdu
ğu evler 'mevcuttur. Biz, komisyon olarak, Bü
yük Millet Meclisi olarak bu fiilî vaziyeti gördü
ğümüz için buna bir şekli kanuni vermek düşün
cesiyle bu müstesna hükümleri ihtiva etmek su
retiyle bu kanunu tedvin etmek üzereyiz. Bina
enaleyh buraya böyle bir hüküm koymakta bir 
mahzur yoktur, başka kanunda böyle bir hüküm 
mevcut olsa bile. Diyoruz ki, bu kanunun müs
tesna hükümleri vardır. Sonra bu kanunda ka
bul ettiğimiz müddetler vardır. Şimdi bu kanun 
hükümlerine göre mavi sahanın içinde ve dışın
da, yeni verilecek yerler birtakım müddetlere 
bağlandı. Şimdi bunu koymazsak bu tatbikatta 
esasen işlemekte olan ve böyle olması da lâzım-
gclen hükümlerle tearuz teşkil edecek bazı vazi
yetler tatbikatta belki hâsıl olabilir. Başka bir 

kanunda mevcut olan bir hükmün burada tekrar
lanmasında bir mahzur görmedik. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Mer'-
i kanunları tecil mi ediyoruz, Emin Halim bey' 
Onu lütfen açıkça söyleyiniz. 

EMÎN HALİM ERGUN (Devamla) — Ba
zı kısımlar mavi saha dışında kaldığı için üç se
ne sonra Yapı Yollar Kanununa göre işlem ya
pılır diye bir müddet tâyin ediyoruz. 

IİAZİM BOZCA (Afyon Karahisar) — Sa
yın sözcü arkadaşımızın beyanından, anlıyoruz 
ki, daha üç sene gibi bir müddet bu kanunları 
tatbik etmiyelim demek için bu maddeyi koyduk 
diyorlar. 

EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) — Ha
yır öyle değil., 

HAZÎM BOZCA (Devamla) — Bendeniz, 
öyle anladım,, eğer, böyleyse lütfedin ben bunu 
anlamak istiyorum. Kanunlar üç sene müddetle 
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tatbik edilmiyeeektir diyelim. Yoksa elimizde 
mevcut kanunlar varken yeniden bir madde ted
vin etmeye hiç de lüzum yoktur . Bu maddeyi koy
mazsak ne olacak? Belediye Yapı Yollar Kanu
nunu tatbik edecektir. Neden endişe ediyoruz? 
Eğer yıkılması lâzımgeliyorsa yıkılsın etendim.. 
Niçin bundan çekiniyoruz? Binaenaleyh önerge
min kabulünü istirham ediyorum. 

NEOATÎ E R D E M (Muğla) — Sayın arka
daş l a r ; üç sene zarfında ıslah edilmezse yıkı
lacak binalar ı k a n u n tâyin etmiş, o hükümler 
le bu sekizinci madde arasında hiçbir irtibat ve 
münasebet yok. Hususi hükümlerle harici bi
na lar ın yıkı lmıyacağı kanunen tesbit edil
miştir . 

Sekizinci maddeye gelince, madde şöyle 
baş l ıyor : Bu kanunun yayımı tar ih inden son
ra, . . . Mevzu hu . . Bu kanını neşrü ilan edil
d ik ten sonra ruhsats ız her kim yapı yapmak 
isterse belediye bunu menedecek. Yapılmış 
kısmı varsa, onları yıkacak, Bu kanunun neşri 
tar ih inden sonraki hülrçmü beyan ediyoruz. 
Binaenalyeh sekizinci maddenin hükmü, bugün 
mevcut oj-an mevzuat ımızda aynen mevcut tur . 
B u r a y a yazmak zait t ir , abestir , müs ta t ra td ı r . 
Husus i k a n u n u n ilişmediği umumi ahkâm ol
mak üzere mahfuz kalması lâzımgelen bir hük
mün t e k r a r ı n d a n ibare t t i r . Kanuncular , bizim 
anlayışımıza göre, çok t i t izdir , öyle t ek ra ra 
m e k r a r a gitmez. Şu k a n u n u okuyanlar ın , B. 
M. Meclisinin ahkâmı umumiyeti in kifayetli 
o lduğunu id rak edemediğine, haklı haksız za-
hip olması bizi endişeye düşürmekted i r . Bina
enaleyh bu maddenin yeri yoktur , kaldır ı lma
sı lâzımdır. 

Yüksek Başkanlığa. 
Arzett iğim sebeplere binaen sekizinci mad

denin kaldır ı lmasını teklif ederim. 
Afyon Milletvekili 

İTazim Bozca 

B A Ş K A N —• Sekizinci maddenin kaldır ı lma
sını istiyen .önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
Kabııl edenler... Ktnıiyenler... ö n e r g e kabul 
edilmiştir . Sekizinci madde tayyedilmiş! ir. 
Esk i dokuzuncu madde 8 nci madde olarak 
o k u n a c a k t ı r : 

M A D D E 8. — Bu kanuna ilişik hartada ma
vi çizgi ile taranan sahalar içerisinde Hazineye 

ait arazi bedelsiz, Hazinenin hususi malları ma
hiyetinde olan veya katma bütçeli dairelerle Özel 
idareye ait bulunan arazi ve arsalar ise vargı 
kıymetleri üzerinden ve bedeli faizsiz olarak on 
yılda, eşit taksitlerle ödenmek üzere Ankara Be
lediyesi namına devir ve tescil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen vat
ını:' 

İlk söz Ilulki Karagül le 'nindir . 
IH 'EKİ KARAOÜLIiK (Konya) — Arka

daşlar, bu sekizinci maddede katma bütçeli ida
relere ait arsa ve arazilerine kadar hüküm teşmil 
edilmektedir. Arza hacet yoktur ki, Vakıflar 
İdaresi katma bütçeli bir idare olmak itibariyle, 
bunların arasında tatbikatın şümul göstermesi 
de mümkündür . Halbuki, buna ben hukukan 
imkân görmemekteyim. Çünkü Vakıflar Kanu
n u n u n 11 nci maddesine ve medeni hukuk esas
larına ve bütün dünyadaki tesis hükümlerine gö
re vakıflar üzerinde Devletin mülkiyeti değil, 
Devletin hakkı teftişi vardır . Binaenaleyh Va
kıflar Kanununun 11 nci maddesinde sarahaten 
zikrcdildiği gibi vakti' gayrimenkullerde hususi 
mülkiyet hükümleri caridir. Hususi mülkiyet 
hükümleri cari olan yerde bir Devlet malı imiş, 
yahu t hususi idarenin imiş gibi bir taraflı tak
dir edilecek bedelle temlik ve tasarruf etmeye 
imkân yoktur. Bunlar , umumi hükümler daire
sinde; olsa olsa, istimlâk edilebilir. 

Bunun için bendeniz, bu maddeye «katma 
bütçeli dairelerle» ibaresinden sonra «vakıflar 
hariç» kelimelerinin konmasiyle bu vaziyetin 
bertaraf edilmesini teklif ediyorum, bunun için 
de bir önerge takdim ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN 
HAI/İM EROUN (Ankara) —• Arkadaşlardan 
evvel noktai nazarımızı söylersem, belki diğer 
arkadaşlar söz söylemeye lüzum görmezler. Mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü; komisyo
nun noktai nazarını söylersem belki diğer arka 
daşlar, söylemekten sarfı nazar ederler diyor, 
onun için, kendisine söz veriyorum. 

Dr. F A H R Î KCRTUI/UŞ (Rize) — İnşaal-
lalı bize uyacaktır. 

OEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HMİN 
HALİM EROUN (Devamla) — Erendim, Ko
misyonda vaziyeti tetkik ettiğimiz zaman, tasarı
nın bu maddesindeki katına bütçeli daireler içe
risinde, vakıflar hariç olarak düşünmüştük.. 
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Yalnız Ankara'da bu kanuna ilişik olan haritada 
mavi çizgi ile taranan sahalar içinde vakıf arsa 
bulunmadığı için bunu metne ilâve etmeyi lü
zumlu görmemiş idik. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ* (Rize) — Emsal 
teşkil eder, olmaz. 

EMlN IIALlM ERGUN (Devamla) — Mü
saade buyurun! arkadaşlarımızın Heyeti Umu-
miyeden evvel hattâ dün ve evelsi gün bize vâ
ki olan müracaat ve beyanları üzerine komisyon 
parantez içerisinde «vakıflar hariç» kelimesini 
zaten kanunun esas maksadına da uygun olduğu 
için maddenin metnine ilâve etmeyi kabul et
miştir. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Ben söz 
hakkından vaz geçtim efendim. Mesele yoktur. 

BAŞKAN — Hulusi Oral, ihsan Olgun, Tah-
takılıç siz de söz hakkınızdan vaz geçiyor mu
sunuz? 

(Vaz geçiyoruz sesleri) 
Şu halde maddeyi bu ilâve ile yüksek oyunuza 

sunacağım. Ondan evvel Hulki Karagülle arka
daşımızın takririni okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle izah ettiğim sebeplerden dolayı madde-

nin dördüncü satırındaki - Katma bütçeli daire
lerle - ibaresinden sonra (vakıflar hariç) kelime
sinin ilâvesini teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Hulki Karagülle 

BAŞKAN — Parantez içinde vakıflar hariç 
tâbirini koyacağız, komisyon da kabul ediyor. Bu 
değişiklikle maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde bu değişik
likle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanuna ilişik hartada 
mavi çizgi ile taranan sahalar içerisinde özel şa
hıslara ait arsa ve arazi bulunur ve bunlar bele
diyece sahiplerinin rızalariyle ' satınalmırsa bu 
yerler hakkında da bu kanun hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Söz jstiyen var mı? 
RAZI SOYER (Urfa) — Efendim; bende

niz de bu tasarının müzakeresine iştirak ettim. 
Kanunun münderecatı hakkında hiç bir itiraz 
yoktur. Yalnız harta hakkında bir iki kelime 
söylemekliğime müsaadelerini rica edeceğim. Bir
çok maddelerde kanuna bağlı hartadan bahsedi-
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liyor. Bu hartanın saha vaziyeti zamanla değiş
memesi için, bu tasarıya bağlanacak harta dos
yada hifzedilecektir. Binaenaleyh, hartanın köşe
lerinin o civarda bulunan sabit noktalarla tesbit 
edilmesini Belediyeden rica edeceğim. Bu kolay 
bir şeydir. Bunu fen memurlarına emrederlerse 
onlar bunu muayyen mesafelere, raptederler. Ve 
bu da ilelebet sabit kalır. Bunu rica edeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın mütalâası hak
kında Komisyonun bir diyeceği var mıdır? 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
FEHMİ ATAÇ (Gümüşanc) — Tatbikat ve ida
re işidir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre 9 ucu maddeyi Yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... 9 iVu madde ka
bul olunmuştur. 

MADDE 10. — Bu kanuna ilişik hartada 
belli edilen sahalar için hazırlanacak imar plâ
nında yürürlükteki kanunlarla yol, şerefiye ve 
kanalizasyon, su tesisleri hakkında konulmuş 
olan hükümlerle bağlı olmaksızın Belediye Mecli
since tesbit edilecek esaslar ve miktarlar uygula
nabilir. Bu madde hükmü ilk*tertiplemede beş 
yıl için caridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Onuncu 
madde kabul olunmuştur. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerine 
tevfikan yapılacak tahsis, temlik ve ipotek ve söz
leşme işlerine ilişkin bütün işlemler her türlü 
resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... 11 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarıya 12 nci madde olarak eklenmesi iste
nen bir önerge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle tasarıya: aşağı

daki 12 nci maddenin ilâvesini ve sonraki madde 
,. numaralarının ona göre düzeltilmesini teklif ede

rim. 
Maded 12. — Bu kanunun yayımı tari

hinden itibaren bir yıl içinde gerekli etüdlerini 
•bitirerek yukardaki maddelerde yazılı şartlarla 
tahsis ve temlik edebilecekleri sahaları belirten 
ve meclislerince onanmış olan hartalarını yap-
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tırmış bulunun beledi} elere de bu kanun hüküm
leri uygulanır. 

Bu kanun yayımı tarihinden sonraki inşaat bu 
kanun hükümlerinden faydalanamaz. 

İzmir Milletvekili 
Ekrem Oran 

EKREM OKAN (İzmir) — Efendim, bir ih
tiyacımızın mahsulü olarak kabul olunan bu ka
nundan, henüz krokilerini yapmıyan, yetiştire
miyor) belediyelerin de istifadesini temin etmek 
üzere takririnde şu maddenin eklenmesiui arz ve 
istirham ettim. Ancak İçişleri Bakam gayet 
haklı olarak kürsüden buyurdular ki: Eğer böy
le bir hüküm kabul edersek Yapı ve Yollar Ka
nununun imar noktasından kabiliyeti tatbikiye-
si kalmaz, yeniden birçok gecekondu evleri ya
pılmasını adeta teşvik etmiş oluruz. 

Bu gayet yerinde bir iddiadır. Binaenaleyh, 
şu endişeye meydan vermemek için arz ve tek
lif ettiğim maddenin sonuna, ikinci bir fıkra ek
ledim. O fıkra da : "Bu kanunun yayımı ta
rihinden sonra yapılacak inşaat bu kanun hük
münden faydalanamaz" hükmüdür. Binaena
leyh, artık İçişleri 'Bakarımın bu noktaya matuf 
olan endişelerine mahal kalmamıştır. Lütfen 
maddeye ilâvesi hususundaki ricamı kabul bu
yurmanızı Heyetinizden istirham ederim. Zan
nediyorum ki, Sözcü de buna muarız değildir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu hu
sustaki noktai nazarını izah etmişlerdir. 

Şimdi esas itibariyle arkadaşımızın öuerge-
shıi yüksek oyunuza sunuyorum; bu önergeyi 
nazarı itibara alanlar lütfen işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Önerge nazarı itibara alın
mıştı r. 

Komisyon maddeyi alıp üzerinde işleyecek 
mi"' Yoksa teklif edildiği şekilde aynen kabul 
ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMİN HA
LİM ERG UN (Ankara) — Aynen metni kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — O halde bu madde 12 nci madde 
olacaktır. Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE - Bu kanuna ilişik har
tada mavi çizgi ile taranan sahalar içinde kalıp 
ta, halen bir kamu hizmetinin görülmesine tah
sis edilen yerler, bu hizmetin-devamı süresince 
sekizinci madde hükmünden ayrışık tutulur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİM 13. — Bu kanun yayımı tarihinden 
başlıyarak on yıl süre ile yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — Söz var mı? (Yok sesleri). Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

i. — Dcmiryollar ve limanlar yapımı, için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4643 sayılı Kanunun birinci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları, rapor
ları (î/316) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
ist iyen var mı? (Ekseriyet yok sesleri). Şimdi 
acık oya arzettiğim kanun vesilesiyle çokluk 
olup olmadığı anlaşılacaktır. 

BAYINDIRLIK BAKAN 1 NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Efendim; yüksek heyetiniz mü
saade buyurursa bu tasarının müzakeresini 
bundan sonraki Birleşime bırakalım. Çünki tasa
rıya ilişik olarak muhalefet şerhleri vardır. Bu 
şerhlerin gerekçelerini tetkik ediyorum. Heye
ti Oelileye mufassahın malûmat vermek için bu 
totkikatııı sonunu almamız ieabetmektedir. 

5. — Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli lAmanı-
nın yapımına dair olan 2214 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılması, hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Ko
misyonları raporları (L/317) 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Bundan sonraki mad
denin de aynı şekilde gelecek Birleşime bıra
kılması lâzımdır. 

BAYİNDİRLİK BAKANI NİHAT ERİM 
(Devamla) - - Evet, o maddenin de gelecek Bir
leşime bırakılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN -.— Arkadaşlar; gerek bu tasarının 
gerekse bundan sonra, gelen tasarının gelecek 
Birleşimde görüşülmesini Bayındırlık Bakanı iş
lemiştir. Bu tehiri kabul buyuranlar... Etini-
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yenler... Bu tasarıların gelecek Birleşimde görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

6. — Ortaöğretim okullarında yardımcı öğ
retmen çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Ka
nunun 4504 sayılı Kanunla, değiştirilen 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/321) [11 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı! Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
kabul edilmiştir. 

Ortaöğretim okullarında yardımcı öğretmen ça
lıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Kanunun 
4504 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi

nin değiştirilmesi hakkında Kanım 

MADDE 1. — 20 . X I I . 1934 tarihli ve 2624 
sayılı Kanunun 27. X I I . 1943 tarihli ve 4504 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Yardımcı öğretmenlerin vasıfları, tâyin şart
ları ve aylık ücretleri Bakanlar Kurulunca be
lirtilir. Bunlardan lise öğrenimi veya ona denk 
bir öğrenim görmüş olanlara verilecek ücretler, 
ayda 175, yüksek öğrenim görmüş olanlara da 
225 liradan çok olamaz. Bu ücretler tatillerde 
kesilmez. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

7. — Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 

[1] 154 sayıh basmayazı tutanağın somunda
dır. 
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4585 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Bayındırlık Komisyonları raporları (1/287) 
[1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere .geçilmesini yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Belediye Yapı vs Yollar Kanununun banı mad
delerinin değiştirilmesine dair 4585 3ayılı Ka

nuna ek Kanun 

MADDE 1. — 4585 sayılı Kanunun geçici 
maddesinde yazılı süre 1952 yılı sonuna kadar 
uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
Oy vermeyen arkadaş varsa oylarını kullan

sınlar... 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık oy sonucunu arzediyorum : 
Ankara Belediyesine, arsa ve arazisinden 

belli bir kısmını mesken yapacaklara 2490 sayılı 
Kanun hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen 
şartlarla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hak
kındaki kanun tasarısına (205) arkadaş iştirak 
etmiş ve (205) kabul etmek suretiyle oy ver
mişlerdir. Muamele tamam değildir, çoğunluk 
yoktur, önümüzdeki Birleşimde tekrar oya ko
nacaktır. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati 1 18,45 

fi] 157 saydı basmayazı tutanağın sunanda
dır. 
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D Ü Z E L T İ Ş 

Birleşim Sahifr 

(İS 

Baslık Sütun 

140 Sunuklar ve telgraf
lar 

Yanlış Doğru 

Gösterdiği yakın ilgiden Gösterdiği yakın ilgiden 
dolayı duydukları sevinci dolayı duydukları se-
belirten telgrafa Başkan- vinci belirten telgraf 
lıkea gereken karşılık ve
rilmiştir. 

»»•« 

Ankara Belediyesine, arsa ve arazisinden belli bir kısmını mesken yapacaklara 2490 sayılı Ka
nun hükmüne bağlı olmaksızın ve muayen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hakkındaki 

kanuna verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk olmamıştır.) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçiu 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katılm ıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

465 
205 
205 
247 

13 

[Kabul edenler] 
Fakiho öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasilı Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlıı 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şerernetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Komik 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

Nurettin Ünen 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
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ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Oölo 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlıı 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer üanbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip Kemal Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
(II..Eyüp Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demir elli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 

'Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar » 
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Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akit' Eyidoğan 
Aziz Sanıih îlter 
Şerafettin Karacan ' 
Zilini Orhon 
Abdurralıman Sürmen 

KASTAMONU 
Di*. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki' Tümtürk 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıvanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Milat Şakir Altan 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkim 
Tevfik Fikret Sil ay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
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Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hilmi özterhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Gl. Kiazmı Sevüktekin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
As un Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hal id Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Reiik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
I lüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörtiker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Diblan 

Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Gezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
l^eyzi Eken 
Recai Güreli 
Galib Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Da niş, Eyiboğlıı 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Haif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK . 
Sin asi Devrin 
Nuri Tarhan 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Ol. Sadık Al doğan 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
AH Kemini Yiğitoğlu 
(t.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Alay (1.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
îhsan Ezğü 
îsmet tnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Nurullah Esat Sunıer 

AYDIN 
Gl. Kefet Aîpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Oi'gl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Uzuzçaç-
şılı 

BİLECİK 
Memdııh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Forudun Fikri Düşün
sel. (Bask. V.) (î.) 

BİTLİS 
Arif özdemir (I.) 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 
'îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 
(t.) 

BURSA 
Zehra Budunç 

Fahri Bük 
Mustafa Fehr»ı İ G erceker 
(D 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlıı 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik lienda 
(t.) 
GL Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Fjrem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Nnim Atalay (t) 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (I.) 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
.Reşad Aydınlı 
Dr. İlimdi Berkimin (î.) 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç. 
Cnvit Ekin (Bakan) 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahaıtin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Falı ri K a rakay a (I.) 
Hasan Kişioğlu (î.) 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

Behçet Kemal Çağlar 
Sabit. Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya 
Uaif Dine (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kooagimcy 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
îsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Em i u Sazak 

GAZlANTEB 
Cemil Said Barla s 
(Bakan) 
Dr. Abdurrahman M 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar (1.) 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzını Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var 
Enis Akaygen 
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Ali Rıza Arı 
Cihad Balıan 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Geleu-
beğ 
Dr. Akil Muhtar özden 
a.) 
Recep Peker (i) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tanrıövor 
(i.) 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adnlnn (Bakan) 
Benal Nevzat Anman 
(t) 
Münir Birsel 
Sami. Gülcüoğlu (1.) 
Atıf inan 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kanıran örs 
Hasan Âli Yücel (î.) 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Bsad Oktay (i.) 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugae 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın.. 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkun 
Ham di Çelen 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 

I Ömer Taşçıoğlu 

1 

I ek 
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Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
îsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sah ir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
îsmail Rüştü Aksal 
Dr. F. Şerefettin Bürgo 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Öl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün-
dnr 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Memduh tspartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ'ı 
Atıf Esenbel 

Mustafa Naim Kara-
köylü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal (1.) 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(î.) 
İsmail Ertem (1) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Ya^ar Özey (İ.) 

MARAŞ 
Di'. Kemali Beyizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpay a 
Rıza Ertan. (1.) 
Abdülkadir Kal av 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
I3ari Dedeoğlu (1.) 
Halıd Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
jiaııuu Yalman (I."! 
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RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
d.) 

Fuad Sirıııen (Bakan) 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Eteni İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtir Yavuz 

v SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Mııttalip Öker 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 

ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu (1.) 
Refik Ahmet Sevengil 

* TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day 
Hamdı Orhon 
Hasan Saka (Başba
kan) 
Ali Sarıaiioğlu 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Vasfi Gerger 

VAN 
İbrahim Arvas (I.) 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
İhsan Olgun 

ZONGULDAAK 
Ismai! Ergeııer 
Kmiıı Erişirgil (Bakan) 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Sabrı Koçcr 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

I Açıh Milletvekillikleri I 
Ankara 
Aydın 
Bolu 
Erzincan 

1 
1 

•- 1 
1 

Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
1 

Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 

1 
1 
1 
1 

Yozgad 1 
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S. Sayısı: 154 
Ortaöğretim okullarında yardımcı öğretmen çalıştırılması hakkında 
2624 sayılı Kanunun 4504 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Büt

çe Komisyonları raporları (1 / 321) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü ^ 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/1009, 6 - 1062 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . III . 1948 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan ortaöğretim Okullarında yardımcı öğretmen çalıştırılması 
hakkındaki 2624 sayılı Kanunun 4504 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair olan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

4504 sayılı Kanun çıkarıldığı zaman yardımcı öğretmen ücretlerinin en yukarı haddi 3656 sa
yılı Kanunun 30 lira maaş tutarı olan 86 liraya göre tespit edilimş, halbuki sonradan 4988 sa
yılı Kanunla aynı maaşın tutarı 225 liraya çıkarılmış olduğundan yardımcı öğretmen ücretleri de 
o nisbette çoğaltılmak üzere bağlı tasarı hazırlanmıştır. 

Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığının 1948 Bütçesinin 561 nci bölümünün 2 nci (öğretmen 
ders ücretleri) maddesinde, yeter miktarda ödenek vardır. 

( S. Sayısı : 154 ) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 3 . V . 1948 

Esas No. 1/321 
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teessir eden sakat bir usul olduğu ve öğretmen 
okullariyle Eğitim Enstitülerinden yetersayıda 
öğretmen yetiştirildiği de öğrenilmiş bulundu
ğundan yardımcı öğretmen kullanma usulüne 
biranönee nihayet verilmesinin yerinde olaca
ğına raporumuzda işaret etmeyi faydalı mülâ
haza etmiştir. 

Ayniyle kabul edilen tasarı, Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 
R, Erten M. Eriş F. Öymen 

Amasya 
A. Ey mir 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
Dr. M. T. Simer 

Eskişehir 
A. Oğuz 
Kocaeli 

Dr. F. Ş. Bürge 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Konya 
S. Çumralı 
Yozgad 
8. tçöz 

Ankara 
C. Gölet 
Balıkesir 
E. Altan 
Eskişehir 
Muhalifim. 

//. Poltakan 
Kırşehir 
.5. Torgut 

Niğde 
R. Gürsoy 

Konya 
M. A. Binal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orta öğretim okullarında yardımcı öğretmen ça
lıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Kanunun 4504 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 20 . XII'. 1934 tarihli ve 2624 
sayılı Kanunun 27 . XII . 1943 tarihli ve 4504 
sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Yardımcı öğretmenlerin vasıfları, tâyin şart
ları ve aylık ücretleri Bakanlar Kurulunca belir
tilir. Bunlardan lise öğrenimi veya ona denk 
bir öğrenim görmüş olanlara verilecek ücretler 
ayda 175, yüksıek öğrenim görmüş olanlara da 225 
liradan çok olamaz. Bu ücretler tatillerde kesil
mez. 

MADDE 2. *— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 

Adalet Bakanı 

içişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
//. İV. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
Gülek 

Sağlık ve Sos. Y. B. 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
M. N. Gündüzalp 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel B. 
$. Adatan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Ve Dışişleri B. V. 

T. B. Balta 

( S. Sayısı : 154 ) 



. Sayısı: 157 
Belediye yapı ve yollar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 4585 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri ve 

Bayındırlık Komisyonları raporları (1 /287) 

T. ('.. 
Başbakanlık 22 . XII . 1947 

Muamelât (I em el Müdürlüyü • 
T et kik Müdürlüğü 

Hat/%: 7 /. - 953, il - 3287 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4585 saydı Belediye Yapı ve Yollar Kanılınınım bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanuna A 
olup Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca. 15. XI I . 1947 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikle sunulduğunu saygılarımla 
ar/ederini. 

Başbakan 
Hasan Maka 

Gerekçe 

Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 4585 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinde: 
(Kesini ve hususi bütün yapıların proje ve inşaatı nevi ve ehemmiyet ve büyüklük derecelerine gö-

re fen adamlarının nezaret ve mesuliyeti altında yapılır. 
Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar, fen memuru ve ehliyetli kalfalardan ibaret olan 

tc^i ve meslek adamlarının herbirinin ellerine yapının nevi, ehemmiyet ve büyüklüğüne göre hangi 
binaların mesuliyetini kabul ve deruhde edebileceklerini ve salâhiyet derecelerini gösterir Nafıa Ve
kâleti tarafından tesbit edilecek esaslar dairesinde birer vesika verilir. 

Ehliyetli inşaat kalfaları yetiştirmek maksadiyle ieabeden yerlerde Nafıa Vekâletince kurslar 
açılır). 

4585 sayılı Kanunun geçici maddesinde de: 
(18 nci muaddel maddede yazılı ehliyetli kalfa buluntuıyan yerlerde; bu ehliyeti haiz kalfalar ye-

tişinceye kadar, yapı nezaret ve mesuliyetini deruhde edecek olanlara, kabiliyetleri derecesine göre 
ve 1947 takvim yılı sonuna kadar muteber olmak üzere, Nafıa Vekâleti Tarafından muvakkal birer 
ehliyetname verilebilir) yazılıdır. 

Bu geçici madde hükmüne göre şimdiye kadar muhtelif şehir ve kasabalarımızda, yapı kalfalığın
da çalışmış olan 403 kişiye müracaatları üzerine ve mahallî Belediye ve Bayındırlık Müdürlükleri 
vasıtasiyle yaptırılan incelemeler neticesinde muvakkat ehliyet belgeleri verilmiş bulunmaktadır. Di
ğer taraftan kalfalık kurslarının açılması için teşebbüslere geçilerek bu kurslarda gösterilecek bilgi
lere mahsus kitaplar hazırlanmıştır. Bu hususta ilkönce sanat ve meslek okullarımızın kitapların
dan ve mevcut diğer yardımcı teknik eserlerden faydalanması üzerinde tetkikler yapılmış ise de bu 
kurslardan güdülen amaca ve kurs müddetine göre bu gibi kitapların oldukça tafsilâtlı ve nazarî 
oldukları anlaşılmış olduğundan kursta gösterilecek bilgilerin mahiyet ve müfredatı tesbit edilerek 
bu amaca uygun özel kitapların yeniden yazdırılması ve bastırılması zarureti hâsıl olmuştur. Uzun 
ve esaslı bir tetkik ve mesaiyi icabetti ren bu işin tam anı l an m ası ancak 1947 yılı sonunda mümkün 
olabileceğinden kalfalık kursları 1948 yılından itibaren açılabilecektir. Muvakkal ehliyet belgesi 
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alan kalfaların hepsinin kurs görebilmeleri için ise - her yerde aynı zamanda kurs açılması mümkün 
olarmyacağı gözönüne alınarak - enaz iki senelik bir zamana ihtiyaç vardır. Halbuki sözü cditen 
ehliyet belgelerinin kanunda yazılı müddetleri 1947 yılı sonunda bitmektedir. 

Şehir ve kasabalarımızda kalfalar vasıtasiyle yapı yaptıran kimselerin zorluklara duçar obuaları 
ve yapı kalfalarının sanat ve meslekleri dâhilinde çalışma ve kazançlarına set çekilmesi gibi mahzur
ları önlemek üzere kalfalara verilen muvakkat ehliyet belgeleri müddetinin 1949 yılı sonuna kadar 
uzatılması uygun ve faydalı olacağı düşünülerek bu maksadı sağlamak üzere ilişik kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu ':•••••,&?. ^' ' - > 2, VI 1948 

Esas No. 1/287 ..&£.;•.. 
Karar No. 21 %' 

Yüksek Başkanlığa 

45#5 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nuna ek olup Bakanlar Kurulunun 10. XII . 
1947 tarihli karariyle Yüksek Meclise sunulan 
tasarı içişleri Komisyonunda incelendi. 

Hükümetin gerekçesinde gösterilen mucip 
sebepler varit görülerek tasarı oy birliğiyle ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
içişleri Komisvonu 

Başkanı 
Tekirdağ 

'. Uy had in 
Katip 
Kocaeli 
C. Aksu 

Bolu 
/. Yalçm 

Muş 
H. Onaran 

Başkan V. 
Çoruh 

A. T üzün 

Antalya, 
fi. Kaplan 

Çorum 
H. Karafakıoğlu 

Siird 
L. Yavuz 
Yozgad 

/. Olgun 

Sözcü 
Kars 

A. lyidoğan 

Balıkesir 
F. Tiritoğht 

Kayseri 
F. Apaydnı 

Tok ad 
A. 0. Pekel 

f<\ <*..vı--.ı • 157 \ 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. : 1/287 
Karar No. : 8 

Yüksek 

(Belediye yapı ve Yollar Kanunu) nun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4585 
sayılı Kanuna ek olarak Bakanlar Kurulunca 
hazırlanıp Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan kanun tasarısı; Yüksek Başkanlıktan 
Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonu
muz da Bayındırlık Bakanlığı temsilcisi huzıı-
riyle tasarıyı incelemiştir. 

4585 sayılı Kanunun 18 nci maddesi; Bele
diyeler sınırı içinde yapılan inşaatın teknik 
icaplara uygun bir şekilde yapılabilmesini te
min maksadiyle bunların proje ve inşaatının 
nevi ve ehemmiyetlerine göre yüksek mühen
dis, yüksek mimar mühendis, mimar, fen me
muru ve ehliyetli kalfalar tarafından yapılma
sını ve ehliyetli inşaat kalfaları yetiştirmek 
için de Bayındırlık Bakanlığınca icabeden yer
lerde kurslar açılmasını sağlamaktadır. 

Aynı kanunun geçici maddesinde ise : 
On sekizinci maddede yazılı ehliyetli kalfa

ların bulunmadığı yerlerde, bu ehliyeti ha
iz kalfalar yetiştirinciye kadar yapı nezaret 
ve mesuliyetini deruhte edecek olanlara kabili
yetleri derecesine göre ve 1947 takvim yılı so
nuna kadar muteber olmak üzere, Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından muvakkat birer ehliyetna
me verileceği kaydedilmektedir. 

Memleket dâhilinde gerek resmî ve gerek 
özel mahiyetteki inşaatın her bakımdan selâ
meti 4585 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 
tam ve kâmil olarak tatbıkına vabestedir. Bil
hassa deprem bölgelerindeki yapılarda bu ka
nun hükmünün tatbikındaki ehemmiyet aşikâr
da'. 

Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, 
mimar, fen memuru ve ehliyetli kalfaların ye
tiştirilmesi Millî Eğitim Bakanlığının görevle
ri arasında olduğu ve bu maksatla Teknik Üni
versite, Güzel Sanatlar Akademisi, Mühendis 
Okulu, Teknik Okul ve Yapı Usta Enstitülerinin 
kurulduğu malûmdur. 

Ancak yurt içindeki yapı haemına göre bu 
elemanların ve bilhassa ehliyetli kalfaların kâ-

VI . 1948 

Başkanlığa 

fi miktarda olmadığı keyfiyeti de bir hakikat-
tiır. 

Bu kifayetsizlik karşısında; yürüyen yapı 
işlerinin selâmeti 4585 sayılı Kanunun geçici 
maddesiyle bu ihtiyacı mümkün olduğu kadar 
karşılamak suretiyle temin edilebileceğinde 
şüphe yoktur. 

18 nei maddede derpiş edilen ve 1947 senesi. 
sonuna kadar açılabileceği teemmül edilerek 
geçici maddede buna göre bir hüküm konul
muş olan ehliyetli kalfa kurslarının bugüne ka
dar açılamamış bulunduğu, ve bunun da bu 
kurslarda okutulacak meslek kitaplarının an
cak hazırlanabilmesinin âmil olduğu 4585 sayı
lı Kanunun geçici maddesi hükmüne göre şim
diye kadar 403 kalfaya ehliyet verilmiş ise de 
memleket içindeki iş ölçüsüne göre bu mikta
rın ihtiyacın ancak %20 sini karşılıyabildiği 
anlaşılmaktadır. 

Yapı Usta Enstitüleri vasıtasiyle ehliyetli 
kalfa yetiştirilmesi Millî Eğitim Bakanığı gö
revleri arasında bulunduğu aşikâr olmakla 
beraber, 4585 sayılı Kanunun 18 nci madde
siyle ehliyetli kalfa kurslarının açılması ve ge
çici maddesi hükmüyle de mevcut kalfalara 
ehliyet verilmesi suretiyle belediyelerin ehli
yetli kalfa ihtiyaçlarına bir yardım maksadı 
görüşüldüğüne de şüphe yoktur. 

Belediyelerin ve bilhassa deprem bölgeleri
nin bugünkü Bayındırlık faaliyetindeki ihti
yaçları gözönünde tutularak Yapı Usta ensti
tülerinin ihtiyaca yeter miktarda ehliyetli kal
fa yetiştirme görevine gereği kadar hız veril
mesi bu işin rasyonel bir hal çaresi olmakla 
beraber buna bir yardım maksadiyle ve 18 nci 
madde hükmüne göre Bayındırlık Bakanlığınca 
tesis edilecek ehliyetli kalfa kurslarının da bir-
anevvel açılması için teşebbüse girişilmesinin 
lüzumuna Komisyonumuz kaani bulunmakta
dır. 

Bu ihtiyaçlar bu suretle esaslı bir şekilde 
karşılanıncıya kadar yapı işlerinin büsbütün 
başıboş ve ehlivetsiz kalfalar elinde kalmamasını 
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[emin maksadiyle Ifiikümct insans ında 11)48 

senesi sonuna kadar uzatılmış, olan geçici mad
de hükmünün 11)52 senesi sonuna k a d a r uza-
lı lmasnıda Komisyonumuzca mullak l'aide mü
lahaza, edilmi; ye l lükümel insansının İni şe
kilde değiştirilmesi şarl iyle kabulüne çoğun
lukla ka ra r verilmişi ir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bayındırlık Ko. Başkanı Sözcü Kâlip 

Trabzon Ankara Konya 
, S. Doy II. Biirekri /.'. Kıd 

Bursa İsparin Kars 
S. T. Arsal K. Aydur A. S. İller 

Kocaeli M araş Niğde 
.1 . F. Abasıyanık II. B. Tanhut /. h\ Soyer 

Hükümet teklil 
niıı kabulüne la 

raflarını. 
Sanısını Tunceli Url'n 

T. Kal kan ••/• T<tu K. Soyer 
Niğde Konya 

// . Meıu/i Ih: S. Irmak 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F ! 

Belediye Yapı ve Yollar Kanmıunum bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair 4585 saydı Ka

nuna ek Kanun I asar ısı 

MADDK 1. --• 4585 sayılı Kanunun geçici 
maddesinde yazılı süre 104!) yılı sonuna kadar 
uzatılmıştır. 

M A D D E 2. 
yürür lüğe girer. 

M A D D E M. 
yü rü tü r . 

Başbakan 
/ / . Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Eenda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Iie§al S. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Fkin 

Cıümrük ve Tekel Bakanı 

Bu Kanım yayımı tarilıinde 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

*S'. Devrin 
İçişleri Bakanı 
M. II. Göle, 

Maliye Bakanı 
II. N. Keşmir 

1 i ay tndırlık Bakan ı 
Oülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 
Tar ım Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

.Sı. Koçak M. N. Gündüzalp 
(Çalışma, Bakam 

7». K. Balta 

I \ A Y INI) 111\ i l i v K () M İ S Y () NU N İIN I) E d i S 
Tİ Fil Sİ 

Belediye Yapı ve Yollar Kanununun bazı ma-d-
delerinin <!<•() iş t i tünlesin e dair 4585 saydı Ka

nuna eh kanun tasarısı 

M A DDK 1. 4f>Sf) sayılı Kanunun geçici 
maddesinde yazılı süre l!)f)2 yılı sonuna kadar 
ıızal ılımşl ir. 

MA DDK 2. llükümel in 2 nei maddesi ka 
bul (edilmiştir. 

MADDK ,">. Hükümetin .'! ncii mndd<vsi ka 
bul edilmiştir, 
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