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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Manisa Üyesi Emin Açar; Amerika Birleşik 
Devletlerinin Türk Ordusuna yapmakta oldu
ğu petrol yardımının kesileceğini işittiğini ve 
bunun ölenmesi için gerekli teşebbüslerin alın
ması lüzumunu belirtti. 

Üyelerden Şuad Hayri Ürgüplü, Zeki Ar
san, Kâzım Yurdakul, Sakıp önal, Osman Cev
det Erkut ve Mehmet İlkuç&n'a izin verilmesi 
ve 

Hastalığı dolayısiyle 2 aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Zeki 
Ars'an'a tahsisatının verilebilmesi hakkındaki 
Başkanlık tezkereleri okundu ve kabul olundu. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 po
zisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkındaki kanun tasarısı ikinci defa açık oya 
sunuldu ve tasarının kanunluğu kabul edildi. 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkeine'nin 192, 202, 
206, 207, 

Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligU'in 208, 

Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'm 214 ve 
Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın 

215 sayılı sözlü sorulan, ilgili Bukanlar ha
zır bulunmadıklarından, gelecek birleşime bıra
kıldı. 

İstanbul Üyesi Berç Tııran'm, Devlet De
miryolları ve Raybank'm müştereken kurduk
ları Raynimens Şirketine dair sözlü sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Ilısın Şeref Dura cevap verdi. 

Tapulama kanunu tasarısının tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 12 . 9 . 19GÎ 
Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzen? 
Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekiii 
Sırrı Atalmj 

Kâtip 
Sivas 

Kâtip 
Amasya 

Macit Zer 

Ahmet Çekemoğln 

en 



BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTtPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 
* 

BAŞKAN — 108 nei Birleşimi açıyorum. 

2. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Soruları görüşeceğiz. 

/. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul tiyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve •mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, sözlü sorusu ve Başbakan adına Maliye Ba
kam Ferid Melen'in cevabı (6/192) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevabı Maliye 
Bakanı verecektir, soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
dilerim. 

İstanbul Senatörü 
Rifat öztürkçinc 

1. Plân i<;in sarf* edilen para bütçe ile koor-
dine edilmiş midir? 

2. 1960, 1.961, 1962 ve 1963 yıllarında yatı
rını için ayrılan paralardan ne miktarı fiilî ya
ni fizikî yatırıma ne miktarı da personel ücretine 
harcanmıştır? 

3. Bu personel nerede çalışır ve nereden üc
retini alır? 

4. Nerelere ne kadar yatırım yapılmıştır? 
5. Plânın kontrolünü hangi Bakanlık yapar? 
6. Harcama yetkisini bütçe ile Hükümete 

veriyoruz, fakat Hükümet bu parayı nereye ve 
ne miktarını sarf ettiğine dair plândaki yeri ve 
tatbikatı nedir? 

Başbakandan ikinci sorusu : 
1. Basın İlân Kurumu; 195 sayılı Kanuna 

uygun olarak mı teessüs etmiştir? 

2. Gazete ve mecmualara tahsis edilen ilân
lar hangi kıstasa göre ayarlanmaktadır? Ve bu 
tevziat işini Kurumda hangi memur deruhde et
mektedir? 

3. Basın İlân Kurumunda çalışan personele 
verilen ikramiye tevziinde gösterilen hususlar ne
lerdir? Kimlere kaç defa ve ne miktar ikramiye 
verilmiştir? 

4. İstanbul - Ankara - İzmir'de Basın İlân 
Kurumunu kimler deruhde etmektedir? Kuruma 
alınmadan önceki vazifeleri ne idi, maaş veya üc
retlerinin mükayesesiyle yapılan zamlar hangi 
esasa göredir? 

5. İzmir ve Ankara'dan İstanbul'a Yönetim 
Kurulu toplantısı için hangi temsilciler gönderil
mektedir ve bu temsilcilere ödenen yevmiye ve 
harcırah miktarı nedir? 

6. Bir senelik basın ilân tutarı kaç milyon 
liradır? 

7. İşlemez durumda olan bu Basın İlân Ku
rumu Kanununun değiştirilmesi hususunda Hü
kümetimizin düşünceleri nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın Melen bu suale de cevap 
verecek misiniz? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Efendim, birinci suale değil, ikinci suale cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Birinciye değil, ikinci suale ce
vap vereceksiniz. O halde ikinci suali okutuyo
rum. 
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O. Senatosu B : 108 
(Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat I 

Öztürkçine'nin sorusunun ikinci bölümü tekrar I 
okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA MALÎYE BAKANI 

FERİ D MELEN —- İstanbul Senatörü -Sayın Ri
fat Öztürkçineîıin 195 sayılı Kanunla ilgili ola- I 
rak Başbakanlıktan sorduğu suale sırasiyle ee- I 
vap arz ediyorum. I 

T - Basın - İlân Kurumu 195 sayılı Kanuna I 
uygun olarak kurulmuştur. I 

Kurumun gazeteciler, meslekî teşekküller ve 
üniversite mensuplarından mürekkebolmak üzere 
31 kişilik bir Genel Kurulu, 4 üye ve bir Genel I 
Müdürden ibaret biı Yönetim Kurulu, 3 denetçi- I 
si ve halihazırda 84 memuru vardır. Memurların I 
34 ü Genel Müdürlükte, 48 i 10 şubede çalışmak- I 
tadır. 

Kurumun sermayesi 2 185 000 liradır. Gelir- I 
leri resmî utlulardan aldığı % 10 - 15 komüsyon- I 
dan ibarettir. I 

1961 yılında 344 812; 1962 yılında 1 118 624 
lira kâr etmiştir. I 

İT - 195 sayılı Kanuna göre ilânlar : I 
1) Resmî ilânlar, I 
2) Mecburi aracılığı gerektiren ilânlar, I 
3) Hususi ilânlar, I 
4. Ecnebi memleketlerden verilen ilânlar ol- I 

m ak üzere 4 e ayrılmaktadır. I 
ilânların gazete ve mecmualara tevzii, 14 sa- I 

yılı Kurum Genel Kurul kararı esaslarına göre I 
yapılmaktadır. 

İlân tevziinde, İstanbul, Ankara ve izmir'de 
yayınlanan gazeteler için gazetede çalıştırılan 
personel ve işçilerin aylık ücret tutarı, diğer yer- I 
terdeki gazetelerde, gazetelerin yüzölçümü esas 
olur. (45 cm" den aşağı gazetelere ilân verilmez). 

Mecmualara ise ilân veren resmî teşekkülün 
arzusu göz önünde tutularak, derginin nevi, fiilî 
satış tutarı nazara alınmak suretiyle ilân veril
mektedir. 

ilân tevziini yukardaki esaslara göre Kurum 
şubeleri yapmaktadır, 

III - İkramiye tevzii Kurum Yönetmeliğinin 
52 nci maddesine göre yapılmaktadır. Çalışmala
rında fevkalâde gayret gösteren ve işinden ve
rim sağlanan memurlara ikramiye verilmektedir. 

1961 yılında bütün memurlara, 1962 de 72, 
1963 te 8 memura ikramiye verilmiştir. I 

12 . 9 . 1963 O : 1 
IV - Kurum memurlarının kadroları Kurum 

Genel Kurulunca tesbit edilmekte ve bu kadro
lara Yönetim Kurulu kararı ile tâyin yapılmak
tadır. 

Kurum (İenel Müdürü Sabahattin Selek'e 
halihazırda 5 400, istanbul Şubesi Müdürü Ce
lâl Altunıgay'a 2 474, Ankara Şubesi Müdür Ve
kili Turhan Doğannur'a 1 462, izmir Şubesi Mü
dürü Talât Nural'a 1 574 lira brüt aylık öden
mektedir. 

Genel Müdür Sabahattin Selek'in eski mesle
ki askerlik ve gazeteciliktir. İstanbul Şubesi Mü
dürü Celâl Altugay emekli subaydır, evvelce 
maaşına denk bir maaşla Birfabtaş Şirketinde 
çalışmıştır, izmir Şubesi Müdürü Talât Nural, 
emekli subaydır, evvelce serbest çalışmıştır. An
kara Şubesi Müdür Vekili Turban Doğannur, li
se mezunudur, daha önce Ankara Şeker Fabrika
sında çalışmıştır. 

V - Ankara'dan Yönetim Kurulu toplantıla
rına, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı (Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı) İç Basın Müdürü 
Gültekin Samancı iştirak etmektedir. 

Kendisi 1961 yılında 28; 1962 yılında 45 ; 

1963 yılında 21 toplantıya iştirak etmiştir. 
Adı geçene, yevmiye ve yol masrafı olarak 

1961 yılında 7 465, 1962 yılında 10 260, 1963 
yılında (13 Hazirana kadar) 3 675 lira öden
miştir. 20.10.1962 den sonra ikamet yevmiyesi 
ödenmemektedir. 

VI - Kurumun aracılığı ile verilen ilânların 
yıllık tutarı 22 793 055 lira olup, ayda 1,5 - 2 
milyon liralık ilân verilmektedir. 22 milyon lira
lık ilânın 17 milyonunun resmî ilânlar, 3,5 mil
yonunun mecburi aracılığı gerektiren ilânlar, 
900 bin lirasını hususi, 420 bin lirasını da, ecnebi 
memleketlerden gelen ilânların bedeli teşkil et
mektedir. 

VU - Basın İlân Kurumunun Hükümet adı
na denetlenmesi, 23.9.J962 tarih ve 6/322 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığıma tevdi 
edilmiştir. 

Basın - İlân Kurumunun işlemleri Maliye mü
fettişleri tarafından tetkik edilerek görülen nok
sanlıklar hakkında tanzim edilen rapor, raporda 
gösterilen hata ve noksanlıkların ikmali için, 
10.7.1963 tarihinde Kurum Genel Kurul Baş
kanlığına ve Kurum Genel Müdürlüğüne tebliğ 
edilmiştir. 
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C. Senatosu B : İC 
Tanzim edilen raporda, bilhassa, 
1) Kurum memurlarının salâhiyet ve mesu

liyetlerini gösterir bir talimatnamenin hazırlan
ması, 

2) Ayrıca bir muhasebe yönetmeliği tanzimi, 
3) Kurum memurlarına ait kadro cetvelle

rinin ve kadro tutarlarının değişmez esaslara 
bağlanması, memurlara ikramiye ödenmesinde 
daha objektif esaslara göre hareket edilmesinin 
temini için Kurum Yönetmeliğinde gerekli de
ğişikliğin yapılması, hususları belirtilmiştir. 

195 sayılı Kanunun günün ihtiyaçlarına ce
vap verecek şekilde değiştirilmesi konusunda da 
ayrıca çalışılmaktadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürkeine. 

RİFAT ÖZTÜRKCÎNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Maliye Vekilinin vermiş olduğu cevapta bâzı 
eksik kalan kısımları arz etmeyi vicdani bir 
borç bilmekteyim. 

1 nci sorumuz; «Basın İlân Kurumu, 195 
sayılı Kanuna uygun olarak mı teessüs etmiş
tir?» -Sayın Vekilimiz, bunun kanuna uygun ola
rak teessüs ettiğini beyan ettiler. 195 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinin 2 nci bendi; «genel 
müdür, Yönetim Kurulunun teklif edeceği üç 
aday arasından Hükümetçe; atanır» diyor. Ka
nunda Hükümetin hangi organı, bu tasdik işi
ni yapacaktır, metinde sarahat yok. Eğer, bura
da anlatılan mâna Hükümet Başkanının tasdi
ki ise, yani Başvekilin tasdiki ise, o zaman, di
ğer kanunda olduğu gibi, «Hükümet denetler» 
kısmındaki hükümde «Hükümetin hangi orga
nı ile denetler?» Noktası açük olduğu için, ara
dan uzun zaman geçtikten sonra Hükümet bu 
yetkiyi Maliye Bakanlığına vermiştir. Demek ki, 
burada «Hükümet tasdik eder» kısmı açık kal
mıştır. Bunun üzerinde de durmayalım. Yönetim 
Kurulunun, bu kanun çıkmadan evvel tâyini 
yapılmıştır. Genel müdür genel müdür olmadan 
önce bu vazifeye atanmıştır. Genel müdür ola
bilmek için, kanunun ilgili maddesini hep be
raber tetkik edelim. Aealba, genel müdür bu 
kanunun tarif ettiği vasfı haiz bir şahsiyet 
midir? Hiç şüphesiz, genel müdür, gayet muh
terem bir zattır. Kendisini burada methetmek
te vazifemizdir. Ama, bir de kanunun, genel 
müdür olabilme kısımlarını da tetkik etmek lâ
zımdır. 

12 . 9 .1963 0 : 1 
Maddede «genel müdür olabilmek için, Dev

let memuriyetlerine girişte aranan şartlardan 
başka aşağıdaki niteliklere de sahibolmak lâ
zımdır.» demekte ve nitelikler şu şekilde tesbit 
edilmektedir. «Devlet dairelerinde, yalnız Dev
let İktisadi Teşekküllerinde veya serbest tica
ri, sınai ve malî müesseselerde, yüksek sevk ve 
idare mevkilerinde en az 5 yıl başarı ile hizmet 
etmiş olmak». 

Genel müdür bu vasıfları haiz ini, değil mi? 
Bunun üzerinde bir müddet duralını. 

Şanlı ordumuzdan bir üstteğmen olarak ay
rılan bu muhterem zat, uzun müddet muhte
lif şahısların yanında işçi olarak çalışmıştır. 
Yani, İktisadi Devlet Teşekküllerinin şevki 
idaresinde, yüksek bir idarede bir gc-nel mü
dür olarak değil, 3 - 5 dokuma tezgâhı olan bir 
şalısın malî, hesap işlerine Ibakmıştır. Ondan 
sonra, kendisi, kendi soyadını taşıyan bir kü
çük matbaa kurmuştur. Ondan sonra, Son Ha
vadis gazetesine ortak olmuştur. Son Havadis 
gazetesine ortak olmadan evvelki durumu ile 
ortaklıktan çıktıktan ve başka yerlere geçtik
ten sonraki tiraj durumu yine malûmdur. Ken
disi ortak olduğu zaman, bu Son Havadis Ga
zetesi gayet az tirajda, akşamları çıkan ve ilân
la geçinen bir gazetedir. Fakat, sonradan el 
değiştirmek suretiyle bu gazete aşağı yukarı 
Türkiye'nin en ileri giden bir gazetesi haline 
geçmiştir. Demek ki, bu genel müdür de bu hu
susta ileri bir hamle yapamamıştır, yani men-
subolduğu her hangi bir müessesede bir inki
şaf gösterememiştir. Devlet dairelerinde yük
sek sevk ve idare mevkilerinde bulunmamıştır. 
Çünkü, orduda bir üsteğmen olarak kalmıştır. 
Bu, hiç bir zaman bir ordu 'kumandanının şev
ki idaresi gibi değildi; serbest ticari, sınai ve 
malî müesseselerde 5 yıl başarı ile hizmet et
memiştir. Muhtelif yerlerde işçi olarak çalış
mış ve hattâ Eminönü İşçi Sigortaları Kuru
munda işçi olarak kayıtlıdır ve kayıt numara
sı da mevcuttur. 

195 sayılı Kanun çıkmadan evvel Ibu zatı 
mu'hterem ve lâzımıgelen şahıslar tâyin edilmiş. 
Yönetim Kurulu ve diğer kısımlar da teşkil 
edilmiş ve ondan sonra kanun çıkmıştır. 

Kanun çıktıktan sonra, bu muhterem beye
fendi de otomatikman genel müdür olarak tâ
yin ediliyor. Demek ki, kanunun âmir bir vas
fını haiz olmadığı meydandadır. 
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C. Senatosu B : 108 
Gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlar1 

hangi kıstasa göre ayarlanmaktadır'? Ve bıı tev
ziatı kurumun hangi memuru deruhte etmekte
dir'? j 

Sualinize, Sayın Maliye Vekilimiz gayet kısa ş 
olarak beyanatta bulundular. Ben simdi, yüksek 
huzurunuza birtakım vesikalar arz edeceğim. Ma
alesef, Basm İlân Kurumu bugün milliyetçi olan 
gazete ve dergilere gerektiği kadar- ilân verme
mektedir. Tirajı gayet az olan, halk tarafından 
dahi bilinmiyen, fakat nedense beslenmeye çok 
ihtiyacı olan gazeteler, eski bir tâbir ile «besleme 
basın» diye tâbir ediliyor. Maalesef, besleme zih
niyetinin, el/an sülük gibi birtakım yetimlerin 
kanını emmekte olduğu meydandadır. Bu vesi
kaları şimdi yüksek huzurlarınızda arz etmek is
terim. Elinde «Der Grose Braıın Haus» isimli 
bir Alman mecmuasının fotokopisi, var. Bu fo-
lokopide «Brelıt» ismindeki bir yazarın Alman 
basınında azgın bir komünist olduğu ileri sürül
mesine ve yine bu muharririn İngiltere'de Lon
dra'da oynanmış bir piyesini halk seyrederken, 
İngiltere gibi, demokrasinin, eşiği ve beşiği olan 
bir memlekette halkın galeyana gelip oradaki bü-
1ün tiyatro sahnesini, oturma yerlerini harabet-
mesine rağmen; böyle bir eseri yazan Breht'i, 
maalesef Basın İlân Kurumu ile beslenen bâzı 
mecmualar, «Breht'in savunması» namı altında, 
Breht'in bir sosyalist olduğunu ve bir komünist 
olmadığını ileri sürerek Türk efkârını bir gaflet 
uykusuna götürmek arzusundadır. Breht'in sa
vunması hikâye değil efendim. (Hangi gazele 
sesleri) «Yon Mecmuası», «Sosyal Adalet» mec
muası. Yine, Basın İlân Kurumunun klişelerin
de, Doğu - Almanya ve Batı - Almanya meselesin
de, Doğu - Almanya'yı demokratik Almanya gös-
ierecek kadar da Basm İlân Kurumu gaflet ııy-
kusundadır. Biz hepimiz biliyoruz ki, Doğu - Al
manya hiçbir zaman demokratik bir memleket ol
mamıştır ve olamaz da. Doğu - Almanya, biliriz 
ki, komünist Almanya'dır. Fakat, Basın İlân 
Kurumunun bu klişesindeki durumunu ben an-
lıyamadım. Yine elimizde «Ataç» isminde bir 
mecmua var. Basın İlân Kurumunun hayran ol
duğu bir mecmua. Bu mecmuanın özel sayısında 
sosyalizm meseleleri ele alınarak, Denin, Stalin, 
Göreektum, Troçki, Tito velhasılı azgın komünist
lerin propagandasını yapacak kadar ileri giden 
bu mecmuaların Basın İlân Kurumu ile beslen
mesini, evvelâ bir Türk vatandaşı olarak ben as-
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la tasvibedemem. Fakat, öbür taraftan yine traj 
ve genişlik bakımından daha yüksek olmasına 
rağmen, millî hislerimizi, millî benliğimizi uya
ran, meselâ Toprak Mecmuasına da yine Basın 
İlân Kurumunun bir tek ilân vermediğini esefle 
söylemek isterim. Simdi, burada zaten Sayın 
Maarif Vekilimizin bir beyanatı olmuştur. «Allah 
bir imkân verse de maaşlarını artıralım...» Basm 
İlân Kurumunda çalışan ilk mektep mezunu bir 
tahsildarın kaç kuruş aldığını, isim vermemek su
retiyle, burada söylemek isterim. 

BAŞKAN —- Bir dakikanız kalmıştır. 
RİFAT ÖZTÜRKCİNF (Devamla) — Uvet 

efendim, bir tahsildar ilk mektep mezunudur, 
Basm İlân Kurumundan 1 012 lira 50 kuruş al
maktadır. Yine, bir tahsildar 1 250 lira almakta
dır. Bâzı kimseler, daktilo olan bâzı bayanların 
Basın İlân Kurumu ile beraber çalışmasına be
nim aklım ermedi. Fakat, nedense bu Haziran 
ayındaki bütün zamları Basın İlân Kurumunda 
bulunan daktilo bayanlar almıştır. Haziranda 
yapılan zamlarla 1 012,50 T. D. olan ücretler 
1 250 T. D. olmuştur. Basm İlân Kurumunun 
Genel Başkam da 5 400 T. D. para almaktadır. 
Bunun muavini 4 050 T. D. almaktadır. Vaktiy
le her hangi bir müessesede kasiyer olarak çalı
şan bir kimse veya gayet cüzi bir maaş alan her 
hangi bir kimse 600 T. D. maaş alırken, Basın 
İlân Kurumuna girmek suretiyle bunun maaşı 
600 T. D. ndaıı 1 S00 T. D. mı çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, müddetiniz 
dolmuştur. 

RİFAT ÖZTÜRKGİNF (Devamla) Görü
yorsunuz, bu Basm İlân Kurumunda, eskiden 
besleme basınlara yardım yapılırken, bugün bes
leme basından ziyade Basın İlân Kurumunda bu 
lunaıı şahısların istek ve arzularına ram olanlara 
göre hareket edilmektedir. Bu memleket böyle 
hâdiselere daha ne kadar tahammül edecektir; 
takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Hürmetlerimle selâmlarını. 
BAŞKAN- -Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI FERİ.D MDLRN Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; muhterem so
ru sahibinin üzerinde durduğu konulardan ehem
miyetli gördüğüm iki, üç nokta hakkında tekrar 
mâruzâtta bulunacağım. 

Genel Müdürün, Yönetim Kurulunun teklifi 
ve Hükümetin tasdiki ile tâvin edileceğine dair 
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Kanunda '•hüküm vardır. Halbuki, arkadaşımız 
Maliye Bakanlığına bu yetki verilmiştir, diyor. 
Böyle bir şey yok. Genel Müdürün, yine ka
nunda tarif edildiği gibi, Yönetim Kurulunun 
teklifi ve Hükümetin tasdiki ile tâyini çıkmış- J 
tır. Maliye Bakanlığının vazifesi daha ziyade ! 
murakabedir, kontroldür; Hükümet adına bu ı 
müessesenin murakabesi Maliye Bakanlığına ve 
Maliye müfettişlerine verilmiştir. Maliye Bakan
lığının vazifesi bundan ibarettir. Genel Müdür 
usulü dairesinde tâyin edilmiştir. 

Sayın arkadaşımız, «bu kanun çıkmadan ev- I 
vol Genel Müdürün tâyini yapılmıştır» diyor. | 
Bu kanun çıkmadan evvel böyle bir vazife ile { 
tavzif edilmiş olabilir ama, bu kanun çıktıktan | 
sonra tâyini yapılmıştır. Kanun Ocakta çıkmış- j 
tır. Genel Müdürün tâyini de bizde olan nıalû- i 
maıta göre Mayıs 1961 de yapılmıştır. j 

Genel Müdür vasıflarını haiz değildir, diyor- ; 
lar. Genel Müdür, Harbiye bir yüksek okul ol
duğuna göre, yüksek okul mezunudur. Ticari 
vo sınai müesseselerde çalışmıştır. Hatta ser
best teşebbüsleri vardır. O tarihteki makamat bu 
vasıfları kâfi görmüşlerdir. Şahsan ben de o 
kanaatteyim. Çalıştığı yerlerde gördüğü vazi
feler bu vasıfları haiz olduğunu göstermektedir. 

Kaldı ki5 ayrıca bir iki yıldan beri bu işte 
gösterdiği başarı da bu tâyinde isabet olduğunu 
göstermektedir. 

«Gazete ve .mecmualara tahsis edilen ilânlar 
hangi kıstaslara göre verilmiştir» diyorlar. Muh
terem arkadaşım burada bâzı misâlleri zikretti
ler. Hangi kıstasa göre verildiğini arz ettim. 
Vaktiyle bilirsiniz mündereeata göre verildi; 
ileri sürdüğü fikre göre verilirdi; Hükümeti tu
tup tutmadığına göre verilirdi. Bütün bu geçmiş 
hadiselerden ders alınarak, yeni Basın Kanu
nunda objektif esaslar tesbit edilmiştir. Çalış
tırdığı işçi, verdiği ücret esas tutulmuştur, kıs
tas olarak bu alınmıştır. Hakikaten mündere-
catı üzerinde durulmamıştır, ister sağcı neş
riyat yapsın, ister milliyetçi neşriyat yapsın; 
soru sahibi arkadaşımızın şahsi görüşünü bilmi
yorum, yazılarını okumadım; arkadaşımızın de
diği gibi isterse sol fikirleri müdafaa etsin, ilân 
tevziinde bunlar esas tutulmamaktadır. Çünkü, ! 
objektif bir esas alınınca artık yazı ve münde-
recat ile ve gazetelerde intişar eden fikir ile 
alâkadar olmamak lâzımdır. Alâkadar olursanız, 
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o zaman objektif esastan ayrılmış olursunuz. 
Tatbikat da budur. Bu müesseseyi kontrol eden 
vazifeliler sıfatiyle tatbikatı objektif esaslara 
uygun bulmaktayız. 

Sayın arkadaşımız «ikramiye ve zam daktilo 
bayanlara verilmiştir» diyor. Cevabımda arz et
tim. 1961 yılında bütün memurlara verilmiştir, 
1902 de yine mühim bir kısmına verilmiştir, 
1963 de ise 8 memura verilmiştir. Bunların 
içinde daktilo mevcut değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sorunun birinci kısmına Sayın 
Ekrem Alican gelecek Birleşimde cevap verecek
lerdi!'. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat Öztürkçine'nin, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanunun 55 nci 7naddesinin niçin tatbik edil
mediğine dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı İbrahim Öktem'in cevabı (6/202) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Millî Eği
tim Bakanı burada. Soruyu okutuyorum. 

25 . 6 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen hususun Sayın Millî Eği

tim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygiyle dilerim. 

İstanbul Senatörü 
Dr. Rifat öztürkçine 

4936 sayılı Üniversiteler Kanunu 
Madde 55: 
Öğrencilerden alınacak harçlarla enstitü, 

laboratuvar, klinik ve poliklinik hizmet ve gi
derleri karşılığı olarak öğrencilerden veya ilgi
lilerden alınabilecek ücretlerin tutarını çeşitlerini 
alınma şekillerini ve yapılan işler karşılığında 
alman ücretlerden işi yapanlara verilecek mik
tarları senatolar kararlaştırır. 

Sorular : 

1. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 
nci maddesinin mutlak ve kati hükmü şimdiye 
kadar niçin tatbik edilmemiştir.? 

2. Bu hükmü tatbik eden üniversiteler mev
cut mudur.? 

3. 81 nci madde : Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür âmir hükmüne rağmen yürütül-
miyen 55 nci madde için ne gibi tedbir düşünül
mektedir.? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

1EM (Bursa Milletvekili) — Muhterem arka
daşımın sorularına cevap arz edeceğim. Yalnız 
sorularına cevabımı vermeden evvel, Muhterem 
Heyetinizin bu görüşmeyi takibedebilmesi için 
hâtırasını da tazelemek ihtiyacını duyarak, 55 nci 
maddeyi aynen okuyacağım. 

«Öğrencilerden alınacak harçlarla enstitü, 
îaboratııvar, klinik ve poliklinik hizmet ve gider
leri karşılığı olarak öğrencilerden veya ilgili
lerden alınabilecek ücretlerin tutarını, çeşitle
rini, alınma şekillerini ve yapılan işler karşılığı 
alınan ücretleıden işi yapanlara verilecek mik
tarları .senatolar kararlaştırır.» 

Muhterem arkadaşımızın bu konudaki üç so
rusuna ayrı ayrı cevabımı takdim ediyorum. 

Birinci sorusu, «4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 55 nci maddesinin mutlak ve kati 
hükmü şimdiye kadaı niçin tatbik edilmemiştir.» 

Bu soru hakkında üniversitelerden alınan 
cevaplarda: Ankara Üniversitesi; sözü edilen 
madde hükmünün tatbik şeklini gösteren ve 1947 
yılında Senatoca kabul olunan «Ankara Üniver
sitesince alınacak harçlar ve üniversiteler Yö
netmeliği» esasları dahilinde uygulandığı, gü
nün şartlarına uyularak bu yönetmeliğin sonra
dan tadil edildiği, yeni şeklinin 16 . 2 . 1962 (ta
rihli ve 110037 sayılı Kesini Gazetede yayınlan
dığı, 

İstanbul Üniversitesi; sözü edilen maddenin 
Tıp ve Fen fakülteleri tarafından uygulandığı. 
yalnız Tıp Fakültesi öğretim üyeleri hakkındaki 
hüküm Fakülte Profesörler Kurulu Kararı uya
rınca uygulanmadığı, işlerin fahriyen ifa edil
diği, 

İstanbul Teknik Üniversitesi; Senatoca 4936 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 
55 nci madde hükmüne göre öğrencilerden alı
nacak 'harçlarla fakülteler laboratuvat'larında 
yapılan işler mukabilinde ilgililerden alınacak 
ücretlerin miktarı ve bu paralardan emek ve 
mesuliyet hissesi olarak işi yapanlara verilecek 
ücretlerin tesbit edilerek yürürlüğe konulduğu, 
melhuz olmıyan ve nadiren zuhur eden haller 
için de işin mahiyetine göre alınacak ücretler 
için kürsülere yetki verildiği, 

Ege Üniversitesi; sözlü edilen kanun hükmü
nün 4 . 10 . 1961 tarihli 10923 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanmış bulunan Ege Üniversitesi-
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nin harçlar ve Ücretler Yönetmeliğinin 3 neü 
ve 9 nen maddelerindeki esaslar dâhilinde uygu
landığı, 

Atatürk Üniversitesi; kuruluş halinde bulu
nan üniversitenin yeni tedrisata açılan kimya 
binasına intikal ettiği, lâboratuvarlar faaliyete 
başladığında sözlü edilen madde hükmüne göre 
işlem yapılacağı ve 20 . 8 . 1959 tarihli ve 
10284 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Atatürk 
Üniversitesince alınacak Hare ve Ücretler Tali
mat nameşiniu meveudolduğu, 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ise, üniver
site 4936 sayılı Kanuna tabi bulunmadığı için 
bu sorunun üniversitesini ilgilendirmediği, ee-
A-abı alınmıştır. 

Arkadaşımın ikinci sorusu, «Bu hükmü tat
bik eden üniversiteler mevcut mudur?» şeklin
dedir. Birinci soruya verilen cevaptan da anla
şılacağı üzere, sözü edilen kanunun 55 nci mad
desi hükmü Ankara, İstanbul, Teknik ve Ege 
üniversitelerinde uygulanmaktadır. 

Muhterem arkadaşımızın üçüncü sorusu, (81 
nci madde, «Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür» âmir hükmüne rağmen, yürütülmiyen 55 
nci madde için ne gibi tatbir düşünülmekte
dir.) 

Oevap olarak arz ediyorum: Sözü edilen 55 
nci madde hükmü imkânlar dâhilinde üniversi
te! erimizce uygulanmaktadır. Mevcut Harçlar 
yönetmeliklerinde, günün şartlarına göre, se
natolarda gerekli değişiklikler tabiatiyle yapıla
caktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkç.inc. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, 'muhterem arkadaşlar; bendenizin bu su
ali sormamın asıl gayesi şudur: Günün modası 
olan üniversitelerin fool time ve part time çalış
ması hususunda bir kanun hazırlanıyor. Tabiî, 
bu kanunu hazırlarken, elimize 55 nci madde 
geçti. Fool Time - Part Time şeklindeki bir ka
nunu hazırlarken, evvelâ en mühim nokta 55 
nci maddenin halli gerekmektedir. 

Şimdi, bâzı üniversiteler, Ankara Üniversi
tesi, Teknik Üniversite Ege Üniversitesi 55 nci 
maddeyi uyguluyor. Peki, kanun fool time ola
rak bütün üniversiteleri ilgilendirdiğine göre; 
o zaman İstanbul Üniversitesi de 55 nci madde
yi ben tatbik edeceğim derse, o zaman hukukî 
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düzen ne olacak? Bütün hâdise burada, can da
man burada. Sonra, «Senatolarca kararlaştırı
lır» deniyor. 

Efendim, benim İstanbul Üniversitesi ile, 
Histoloji, Fizyoloji, Tıp Tarihi, Anatomi, Hiji-
yen, Anatomi Pataloji enstitülerinin öğretim 
üyeleri ile yaptığım temasda bunlar fool time'a 
taraftarlar fakat aynı zamanda 55 nei madde
nin de tatbik edilmesini istemektedirler. 

Sayın Bakandan bilhassa istirhamım şu ola
caktır ki; İstanbul Üniversitesinden lütfen bir 
daha sorsun, bu Fool Time Kanunu çıktığı za
man 55 nei madde ne olacaktır? Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkcine'nin, Tekstil sanayiinde güdü
len prensiplere dair sözlü sorusu ve Maliye Ba
kam Ferit Melen'in eevahı (6/206) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada. Maliye Ba
kanı, burda. Soruyu okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen hususların Sayın Maliye 

Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygı ile dilerini. 

0 .7 .1963 
İstanbul Senatörü 

Dr. "Rifat Öztürkcine 

1. 'Gider Verjgiısi Kanununda : 
Tekstil sanayisinde güdülen prensip nedir? 
2. İpliğin hangi safhası bitim işidir? 
3. İpliğin hangi safhası ara ameliyesidir, 

bu ara ameliyelerinden alman vergilerin değer
lendirilmesi hangi esasa göredir, kanundaki aeık-
tarifi ile maddelerinin izahı? 

4. Dikiş ipliğinin kanuni tarifi nedir.' 
5. 60/2, 24/2, 30/2 merserize iplikler dikiş

te, dokumada, örmede kullanıldığına göre ver
gilendirmedeki değeri nedir? 

6. İplik üzerinde yapılan hangi ameliyeler 
bitim işidir? 

7. Dikiş ipliğinin fennî bir tarifi var mı
dır? Dikiş ipliği sargısı vergi mevzuuna nasıl 
ithal edilmiştir? 

8. Bu Gider Vergisinin tatbikatta sanayi
mizin inkişafına mani ve kaliteli malın çıkartıl
masına engellediğine göre bu hususta bakanlığı
nızın almış olduğu tetbirler nelerdir? 
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BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE EBAKANI FEBİD MELEN — 

Sayın Baş/kan, muhterem arka'daşlar; İstan
bul Senatörü Sayın Rifat Öztürkcine tarafın
dan, ipliklerin Gider Vergisi ile ilgili 'olarak 
verilen sorunun cevapları sıra ile aşağıda arz 
ediliştir : 

Soru 1. Tekstil sanayiinde 
nedir? 

en prensip 

'Cevap : Soruda, tekstil sanayiinde hangi 'ba
kımdan güdülen prensibin sorulduğu sarih de
ğil ise ele, 'konu ipliklerin İstihsal Vergisi oldu
ğuna göre, Ibu sorunun, Gider Verfgileri Ka
mı nunun iplikleri hangi prensibe .güre vergi
ye tabi tuttuğunun izaıh edilmesi şe'kliüde an
laşılması gerektiği 'sonucuna varılmıştır. 

6802 sayılı Gider Ve ilgileri Kanununa ıgöre, 
İstihsal Vergisine tabi olan maddeler, tekstil 
maddeleri, yani ipliklerdir. 

Tekstil 'sanayiinde ipliğin ilk maddesini teş
kil eden maddeler ve memleket dâhilinde imal 
•olunan dokumalar vergiye tabi değildir. İplik
lerde ise bitim işleri de vergiye ta'bidir. 

Soru 2. İpliğin hangi safhalarııbitim işidir? 
Cevap : 'Bitim işlerinin neler olduğu Gider 

Vergileri Kanununda tâyin 'edilmiştir. 
ıMez'kûr kanuna bağlı (T) numaralı tablonun 

(D) işaretli pozisyonuna göre, iplik üzerinde 
yapılan «büküm, katlama, 'kalsarlama, boyama 
gibi işler» Ibitim işleridir. Bu hükümdeki «igibi» 
'kaydı, «bitim işlerinin» Sbu sayılanlara mün
hasır olmadığını gösterin ek'tedr. 

Soru o. İpliğin hangi saıfhası ara ameliyesi
dir? Bu ara ameliyelerinden alman vergilerin 
'değerieridirilmeisi hangi esassa göredir? ıKanun-
da'ki acık tarifi ile maddelerin izahı. 

Cevap : «Ara ameliyesi» ile neyin kasdedil-
diği soruda sarih değildir. 

'Bu tâ'bir ile, iplik imalâtı ile dokuma imalâtı 
arasındaki safhanın kasdedilmİş olacağı düşü
nülerek ona göre cevap hazırlanmıştır. 

Yukarda da arz olunduğu üzere, tekstil sa
nayiinde ipliklerin ilk maddeleri,, yani yün ve 
pamuk igibi maddelerle, dâlhilde imal olunan 
diokumalar vergiye ta'bi değildir. İplik sana
yiinde lıam iplik imalâtı ve (bunlar üzerinde ya
pılan'bitim işleri vergiye tabidir. 
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Yalnız, 'dokuma ile iplik imalâtı araısmda 

bir' «afha vardır ki, bu safiha, vergiye tadü de
lildir. :S'özü edilen isaflha, ipli'klerin dokumada 
kullanılmak 'üzere atkı ve çözlgü haline .getiril
mesi, yani nişasta ınaihlûKinden geçirilerek do
kumaya* elverişli, bale getirilmesidir. Bunlunu 
vergiye taibi tutulnıamaısıının sebebi, 'bu işlerin 
dokumanın zaruri icaplarından olmasıdır. 

Soru 4. Dikiş, ipliğinin'kanuni 1 arifi nedir? 
Cevap : Bu huısuista kanunda !bir tarif yok

tur. 
ıSoru 5. 60/2, 24/2, 30/2 merserize iplikleri 

dikişte, dokumada, örme'd'e kullanıldığına göre, 
vergilendirmedeki değeri nedir? 

Cevap : İki katlı '60, '24 ve 30 numara ip
liklerin, Uerede kullanılırsa 'bul!anılsın, vergi 
matrahı teslim bedelidir. Dikiş ipliğinde diğer
lerinden faklı olan durum, bu iptilklerin maka
ra ve masuralara sarılmasından dolayı yapılan 
masrafların da matraha ilâve edilmesidir. Bu
nun neden böyle olduğu aşağıda izah edilecektir. 

Soru 6. İplik üzerinde yapılan hangi amc-
I i yel er biti m i şid ir ? 

(Vvap : Bu soruya yukarda 2 numaralı soru 
dolayısiyle cevap verilmiştir. 

Soru 7. Dikiş ipliğinin fennî bir tarifi var 
mıdır? Dikiş ipliği sargısı vergi mevzuuna na
sıl ithal edilmiştir? 

Cevap : Dikiş ve nakış ipliği, dikiş ve nakış
ta kullanılan ipliklerdir. Pamuk iplikleri üze
rinde boyama, kasari ama, bükme, katlama, mer
serize. gibi bitim işleri yapıldıktan sonra, maka
raya sarma suretiyle dikiş ve nakış ipliği imal 
edilmektedir. Boyama dolayısiyle % 40 kadar 
bir kıymet artışı olmaktadır. 

Sarma işinden dolayı hâsıl olan kıymet artı
şının vergi matrahına dâhil olup olmıyacağı ko
nusunda bidayette ihtilâflar zuhur etmiştir. 

Bu ihtilâfların sebebi şudur: 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun 16 ncı maddesinin 
(e) fıkrasına göre, «makara veya onun yerine 
geçen maddelere sarılı olarak teslim edilen dikiş 
ve nakış ipliklerinde, makara ve benzeri madde
lerin emsal veya mubayaa bedelleri, makaralı 
ipliğin satış bedelinden indirilebilir.» 

Bu konuda Devlet Şûrasınea ittihaz olunan 
II . 11 . 1.961 tarihli ve 1961 - 252/1961 - 517 
sayılı Tevhidi İçtihat Karariyle, «Yukarda be
lirtilen hükümle, dikiş ve nakış ipliklerinde ver
gi matrahının makaralı satış bedeli olduğu, bu 

bedelden yalnız makaraya ait kıymetin düşüle
bileceği kaydedilmiştir ki, dolayısiyle dikiş ve 
nakış ipliklerinde makaraların sarma ameliye
sinden mütevellit kıymet arlısı matraha dâhil
dir.» demek suretiyle, dikiş ve nakış ipliklerinin 
sarma ameliyelerinin vergiye tabi olduğuna ka
rar verilmiştir. 

Soru S. Bu (lider Vergisinin, tatbikatta sa
nayiimizin inkişafına mâni ve kaliteli malın çı
kartılmasını engellediğine göre, bu hususta Ba
kanlığınızın almış olduğu tedbirler nelerdir? 

(Vvap : Bu soruya, sadece iplikler bakımın
dan arzı cevap edilmiştir, filhakika, bugünkü 
kanun hükümleri dikiş ve nakış iplikleri aley
hinedir. Bu mahzurları müşahade eden Ba
kanlığımız, dikiş ve nakış ipliklerindeki sarma 
işinin vergiye tabi tutulmaması için bu konuda 
hazırlanan tasarıya gerekli hükümlerin konul
ması derpiş edilmiştir. 

BALKAN ----- Konuşacak mısınız, Sayın öz-
1 ükçine? 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNB (İstanbul) — Ko
nuşacağım. 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın Öztürkçine. 
Kİ PAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; muhterem 
Maliye Bakanımızın beyanlarını dinledik. Ben
deniz üzüntü ile tekrar etmek isterim ki, ipi ile 
işi, bir belcimin takibedeeeği bir iş olmamasına. 
rağmen, mademki, senatörüz milletvekiliyiz öy
leyse bunu takibetmek bizim vazifemizdir. Bu
rada bu sorduğumuz sualde, Maliyenin milyon 
larca liralık vergi kaçakçılığı mevcuttur. Sim
di size, kısa bir misal arz edeyim : 

Sorduğumuz sualde, 60/2, 24/2, 30/2 merse
rize iplikler bugün makara ve dikiş ipliği olarak 
kullanılır ise (lider Vergisine tabidir; aynı nu
maralı iplikler dokumada kullanıldığı, yani ör 
mo sanayiinde kullanıldığı zaman da Gider Ver
gisine tabi değildir. Şimdi meselâ benim bir 
fabrikam var ve bu fabrikamda ilk ipliği yap
tım. Tek katlı iplikten Gider Vergisi ödüyo
rum. Öbür taraftan, aynı fabrika içerisinde do
kuma tezgâhlarım da var. Şimdi, Sayın Mali
ye Bakanına buradan soruyorum: 60/2, 24/2, 
30/2 iyilikleri dokumada kullanıldığı zaman Gi
der Vergisine tabi olmadığına göre, ben bir he
sap tutmak mecburiyetinde değilim; çünkü ver
giye tabi değilim. Peki, ben bütün bu iplikleri 

296 



O. Senatosu B : 108 12 . 9 .1963 O : 1 
dokumada kullanmayıp da, ayrıca İzmir 'de bu
lunan bii' makara fabrikam d alı a var, tulu]) 
bunlar ın ekseriyetini makara fabrikamda kul
lanırsam ve gelen müfettişlere de ben bunları 
makara fabrikasında değil, dokuma fabrikasında 
ve dokuma tezgâhlarında kullanıyorum dersem, 
aeaba, Sayın Maliye Bakanı bunun altından na
sıl çıkacak? Burada milyonlarca lira fîelir Ver
gisi kaçakçılığı olurken, hiçbir zaman bu kürsü
den ezbere cevap da istemem. Ben bunu sorar
ken aylarca uğraştım, fabrikalara gidip, gereken 
letkikatı yaptıktan sonra bu soruyu sordum 

«İpliğin sarılması bir bitim isi midir, değil 
midir?» Maliye teşkilâtına soruyorum; burada 
Vekil Bey de aynı cevabı verdiler. «İpliğin sar
gısı bir bitim işidir, vergiye tabidir.» Peki, do
kuma ve tr ikotaj niçin vergiye tabi değil. Şim
di, ikisi de aynı iş. Hem bükümü, hem sargısı 
aynı, vergiye tabi oluyor; aynı işin hem bükü
mü, hem sargısı, hem kaşarlanması da vergiye 
tabi olmuyor... İktisadi Devlet Teşekkülleri çok 
zarara giriyor. Neden, biliyor musunuz? fTm-
kü, İktisadi Devlet Teşekküllerinin dokuma tez
gâhları iplik tek telli iken de vergi ödüyor, bük-
düğü zaman da vergi ödüyor, masraya sardığı 
zaman da vergi ödüyor. Bu bir hakikattir . 

Halbuki , öbür taraf ta , ayrı bir özel sektör 
ise, bütün bu işler aynı fabrikanın içinde yapıl
dığı için yalnız ipliğin tek katı üzerinden vergi
yi ödüyor diğer kısımlarında vergiyi ödemiyor. 
Acaba, bu hususta Sayın Maliye Bakanı ne cevap 
buyuracaklar . ' . 

«Hanayimi.'.in gelişmesi ve ihracata yönelme
si için ihraco/lılen sanayi mamulleri üzerindeki 
İstihsal Vergisi ve benzeri külfetlerin iadesi ka
bul edilecek ve bugünkü muvakka t ithâl rejimi 
maksada elverişli bir hale getir i lecektir» şeklin
de, 5 Yıllık Kalkınma Plânında bir paragraf 
mevcuttur . 5 Yıllık Kalkınma Plânının 1 nci se
nesi geçmek üzeredir. Aeaba, bu hususta Sayın 
Maliye Bakanımızın plâna uygun bir şekildi1 

hazırladığı k a r ı m nerede kaldı .' Plânın âmir 
bir işareti olmasına rağmen Hükümetçe bir tek 
hazırlığın dahi olmaması, plânın hedefinden, ga
yesinden bizi uzaklaş t ı rmıyor mu, arkadaşla
rım?. 

Bitim ve fondosyoııman ameliyelerini, birbi
rinden kat i sınırlarla ayırmaya imkân olmadığı
na göre bu husus vergi tatbikatında ne gibi aksak

lıklar tevlidediyor. Bunu, Sayın Maliye Bakanı
mız aç ık lamaddar . 

Şimdi, meselenin en enterasan taraf ına geli
yorum. 210 .sayılı Kanunun üçüncü maddesi ile 
0802 sayılı Kanunun 1(5 ncı maddesinin sonuna 
hir fıkra ilâve edilmiştir. Bu fıkra ile fondosyoıı
man ameliyesi bir bitim ameliyesi gibi vergiye 
tabi tu tu lmaktad ı r . 0802 sayılı Kanım, fondas-
yonman ameliyesini sarahat le vergilendirme-
miştir. Ta tb ika t t a ise, kanunun bu k a d a r sara
hata rağmen, bu fondasyonman ameliyeleri ver
giye tabi tu tu lmuş tur . Bu kanunsuz tahsil edi
len vergilerin geriye iadesi hususunda Sayın 
Maliye Bakanımız acaba ne düşünüyor la r? . İp
liğin bükümü, 1 oyanması ekseriya, bir nihai ame
liye değil, bir ara ameliyesidir ve verginin şü
mulüne alınmıştır. Yerginin şümulüne alındığı
na göre. o zam; n, 0802 sayılı Kanunun ist ikame
ti tamamen d< ğişmiş oluyor. Çünkü, 0802 sayılı 
Kanun tek te:k iplikten vergi alınmasını âmir 
bir hüküm olmasına rağmen, ara muamelelerin
den bazan almıyor, bazan alınmıyor. Makara iş
lerinde kullanıl ırsa, ara muameleden almıyor, 
makara işlerinde kullanılmazsa, örgüde kullanı
lırsa vergi alınmıyor. 

Şimdi, boya. sanayiine gelelim : Muhterem 
arkadaşlar ım, bir iplik dokunduk tan sonra bo
yanı ı\sa vergiye tabi değil. Peki. boya esas ise 
iplik boyandığı zaman da niçin vergi a lmıyor? . 
Son zamanlar :a, belki bâzılarınızın yakaları sık 
sık kir lenmekte ve siyaha boyanmaktadı r . Bu
nunda sebebi, yerli sanayimizdir ve bu verginin 
dar düşüncesi yüzünden ileri gelmektedir . Bir 
kumaş dokunuyor , dokunduk tan sonra boyandı
ğı için vergiye tabi değildir. O zaman adam, is
tihsal Yergisini az ödemek için, boyalı iplik ile 
dokuma yapmıyor. Beyaz iplik ile dokuma yapı
yor, ondan sonra boyaya gönderiyor. Bu durum 
karşısında ya iplik olarak boyanmış ve dokun
muştur veya bez olarak boyanmış ve dokunmuş
tur . Burada bo ; olarak dokunduğu ve sonradan 
boya yapıldığı için bununla bir i r t ibat ı «olmuyor 
ve kısa bir zamanda boyası çıkıyor ve ekseriya 
ceketlerimizin kol ağızları kısa bir zaman sonra 
bu yüzden ağ'ırıyor, gömleklerimiz de boyanı
yo r : bu suretle yerli sanayiimizin de ölümüne 
sebeboluyor. 

Şimdi, Ort.ık Pazara girdiğimize göre ; öyle 
ya, Or tak Pazar Anlaşması bugün imzalanıyor. 
Allah razı olsun, senelerden beri memleketimizin 
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hasret kaldığı hu Ortak Pazar gerçeği en nihayet ! 
tahakkuk etmiş gibidir. Simdi, Ortak Pazarın 95 
nci maddesini müsaadenizle yüksek huzurunuzda 
okumak isterim Bilhassa, Ortak Pazarla bir ortak
lık anlaşması yapıp, bu anlaşma hükümlerini 
tatbik etmek mecburiyetinde kaldığımız zaman, 
bu mevzu ziyadesiyle ehemmiyet arz edecektir. 
Zira, Avrupa İktisadi Camiası Anlaşmasının 
95 nci maddesi şu hükmü muhtevidir : «Üye 
Devletlerden hiçbiri, diğer Devletlerin malların
dan mümasil millî mallarından doğrudan doğru
ya veya dolayısiyle alman vergilerden, daha yük
sek mabette, ne mahiyette olursa osun, doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle dahilî vergi alamaz.» 
Peki, ben şimdi dokuma sanayicisi olduğuma 
göre, harice mal ihracedeeeğim. Bu durum kar
şısında, bugünkü Kanun nedir? Anlaşma gere
ğince 95 nci maddenin hükmü nedir? Bundan 
başka, Üye Devletlerden hiçbirisi, diğer Üye Dev
letlerinin mallarından, diğer mallarının istihsal â-
tını bilvasıta himaye edecek mahiyette daimî ver
giler alınmaz. Peki, o zaman siz bükümden, bo
yamadan vergi aldığınıza göre, bu durum karsı
sında bizim vaziyetimiz ne olacaktır? 

ESAT MAHMUT KAH AKIT* T (Lrfa) — 
10 sene sonra. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) — Muh
terem arkadaşımız, 10 sene sonra diyor. Seneler 
o kadar çabuk gelip geçiyor ki, temenni ederiz ki, 
biz 10 seneyi daha erken senelere aldırtma yol 
ve, çarelerini arıyalım ve Avrupalıların 10 sene 
lâfını biz kendimize bir gaye edinmiyeliııı. Bü
tün gümrük ve vergi durumlarımızı bir an. evvel, 
öncelikle ele; almalıyız ki, oturduğumuz yerden 
«10 sene, 10 sene» dersek, bu memleket daha 10 
sene vergi kaçakçılarının yükünü kaldıracak bir 
durumda değildir. Hürmetlerimle. . 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANİ EERİD MELEN 
Sayın soru sahibi, benim de 40 yıllık maliye men
subu olmama rağmen, güçlükle kavrıyabildiğim 
bir teknik sahaya girdiler. Hakikaten bu yüzden 
aramızda bir ani aşa mam azlık zuhur edeceği an
laşılıyor. 

Sayın arkadaşımız, bir de iplik durumundan 
dolayı milyonlarca liralık Gelir Vergisi kaçakçı
lığından bahsettiler. Biz, İplikten Gelir Vergisi 
almıyoruz, Gider Vergisi alıyoruz. 
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Binaenaleyh, bu mevzu dolayısiyle, ipliğin 

boyuma ve kaşarlanmada veya ara muamelesinin 
Gider Vergisine tabi tutulup tutul mamasiyle bir 
Gelir Vergisi zıyaı mcvzuubahsolmamaktadır. 

«İktisadi Devlet Teşekkülleri ipliğin her saf
hasında vergi ödüyor, hususi teşebbüs ödemiyor», 
dediler. Zinhar böyle bir şey mevcut değildir. 
Yani, Kanunda böyle bir hüküm mevcut değil
dir. Kanun umumidir, umumi olduğuna göre, 
hangisinin şartları bu hükme uyuyorsa onlar 
vergiye tabidir. Esasen, bu kanunlar beyana 
müstenit kanunlardır. Yani, bu, vergiyi beyan 
eden mükelleflerdir. Mükellefler vergiye tabi ol
duklarını maddeyi tetkik ederek tesbıt ederlerse, 
bunu beyan ederler; tetkik etmezlerse beyan et
mezler. Kanuna muhalif hareket ettikleri takdir
de hesap uzmanları ve diğer ımırakıpler veziyeti 
koni rol edip, icabında vergi tarh ederler; yani, 
bunu mükelleflerle beraber tatbik ederiz. 

Bugün hususi teşebbüs vergi ödemiyor, şu 
sebeple ödemiyor : Bunlar ayrı mesele, ama, bu 
kanun hususi teşebbüs için ayrı, Devlet teşebbüs
leri için ayrı hüküm ihdas etmiş şeklinde bir me
sele mevzuubahsolmamak IAzımgelir. 

Arkadaşımız, ihraeedilen ipliklerin vergi me
selesini ıuevzuııbahsettiler. «Plânda yazıldığına 
göre, ihracedilecek mallar vergiye tabi olmaya
caktı», buyurdular. Muhterem arkadaşıma bari 
bendeniz hatırlatayım; böyle bir kanunu Senato 
iki ay müddetle müzakere etti ve ihracedilecek 
mamülâta ait iplikerin iadesine ait dörtbaşı ma
mur bir kanun tedvin etti. Bu kanunun hüküm
leri halen tatbik olunuyor. Bunu arkadaşıma 
müjdeliyeyim. 

Arkadaşımın üzerinde durduğu bir diğer nok
taya ilişmek istiyorum. Ortak Pazardan bahset
tiler. Ortak Pazara dâhil olan memleketlerde, bu 
anlaşma dolayısiyle dahilî vergi almamıyacağm-
dan bahsettiler. Bunlar büsbütün başka mâna 
ifade eden hükümlerdir. Dahilî vergiden maksat 
şudur : Bir memleket, Ortak Pazara dâhil olan 
memleketlerden mal aldığı takdirde, gümrüğün. 
kaldırıldığı ve ayrıca bunları telâfi edecek bir 
vergi vaz'edilemez manasınadır. Yoksa, karşılıklı 
istihlâk ölçüsü olarak, her memleket vergi al
maktadır ve almaya da devam edecektir. Ancak, 
Ortak Pazar Anlaşmasında, bir diğer madde da
ha vardır. Ortak Pazara dâhil olan memleket
ler vergi politikalarını armonize edeceklerdir, 
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aherikleştireceklerdir. Bu suretle, birbirinden 
farklı vergiler tatbik etmiyeceklerdir. Ortak Pa
zara dâhil memleketlerin hemen hepsinde, gider 
vergileri bizimkinden daha ağır şekilde mevcut
tur. Faraza, Almanya'da Şelâle Vergisi mevcut
tur. Her muameleden vergi alır. Bir madde, ima
linden ta müstehlike intikal edinceye kadar on 
defa muameleden geçse, on tane vergiye tabidir. 
Fransa'da da bizimkinden daha başka bir sistem 
caridir. 

Bu bizimki en ehven bir sistem olup, Gider 
Vergisini iptidai maddeye kadar götürmeyip 
imal safhasında alıyoruz. Yani, muayyen bir saf
hada tek vergi alıyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 
madesine dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı İbrahim Öktem'in cebabı. (6/207) 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkeine; bura
da Sayın Millî Eğitim Bakanı burada. Soruyu 
okutuyorum. 

9 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen hususların Sayın Millî 

Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygı ile dilerim. 

İstanbul Senatörü 
Rifat Öztürçine 

1. 6374 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi; 61 
sayılı Kanunla değiştirilmiştir. 

a) Her iki madde arasındaki fark nedir? 
b) Değiştirilmek istenen 61 nci madde ge

rekçeye uygun olarak mı tadil edilmiştir? 
c) Bu hususta Bakanlığınız ne gibi tedbir 

almıştır? 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Öztürkçine'
nin sorusuna arzı cevap ediyorum. 

6374 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son 
fıkrası hükmü; mutlak bir ifade ile kazai mer
cilere başvurma yolunu kapatmaktadır. Halbu
ki, Anayasanın 114 ncü maddesi, «idarenin lıiç-
ibir eylem ve işlemi, hiçbir halde, yargı merci
lerinin denetimi dışında bırakılamaz,» hükmü
nü ihtiva etmektedir. Bu bakımdan, yükaiTİa 
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bahis 'konusu edilen hükmün Anayasaya aykırı
lığı aşikârdır. Bu durum karşısında, 6374 sa
yılı Kanunun «bu kurulların kararlarına kar
şı, başka hiçbir mercie başvurulamaz» şeklinde
ki hükmünün kaldırılması gerektiğinden, 61 
sayılı Kanunla bu temin olunmuştu. 61 sayılı 
Kanunun, «Yönetim Kurulunun kararı kesin
dir» şeklindeki hüküm karşısında, idari kaza 
merciinde ancak idarenin kesin kararları aley
hinde dâva açılabileceği yolundaki hükmü ida
re hukuku kuralına uygun bulunduğundan ge
rekçeye de uygundur. İki metin arasında, bi
rinde Danıştay yolunu kapalı tutmak, diğerin
de ise bu yolu açmak gibi büyük bir fark bu
lunmaktadır. Bakanlığımızca bu hususta her 
hangi bir tedbir almaya lüzum ve ihtiyaç gö
rülmemektedir. Saygılarımla. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru görkşülmüştür. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, öğretmenlik meslekinin 
cazip bir hale getirilebilmesi iein ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sözlü sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in cevabı. (6/208) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, burada; Mil
lî Eğitim Bakanı, burada. Soruyu okutuyorum. 

12 Temmuz 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Yapılan va'din yapılıp yapılmıyacağı hu

susunda tenvir edilmem için aşağıdaki sorumun 
Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü ola
rak açiklanmasma tavasutiarınızı saygılarım
la arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

1. Öğretmenlik meslekinin cazibesini gün 
geçtikçe kaybetmiş olduğu gerçekten bir vakıa
dır. Bakanlığınız buna kaani ise: 

a) Öğretmenlik meslekini cazip bir hale ge
tirmek için ne gibi tedbirler düşünmekte ve al
mak istemektedir? 

b) Çıkarılması defalarla çeşitli vesilelerle 
söylenen, aradaki haksızlıkları telâfi edici in
tibak kanunu ne vakit çıkarılabilecektir? 

e) Yine bu arada sürüncemede kalan ders 
ücretleri kanunu kesin olarak ne vakit yürür
lüğe girebilecektir? 
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BAŞKAN - - Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM OK

TUM (Bursa Milletvekili) — Sayın Dikecligil ar
kadaşımızın, son derece önemli bulduğumuz 
sorusuna cevap arz ediyorum. 

(«erek halen meslekle bulunan öğretmenle
rimizin maddi ve mânevi huzura kavuşmaları
nı, gerekse yetişmekte- olan kuşakların ihtiyaç
lar ölçüsünde öğretmenliğe! kazandırılmaları
nı .--ağlamak amaciyle, öğretmenin ve öğretmen
lik meslekinin problemlerini bütünü ile kap-
sıyacak ve mesleki cazip hale getirecek bir ka
nun tasarısı üzerinde Bakanlığımızdaki çalış
malar devam, etmektedir. Öğretmenlik mesle
kinin çeşitli girift problemlerine çözüm yolla
rı bulmak gibi, çok yönlü bir hazırlığı gerek
tiren bahis konusu tasarı ile ilgili çalışmalar 
halen oldukça ilerlemiş bulunmaktadır. Bu ta
sarı gerçekleşebildiği takdirde, bakanlık olarak, 
öğretmenlik dâvasının 1 emelden çözümlenece
ğine inanmaktayız. 

Kadro bulunmayışı yüzünden terfileri za
manında yapılmıyan memur ve öğretmenlerin 
bu haklarının verilmesiyle, ilgili olarak nmlı-
1 < lil* senelerde Türkiye Büyük Millet Meclis
lerine sunulan kanun teklif ve tasarılarından 
sonuncu teklif aylarca, önce Millet Meclisi 
Plân Komisyonuna kadar bütün merhaleleri 
geçmiş bulunmaktadır. Bu tip mağduriyetle
rin 'bütün Devlet memurları için vâridolması 
ve mağduriyet inen semin, maaş başlangıcı, 
kadrosuzluk, sonradan öğrenime devam, etme 
gibi çok çeşitli sebeplere bağlı bulunması sebe
biyle, 'bu gibi mağduriyetlerin münferit inti
bak kanunları ile değil, toptan ve tamamen gi
derilmesi nıaksadiyle, Devlet Personel Kanunu 
içimle halledilmesi kararlaştırılmış •bulunmak
tadır. Böylece, mesele tamamen temelinden hal
ledilmiş olacak ve her intibak kanununun yeni 
intibaksızlıklar yaratması önlenmiş olacaktır. 

Ek Ders Ücretleri kanunu tasarısı halen 
Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunmakta
dır. Bu tasarının süratle kanunlaşmasına çalı
şılacak ve kanun en geç, BHi-A »malî yılı başında 
yürürlüğe girmiş olacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Dikecligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, Bakan beyefendinin vermiş olduğu izahata 
teşekkürler ederim. Bu soruyu getirmekten 

maksadımız, hakikaten memleketlerin hayatın
da büyük bit- rol oymyan öğretmenlik dâvası
nın biraz daha cazip hale getirilmesi ve bu hu
susta âcil tedbirler alınması kayfiyetidir. 

Malûmuâliniz, ben bunları arz etmiyece-
ğim; Alman'ya olsun, Fransa olsun, komşumuz 
Bulgaristan olsun, bu memleketlerde yapılan 
bütün kalkınmalar öğretmenlere aittir. Diğer 
taraftan, son İkinci Dünya Harbinden sonra 
Fransa, yıkılışını, mağlubiyetini d olay isiyle 
öğretmenlerde aramaktadır. Yani, genç. çocuk
ları işliyen öğretmenlerin kalite ve zihniyet ba
kımından ve aralarındaki vahdet bakımından 
ele alınması iktiza eder. Bu bakımdan, sayın 
Vekil beyefendi, burada öğretmenliğin cazip bir 
hale getirilmesi için kanunlar getireceğini va-
d ettiler. 

Bendeniz, bu hususta şunları teklif etmek
teyim. Bilhassa öğretmenlik vahdet mesleğidir. 
Bakan beyden şunu istirham edeyim ki, öğret
menler arasında bir ayrını vardır. Bütün mes
lektaşlarımız bundan mutazarrırdır. Menşe far
kı aramadan, öğretmenler arasında vahdet sağ
lanmalı. Bilhassa, Federasyonda ayrımcı üye
liğe son verilmelidir. Bu şarttır. Diğer taraf
tan, Muallimler Birliği de bir federasyon kura
cak olursa, öğretmenler arasında vahdet; bozu
lur ve netice memleketimize faydalı olmaz. 

Bu bakımdan, şunu tekrar işaret edeyim 
ki, öğretmen arkadaşlarımız arasında birliğin 
savunulması ve ayırıcı bir yolun önlenmesi ik
tiza etmektedir. Konuşmalarda buna riayet 
edilmelidir. Baştan aşağı, eğitmeninden profe
söre kadar, aynı haklara sahip Türk çocuğunu 
Hükümetin programına göre, daha ziyade eğit
mekle, yetiştirmekle mükelleftir. Onun için ara
da, bir talebe farkı yoktur. Vazife müşterektir. 

Efendim, öğretmeni maddi ve mânevi yön
den cihazları dır mak zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; başka memleketlerde 
öğretmen, mânevi gönden itibar görmekte ve 
maddi yönden de tatmin edilmektedir. Maa
lesef, biz öğretmelilerimizi diğer memurlar
la mukayese ettiğimiz takdirde, öğretmenlerin 
ücreti düşüktür. Nitekim, bâzı kanunlar gel
miştir. Bu kanunlarda köy öğretmenlerine taz
minat verilmesi istenmiştir. Fakat, Maarif Ve
kâleti buna aykırı mütalâada bulunmuştur. 
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mânevi yönden onore edilmelidir. Ayrıca, I 
maddi yönden de tatmin etmek lâzımdır. Dev
let dairelerinin yüksek kademelerinde çalışan I 
insanlar öğretmenliğe itibar ederse, meselâ bir I 
köye her hangi biı ziyaretçi gittiği vakit evve- I 
la öğretmeni ziyaret ederse, bu öğretmen halk I 
tarafından onore edilmiş olur. Bu da bir mâ- I 
nevi kalkınmadır. I 

Meselâ, trenlerde öğretmenlere indirimli tâ- I 
rife tatbik edilirdi, bunun kaldırılmasını ben I 
doğru bulmuyorum. Çünkü, öğretmenin yaz I 
aylarında gezmesi iktiza eder. Bu, onun için I 
mânevi yönden bit tatmindir. Her şeyden ev- I 
vel bir öğretmenin Türkiye'yi tanıması lâzım- I 
dır ki, müşahedelerini öğrencilerine anlatabil- I 
sin. I 

Diğer bir mühim mesele de, öğretmenlerin I 
öğrencileri yetiştirme meselesidir. Şayet, Maa- I 
rif Vekâleti bu yetiştirme işini organize etmez I 
ve bir plâna bağlamazsa, öğretmen arkadaşla- I 
nmız köylerde «mustarip kalacaklardır. Oün- I 
kü şehir kadroları dolmaktadır. Mecburi I 
hizmetini bitirenler şehre gelir, diyoruz. Bu- I 
gün, Ankara'ya veya büyük şehirleri istiyen I 
namütenahi köy öğretmenleri vardır. Bunlar I 
çocuklarını okutmak istiyorlar, fakat gelemi- I 
yorlar, imkânları yoktur. O halde, ne yapmak I 
lâzımdır, öğretmen çocuklarının okuması için I 
yurtların yapılınas, zaruridir Ortaokulu bulu
nan yerlerde öğretmen çocuklarına ait yurtlar, I 
liselerde okuyan öğretmen çocuklarına ait I 
yurtlar, üniversitede okuyan öğretmen çocuk- I 
larına ait yurtlar yapılmalıdır. Ama, "bunları I 
Devlet plânla mı yapar, öğretmenler arasın
da bir teşekkül mü kurar, bunun mutlaka ya- I 
pılması lâzımdır. Malûmuâliniz iki ordumuz I 
vardır. Birisi maarif ordumuz, diğeri de şanlı I 
ordumuz. Onlar, subay çocuklarını, bu şekilde 
organize edebiliyorlar; meselâ, askerî liselerde I 
okumaları gibi. Bu mevzu ele alınmadığı tak
dirde, öğretmenler daima mustarip olacaktır. I 
Diğer taraftan, Yardımlaşma Kurumu Karnı- I 
nurum çıkarılmasını arkadaşlarımız teklif et
miştir. Bu, Yardımlaşma Kurumu Kanunu çık
tığı takdirde, öğretmenler de bir teşekkül ha
line gelir, maddi yönden de hakikaten onore I 
edilmiş olur. Bunun üzerinde durulması iktiza I 
eder. I 
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Diğer taraftan, ders ücretleri meselesinde 

Vekâletin tutumuna teşekkür ederim. Benim 
sorum üç ay evvel verilmişti. Nitekim, bu mevzu 
komisyonda görüşülüyor. Vaktiyle arkadaşları
mız bir tas'arı vermişlerdi; bu tasarıda ders 
saatleri 15 saat olarak teklif ediliyordu. Maarif 
Vekâleti sonradan bir teklifle, bu ders saatle
rini 18 saate çıkartmıştır. Hakikaten komisyon, 
bu ders saatleri üzerinde duruyorsa ve bu 
mevzuda biraz indirme yapılırsa ortaokulara 
öğretmen bulunur, yoksa TMunamaz. Yüksek 
okulu bitirmiş bir öğretmen 400 lira ile çalı
şacak ve çocuklara nafi olacak? Bu hayaldir. 
Onun için, bir ortaokul öğretmeninin eline en 
az 800 lira geçmelidir. 

Bugün, birçok kademelerdeki insanların 
eline bu meblâğ geçebilir. Çocuklarımızı eline 
teslim ettiğimiz öğretmen ise 400 lira almak
tadır. Bugün öğretmen, testlerle, eğitimle bir
çok. kabiliyetleri tesbit etmektedir, öğretmen
lerin bu durumlarını düşünerek, ders saatleri
nin (biraz aşağıya indirilerek, onların onore 
edilmesi ve hakikaten geçimi kadar para al
maları zaruridir. Bizim arkadaşlarımız çok 
şey istemezler, onlar hakikaten fedakâr ve 
kanaatkar insanlardır. Bu kanaatkar zümrenin 
istediklerini, böylesine kanaatkar oldukları 
için mensübolduğu Vekâlet onların bu hakla
rını korumalıdır. İnsanoğlunun yetiştirilmesi 
için do, Hazine bu mevzuda düşünmemelidir. 

Şimdi, gelelim intibak meselesine; bu inti
bak meselesi, kangren haline gelmiştir. Personel 
Kanunu bunu halledemez; bu işi Personel Ka
nununa bıraktığımız tekdirde, haksızlık yapıl
mış olur. Nitekim, şimdiye kadar huzurunuz
dan birçok kanunlar geçmişti. Diğer (memur
lardan. zabıt kâtiplerine kadar tutunuz, hu
susi kanunlarla tazminat verilmiştir, öğret
menlerin durumu Personel Kanunundan evvel 
gelen bir mevzudur. 

6273 sayılı Kanun çıktı; bu kanunla .bera
ber terfi edecek öğretmenlerin Kadro Kanunu 
gelmediği için arkadaşlarımız terfi edeme
mişlerdir. Bu durum karşısında Devlet Şûra
sına müracaat etmişler, Devlet Şûrası yüzlerce 
öğretmen arkadaşa hak vermiştir. Arkadaşlar, 
bir hukuk Devleti düşününüz, Devlet Şûra
sına müracaat edene Devlet Şûrası hakkıdır 
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diyor ve Vekâletine gönderiyor. Hukuk Devle
tinde, bu Devlet Sunasının kararlarına kıymet 
verilmiyor ve bunların haklan iade edilmi
yor. O halde, hukuk Devleti olan bir yerde 
Devlet Şûrası bunlara hak tanıdıktan sonra, 
Vekâletin (bunların haklarını vermesi lâzım. 
Maliye Vekâletinin de 'bunda zorluk çıkarma
ması iktiza eder. Böyle Devlet Şûrasından ka
rar alman yüzlerce arkadaşların hakları var
dır. Ben, 'birkaç misal vereyim; aynı devre
de mezun 'okluğumuz arkadaşlarımızdan bir 'kıs
ım 80 d'ir, ben onlardan ileriyim. Şimdi, Ban-
•guoğlıı Beyefendi de 'burada, :benden çok daha 
ileridedir. Karı - koca 'bir arkadaşım var, şim
di kendisi müfettiş, hanımı da öğretmendir; 
aynı devrede mezun olmuşlar. Hanım 90 dan, 
(beyi 70 ten alıyor. Kadro-çıkmış, 'Oiidan sonra 
kadro yok diye 70 te kalıyor, 80 de kalıyor. 
Bu adaletsiz durum arkadaşlarımızı üzüyor. 
İHa't'tâ, İm arkadaşlar, şöyle bir feragatta da 
'bulunmuşlar. «Biz geçmiş ''haklarımızı iste mi-
yeeeğiz, ibirikmiş paramızı istemiyeceğiz, kad
ro verilsin o andan itibaren terfi edelim.» de
mişlerdir. O, müktesep haklarından da (vazge
çiyorlar. Böyle 'bir kütle, örnek bir durum ih
das ederken, Devlet Hazinesi lehinde feragat
te bulunurken, biz, 'bunlara Personel Kanuniyle 
intılbak 'haklarının verileceğini söylüyoruz. 

ıSaym Vekile hürmetim vardır. Müsteşarın 
!bir (beyatını ıgeçenler'de 'gazetede okudum, bu 
intıibak çıkacaktır, diyor. Vekil ise. Personel 
Kanununa 'bırakılmıştır, diyor. 

Arkadaşlar, bu öğretmen kütlesine çok şey
ler vaadedildi. Her ıgelen vaadetti, maalesef, 
!bu 'kütle aldatıldı. Hakkını istiyor 'bu kütle. 
Yani, tabiî olan 'bir kakkmı istiyor. O 'halde 
•Sayın Vekilimden Iben istirfham edeyim, 6888 
sayılı 'Köy emstitülsü mezunlarının intibak Ka
nunu gayet güztel çıkmıştır. Oürik'ü, 'bu 'kanun 
kadroyu da 'birlikte (getirmiştir. İBu kanun, 
üç seneyi mezuniyetinden itibaren nazarı iti'bara 
almıştır. tBu ıgeçen yıllar içerisinde 'başarı sağ-
ılıyan öğretmenler, ibu suretle terfi ettiriliyor. 
.Buna ses yok, fakat, Irandaaı önce çıkan. İntibak 
Kanunu haksız ve -gök haksızdır. 'Devlet Şûra
sının 'kararlarını tetkik (buyurun ve arkadaşları
mı dinleyiniz; mutazarrırdır 'bu kütle. Emin 
olun, 'bu haklı sese kulak verilmelidir. Millî 
Birlik Hükümeti zamanında (bu mevzu ele alın-
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mistir, maalesef o arkadaşlarımız da 'bunu bir 
kenara (bırakmışlardır. İrfan ordusunun Islı 
ihakkı o zaman verilmeliydi. Şimdi de veril
miyor, kalıyor, kalıyor Personel Kanununa. 
Ben, Vekil Beyden istirlham ediyorum, bu ar-
kadaşlaıimı'zın haklarını arasınlar. Bir Hu
kuk Devletinde, Devlet Şûrasından alman hak
larının kendilerine verilmesi zaruridir. Teşek
kürlerimi sunarım, 

Hürmetlerimle, 
1JAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Muhterem arkadaş
larım, değerli arkadaşımız Hüsnü Dikeçligil, so
rusu münasebetiyle öğretmenlerimizi ilgilendiren 
ana meseleleri dile getirdiler. Benim de bu ko
nularda Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi 
vermeme fırsat verdiği için kendisine yürekten 
teşekkür ederim. 

Öğretmenin, sosyaİ ve ekonomik kalkınmamız
daki değerini münakaşa mevziiıı görüyoruz. Bu
nun temin edilebilmesi için, öğretmen topluluğu
nun her şeyden evvel bir birlik içinde, miiiî an
layış beraberliği içinde bulunmaları lüzumu or
tadadır. Üç ayı tamamlamış bulunduğum Bakan
lık süremde bu konuyu birinci plânda ele aldım. 
Sayın Dikeçligil arkadaşımız, öğretmen konula-
riyle son derece ilgileniyor. Bu konudaki çaba
mı her halde takibetmişlerdir. Büyük öğretmen 
toplulukları ile devamlı surette temas halinde
yim. Onların son yıllarda moral bakımından bil' 
hayli zaıfa düştüklerini görerek; onların moral
lerini yükseltmek ve bir ülkücü kadro haline ge
tirmek amaeiyle büyük gayretler sarf etmekteyiz. 
İftiharla ifade edeyim ki; öğretmen topluluğu 
bunu takdir etmekte ve bizim gayretlerimizi ge
niş anlayış içinde yürütmektedirler. Kısa bir za
man içinde, öğretmen topluluklarımızın moral 
gücüne bütün hudııtlariyle sahibolacağı inancın
dayım. Arkadaşımız; geniş ölçüde, öğretmenleri
mizi sıkıntıya sokan maddi konular üzerinde dur
dular. Bu, bendenizin de Bakanlığa geldiğim an
dan itibaren birinci plânda meşgul olduğum ko
nu oldu. 

Şimdi arkadaşlar; öğretmen topluluğunun üç 
meselesi vardır. Birincisi, intibaksızlıktan doğan 
sıkıntı, diğeri ek ders ücretleri, bir diğeri de ilk 
öğretimdekileriıı yeteri derece tatmin edilmemele
ri ve sıkıntıda olmaları ve bunların giderilmesi 
gayretleridir. 
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ettik. Bu üç konunun bütçemize yükliyeceği kül
fet 400 milyon lira civarında olduğu tesbidedil-
miştir. 

Takdir buyurursunuz ki, bu, yalnız öğretmen
lerimizi ilgilendiren bir konu değil; bütünü ile 
idarede vazife almış olan bütün memurlarımızı 
da ilgilendirmektedir. Nitekim, intibak konusu 
çerçevesi içinde intibaksızlıktan şikâyetçi 7 000 
öğretmene mukabil, diğer hizmet sahaları içinde 
14 000 memur da aynı cins sıkıntı içindedir. Bu
gün, öğretmenlerimiz için yapılacak olan bir 
düzeltme, diğer memurlarımız için de gerekli ola
caktır. Bu, tabiî geniş bir malî porteyi gerek
tirdiği için, bir hamlede yerine getirmek zordur. 
Hükümetin malî durumuna, bütçesinin bir plân 
bütçesi olduğuna ve gerekli esneklikten mahrum 
bulunduğuna göre, olsa olsa bunu malî yıl başın
da ele almak gibi bir mecburiyet vardır. Bunu 
düşünen Hükümet, bu neviden külfet yükliyen 
konuları cari yıl içinde değil, malî yıl başlarında 
bütçe müzakeresi sırasında ele almayı uygun gör
mektedir. Fakat, bunun yanı başında ek ders üc
retleri müstacel olduğu için, bilhassa yüksek öğ
retimde birinci plânda bir önem taşıdığı için, 
ancak bu yoldan yüksek öğretim görevlileri tat
min edilebildiği için bu süratlendirildi. Ek ders 
ücretleri Kanunu Büyük Millet Meclisine sevk 
edilmiştir. Bugünlerde tasarı görüşülüp kanun-
laşabilirse, önümüzdeki ders yılından itibaren 
yüksek öğretimde, malî yıl başından itibaren de 
orta öğretimde tatbik edilecektir. Diğer konular, 
yalnız öğretmenleri değil, benzeri memurları da 
içine aldığı içindir ki, Personel Kanunu ile 
halledilmesi yolu tutulmuştur. Sosyal Adaletin 
gereği, bunu bir vazife olarak Devlete ve Hükü
mete yüklemiş bulunuyor. Bu, hiçbir zaman öğ
retmenlerimizin haklarının gözetilmemesi mâna
sına gelmez; fakat benzeri memurları da ve bu 
haklara sahibolan büyük kütleyi de içine almak 
gayretinden ileri gelir. 

Bu arada, Dikeçligil arkadaşımız, öğretmen
lik görevinin cazip hale getirilmesini ve bunun 
için birtakım tâli tedbirlerin ele alınması lüzu
munu ileri sürdüler. Bunda da beraberiz. 

Faraza, Devlet Demiryolları ve diğer Devlet 
münakale yollarından, öğretmenlerimizin tenzi
lâtlı tarifeden istifade ettirilmesi bizim de gay
retlerimizin içindedir. Bunun için Ulaştırma Ba
kanlığında yaptığımız mütaaddit toplantıda bu-
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na bir formül aramak subayların tabi olduğu re
jimin öğretmenlerimize de uygulanması gibi bir 
gayretin içindeyiz. Bunu aşan bir gayret, Dev
let İktisadi Teşekküllerinin reorganizasyonunun 
düşünüldüğü şu hengâmede düşünülemez, ele 
alınamaz. Binaenaleyh, öğretmenler de tıpkı su
baylar gibi bütün bu haklardan istifade ettirile
ceklerdir. 

Bu arada, öğretmenlerimizin çocuklarının, 
tahsillerinin düşünülmesini de öngörmüş bulu
nuyoruz. Bilhassa, köylerde vazife gören köy öğ
retmenlerimizin ve uzak kasabalarda mahrumi
yet bölgelerinde vazife gören öğretmen arkadaş
larımızın çocuklarının tahsil durumu bizim için 
de başlı başına bir kaygı konusu olmuştur. Bu
nun için de birtakım hazırlıklara girmişizdir. 

Yalnız, 100 küsur bin öğretmenden 50 bini
nin evli ve 25 bininin çocuk sahibi olduklarını 
göz önüne alırsanız, bunun imkânlarımızı ne 
mertebe aşacağını takdir buyurursunuz. Bunun
la beraber, birtakım formüller üzerinde durmak
tayız. öğretmen dernekleriyle, hattâ doğrudan 
doğruya öğretmen derneklerinin yaptıkları top
lantılarda öğretmenlerle toplu olarak bu konu
yu müzakere ve münakaşa etmekteyiz. Onlar, 
bu durumu takdir etmektedirler, önümüzdeki 
dönemden itibaren, Devlet burslarından belli bir 
kontenjan, öğretmen çocuklarına ayrılacaktır. 
Bu kontenjan doğrudan doğruya öğretmen ço
cuklarına hasredilecektir. Bunların arasında ya
pılacak müsabaka ile bu burslar taksim ve tevzi 
edilecektir. Ümit ve temenni ederiz ki, iktisadi 
kalkınmamızın gerçekleşmesiyle iktisadi gücümüz 
de artacağı için, bunun sağlıyacağı imkânlardan 
öğretmen topluluğunun arzularının yerine geti
rilmesi mümkün olacaktır. Ama, bugün için ha
kikaten bu büyük topluluğun bu konudaki ihti
yacını birden halletmek mümkün değildir. Onun 
için birtakım gayretlerimiz vardır. 

Muhterem Dikeçligil arkadaşımızı tatmin 
eder düşüncesi ile arz ediyorum, faraza sosyal 
hizmetler konusunda da bâzı çalışmalarda bu
lunuyoruz. Öğretmenlerimizin, bilhassa mahru
miyet bölgesindeki köylerde çalışan öğretmenle
rimizin, yaz tatillerinde hem sıhhatlerini kazan
malarını ve hem de gerçek bir dinlenmeyi müm
kün kılacak ve bu arada önümüzdeki ders dö
nemine kısmen yetişmesini mümkün kılacak, öğ
retmenlik seviyesini artırıcı, iki maksatlı, birta
kım teşebbüslerin içindeyiz, 
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öyle zannediyorum ki, alacağımız tedbirlerle, 

1904 tatil devresinde 2 500 - 3 000 öğrencimizi 
seminer ve di .ilenme kamplarından istifade etti
receğiz. Bu, bir hayli ilerlemiş bir safhadadır. 
Ümid ve tem imi ediyorum ki, 1964 tatil dev
resinde bu yürürlüğe girecektir. 

öğretmenlerimizin sosyal güvenliğini sağla
mak da başlıca amacımızdır. Bunun için de ted
birler alıyoru:;. Bu tedbirleri, belki bütünü ile 
Devlet personeli için yürürlüğe koymak gereke
cektir. Bu yol, şayet derhal açılamazsa, öğret
menlerimizi içine alan bir gayrete münhasır ka
lacaktır. Derneklerle ve federasyonla bu konuda 
mutabıkız. İki taraf da çalışmaktadır. Bunun 
mevzuatını yakında takdim edebileceğimizi umu
yorum. 

Bunun dışındaki teknik konuda, ek ders sa
atleri ücretleri dolayısiylc ders saat ücretlerinin 
14 den 18 e çıkarılması konusu, teknik bir ko
nudur. Şimdi, muhterem arkadaşım gayet iyi 
takdir ederler ki, orta öğretim görevlilerine ta
nıdığımız bu imkân, şu dakikada daha büyük 
sayıda olan ilk öğretim görevlilerine temin edi
lememektedir. İlköğretimde görevli bulunan ar
kadaşlarımızın, ders saatleri, orta öğretimle kı
yaslanamayacak kadar yüklüdür. Hattâ, yer yer 
ilköğretim görevlileri de kendi ders saatlerinin 
tahdidedilmesmi; bunun dışında sarf edecekleri 
gayretlerin tıpkı orta öğretim görevlileri gibi ek 
ders ücretleri ile tazmin edilmesini istemekte
dirler. Takdir buyurursunuz ki, bu çok taraflı 
bir meseledir. Bakanlık 18 saate çıkarmakla, as
lında bir memurun, bir öğretmenin bütün imkân
ları göz önünde tutularak, pedegojik düşünce
lerle onsekiz saatlik dersi, vazifesi şümulü 
içinde görmüş,, bunun dışındakiler de ek tazmi
nata lâyık görülmüştür. 

Muhterem Dikeçligil arkadaşımızın, öğret
menlik hizmetlerinin daha cazip hale getirilmesi 
ve öğretmenlerin hakları olan imkânların âzami
sini sağlamak gayretini yakından takdir ediyor; 
kendilerinin de bizim bu gayretlerimizi dolayı-
siyle destekliyeceklerine inanıyorum. 

Saygılarımı sunanın. 

BAŞKAN -•• Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'm, Ankara İli Camlıdere ilçesi 
Kaymakamına dair sözlü sorusu ve İçişleri Baka
nı Hıfzı Oğuz Bekata'nın cevabı (6/214) 

BAŞKAN — Sayın Denıirdağ? Burada. Sayın 
İçişleri Bakanı : Burada. 

Soruyu ok.iluyorum. 
26 . 8 . 1963 

U. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki kanunsuz tasarrufun İçişleri Baka
nı tarafından H>Z1Ü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu sı; gı ile istirham eylerim. 

Yusuf Denıirdağ 
Trabzon Senatörü 

1. Ankara ili Camlıdere ilçesi Kaymakamı 
Turhan Kaya, zamansız ve sebepsiz olarak niçin 
yerinden alınarak başka bir ilçeye nakil ve tâyin 
edilmiştir?. 

2. Matbuatta açıkça yazıldığına göre bu kay
makam istifa telgrafını İçişleri Bakanlığına gön
dermiş bulunuyor. Buna göre istifası kabul edil
miş midir?. Edilmişse yeni tâyin edildiği Andırın 
ilçesine diğer l i r kaymakam tâyin edilmiş midir?. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BE 
KATA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Senatör Yusuf Demirdağ'm Camlıdere 
Kaymakamı Turhan Kaya hakkındaki sözlü so
rularını, soru çerçevesi içinde cevaplandırıyo
rum. 

1. Camlıdere Kaymakamı Turhan Kaya, 
Kaymakamların tâyin ve nakilleri hakkındaki 
Yönetmeliğe tamamen uygun olarak, Bakanlık 
Müsteşarının Başkanlığında toplanan Müdürler 
Encümeninin ittifakla verdiği karar ile nakle
dilmiştir. Kendisinin naklinde, hiçbir partinin 
veya, şahsın asla tesiri olmamıştır. Kaymakam 
hakkında pek çok şikâyetler valiliğe intikal et
miş; valilik kendisine muhtelif zamanlarda ııa-
sihatlarda bulunmuş, buna rağmen kaymaka
mın, durumunu ıslah etmediğini gören vali, Ba
kanlığa yazılı müracaatla Turhan Kaya'nın bu 
ilçede artık vazife göremiyecek hale geldiğini 
gerekçesi ile bildirmiştir. 

Bunun üzerine, Müdürler Encümeni konu
yu etraflıca incelemiş ve kaymakamın naklinin 
uygun olacağını karara bağlamıştır. 

Bu nakil,** kanuna, usule ve Kaymakamlar 
hakkındaki Yönetmeliğe tamamen uygun bir hu
kukî tasarrufdur. Yolsuz ve usulsüz bir işlem 
yoktur. 
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2. Kaymakam Turhan Kaya'nm istifası he

nüz kabul edilmemiş bulunduğundan, naklen tâyin 
edildiği Maraş'm Andırın ilçesine de halen baş
ka bir kaymakam tâyin edilmemiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Demirdağ. 
YUSUF DBMÎKDAĞ (Trabzon) — Muh

terem Başkan, Cunı'huriyet Senatosunun muh
terem üyeleri; hepinizin de okuduğunuz, gün
lerce ve ihalen de matJbuaıt ve efkârı umumıi-
yeyi meşgul eden bir konuyu, (Çamlıdere Kay
makamının tâyin ve naklini), sözlü soru olarak 
'huzurunuza getirmekten maksadım; bu tâyin 
işinin, talimata uygun olarak yapılıp yapıl
madığını mesul Bakanın izahından öğrenmek
tir. 

Konu şudur: 
Ankara ili, Çamlıdere Kaymakamı Turhan 

Kaya'nm zamansız, sebepsiz ve usulsüz olarak 
9 . 7 . 1963 tarih ve 11449 sayılı Resmî Gazete
de çıkan, 29 . 6 . 1963 tarihli Kararname ile, 
yerinden alınarak, Maraş'm Andırın ilçesine 
nakil v*e tâyini; 'her zaman olduğu gibi, 'hak
sızlık karşısında 'harekete gelen matbuatın fer
yadından ve halkın galeyanından öğrenmiş bu
lunuyoruz. (Cumhuriyet Gazetesi "2(3 ve 27 Tem 
muz, Vatan Gazetesi 31 Tem'muz, 1 ve 5 Ağus
tos. Zafer Gazetesinin 1 Ağustos tarihli nüsha
ları Ulus ve diğer gazeteler.) 

Kaymakamların Nakil Yönetmeliğine ok 
Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre; bir kay
makam tâyin edildiği yerde, üç sene müddet
le vazife görecektir. Bu üç sene müddetle 
başka bir yere nakil ve tâyin edilemez. Me
ğerki,-sabit bir suçu bulunmuş olsun. Bu ol
madığına ve 'bilâkis mıı'haliff ve ımııvafık bütün 
gazeteler, kendisini vazifesine kaptırmış olan 
(bu çok çalışkan kaymakamın 'başarılarını ve 
lehinde sitayişle ve takdirkârane yazılar yaz
dıkları (halde; bu kaymakamın ani olarak "Ma
raş'm Andırın 'ilçesine tâyin ve nakli işlemi 
ke^fî v e kanunsuz tasarrufun, partizan idare
nin aşikâr ve ibret Verici delil ve manzarasını 
'teşkil eder. 

Sayın Dahiliye Vekili, 3 Eylül tarihli Za
fer Gazetesinde: «Turhan Kaya'nm tâyininde 
partizan nareke't etmediğini, yönetmeliğe tama
men uygun olarak 've Bakanlık Müsteşarının 
Başkanlığında toplanan Müdürler Encümeni
nin ittifakla verdikleri kararla nakledilin işitir. 

kendisinin naklinde 'hiçbir partinin veya şadı
sın asla tesiri olmamıştır. Nakil doğrudan doğ
ruya valisinin talebine dayanılarak ve Yönet
melik gereğince yapılmıştır. Bu nakilde yol
suz bir işlem yoktur.» demektedir. 

PJski Çamlıdere Kaymakamı Turhan Ka
ya 'nm; içişleri Bakanı Sayın Hıfzı Oğuz Be-
kata'nm, kaymakamın tâyini ile ilgili olarak 
gazetelere gönderdiği tekzip dolayısiyle yap
tığı açıklamanın üçüncü maddesini aynen oku
yorum. («Kaymakamların Nakil Yönetmeliğine 
ek Yönöfcm'eliğin 4 ncü maddesi, kaymakamla
rın hizmet süreleri tamamlanmadan ancak va
li ve 'müfettişlerin gösterecekleri lüzuma binaen 
nakledilebileceklerini âmirdir. Ankara Valili
ğince her 'hangi bir sebeple dikkatim çekil m e-
diği gibi, ilçeye müfettiş dahi gelmemiştir. 
Eğer, naklim ile ilgili tasarrufa mesnet olarak 
Ankara Valiliğince gösterilen lüzum alınmış 
ise, bu lüzumun esas mahiyeti, verimli ve 'bil
hassa partililerin 'menfaatlerine alet olmadan 
bitaraf çalışımalarımdır. Bunun dışında hiç
bir sebep düşünülemez») demektedir. 

Sayın Bakan mazur görsünler, 'bu ıtâyinin 
tamamen tesir altında ve partizanca bir dü
şüncenin mahsulü 'olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
kaymakamın Çamlıdere'ye tâyin edildikten 
7 ay sonra, hiçbir sebep yok iken Ibaşka yere 
tâyini ne ile izah edilebilir1? Bilhassa mahallî 
seçimlerin yakın olduğu bir zamanda bu tâ
yinin yapılması halk üzerinde iyi tesir yapar 
mı? Müsteşarın başkanlığında toplanan Müdür
ler Kurulu, tanzim edilen jurnala göre, (zira 
mumaileyh kaymakam için müfettiş dahi gön
derilmemiştir) tekliflerini yapmıiş olurlar-. 
Vali, maiyetinde çalışan kaymakamın şahsiyet 
ve başarılarını tetkik etmeden bir- teklif yapa
bilir. Ama, son tetkik ve karar m'ereii Say m 
Bakandır. Bu tetkiklerini yaptılar mı?. Yap
madılar. Yapsalardı bütün kudret ve samimi
yeti ile çalışan, (henüz meslek (hayatının baha
rında olan genç bir kaıymakaımı ve beldeyi 
mağdur etmez ve Çamlıdere halkım da üzüntü
ye gark etmezdi. 

Gazetelerin yazdığına ve halktan öğrendiği
mize göre; Kaymakam Turhan Kaya; Çamlıde-
re'de bulunan çiftçi, mütaahhit, fabrikatör, Halk 
Partisinin eski ve yeni îlçe Başkanı ve 1957-1960 
arası bir devre milletvekili olan Mustafa Yeşil, 
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Konya'dan gelen 200 tonluk buğdayın nakli için, 
çok yüksek fiyat istemesi üzerine, Kaymakamın 
bunun yazılı teklifini reddetmesi, okul, çarşı, ör
nek köy inşaatını onun istediği fiyata vermemesi, 
kanunsuz ve nizamsız istediği 50 aded silâh ta
şıma vesikasını reddetmesi, partisine alet olma
ması dolayısiylc ki, aslında bir idare âmirinin 
hiçbir partij^e alet olmaması gerekmektedir, Kay
makam haksız ve usulsüz olarak nakledilmiştir. 

Mustafa Yeşil'in Başkanı bulunduğu Derneğe, 
Devletin verdiği 50 000 lirayı, senetsiz, makbuz-
suz vermemiştir; ve saire. Yani, Turhan Kaya 
mahallî mütegallibe ve zorbaların boyunduruğu 
altına girmemiş, Devletin parasını yedirtmemiş 
ve halkı ezdirtmemiştir. işte bütün suçu budur. 
Şimdi ben, öğrenmek ve kendimi tatmin etmek 
için Sayın Bakandan soruyorum. Turhan Kaya'-
nın suçu nedir? 

Bir suçun tebeyyün edebilmesi için şahıs hak
kında tahkikat yapılması, mahkemeye intikal et
mesi ve bir mahkeme kararma istinadetmesi lâ
zımdır. Turhan Kaya hakkında Bakanlıkça bir 
tahkikat var mıdır? Bundan başka, Turhan Ka
ya, istifa dilekçesini Bakanlığa gönderdikten ve 
tâyin kararı efkârı umunıiyeye intikal ettikten 
sonra Sayın Bakan, taltifen veya suspayı olarak 
Turhan Kaya'ya ne gibi cazip tekliflerde bulun
muştur? istifa kararından vazgeçirmek için kaç 
defa Bakanlığa davet etmiştir? 

öğrendiğimize göre, Kaymakam Turhan Ka
ya, dağlar arasına sıkışmış ve bugüne kadar ih
mal edilmiş olan Çamlıdere ilçesinde başlıca; 

1. Büyük bir çarşı yapılmıştır; keşif bedeli 
190 bin lira, maliyet fiyatı 21 500 lira. Bu çar
şının, bütün esnafı bir araya topladığı da öğre
nilmiştir. 

2. örnek Avdan köyünde okuma - oturma 
odası ve çamaşırhane 18 000 lira, aynı plân ve 
ölçüde diğer ilçelerde 134 000 - 199 000 liraya 
yapılmıştır. 

3. Aynı köyde, Devlet kasasından tek kuruş 
çıkarılmadan 3 500 ciltlik 35 000 lira değerinde 
bir kütüphane yapılmıştır. 

4. 20 000 çam ve süs ağacını, camsız Çamlı-
dere'ye diktirmiştir. 

5. 135 Kim. uzunluğunda yol yapılmış, kum-
lanmış, bunun masrafını vilâyet ödemek mecbu
riyetinde olduğu halde, tek kuruş dahi ödeme
miş, Kaymakam bunu kendi imkânları içinde 
karşılamıştır. (Valiliğe yazılan yazılar) 
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G. Kaymakam kazaya geldiği günden ayrı

lıncaya kadar masraf olarak vasıtasına tek ku
ruş verilmemiş, Kaymakam bunu bizzat kendi 
kesesinden karşılamıştır. (Valiliğe yazılan yazı
lardan) anlaşılmaktadır. 

7. İlçede büyük bir garaj yaptırmıştır. 
8. İlçede, şehrin bütün caddelerini onart

mış ve yeniden yaptırmıştır. 
9. Su ve elektrik, bu Kaymakamın zamanın

da halkın hizmetine açılmıştır. 
10. Siirt tipi, battaniye ve dokuma kursları 

birçok köylerde açılmış, öğretilmiş ve talebe ye
tiştirilerek âtıl kalmış halkın iş gücü değerlen
dirilmiştir. 

işte muhterem senatörler, plânlı kalkınma 
devrinde aradığımız ve istediğimiz genç, dina
mik ve vazifeşinas bir Kaymakam. Onu da bir se
bep yok iken, Sayın İçişleri Bakanı yerinden alı
yor. Peki, bu memleket nasıl kalkınır? Bizim, 
kalkınma için böyle müteşebbis idare âmirlerine 
ihtiyacımızın olduğu yüksek malûmlarıdır. 

Bugün Turhan Kaya, yarın Hasan Kaya, 
öbür gün Hüseyin Kayayı feda edersek bu 
memleketin hal ve gidişatı ne olacak? Sayın Ba
kan; memlekette bir an evvel demokratik niza
mın kurulması; huzur, sükûn, emniyet, itimat ve 
kardeşliğin teessüs etmesi için, 1961 de umumi 
serbest seçim yapılıp Hükümet idaresi size teslim 
edildi; sizden evvelkiler, büyük bir samimiyet ve 
hüsnüniyetle idareyi size teslim ettiler. Vazifeni
zi kanun ve talimatlar çerçevesinde yapmanız 
için olsa gerek, siz Turhan Kaya hadisesiyle, 
yılarca mücadelesini yaptığınız sık, sık tekrarla
dığınız partizan idareyi bu muamelenizle bizzat 
siz yapmıyor musunuz? Cumhuriyet Halk Parti
sinin Sayın Genel Başkanı, Grupunda «Nerede 
görülmüştür bundan daha dürüst bir idare?» di
yorlar. işte, Turhan Kaya ve Turhan Kaya gibi
lere tatbik edilen muamele, maşallah tam dürüst 
idarenin olduğunu göstermeye kâfidir. 

Sayın Senatörler; bu muamele partizan ida
renin tipik bir örneğinden başka bir şey değil
dir. Bunu kelime oyımlariyle tevile imkân yok
tur. Takdir Yüksek Senato ve büyük Türk Mil-
letinindir. 

Şimdi müsaadenizle Cumhuriyet gazetesinden 
küçük bir pasaj okuyacağım : «Gazetecilere ve 
köylülere karşı bir konuşma yapan 15 yıllık 
C.H.P. li eski Bucak Başkanı Ali Taşpmar, par-
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tizan idareye keyfî idare çattı diye konuşma ya
pıyor. Partizanlığa keyfî idareye karşı durduk, 
'bundan sonra da duracağız. Devlet idaresini 
kendi menfaatlerine âlet eden bu idareyi protes
to ediyoruz. Keyifleri uzun sürmiyecek, yakında 
secim var. Ne hakla halkın karşısına çıkacağım» 
diyor, o şahıs. Sonra aşağıda dâva ediyo-r : 

«C.H.P. linin kulu olmadı» diye yine aynı 
şeyi söylüyor, o şahıs, Çamlıdere'den sürülen 
Kaymakam için C.H.P. liler şöyle diyor : «Bu 
muameleyi reva gören C.H.P. li idarecilere biz, 
C.H.P. liler sesleniyoruz : önümüzde mahallî 
seçimler var, C.H.P. 4 oy alamıyacaktır». tşte 
Sayın Senatörler partizan idare var mıdır yok 
mudur? Bunu yüksek takdirlerinize arz ediyor 
ve hepinizi hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, soru
nun 'başlangıcımda ıSaym Yusuf Demirdağ arka
daşıma teşekkür etmemiş idim. Şimdi, ibu ko
nuşmalarındaki sonra kendilerine teşekkür edi
yorum. Hakikaten ^birkaç zamandır 'basınımıza 
intikal etmiş 'bu mevzu 'hakkında 'Sayın Yusuf 
Demirdağ arkadaşımız «bana bir tek kelimelik 
'hususi olarak sual sormadan, ve bakanlıktaki 
işin mahiyetini tetkika dahi lüzum görmeden 
önceden 'hazırlanmış kararlarını bu konuşmala
rında ifade ettiler. 

Bir bakan ile kaymakam münasebetinin ta
şıdığı ağırlığı ve Ibakan mevkiinde oturan kim
senin henüz maiyetinde bulunan kaymakam 
(hakkında her hangi 'bir «sözü söylerken, itina 
etme lüzumunu Devlet hayatının düsturların
dan b'iri saydığım için, verdiğim ilk cevabı 
son derece itinalı ve ölçülü «hazırlamıştım. Ama, 
görülüyor ki, Demirdağ arkadaşını, kaymakam 
arkadaşımızla birleşerek kendileri hakkında, 
Senatoya gelebilme cesaretini gösterdiklerine 
göre yine her şeyi değil ama, rahatlık ve cü
retkârlıkla intikal 'ettirilmiş olan ve Senatonun 
huzuruna çdk korkusuzca getirilen böyle bir 
konu üzerinde (birkaç şey söylemek artık be
nim hakkımdır. 

Bu mesele nasıl bir meseledir? Kısaca arz 
edeyim : Valiler, Dahiliye Vekâletinden Vekil
ler Heyeti kararı ile tâyin edildiği cihetle, 20 
küsur Vekilin imzasını taşır. 
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Kaymakamlara gelince; kaymakamlar hak

kında bir yönetmelik vardır. Bu yönetmelik, 
ibir kayma'kamm nasıl tâyin, nakil ve terfi et
tirileceğine dair hükümleri ihtiva eder. Kay
makamların tâyin, nakil ve terfileri şöylece ce
reyan eder : Her vilâyette vazife ıgören arka
daşlarımız, meiselâ, 3 ncü sınıfta ise, 2 nci 
sınıfa, 2 nci sınıfta ise '1 nci sınıfa, 1 nci sı
nıfta ise sınıf üstü kazalara, ehliyetine ıgöre, 
zamanı gelince terfi eder. Şark hizmetini ya
pan Gar-ba, Garp hizmetini yapan Şarka gider. 
Bunların ötesinde, normal «olarak 'bir fevkalâ
delik taşımadıkça, 'bir kaymakam, arkadaşı
mızın dediği ıgİbi, tâyin edildiği yerde üç sene 
kalır. 

Arkadaşımın verdiği mesnede dayanarak 
yürüyorum. Kendileri, kaymakamlar hakkında 
yönetmeliğin 4 ncü maddesi; vali 've müfettiş
lerin teklifi üzerine ancak kaymakamların nak
ledilmesine yönetmeliğin izin verdiğini, tasrih 
ettiler. Bu, böyledir. Şu 'halde, 3 senesini dol-
durmıyan her hangi bir kaymakam, valinin 
haklı görünebilen teklifi veya 'müfettişlerin 
gösterdiği lüzuma binaen nakledilebilir. 

Şimdi, mevzuu Turhan Kaya konusuna geti
relim. Geçenlerde yüz küsur kaymakamın nakil, 
tâyin ve terfii ile ilgili normal bir 'kararname 
çıktı. Bu kararnameyi İh emen takiben Çanılı-
dere Kaymakamı ile ilgili neşriyatı gazeteler
de ben de okudum. Daha övvel Oamlıdere Kay
makamı hakkında kendisinin naklini icabetti-
ren ıbir sebebe müsteniden bir muamelenin 
cereyanı ile ben hiç alâkalanmadım. Bunu 
okuyunca, bizim kaymakama olan ihtiyacımızı dü
şünerek, bir; genç bir adamın küskün olma
sını istemediğim için, iki; hâdisede cidden bir 
haksızlık var ;se, hangi noktada olursa olsun tas
hih edebilme uzusu ile, üç; bir taraftan kayma
kama haber g'inderdim, gelsin konuşalım diye, 
bir taraftan da valisi ile temas ettim, nedir bu 
işin aslı diye. Kaymakam geldi, bana, beni Kon-
ya'daki plânlama toplantısından iyi tanıdığını, 
haksızlığa, taraflılığa ve partizanlığa imkân ver
in ivecek bir hususiyet taşıdığımı bildiğini ifade 
etti ve bu mevAidaki rahatsızlığını söyledi. Ken
disine «İstifa etmişsiniz, fakat, mevzuu henüz tanı 
tetkik edip vali ile de konuşmadığım için istifa
mızı şimdilik kabul etmiyeceğim. Bizim kayma
kamlara ihtiyacımız var. Meselenizi tetkik ediyor-
rum, bu itibaıla, siz nereye tâyin edilmişseniz 
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vazifesini yapınız» dedim. Baktım, «bir asap za'fı I 
du- var, «İsterseniz size bir müddet izin vereyim, I 
ondan sonra gider işe baylarsınız» dedim. Teklif I 
su oldu : Dedi ki; «Hâkimlerle ilgili Anayasa I 
teminatının kaymakamlara da kabulü sağlandığı I 
takdirde vazife kabul edebileceğim.» Kendisini, I 
daha çok teskin ve tatmin edici, ağabey nasihatla- I 
rmda bulunduktan sonra, uğurladım. Müteakiben I 
gazetelerde neşriyat arttı ve bu minval üzere bâ- I 
zı lüzumlu ve lüzumsuz nümayişler devam etti. I 
Şimdi, asker olan Sayın Demirdağ'a bir noktayı I 
hatırlatacağım. Millî Savunma Bakanlığından I 
sonra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti toprakla- I 
rmda disiplin bakanlığı durumunda, ikinci ola- I 
rak İçişleri Bakanlığı gelir. Bir disiplin Bakan- I 
lığında haksız tâyinlerin yapılmış olması gibi bir I 
durum olursa, bunun ıslah mekanizması nümayiş I 
değildir'. Buna rağmen, hiçbir zaman ben biı I 
•asap za'fımn içine girmedaim, tonuıyu 'tetJbilk ettim. I 
Kendisinin ııa'ch, şu yazı ve bunun dayandığı se- I 
hepler üzerine el muştur. Biraz evvel arz ettiğim, I 
yönetmeliğin i ııcü maddesi, «valisi, bir kayma- I 
kamla teşriki mesai edemiyeceğini muayyen, mâ
kul mesnetlere dayarsa, encümen bu mevzuu cid- I 
dî olarak ele aiır» der. Valilikten gelen yazı da I 
şu şekildedir : «İçişleri Bakanlığına; ilimize bağ
lı Oamlıdcre ilçesi Kaymakamı Turhan Kaya, gö- I 
revine intibak edememesinden dolayı tahrik etti
ği nahoş hâdkeler sebebiyle mesai arkadaşı olan 
memurlar ve bâzı vatandaşlarla ihtilâfa düşmüş 
olup, olaylardan bir kısmı mahkemeye intikal et
miş, bâzıları halikında tahkikat başlamış ve diğer
leri de yüksek bakanlıklarına ve vilâyetimize şi
kâyetleri mucibolmuştur. Bu durum, görevine te
sir ederek, artık ilçede vazife ifa edemiyecek ha
le gelmiştir. Bütün ikazlarıma rağmen, ıslahı hal 
odemiyeıı, izinsiz olarak sık sık Ankara'ya gel
meyi itiyat edinen ve ilimiz dâhilinde vücudun
dan istifade edilmesine imkân görülemiyen Tur
han Kaya ile teşriki mesai edemiyeceğimi arz ede- I 
rim.» I 

Ankara Valisi I 
Enver Kuray 

Bu yazı gelmiş, encümene verilmiş. Bu yazıda 
ifadesini bulmıvaıı bâzı şifahi izahatı da vali, en- I 
ciimene bizzat gelerek ifade etmiştir. Kendileri, I 
Turhan Kaya'dan izin alırlarsa - ben Bakan ola- I 
rak mazurum - izin alırlarsa, onları da ifade ede- I 
rim. Tahkiksiz hâdiseleri bu kadar büyük karar I 
haline getirmeden önce, bir senatör arkadaşımızın I 
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bir vekil ile konuşmadan, meseleyi sadece gazete
lerdeki veçhesiyle ele alıp getirmesinin mahzur
larını daha ÇOK kendileri görmüş olurlar. Şimdi 
ben, bu hususları hep üzülerek söylüyorum. Eğer, 
bu konu bütün bir matbuata bir şantaj konusu 
halinde intikâl etmeseydi ve arkadaşını dilini bu 
kadar insafsız ve örseleyici bir şekilde kullanma-
saydı, ben bu kadarını dahi söylemezdim. Çünkü, 
benim tutumum bir kaymakamla uğraşmaya mü
sait değildir. 

Şimdi arkadaşımız, bu sırada gazetelerde Ba
kana bir muhtıra verdiğinden de bahsetti. De
min söylediğin' gibi, vazifeye yeniden başlaması 
için hâkimlere tanınan teminatın, Anayasa deği
şikliği halinde kendisine de tanınmasını mütaa-
kıp vazife istemesinin yanında, Bakana bir muh
tıra verdiğini de yayınladı. Kaymakam, Bakana 
dilekçe verir, rapor verir, muhtıra vermez. De
rnek ki, Dâhiliye Vekâletinde olması lâzımgelen 
asgari disiplin ve idari terbiyenin kaidelerinin 
de dışına rahatça çıkılıyor. Şimdi, hâkimlerin te
minatının kaymakamlara, da verilmesini talebedi-
yior. Bu bâızı d^leklmnin'arasıınıd-aigaaeltıelierdeçıik-
tı. Ben konusuzken kendilerine, hakikaten idare
nin bâzı teminata kavuşması lâzımgeldiğini, be
nim de davacısı olduğumu, Millet Meclisinde ve 
Senatoda bunu ifade ettiğimi, İdareciler Kongre
sinde hangi imkânlardan faydalanırsak, onu öne 
sürerek bâzı kararlara bağlamaya çalışacağımı da 
söylemiştim. Buna rağmen muhtıra verdiğini ilân 
eyliyerek, arkadaşımız buradan da kendisine bir 
puvan almak ı; tedi. 

Şimdi, hak-ıızlık karşısında galeyana gelen ga
zete, halkın galeyanı gibi gösteriyor. Konuların 
üzerinde çok durmak istemem, ama Bakanlığımıza 
verilen resmî bilgilere göre, yazılmış yazıların nü
fus memurları ve diğer memurlar vasıtasiyle köy
lüye ve muhtarlara imzalatılmak için nasıl dolaş-
tırıldığı hakkında delilli bilgilerimiz vardır. Bir 
yerden üç, beş imza toplamak suretiyle bir yere 
dilekçe göndermenin memleketimizde çok görü
len modalardan olduğunu bilmiyeniniz kalmamış
tır.. 

Gazete konusuna gelince: Gazete konusunda 
son derece hüsnüniyetli yazı yazan arkadaşları
mızın yanında, böyle bir zamanda içişleri Baka
nına çatabilme imkânını bulmaya çalışan insan
ların da meveudolduğunıı kabul edeceğiz. 
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Şimdi, sözümü toparlıyorum, bugün bu mev

zuu en çok ele alan Adalet Gazetesinde, Turhan 
Kaya ile ilgili bir haber de gördüm. Bu haberi 
sizlere okusam, belki bir partizanlık kokusu mev-
eudolduğu ve bunun hangi istikametten geldiğini 
de görmek mümkün olur. Arkadaşımızın kendi
sine son derecede rahat, onu okşayıcı ve hâdise
lerin içinden kurtarıcı ilgimize rağmen, kabulde 
müstağni kaldığı kaymakamlığın yerine, daha 
evvel belki bir anlaşmaya varmış olacak, Adalet 
Gazetesinin bugünkü nüshasında «Turhan Kaya 
Gördes Belediye Reisliğine aday. Adalet Parti 
îlçe îdare Kurulu tarafından ittifakla alman bir 
karar üzerine Gördes Adalet Partisi îlçe Başka
nı, Turhan Kayayı Gördes Belediye Reisliği için 
aday göstermek istediklerini bildirdi.» diye yazı
lıdır. Bunu, Adalet Gazetesinde neşretmek sure
tiyle de daha henüz istifası kabul edilmemiş bu
lunan bir kaymakam arkadaşı, bir muayyen par
tinin içinde aday haline getirme gayretiyle de 
nelerin, hangi istikamette, kimlerle ve ne suret
te mesai birliği haline geldiğini göstermeye ye
ter delili de bana vermiş bulunuyor. 

Şimdi, sözlerimi toparlıyayım. Orada Adalet 
Gazetesi hakkında bir söz duydum, bu yazı 8 Ey
lül tarihinde yazılmıştır, bir yanlışlık yapmışım; 
8 Eylül Pazar nüshasında çıkmış, ben bugünkü 
dedim de. 

Şimdi meseleyi kendi mesnetleri üzerinde nok-
talıyacağım. Geçenlerde baktım, kaymakam ola
rak, Bakanlığıma bağlı ilgili teşkilâtta binlerce 
tâyin, nakil vesaire yapılmış. Bunlardan sadece 
iki tanesi gazetelere intikal etmiş, bir partizan
lık örneği gibi gösterilmiş bulunmaktadır. Onlar
dan bir tanesi Çamlıdere, diğeri Kırıkkale. Kı
rıkkale Kaymakamı bizzat kendisi gazeteleri tek-
zibetmiş ve Bakanlıkla ilgili bir tasarruf değil, 
kendisinin talebi ile bu vazifeyi istediğini ifade 
eylemiştir. Çamlıdere ise; izah ettiğim şekilde, 
Yönetmeliğe tamamen uygun, kanuna uygun ve 
yetkili heyetlerin hukuk esaslarına müstenit bir 
tasarruf olduğunu söyledim. Her Vekâletin bir
çok tâyin, nakil ve terfileri vardır. Kaymakam
lar üzerinde tahsisen hassasiyet gösterilmesinden 
de memnunum. Ama, kendisine hürmet ettiğim 
Demirdağ arkadaşım ve bu nevi meseleleri ele 
almak istiyen arkadaşlarım, bu kürsüye getirme
den evvel Vekâlete teşrif ederek, dosyaları görüp, 
haklarında gerekli bilgileri alıp, ondan sonra ge
tirirlerse, hem kendileri güç duruma girmezler, 
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hem de bir disiplin mesleği olan idareyi, kayma
kam, vali gibi münasebetlerini Meclis kürsüsün
den hırpalama konusu yapmaktan kurtarmış 
olurlar. 

Kendilerine Yüksek Huzurunuzda söyliyece-
ğim prensip şudur: Ben partizanlığa alet olmam 
ve tarafsızlığın ötesine geçmem. Bunu Demirdağ 
bizzat Turhan Kaya'ya sorarlarsa, Turhan Kaya 
da bu sözü teyideder. 

Muamelenin tarzına gelince: Bir vali bu ölçü
de bir yazıyı Vekâlete yazarsa, Vekâletin yapa
cağı iki iş vardır. Aramızdaki bütün idarecilere 
sormanızı rica ederim. Ya vali ile kaymakamı 
anlaştırır; ya kaymakamı veya valiyi alır; bunun 
ötesinde bir muamele yoktur. Burada mahke
meye intikal etmiş ve intikal etmekte bulunan, 
bu meselede, yazıda yer alan veya yer almıyan 
ve kendilerine intikal ettiği zaman biraz da kıza
racakları meseleler olur. Ama, şundan, bundan 
korkarak idare tasarruf yapamazsa, disiplin kal
kar ve İçişleri Bakanlığının idaresi çorba olur. 

Binaenaleyh, kendisinden ve yaptığı işlerden 
emniyeti olan kimselerin sadece kanun ve ni
zam karşısında endişesi olması tabiî ama, kor
kuya kendisini kaptırmaması da daha çok ta
biîdir. Ben, tasarruflarımı nizam, yönetmelik 
ve hukuk mesnetlerine uygun ve fakat korkusuz 
yapmaya alışık bir adamım. Arkadaşımdan ri
cam; tatmin edilmeroişlerse, bana yarın teşrif 
ederlerse, zannederim ki, biraz da özür diliye-
cek bâzı bilgileri almış olurlar. Kendileri müs
terih olsunlar, Yüksek Senatonun da gayet ra
hat olarak; bir küçük zaman için şu hizmeti 
gören bir arkadaşınızın kaymakamlar üzerinde 
partizan bir zihniyeti gütmiyecek kadar kendi
sini bu nevi işlerden uzak tuttuğunu bilmenizi 
rica eder, saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ, buyurun. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Efen

dim, bu konuyu Senato kürsününe getirdiğim
den dolayı Sayın Bakanın çok üzüldükleri an
laşılıyor. Ama, bizim de bir senatör olarak, 
bir vatandaş olarak yapılan haksız bir muamele 
karşısında üzüldüğümüzü takdir buyurmaları 
lâzımdır. 

Verdikleri izahattan dolayı kendilerine çok 
teşekkür ederim. Yalnız, kaymakam ile bakan 
arasındaki farkı biliyorum. Bunu herkes bili
yor. 32 sene subaylık ve kuımandanlık yaptım, 
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bunu elbetteki bilirim. Ama, bir mağdura hak
sız muamele yapıldığı vakit hepinizin feveran 
ettiğini de bilirim. 

Vali ile bu kaymakam arasında bir anlaşama-
mazlık varsa; buna Bakanlığın el kolması ica-
bederdi. Zannederim bu, her meslekte ve dün
yanın her yerinde böyledir. 

Bir ast ile üst arasındaki bir anlaşmazlık 
meydana gelirse bir üst makam ona el koyar. 

Konuyu Senatoya getirmemizin Sayın Ba
kanı üzdüğü anlaşılıyor. Ben bu kaymakamı 
hiç tanımam. Matbuatı günü gününe takibet
tim ve halkın ifadelerini dinledim. Ankara so
kaklarına kadar halk geldi ve meseleyi anlat
maya başladılar. Ben Trabzon Senatörüyüm, 
Ankara değil. Bu mesele bizim kulağımıza ka
dar geldi. Birkaç gün evvel, birkaç gün evvel 
diyorum, ancak bir saat bu kaymakamı görebil
dim. Bir saat diyorum, bir saatten bir dakika 
fazla değil. 

Sayın Bakan disiplinden bahsettiler; doğru
dur. Yalnız, muamele kanun ve talimatlar 
çerçevesinde yapılırsa disiplin kurulur. Disip
lin, sevgi, saygı ve itimada istinadeder. Askerî 
îçhizmet Kanunu ve Talimatının bu tek mad
desidir. Kanun ve talimatnameler haricine çı
kılırsa disiplin kurulmaz, bozulur. 

Kendi tetkiklerine göre, kaymakam iyi değil 
ve disiplinsiz ise, bu kaymakam Andırın ilçesin
de nasıl çalışacak? Çaımlıdere'de çalışamıyan, 
Çamlıdere'de vazife yapamıyan bir insan, Andı
rın'ela nasıl yapacak? Orası da 'bir ilçe. Kay
makamın suçu varsa, o vakit, bu kaymakam 
hakkında tahkikat yaptırmak ica'bederdi. Yapıl
mamıştır. Yapılmadığına göre, hâdiseler ört
bas edilmek istenmiştir. Ben şahıs üzerinde de
ğil, prensipler üzerinde duruyorum. Mademki, 
dürüst bir idare kurmak istiyoruz, mademki, 
demokrasiyi tam gerçekleştirmek istiyoruz. 
O halde bunun demokrasi neresinde? Sayın 
Bakana tarizlerine istinaden hatırlatmak iste
rim ki, Devlet sandalyası kimseye baki değil
dir. Baki olan Devlet hizmetinde âdil ve iyi 
idare ile muvaffak olmaktır. Bunda muvaffak: 
olan kendisini bahtiyar addeder. Vali ve kay
makam arasındaki geçimsizlik bu dereceye dö-
külmemeli idi. 

Sayın Bakan bu kaymakamı çağırmışlar ve 
istifasından vaz geçerse kendisini Avrupa'ya 
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göndermeyi de ifade etmişler. Buna ne demeli? 
Kaymakamların nakil ve tâyini hakkındaki 
Yönetmelik burada. Ben, vazifem olmadığı 
halde bunu başından sonuna kadar tetkik ettim, 
okumakla vaktinizi kaybetmek istemem. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

IÇlŞLEKl BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Ankara) —• Muhterem arkadaşlarım; güç 
bir vazife ifa ediyorum. Kendisi burada bulun-
mıyan veya olsa dahi bu kürsüde konuşma im
kânına sahibolmıyan, üstelik benim vekâletime 
bağlı vazife gören bir insandan bahsediyorum. 
Bu sebeple, dilimi çok tutmaya çalışıyorum. 
Arkadaşım ise, hiçbir sorumluluk hissine sahibol-
madan rahat konuşuyor. Ben, kendilerinin beni 
çekmek istedikleri noktaya varamam. Yine ölçü
lü olarak sadece kendilerine iki cümle söyliye-
ceğim. Ben insan feda etmesini sevmem, bu iti
barla, arkadaşın ıslahı hal edebilmesi ümidi ile, 
kaymamam kadrolarında bir ihsan daha noksan 
olsun gibi istikametleri de düşünmiyen bir ta
rafım olduğu için istifa etmemesini kendisine 
söyledim. Ama, kelimeyi üzülerek ifade edece
ğim; kendisine vâdettiğim tek şey, eğer derhal 
vazifeye başlamıyacaksa, kendisi de öyle arzu iz
har eder gibi olmuştu, bir müddet kendisine izin 
vereceğim, noktasında olmuştur. Avrupa ve sai
re değil. Çünkü, Avrupa ve saire gibi bir vait-
te bulunmak, bir haksızlığa karşı ivaz vermedir. 
Kendisini haksız yolda görmiyen ve bu vaziyet
te olmadığını söyliyen bir Bakan, arkadaşım ay
nı şeyleri ne kadar tekrar ederse etsinler, Yük
sek Senatonun çok iyi anladığı bir durumda olan 
Bakan, Avrupa'ya gönderme va'di ile bir kim
seyi yerinde oturtmak istemez. Şu hakle, bunu 
Demirdağ arkadaşım kendiliğinden söylüyorlar-
sa, rahat konuşmalarının yeni bir belirtisi; yok, 
bir saati iki dakika tecavüz etmemek üzere ko
nuştuklarından bahsettikleri kaymakam arkadaş 
söylüyorsa; hakkında Anayasanın tadili sure
tiyle vazifeye başlamayı düşünmenin hudutsuz-
luğu içindeki, bir gayreti olsa gerektir. 

Ondan sonra, hep ısrar ettikleri için, galiba 
tekrar tescile ihtiyaç var. Konu, bir kaymakam 
ve vali münazaası değildir. Diyor ki, vali: «Me
murlar ve bâzı vatandaşlarla ihtilâfa düşmüş 
olup, olaylardan bir kısmı mahkemeye intikal 
etmiş.» Mahkemeye intikal etmiş.. «Bâzıları hak-
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kında tahkikata başlanmış» tekrar ediyorum, 
«tahkikata başlanmış» ve diğerleri de şikâyet ko
nuları olarak valiliğe intikal etmiştir. Bu esbabı 
mucibe altında gelip bizzat Encümene izah edi
yor. 

Kendileri lütfetsinler, ben de kendilerine izah 
edeyim. Dahası var. «Bu durum görevine tesir 
ederek, artık ilçede vazife ifa edemiyecek hale 
gelmiştir.» Bir vali, kaymakamı için bunu söy
lerken, bir şeye dayanmış olmalı. «Bütün ikaz
larıma rağmen...» Demek ki, daha evvel temas
lar olmuş, «Bütün ikazlarıma rağmen ıslahı hal 
edemiyen, izinsiz olarak sık sık Ankara'ya, gel
meyi itiyadedinen..» Bir karakolu bırakıp git
mek ne ise, kazanın jipine binip, izin almadan 
her gün Ankara'ya gelmek, aynı şeydir. «İlimiz 
dâhilinde vücudundan istifade edilmesine imkân 
görülemiyen», diyor. Daha bundan katî bir lâf 
olur mu? «İlimiz dâhilinde vücudundan istifade 
edilmesine imkân görülemiyen Turhan Kaya ile 
teşriki mesai edemiyeceğimi arz ederim.» Arka
daşlarım, bu yazı Türkçe. Ben de kelimelerin üs
tüne basa basa iki defadır okuyorum. Hâlâ De-
mirdağ arkadaşımız, bir talimnameyi birkaç de
fa okumak mecburiyetinde kalmak gibi, «Sucu 
yok, kanunsuzluk var», diyor. Daha âlâsı olur 
mu? Bir general, kendisi ile teşriki mesai yap
masına imkân olmadığından bahsettiği bir teğ
men hakkında bunları söylüyor. Sivil idaredir 
diye, araya girmeye çalışıyoruz, kabili hâl olma
dığını görüyoruz. Durum ikidir, ya bu tahkikat 
bir başka istikamete intikal ederken işten mene-
deceksiniz, Vekâlet emrine alacaksınız ve saire; 
yahut, bir genci daha çok meyus etmemiş olmak 
için, tahkikatın bir taraftan selâmetle cereyanı 
yürürken, kendisine bir vazife verip bir başka 
tarafa nakledeceksiniz. 

Şimdi, Demirdağ arkadaşıma, asker olduğu
na göre, disiplinden de bahsettim; mukabele et
tiğine göre, sorarım; Devlet bir nizamdır, yeni
çeri ocağı değildir; herkes yüzde yüz sahip bu
lunduğu bir ha'kda tecavüze uğramış ise şantaja 
gitmez, Devlet Şûrası var. Normal kanun yol
larından gideceği yerde, her hangi bir kimse, 
siyasi kanallardan bunu menfaat ve gazete sü
tunlarında spekülâsyon konusu yapar ve buna 
rağmen bakan kendisinin istifasını kabul etmez
se, lütfetsinler hazmın, affın ve müsamahanın 
ölçüsüzlüğünü anlasınlar. Şimdi, üç. gün sonra 
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da ne için istifasından vazgeçmediği, dayandığı 
iki sebepten ortaya çıkabilir. Anayasa tadil edi
lip, kaymakamlara, hâkimlere verilen teminat 
verilmedikçe başlamıyacak, bir; birkaç gün son
ra da bir partinin listesinden Gördes Belediye
sine Başkan olmak için aday olmak hâdisesi çı
kar, iki. Uç, yalnız kendisinin teşriki mesai et
tiği gazetelerin daha çok muhalefet gazeteleri 
olduğu görülür. Buna da bir şey demiyeceğim. 
Sadece bir şeyi soruyorum, bir hak sahibi, 
memuriyet hayatının ümitlerle dolu bir nok
tasında, son derecede anlayış gösteren bir 
Bakanı ve mensubu bulunması ile şeref duy
ması lâzımgelen bir Vekâletin itibarını sokak 
politikası haline koyabilecek kadar vazife şuu-
runu kıt kullanırsa, bu nevi insanların önüne 
senatörler düşmemelidirler. (Bravo sesleri, al
kışlar.) 

Arkadaşlarıma bir şeyi daha söylemek mec
buriyetindeyim . 

Bu memlekette, baş kaldıranların, haksızlık
ları karşısında Millet Meclisi ve Senatoda mil
letin değerli zamanını işgal ederek onu cesa
ret sahibi kılacak olursak, Meclisleri de çorba 
haline getiririz. Burada hakikaten bir hakkın 
tetkiki mevzuubahis ise, bir gazetedeki dört 
tane yazının okunması ile olmaz. Ben, kendi
lerinin -bir defa bana vâki ziyaretlerini ne ka
dar hüsnüniyetle karşıladığımı Sayın Demir
dağ çok iyi bilir. Muhterem arkadaşım, büyük 
bir hüsnüniyetle bu meseleyi hakikaten bir 
hakkın savunucusu olarak ele alacak idi ise, «nedir 
bu», diye bana bir tek sual sormadan, bunu 
buraya getirmesi ,bu nevi konulardan fayda 
geleceğini ummak gibi yanlış bir telâkkinin ese
ridir. 

Sözümü şöylece toparlamak istiyorum; 
Devlet hayatını haklı meselelerle dile getirdiği
miz takdirde; Devletin, Hükümetin ve bakanlık
ların haysiyet mefhumlarına karşı saygı gös
termekte, birbirimize rekabet ettiğimiz nis-
bette, herkes hakkını ve haddini bilir; aksi 
halde hak ile haksızlık birbirine karışır ve biz 
de neyin davacısı olacağımız hususunda te
reddüde düşeriz. 

Arka! aşlarımın huzurunu, böyle bir konuda 
fazla işgal ettiğim için müteessirim. Ama, 
benzeri cesaretleri var. Sadece şuurlu dâvalara 
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imkân verebilmek için, bu kadarını söylemeye 
kendimi mecbur hissettim. Beni dinlediğinizden 
odteyı saygı ile teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın De-
mirdağ? Nizamname hükümlerine göre bir de
faya mahsus olarak söz vereceğim. Fakat, yıl
lardan beri usul haline gelmiş; soru üzerinde 
bir genel görüşme mahiyetinde karşılıklı söz 
atmalar pek doğru olmuyor. 

Bir defaya mabhsus olmak üzere buyurun, 
Sayın Demirdağ. 

YUSUF DEMÎRDAĞ (Trabzon) — Efen
dim, Sayın Bakan, kaymakamın sık sık Anka
ra 'ya izinli geldiğini, yahut da izin almadan 
kaçtığını ifade buyurdular. 

Vali ihtarda bulunmuş mu? Bulunduğunu 
zannetmiyorum. Hakkında tahkikat yapılmış 
mı? Zannetmiyorum. Müfettiş gönderilmiş mi? 
zannetmiyorum. 

Devlet bir nizamdır, buyurdufer. Bunu her
kes biliyor. Devlet nizamı, usulsüz muamelelerle 
bozulmaz, bir haksızlığa mânız kalan kayma-
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kamın bu meselenin, Senato ve Meclis kürsüsüne 
getirilmesi Sayın Bakanı çok üzdü galiba. 

Ben, Ankara, Senatörü değilim, Trabzon Se
natörüyüm. Ankara'da seçime de girecek deği
lim, böyle bir şeye de ihtiyacım yok. Onun 
için ben, demin de arz ettiğim gibi ,bu 'arkadaşı 
tanımam, bunu yalnız birkaç gün evvel bir 
saat gördüm. O da madem ki, bu muameleyi ele 
aldım, kim bu adam, şahsan göreyim, dedim. 
Onun için, bir saat kadar görebildim. Ben 
prensipler üzerindeyim, şahıslar üzerinde de
ğilim. Bunu da Sayın Bakana ve Yüksek Se
natoya arz ederim .Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

?'. •— Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, înebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine diar, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Tuna? Bu
rada. Başbakan Yok. Delecek Birleşime bıra
kılmıştı!'. 

7. — Muvazenei TJmumiyeye dâhil bâzı daire
lerin yapı işleri için gelecek yıll-ara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/376, C. \Senatosu 1/278) (S. Sa
ym : 289) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Senato gündeminin 289 sıra numa

rasında kayıtlı bulunan Muvazenei Umumiyeye 
dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek 
yıllara ait geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısının, Tarım 
Bakanlığı 1963 yatırımlarının gerçekleşmesi ba
kımından, çok önemli olduğundan, öncelik ve 

3. — (GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

ivedilikle igörüşiilmesini arz ve teklif ederim. 

Tarım Bakanı 
Giresun 

Mehmet îzmen 

(1) 289 S. Sa/yıh basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon, Sayın Koksal, 
burada. Sayın Tarım Bakanı, burada takibedi-
yordu. Yerine Sayın Bayındırlık Bakanı var. 
Komisyon da burada. 

öncelikle gürüşülmesi istenmektedir. Bu
rada yatırımlar için yapılacak işler bahis mev
zuudur. Müsaade ederseniz, Tapulama Kanunu 
araya girmesin, bu günlerce sürer. Halbuki, 
bâzı yatırımların yapılması azruri görülmemek
tedir. Saym Geçici Komisyonun bize müsamaha 
göstereceğini ümidederim. 

öncelikle görüşülmesi teklif edilmiştir, ön
celikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi raporu okutuyorum. 
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Sanayi ve Tarım, 'Bayındırlık ve Ulaştırma, 
Malî ve İktisadi İşler ile (Bütçe komisyonların

dan kurulu. Geçici Komisyon raporu 
5 .9 .1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclîsinin 17 . 7 .1963 tarihli 117 nci 

'Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kalbul edilen, Muvazene! Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara, geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 
l nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve C. ıSenatosu Genel Kurulunun 
27 . 8 . 1963 tarihli 101 nci Birleşiminde kurul
ması ka'bul edilen Geçici Komisyonumuz 
5 .9 .1963 tarihli toplantısında ilgili Hükü
met temsilcilerinin de iştirakleri ile incelenerek 
ıgörüşuldü. 

'Tarım sahasında Kalkınma Plânının en 
önemli «bir unsuru olan tarımsal yapı ve tesis 
yatırımları ıgerekli mühlet ve şartlarla, aksa
madan yürütmek ve tatibi'k mevkiine koymak 
amaciyle, inşaat işlerinde ve devamlılık sağ
lamak için 7020 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
ilâvesi düş'ünülen fıkranın tatbikat yönünden 
faydalı ve zaruri olacağı düşünülmüş olup, 
yıllık ödeme miktarı '25 milyonu geçmemek 
iizere 100 milyon liraya kadar .gelecek yıllara 
geçici yüklenme yetkisinin Tarım Bakanlığı
na verilmesini derpiş eden kanun tasarısı ko
misyonu mu'zca, uygun 'görülmüş ve Millet Mec-
lüsî Genel Kumıluıneıa kalbul edilen mettnin aynen 
kaıbul'üne, Genel Kurulun tasviplerine arz 
olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
karar verilmiştir. 
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(BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen f 

Yok. Maddelere (geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Biraz evvel okunan önergede ivedilik teklifi 
de vardır. İvedilik husuısunu oylarımıza arz 
ediyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

Başkan 
Ordu 

Ş. Koksal 

Kâtip 
İzmir 

H. Onat 

Çorum 
A. Çetin 

İmzada 'bulunamadı 

Sözcü 
îstanîbul 

B. Turan 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
S. Koealbeyoğlu 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Bursa 
İ. IS. Çağlıyanigil 

tmzada 'bulunamadı 

Muvazenei Umumiyeye dâhil bâa dairelerin yapı 
işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi
ne "bir flkra eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17 . 6 .1957 tarihli ve 7020 sa
yılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki (g) 
fıkrası eklenmiştir. 

,g) Tarım 'Bakanlığı her türlü yapı ve te
sisler inşaatı için yıllık ödeme miktarı (25) 
milyon lirayı geçmemek şartiyle (100) milyon 
liraya kadar; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde tsöz iötiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunum hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Tümii üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen? 
Yok. Tasarı açık 'oylarınıza arz edilecektir. 

Tapulama Kanununa geçiyoruz. 

2. •— Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/211, C. Senatosu 1/260) (S. Sayısı : 286) 
(D 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz Sayın Devlet Bakamnındır, buyurun. 
DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Anka

ra Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım, ge-

(1) : 286 S. Sayılı basmayazı 10 r $'. 1963 
günlü 107 nci Birleşim tutanağının sonundadtr. 
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çcıı birleşimde Tapulama Kanunu üzerinde grup
ların sözcüleri ve kendi adlarına konuşan arka
daşlarımız bâzı görüşleri, tenkidi eri ifade etmiş 
ve bana bâzı sualler iradetinişlerdi. Geçici Ko
misyonun değerli Başkanı mevzuun ana çizgi
leriyle izahında, Ibana takaddümcn, Senatoya 
mâruzâtta bulundular. Şimdi, ben de tasarıyı 
tasarıyı sevk etmiş bulunan Hükümetin mesul 
vazifcdarı ve hissedarı olarak tasarı üzerinde, 
gerek sözcülerin, gerekse kendi adlarına konuş
muş olan arkadaşlarımın üzerinde durdukları 
mevzuuları topluca cevaplandırmaya çalışaca
ğım. Müfrez ve münferit olarak sorulan so
ruları da ayrıca karşılamaya çalışarak, tümü 
üzerinde konuşma usûlü içinde maruzatta bu
lunacağım. 

Asıl konuya girmeden evvel yani asıl ko
nuşmama girmeden evvel, C. H. P. Sözcüsü arka
daşımın, Tapulama kanunu tasarısının öncelik 
ve ivedilikle müzakere safhalarına geçilmesini 
uygun 'bulmadığını ifade eden fikirleri vesile
siyle, ibıı ehemmiyetli kanunun hazırlanışı hak
kında, Yüksek Senatoya, itminan vereceğini 
zannettiğim, kısa bir mâruzâtta bulunmak is
terim. 

Elimizde müzakere halinde olan tasarı, 1959 
yılmda,Temyiz 7 nci Hukuk Dairesi Başkanı, 
değerli hukukçu, gayrimenkul hukuku sahasında 
büyük bir isim yapmış olan Ümran ökten Be
yin Başkanlığındaki bir komisyonda uzun ha-
zırl iki ardan geçmiştir. 

Bu tasarının hazırlıklarında, Ankara ve is
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilgili profe
sörlerinin mütalâaları da alınmak suretiyle çalış
malar beslenmiştir. Bütün bakanlıkların da mü
talâaları alındıktan sonradır ki, bu sahada Tapu 
Kadastronun değerli elemanlarının bütün ilmî 
ve pratik bilgileriyle donatılmış olan tasarı, 1959 
yılında Parlâmentoya sevk edilmişti. 1960 Mayı
sından evvelki Parlâmento çalışmalarında, bu ta
sarı, 31 nci maddeye kadar Umumi Heyette gö
rüşülmüştü. Bil âhara, tasarı Kurucu Meclise de 
arz edilmiş, fakat, zamanın ve imkânın elverme
mesi yüzünden orada da kadük olmuştu. Nihayet, 
bu tasarı 1 nci Koalisyonun son haftalarında yi
ne Parlâmentoya takdim edilmiştir. Bu devre 
arasında bir seneden fazla bir zaman geçmiş ol
ması itibariyle de tasarı her seferinde Parlâmen
toya takdim edilirken, yeni retuştan geçmiş, bu 
suretle tasarıda mükemmeliyeti temin etme gay-
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retleri sepketmiştir. Böylesine hazırlanmış ve 
Parlâmentoda şu arızalar dolayısiyle çok uzun 
bir müddet kaybetmiş, yıllar yılı milyonlarca in
sanın beklediği bir tasarının Parlâmentodan çık
masını takibetmek görevi bana intikal ettikten 
sonra, bu görevi tahakkuk ettirebilmek ve bu ta
sarıyı millet hizmetine bir an evvel sunabilmek 
için, ben daima öncelik ve ivedilik yolu ile tasarı
nın yürümesini talebettim. Parlâmentonun, ge
rek Millet Meclisi ve gerekse Cumhuriyet Sena
tosu Umumi Heyetleri, bu talepleri kabul ettiler 
ve Geçici Komisyonlarla Millet Meclisinin Umu
mi Heyetinde öncelikle görüşülmesine başlandı. 

Netice itibariyle, Muammer Obıız arkadaşıma 
böyle ehemmiyetli bir tasarıyı acele geçirtmek ar
zusunun yeni birtakım arızalara uğramasını te
min maksadına matuf olduğunu arz etmek iste
rim. Bu tasarıya mahsus olmak üzere, esas fikir
lerine iltihak ettiğim halde, öncelik ve ivedilikle 
müzakeresinin Senatoda da kabulüne iltihak bu
yurmalarını istirham etmek istiyorum. 

Bu münasebetle, tasarının getirilmesi dolayı
siyle bana teşekkürlerini iblâğ etmiş bulunan 
C. K. M. P. sözcüsü arkadaşıma, müsaadeleriyle 
o teşekkürü, bu tasarı üzerinde geçmiş asıl emek
lerin sahiplerine yöneltmeyi de şeref bilirim. 

Şimdi, böyle, acele etmeden yürüdüğümüzü, 
yürüttüğümüzü zannederek, kamil bir eser olma
sı için gayretlerin son parçasını harcıyarak bu 
safhaya getirdiğimiz tasarı üzerinde birtakım 
umumi mâruzâtta bulunmak arzusundayım. Se
natoyu kabil olduğu kadar fazla işgal etmemek 
cehdiyle, mâruzâtımı üç esas nokta üzerinde tek
sife çalışacağım. 

Birincisi, hangi lüzumla bu tasarının geldiği
nin kısa bir izahını yapmak, tkincisi, bu tasarı
nın bize ne getireceğini tüm olarak arza çalışmak; 

Üçüncüsü, bu tasarının neden böyle geldiğini 
beyana gayret etmek. 

Tasarının lüzumu üzerinde fazla konuşmaya 
hacet olmadığı kanaatindeyim. Tasarı, 5602 sayı
lı Tapulama Kanununun tapulama hizmetlerinin 
matlup şekilde yürütülmesine yetersiz kalmış bu
lunmasının yıllar içinde tesbidedilmiş olması do
layısiyle, aynı sahayı yeniden düzenlemek zaru
retinin kati bir ifadesidir. Bu sebeple; tasarının 
getirilmesi lüzumu hakkındaki tereddüt ve soru
larda, bu zaruretin içerisinde cevabını bulur. 
Türkiye'de, böyle bir sahayı tanzim edecek hü-
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kümlerin zaman içerisindeki seyrinin gösterdiği 
lüzum ve icaplara göre tadilen daha iyi işliyeeek 
mekanizmalar halinde hizmete koşulmaması, gay
rimenkul nizamındaki teşevvüşü artırır ve tapu
suz mülkler diyarı olmak vaziyetinde bulunan 
Türkiye'yi bu halden kurtarmak ümidi gittikçe 
azalır. Onun için, tasarının lüzumu, kendi hizmet 
sahasının içinde zahirdir. Bugün, bu vesile ile 
şu ciheti de kısaca arz etmekte fayda mülâhaza 
ederim. Bilindiği gibi, bilhassa şehirler dışında 
sahipli gayrimenkullerin yüzde 60 ı tapusuzdur. 
Bunun dışındaki gayrimenkullerin, yani tapu 
kayıtları bulunanların da kaydı, Medeni Kanun 
önünde tapu kaydı addedilmeye değer hukukî de
ğerleri son derece zayıf, hattâ çok defa yok hal
dedir. işte, tasarı bu zaruretlerle, bu duruma 
bir nihayet vermek için, meydana gelmiş bulunan 
5602 sayılı Kanunun yerine kaim olmak üzere 
hizmete girecektir. 

Tasarı, heyeti umumiyesiyle ne getirmiştir? 
Mer'i olan 5602 sayılı Kanun gibi, bu tasarı da 
evvelâ konusu itibariyle neyi ele almıştır, sonra 
uygulama alanı nedir? Tasarının konusu birinci 
maddede tâyin edilmiştir. 

Tapulama sahamız; il ve ilçe belediye hudut
ları dışında kalan gayrimenkullerin tapuya bağ
lanması ve Medeni Kanun hükümlerine göre ta
pu sicilleri haline getirilmesine hizmet edecek
tir. Bunun dışındaki sahada gayrimenkulun ta-
pulanması veya kadastrolanması dediğimiz ame
liye, bildiğiniz gibi, 2613 sayılı diğer bir Kanu
nun tanzimi içindedir. Bu sahalarda, yani bele
diyeler sınırı dışındaki sahada, Tapulama Kanu
nunun konusuna giren sahalarda karşımıza 3 
türlü çıkacağını bildiğimiz gayrimenkullerin, 3 
türlüsü için de Tapulama Kanunu, bunların sa
hiplerinin belirtilmesine ve tapuya Medeni Ka
nunun esaslarına uygun şekilde sicillenmesine 
yardım edecek ve bunları temin edecek bir faa
liyet düzenlemektedir. Bu üç türlü arazinin bir 
kısmı tapusuzdur, bir kısmı kısmen tapuludur, 
bir kısmı da tapulu olup da işe yaramıyacak ha
le gelmiş bulunan tapulu gayrimenkul mallar
dır. Yeni tapular, işe yarıyacak tapular için ya
pılacak tapulama bir yenilemeden ibaret kala
caktır. 

Şimdi sırası gelmişken, daha evvelki Birle
şimde hatiplerin konuşmalarında tereddüt ve 
sual halinde belirttikleri birkaç hususa temas et
mek gerekiyor. 
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Bu hususlardan birisi : ikinci maddenin tâ

yin ettiği tapulama dışı yerlerde tapulama ekip
leri hiçbir iş yapmıyacaklar mıdır? 

Geçen konuşmalarda, arkadaşlarımın ifadeleri 
arasında, ikinci maddede tapulama yapılmıyaoa-
ğı, tapulama dışı kabul edilmiş olan yerleri tâ
yin eden ikinci madde ile bir iş yapılıp yapılmı-
yacağı noktasında bâzı sualler ve tereddütler iz
har etmişlerdi. Bu sahada, tasarının, tarıma el
verişli olmıyan sahipsiz yerler ile, aynı nitelikte 
olan sahipsiz kayalar, tepeler, dağlar ve Orman 
Kanunu uyarınca orman sayılan yerler tapula
maya tabi tutulmaz diyen hükmü üzerinde na
sıl hareket edileceği noktası vardır. Sualde te
reddüt olarak tesbit ettiğim husus budur mad
dede. Ayrıca devam ediyor, «... Birlik sınırları 
içinde kalan bu gibi gayrimenkullerin tapulama
ya tabi olup olmadığı hususunda ilgililer arasın
da anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve 
krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi tutanakla be
lirtilir» diyor. 

ikinci fıkra olarak da «Anlaşmazlık bu ka
nunda yazılı usul ve ilgili kanunların esasları 
dairesinde çözülür» diyor. Demek ki, böyle bir 
tereddüdü yaşatmaya ihtiyaç yoktur. 2 nci mad
dede böylece tesbit edilen yerler şahsi mülkiyet 
konusu olmıyacak ve tesbit edilen yerler tapula
ma ekipleri tarafından hudutlanacak ve yüz öl
çümleri ile tesbit edilerek, böylece bırakılacaktır. 

Bunların hususi mülkiyete intikali bahis ko
nusu olarak itirazlar vâridolursa, Tapulama Ka
nununun hükümleri içerisinde bu itirazlar da 
neticeye bağlanacaktır. 35 nci madde bu husus
ta yardımcı hükümleri muhtevidir. Bu hüküm
ler, esas itibariyle Medeni Kanunun 641 nci mad
desine muvazidir. 

Temas etme durumunda olduğumu zannetti
ğim ikinci bir nokta; ormanların durumu ve ta
pulama esnasında orman civarı arazinin ferdî 
mülkiyete intikalini temin edecek mesainin, he
pimizce malûm olan müşküllerinin ne suretle 
halledileceği meselesidir. Zannediyorum ki, Ada
let Partisi Sözcüsü arkadaşım bu nokta üzerinde 
bilhassa duruyorlardı. 

Tapulama esnasında, orman civarında bulu
nan köylülerin, bugün yerlerinin ferdî mülkiye
te geçirilip geçirilmemesi mevzuunda müşkülât 
içinde oldukları husus Orman Kanununun ikin
ci maddesinin ormanların sınırının tâyini hak-
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kındaki formülünden çıkmakta olan dâvadır, 
meseledir. Ormanların ferdî mülkiyete geçirile-
miycceği ve hiçbir suretle geçirilemiyeceği hak
kındaki Anayasa hükümleri mahfuz kalmak şar-
tiyle; bu memleketin tapulamasında, orman ci
varı köylülerinin sureti umumiyede yaşamasının 
da temin edilmesi meselesi, mühim bir derdimiz 
olarak karşımızdadır. Anayasa hükümlerini, fiilî 
vaziyeti ve halkın sıkıntısını da hesaba katarak 
bu hususların halledilmesi yolunda bir Hükümet 
çalışmasının yapılmakta olduğunu, bu mevzuda 
Millet Meclisinde yapılan müzakereler esnasında 
bana sorulmuş bir suale cevaben, arz etmiştim. 
Bakanlar Kurulunun imzasından geçmiş bulu
nan bir tasarı ile, bu noktanın Orman Kanununa 
geçici bir 6 ncı madde ilâvesiyle daha ferah ve 
daha az endişe verici, halk için başka imkânlar 
açıcı bir şekilde halledileceği kanaatindeyim. 
Tanzim edilmiş olan tasarıdaki geçici 6 ncı mad
deyi, müsaadenizle arkadaşlarımın tereddütlerini 
izale ve onlara yardımcı olmak için, aynen oku
yorum : 

« 8 . 9 . 1956 tarihinden önce, fiilen, ilmen ve 
tamamen orman olmaktan çıkmış, orman bütün
lüğünü bozmıyan ve bozmıyacak olan, iklim, su 
ve toprak rejimine zarar vermiyeceği anlaşılan 
ve toprak sınıfının, kullanma kabiliyeti bakımın
dan daha verimli kültür arazisine kalbi uygun 
bulunan yerlerle; orman içi mera, yayla ve ça
yırlar hariç; şehir, kasaba ve köy iskân topluluğu 
içinde kalan yerler, dağınık evler ve her çeşit 
yapı ve tesisler haricolmak üzere, Tarım Bakan
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karariy-
le orman rejimi dışına çıkarılabilir.» 

Maddenin altında, bu çıkarılışın sureti ifası 
da tafsilen yazılmıştır. Bu mevzuu bundan da
ha başka türlü bir formülle halledebilmek, tasa
rıyı sevk etmiş olan Hükümetin görüşünün, bu
günkü Hükümetin görüşü dışında kalmakta ol
duğunu bir kere daha arz etmek isterim. Yine 
arz etmek isterim ki, orman mevzuunda, orman 
içi köylerdeki tapulama ve halk arazisinin tapu
ya bağlanması hâdisesinin, Tapulama Kanunu
nun bünyesi içinde sevk edilecek her hangi bir 
hükümle halli bahis mevzuu olmamak lâzımge-
lir. Böyle bir yolu tutmamamız, hem takninin 
selâmeti, hem de işin icabı olarak kabul edilme
lidir. Bugüne kadar, gerek komisyonlarda, ge
rekse Millet Meclisinde tasarı böylece kabul edi
lerek Hükümetten gelen anlamı içinde desteklen-
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mistir. Tapulama Kanunu bir taraftan hizmete 
girerken, diğer taraftan Hükümet, bu sahayı da
ha iyi ve dertsiz hale getirecek olan bu metni 
hizmete sokmak ve buradaki ihtilâtları asgari 
hadde indirme çabası için bulunmuştur. 

Yine, bu noktada tereddüt olarak ileri sü
rülen ve sual olarak sorulan bir cihet de, mera
ların durumunun ne gibi bir tesbite müncer 
olacağıdır. Muhittin Kılıç arkadaşım, bilhassa, 
bunun üzerinde durdular. 

Bu sahada, yani, meralar bahsinde tasarının 
o5 nei maddesinin tedvin ettiği hüküm mey
dandadır. Yalnız, meraların Tapulama Ka
nununun hükümleri içeresinde bir sicilleme 
veya bir hukukî vasıflama nizamına tabi tutul
ması kabil değil, mümkün değil, lâzımda de
ğildir. Meraların intifai durumları, mülkiyet
leri ve hukukî vaziyetleriyle alâkalı olan bir 
tasarının Ziraat Vekâletinde ayrıca hazırlan
makta olduğunu, Ziraat Vekâleti ile olan tema
sımızdan, bilmekteyiz. Esasen; meralar, hususi 
mülkiyetin mevzuubahis olması şöyle dursun, 
salahiyetli arkadaşlarım tafsilen benden çok 
iyi bilirler ki, ötedenberi birtakım kanunlarla 
ve evvelki hukukun bâzı mazbut tarifleri ve 
iejtalhadiyüe yürütül'e gitmektedir. Meselâ, evvel
ki hukukumuzda mera mefhumunun nasıl bir 
masuniyetin içinde bulunduğuna; ferdi mülki
yetle karşılaşma halinde, nasıl bir masuniyetin 
içinde ve nasıl derli toplu bir kurala sokulmuş 
bulunduğuna dair bir metinden tipik birkaç 
cümle okuyacağım : 

«Mera yerlerinde tâyini hudut yoktur. Ka
dimden, ne yerde davar yürüyegelmişse ol ma
halde yürür. Kadim 40 - 50 yıla denilmez. Ka
dim oldur ki, onun evvelini kimse bilmez. Ve 
kadim mera, alınıp, satılmak ve ziraat olunmak 
hilafı kanundur. Cebren ziraat ederlerse yine 
meralık üzre hükmolunur.» diyen esaslar câri 
olagelmiştir. Bugün meralar hakkında elde 
mevcut tatbikatın, yeni bir taknin yapılıncaya 
kadar, bu istikamette seyir ettiği ve bazen müş
terek, bazen münferit intifalar halinde mera
ların hukukî düzeninin, şahsi mülkiyet dışın
da tutulageldiği zanında bulunmaktayız. 

Bu itibarla, meraların taksim edilmesi, çar
çur edilmesi gibi bir şey bahis mevzuu olmadığı 
gibi, Tapulama Kanunu dolayısiylc meraların 
hususi mülkiyete, şu veya bu yoldan hileli yol-
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lardan, şahadet, bilirkişilik vesaire gibi yol
lardan, tapulama mekanizmasının işleyişi anın
da yürünen yollardan geçirilmesine de imkân 
yoktur. Buna tevessül edenler için de cezai hü
kümler vaz'edilmiştir. Yani, bu şekilde hileli 
yollarla yapılacak tescilleri men eden cezai ve 
hukukî ahkâmın bulunduğunu ifade etmekle 
iktifa edeceğim. Yine, bu noktada arkadaşla
rımın daima temas ettikleri bir mevzu vardır. 
Son birleşimde de buna temas edildi. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün salahiyetli tem
silcileriyle beraber, bu işe bakmakta bulunan 
Bakan olarak daima müdafaasını yaptığımız bir 
mevzuu, Muammer Obuz arkadaşımın da bâzı 
temennilerine cevap teşkil edeceği kanaatiyle, 
tekrar kısaca arz edeceğim. O da 2613 sayılı 
Kanunla Tapulama Kanununun birleştirilmesi 
ve bu Tapulama Kanununun onunla birleşik bir 
hale getirilmesi meselesidir. Evvelce de, zanne
diyorum bütçe müzakereleri dolayısiyle Sena
tonun huzurunda bu noktaya cevap vermiştim. 
Millet Meclisinde mükerrereıı arz ettik. 

2613 sayılı, şehir ve kasabaların kadastrosu 
ile ilgili kanunun; kendi sahasında uzun bir za
mandan beri çok rahat işliyen ve sahasının gay- ) 
rimenkullerinin Türkiye'ye mahsus iktisap özel- i 
liklerini en iyi kapsıvacak bir şekilde yapılmış j 
olan bir kanun olması itibariyle, 2613 sayılı Ka
nunla, Tapulama Kanununun, yüzde 60 ıyla ta- ; 
pusuz ve belki de yüzde 20 - 25 iyle de tapula- i 
rmın hukukî kıymeti kaybolmuş gayrimenkuller j 
sahasında cereyan edecek olan ve arazi menşclerin-
de gayrimenkul kıymetlerinde evvelki hukumuzdan 
gelme büyük farklar bulunan bu iki sahada, ka
bili tatbik hükümler halinde birleştirilmesi müm
kün değildir. Bu sebeple, 2613 sayılı Kanunun 
bu kanunla birleştirilmesi temennileri nerede 
izhar edilmişse, teknik seviyede yapılan müna
kaşalar bunu izhar edenleri tatmin etmiş ve bu 
teşebbüslerinden vazgeçmişlerdir. Daima tapula
ma dediğimiz şehir dışı kadastro ve «kadastro» 
diye galat olarak daha, ziyade istimal ettiğimiz 
şehir içi tapulama ki, ikisi de aynı şeydir. Şehir 
içi tapulama ayrı birer kanun ile memleketimi
zin özelliği olarak yürütüle gelmiştir. Bu Tapu
lama Kanunu da, onun içindir ki, böylece yal
nız gelmiştir. Bu demek değildir ki, tapulama 
da ve şehir içi kadastroda fennî metotlar bakı
mından her hangi bir üslûp ve usul ayrılığı 
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mevcuttur. Asla böyle bir ayrılık yoktur. Esas 
aynıdır. Ama, meselâ, fotogrametrik metot şe
hir dahilindeki kadastroda, Dünyanın her yerin
de olduğu gibi, bizde de kullanılmamaktadır. 
Daha ziyade, fotogrametrik metodu büyük arazi 
sahalarında ve şehir dışındaki gayrimenkuller 
sahasında kullanıyoruz. 

Tasarının ne getirdiği konusundaki maruzatı
ma devam ederken, yine arkadaşlarınım temas 
ettikleri ve belirtilmesini emrettikleri yenilikler 
mevzuunda birkaç işareti kâfi sayacağım. Bir 
tasarı getiriyoruz; bu tasarı yürürlükte olan bir 
kanunun yerini doldurmak üzere hazırlanmıştır. 
Ama, hem o kanunda mevcut eski hükümlerin 
bütün aksaklıklarının giderilmiş olması, hem de 
yeni esasları muhtevi bulunması dolayısiyle yeni
den yapılmış hale getirilmiştir. Tasarının bün
yesindeki bu yenilikleri şöylece noktalayıp ge
çeceğim. Çünkü, tetkik etmiş bulunan arkadaş
larım maddeler arasında bunları tesbit etmişler
dir. 

Mevcut tasarının bizi bir başka tasarıya tah
rik eden en mühim sebepleri; o tasarının tatbi
katta tapulamayı ağırlaştırması, ihtilâfları çö
zümsüz ve askılı bırakması, ihtilâfların hal me
totlarını hem emniyet bakımından, hem de sür
at bakımından arızalı hale getirmiş bulunması 
gibi söbeplerdir. Bu bakımdan, yeni Tapulama 
Kanununda yeni hükümlerle, ihtilâflar babında 
şu gibi hususiyetler getirilmiştir. Gezici mahke
meler ile meri kanundaki gezici kadastro mah
kemeleri yolu ile ihtilâfları halledebileceğimizi 
ve köylüyü, koynuna tapusunu koymak bahtiyar
lığına ulaştıracağımızı zannettiğimiz halde, ih
tilâfları 3 - 5 - 1 0 sene geriye atabilecek bâzı 
arızalar göstermek suretiyle bizi uğraştırıcı bir 
tatbikatla karşılaştırmaktadır. Bunları önleme
miz lâzımdı. Bunun için, yeni Tapulama Kanu
nunda, tapulama mahkemesini gezicilikten kur
tarmak ve bu itibarla da evvelâ masraf, sonra 
sürat ve bir vasıf kazandırmak bakımından ye
ni bir mahkemenin teşkili için çalışmalar yapıl
maktadır. Usulü muhakemesi de yepyeni hüküm
lerle donanmış olduğu için, itiraz yollarındaki 
suiniyetleri de tıkamış ve onu müeyyide haline 
getirmiş olduğu için, bu yeni tasarıda tapulama 
itirazları çok daha kolay çözülecek ve suiniyetli 
kimselerin prim yapacağı bir tapulama yürüyüp 
gitmiyecektir. Getirdiğimiz tasarının kıymetli 
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yeniliklerinden bir blok hüküm bu kısımda top
lanmaktadır. Eskiden, mevcut tasarıda, tapula
mada büyük fonksiyonu olan teknisyenler, şahit
lerin ve bilirkişilerin şahadetiyle bağlı olarak 
otomatik halde çalışır vaziyette idi. Bunun husu
le getirdiği arızalar cok büyük haksızlıklara se-
bebolmaktadır. Bu tasarı ile o vazifelilerin, tek
nisyenlerin, esbabı mueiibede ve belgelere zabıt
larda işaret etmek şartiyle, şahadetlerin ve bilir
kişilerin mutlak beyanları ile bağlı olmak şıkkını 
bertaraf etmiştir. Tatbikatçı arkadaşlarımın, ge
rek avukat, gerek idareci ve gerekse adliyeci ola
rak, bu küçük gibi görünen hükümlerin, tapu
lama mekanizmasına nasıl bir devir sürati vere
ceğini ve birtakım yağlayıcı roller oynıyacağını 
daha rahatlıkla takdir edecekleri kanaatindeyim. 
Kanunun, yeni tasarının bir başka, bir mühim 
özelliği; Millet Meclisimizi, Senato Encümenini 
ve şüphesiz Yüksek Senato Heyeti Umumiyesini, 
milletin istek ve intizarlarına tercüman olarak 
çok memnun etmiş olan 33 ncü maddesi hükmü
dür. 

33 ncü madde, mcr'i kanunun 13 ncü mad
desinin (D) fıkrasındaki tıkanıklığı halkın le
hine esaslı bir şekilde çözmüş bulunmaktadır. 

Bundan Hazinenin zarar edeceği, mirî emvalin 
büyük zaraıi.ııa uğrıyacağı endişelerini izhar 
edenler, her yor de, «her zaman olmaktadır. Hükü
met olarak, bu endişeleri hesaba katmak mecbu
riyetinden elbette uzak kalamadığımız için, bu 
zilyedlik mevzuunda 20 dönümlük bir teklifle 
gelmiştik. Fakat, Millet Meclisinin kesif arzusu, 
bilhassa Maliye Vekili arkadaşımın iştirak ettiği 
Komisyonu ve Hükümeti de 75 dönümlük Millet 
Meclisinin tektvfini kabule götürmüştür. Muhte
rem Geçici Komisyon, bu 75 dönümlük kısmı ya
ni, zilyedlikle iktisabına cevaz verilen bu miktarı 
yüz dönüme illâğ etmiştir. Hükümet olarak, şu 
anda bunun takdirini, Senatonun Umumi Heye
tine bırakmaktan daha ileri bir söz söylemek mev
kiinde olmadığımızı ifade ederim. Şimdi, bilhas
sa C. H. P. Sözcüsü... 

BAŞKAN — Sözcü değildir efendim, kendi 
adlarına kornişin uslardır. 

DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Devam
la) — Muammer Obuz Beyin, tasarının neden 
böyle geldiği mevzuuna mütaallik olan beyanları
na da, bu şekilde arzı cevap ederek, tasarının 
bundan başka türlü gelemiyeceğini ifadeye çalı-
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saçağım. Evvoiâ, demin arz ettiğim gibi, tasarıyı 
yeni bir düzen ve yeni bir sahayı düzenlemek is-
tiyen yeni bir eser olarak görmemek lâzımdır. 
Gaye, yürürlükteki Kanunun yeniden tanzim edil
mesi ve daha müsait halde hizmete konulmasıdır. 
Binaenaleyh, bu metodun gelişi, meri kanunun 
metodunun bu tasarı ile yeniden sarih bir şekle 
konmasına matuftur. Bu, tapulama faaliyeti de
nilen şeyin, malûmları olduğu üzere, Medeni Ka
nunun kabul eı t iği sicil nizamına ve o sicil niza
mının yürütülmesine mütaallik olan Tapu Sicil 
Nizamnamesin-:, göre işletilebilecek bir tapu ka
yıtları tesis etme hareketidir. O halde, bunu Ta
pu Sicil Nizamnamesine ve Nizamnamenin 5 nci 
maddesine şu \oya bu hüviyet verilmek ve bu sa
hada Medeni Kanunun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılarak istifade edilmek sureti ile, ki Me
deni Kanun, hukuku hususiyenin Anayasasıdır. 
Gayrimenkul hukuku, dolayısiyle hukuku husu
siyenin ta kendisidir. «Binaenaleyh, Anayasadan 
ayrılmamak için, Medeni Kanundan ayrılmamak, 
için hususi hukuktan ayrılmamak için, bu nizama 
yapışık bir mc.ıodla tanzim edilecek olan bir ka
nun getirilmedi muvafık olurdu» dediğini zan
nediyorum, a i kadaşımm. Burada arkadaşımla 
mutabık olmamıza iki bakımdan imkân yoktur. 

Birincisi; eşyanın tabiatından çıkan bir zaru
ret. Medeni Kanunun derpiş ettiği tapu sicilli or
tada tapulama yokken, tapulama işlerini tanzim 
maksadiyle meydana getirilen Tapu Sicil Nizam
namesi ahkânuıa göre düzenlenen muamelâtın 
Medeni Kanunun söylediği o tapu kayıtlarına in
tikal etmesi çabası peşinde iken, o kayıtlarla bir
likte bunu yapabilmek, tekniğine gidebilmek ve 
o sahayı düzeliyebilmek mümkün değildir. Eşya
nın mahiyeti buna imkân vermez. Sonra, hususi 
hukukun Anayasası dediğimiz Medeni Kanuna pa
ralel, prensipleriyle aküple bir tapulama yapalım 
demek, Türkiye'de tapulama yapmıyalım demek
tir. Çünkü bö}le bir tapulama, Türkiye'de, zil
yedlik denilen müessese voliyle iktisabı müruru 
zaman hadleri içerisinde, sahip sıfatiyle bâzı yer
lerin üzerinde çalışan insanların o toprakların, o 
gayrimenkul leı'n sahibi olması ameliyesinin ar
kasında koşmaktır. Böyle bir tapusuzluğun üze
rinde çalışırken, elbette tapulu gayrimenkulu, an
cak Medeni Kanunun hükümlerine göre, tapuda 
alınır, satılır mal telâkki eden bir hukuku hususi
ye, Anayasamı/, vardır. Ama bu onun işleyeceği 
sahasının içine girmiş olmaz, tapulamadan evvel. 
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Bunu nasıl yapacağız?. Bunu Medeni Kanundan 
ayırmaya çalış?n, ayrılmak zaruretini hissettiren 
prensiplerle yapacağız. Onun için Tapulama Ka
nununda Medeni Kanun prensiplerine paraıielli-
ği ihmal edilmrk zarureti vardı. Çünkü, Tapula
ma Kanunumu, esas karakterlerinden birisi, en 
bariz karakteri gayrimenkul hukukunun tapu si
ciline intikal etmesi bâbmda bir Tasfiye Kanunu 
olmasıdır. Nitekim, teşbih caizse, hukuku husu-
siyenin Anayasası olan Medeni Kanunumuzda, 
nesebin sıhha'i, evlilik haricinde doğan çocukla
rın durumu gayet net olarak bellidir. Fakat, bu 
cemiyetin zorunlulukları, şu veya bu zaman zar
fında evlilik dışında doğmuş çocukların nesepleri
nin lâzım olan yere bağlanması hakkında Medeni 
Kanunun o prensiplerine rağmen, takninler ya
pılmasını zaruri kılagelmektedir. Nizamlar, ka
nunlar "muayyen esaslara, muayyen ana hüküm
lere mutabakat tesis edilmek kaydı şartiyle mem
leketlerin şartlarının verdiği imkânların bu mu
tabakatları terste rol oynıyacağmm kabulü su
retiyle ancak tanzim edilebilir. Bu hükümler, buı 
sebeple böyleco gelmiştir. Burada, arkadaşımı 
belki tatmin (derim ümidi ile ve tasfiye yoluna 
gitmek mecbuıiyetimizi tipik şekilde ifade eden 
bir misal arz etmek istiyorum. 

Dedik 'ki; memlekette sahipli arazinin yüz
de 60 ı tapusuzdur. Bunun yanında, "bir de 
tapu kayıtlarında aslı var gibi görünen, de
min arz ettiğim şekilde, Ibâzı eski tapu kayıt
ları da vardır. Tapulama faaliyetlerinde, ekip
lere, eskiden <o mmtakada tapu kaydı mevcut 
ise, o kayıtların cümlesi arşivlerden köy köy 
çıkarılarak, giden ekiplerin emrine verilir. 
Bu kayıtların ekiplere verilmesi aslında tapu 
var mı, yok mu hususundaki araştırım ayı kolay
laştırmak ve salim (bir neticeye varmak "bakı
mından işe yarardı. Tapu varsa, (tapulamada 
(bir nevi yenileme yapmak üzere kullanılması 
gereklidir. îşte (bu sebeple, arşivlerden çıka
rılarak (bugünkü tapulama ekiplerine verilen 
4 milyon 800 bin tapu kaydından ancak Tl lbiz
ni tapu kaydı olmak değerini 'ifade etmekte
dir. Şu 'halde, nisibet, -binde 2 dir. % 60 ı za
ten tapusuz ve tapulu görünenlerin de ancak 
:binde 2 si muteber addedilebilecek (bir vaziyet
tedir. 4,5 - 5 milyonluk 'bir rakam üzerinden 
âzaımi hakikate yakın ibir netice çıkarmayı dü
şünürsek; o zaman, 'bu kanunun, tapulamayı 
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ibir tasfiye karakterinin dışına çıkaran bir ni
zam ile, Medeni Kanuna daha tmuıtalbık olmak 
zorunlulukları altına sokulacak hükümlerle 
tanzim edilmesi mulhal 'olur. 

Yine, Muammer O'buz arkadaşım, Medeni 
Kanunun 910 ncu maddesinin tapu sicili ve 
gayrimenkul üzerindeki hakların hallerini 'gös
terdiğini söylediler ve «tapu sicilinin ve kay
dının nasıl tutulacağı hakkındaki nizam mu
ayyendir ve bu hususta 'hükümler vardır de
diler. Bu vesile ile, demin de temas ettiğim, 
Tapu Sicil Nizamnamesinin 5 nci maddesine 
sarkarak, bu hükümlerin o istikamette tedvin 
edilmesini dalha uygun bulduklarını, ifade et
tiler. Ama, biraz evvel arz ettiğim (hususlar 
göz önüne alınırsa, bu 'hükümleri burada tapu
lama safhasında uygulamaya imkân olmadığı 
kabul edilecektir. Tapulama Kanununda (bâ
zı fennî hususların talimatnameye bırakılmış 
olduğunu, 'hallbuki, Medeni Kanundan Sicil 
Nizamnamesinin daha mu'hkem bir tedvin vesi
kası lolduğunu ve talimatnamenin değişebilir 
ve 'böyle 'bir 'hukukî muhkemliğin zafiyet ifade 
eder olmasını da doğru 'bulmadıklarını, zanne
derim ifade ettiler. 

Şimdi efendim, 1948 den 'beri tapulamada 
fennî usuller izahname maihiyetinde diyebilece
ğimiz 'bir tanzim içinde tedvir edilmektedir. 
DeQ"il nizamname, talimatname ismini da'hil 
almamış bulunan (bir izaJıname içinde yürütül
mektedir. Sebebi aşikâr; çünkü fennî usuller 
•olarak kullanılacak metotlar, fennin devamlı 
terakkisi karşısında, değişebilir. Memlekette, 
bu terakkiden, sene (b'esene her Ibütçe senesin
de istifade ederek, da/ha pratik ve faydalı usul
lerin tesbiti yolunu daima açık tutmak için 
'böyle yapılagelmiştir. Eğer, ibiz bu fennî usul
lerin tespitini, nizamname gibi aşağı - yukarı 
kanun formalitesi ve asırlığı ile yürütecek hü
kümlere bağlamaya kalkarsak; Tapulama Ka
nununda yapmak istediğimiz 'hizmeti süratlen
dirmeyi azalt muş ve bu (hizmeti ıbu vasıtalar
dan, zamanın terakkilerinden ve imkânların
dan faydalanma arzu ve çalbamızı dondurup (bı
rakmış olabiliriz. Bu itibarla, yine biz Tapu
lama Kanununda, fennî usullerin tesbitinde 
talimatname tâibirîne kendilerinin de itimat ve 
iltifat 'buyurmalarını rica edeceğiz. 

Yine Muammer Obuz arkadaşımız, tasarı
nın, Medeni Kanunun 91'2 nci maddesine uy-
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ıgun olmadığı fikrini ileri sürdüler. 91(2 nci 
madde şudur. Sicille ımukayyedolmıyan 'gay
rİmenkuller başlığı altında yazılmış olan 
912 nci madde; («kimsenin 'hususi mülkiye
tinde bulummıyan ve âmmenin kullanmasına 
tahsis edilen gayri menkuller, omlara ımiü'taall'ik 
ve tescili ımuktazi bir aynî hak olmadıkça, si
cile tabi değildir. Sicille mukayyet gayri
menkul, kaydı lâzımıgelmiyen ibir igay'r'imenku
le tahavvül ettikte, kayıt sicilden terkin edi
lir.») denilmektedir. IBu maddede tavsif edi
len gayrİmenkuller, Medeni Kanunun 641 mel 
maddesinde tmevzulbalhsedlleıı sahipsiz yerler 
ve umuma aidolan inallardır. Bu tasarıda, Ta
pulama kanunu tasarımızda, 'bu noktada, iner'i 
kanundan ayrı ibir özellik taşıyan 'bu 'hüküıiıı 
mevcuttur. 2 nci madde Ibu sahayı tahkim ve 
tedvin etmektedir. Mevcut Tapulama Kanunu 
tasarımızın 2 nci maddesinde tescil dışı (bıra
kılacak gayrİmenkuller '315 nci 'maddede, kamu 
hizımetlerinde kullanılan ve tescile tabi olmı-
yan gayrİmenkuller kayıtlarının, Mederii Ka
nunun 912 nci maddesine mütenazır ive uygun 
olarak tanzim edilmiş İbir hüküm tokluğu ka
naatindeyim. Bu itibarla, Muammer Oh uz ar
kadaşım, tasarıda Medeni Kanunun 91'2 nci 
maddesine riayet edilmediği hususundaki iddi
asının mesnetlerini ibendeniz kavrıyamadım 

Şimdi, yine tasarının tümü üzerinde konu
şan Sayın Sedat Oumralı Beyin temas ettiği 
hususlar vardır; onlara sırasiyle cevaplarımı 
arz edeceğim. 

Diyorlar ki; tasarının 33 ncü maddesinde zil
yedi iğin ispatı için. aranan belgeler arasında, 
muvakkat vakıf mütevellileri tarafından veri
len tasarruf kayıtlarının kabulü, vardır. «Bu, 
vakıf malların iktisabında ve bundan doğacak 
mahzurlara sebebolmaktadır, bu hususta kana
atiniz nedir», dediler. Zannediyorum, sual bu
dur, doğrudur. Tasarının 33 ncü maddesinde, 
iktisap belgeleri arasında temas ettikleri bel
geler do vardı i". 

Arkadaşı in benden çok iyi bilirler; ben ara-
sıra icabettikçe, kurca!adıkça öğreniyorum; es
kiden vakıfların mülhak vakıflar halinde olan
ları mütevelliler eliyle işletilen vakıflar halin
de, mütevellilerce satılan ve senedi verilen 
vakıflar halinde imiş. Bu nevi vakıflarda mü
tevellilerin verdikleri senetlerin ve mütevelli 
eimde hin un; 'akıfların bilâhara tapulara in-
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ti'kâli ıbalıis mevzuu olmuş ve intikal etmiş. 
Ama; mütevelliler, bu intikalleri, kendi kayıt
larının şu veya bu şekilde düzgün olmayış, der
me, çat malığı yüzünden tapuya tam mân asiyi e 
intikal ettirememişler. Onun için mülhak va
kıflarda mütevelliler eliyle yapılmış olan sa
tışların belgeleri alıcıların elinde kalmış ve 
fakat tapu kayıtlarında alıcılar üzerinde bir 
şey görünmez hale gelmiş. Tatbikat böyle oldu
ğu içindir ki, 33 ncü maddede hu belgeleri, ik
tisabı müruru zaman ve zilyedlik yoliyle te-
sahupte istifade edilecek, dayanılacak vesika
lar meyanına koymakta isabet vardır. Aksi tak
dirde, bunların çoktan elden çıkmış, vakıf ara
zinin üzerinde yaşıyan ve sahibi sıfat iyi e on
larla tesahubetmiş bulunan insanların mağduri
yetini mucip olacaktır. Bunun yanında diğer 
vakıfların da hiçbir zaman hususi mülkiyete ge-
çomiyeceği ve geçmesinin de bahis konusu ol
madığı hakkında Temyizin müstakâr umumi 
heyet kararları bulunduğunu zannediyorum. Bu 
hususta kendilerinin benden daha fazla malû
matları vardır. Hal böyle olunca, evkaf ımalla-
rının, Tapulama Kanunu dol ay isiyle şu veya 
bu suretle suiistimale, çarçura uğraması endişe
ni izhara mahal kalmadığı kanaatindeyiz. 

Yine, Sayın Çumralı'nın, !bir başka entere
san soruları da şu idi, zannediyorum, Diyorlar 
ki; 75 dönüm, 100 dönüm, veya 25 dönüm.. Ta
pulama Kanunu çıktıktan sonra tapulamanın 
gittiği yerlerde bu suretle tapu sahibi olmak 
kolaylaşacak, yürüyecek, tanzim edilecek. Peki , 
tapulamanın gidemediği sahalarda ne olacak? 

Tasarının 97 nci maddesi, umumi hükümle
re göre açılacak iktisap dâvalarında bu kanu
nun 33 ncü maddesinin uygulanacağını açık
ça söylemektedir. O halde, tapulamanın gitme
diği yerlerde de umumi mahkemeler, umumi hü
küm ki\> göre dâvaya rüyet ederken, 33 ncü mad
denin iktisapta kabul ettiği esaslardan müste-
fidolmak ve onlara dayanmak hakkına ve im
kânına sahibol acaklardır. 

Yine kendilerine ait olan bir sualleri daha 
vardır. Tapulama kayıtlarının; tapulama faali
yeti neticesinde husule gelecek kayıtların önün
de Devletin mesuliyeti no olacaktır? Tapulama 
Kanunu, bu mesuliyettin ne olacağına dair her 
hangi bir hüküm sevk etmemiştir ve sevk etmesi 
de kanaatimizce mümkün değildir. Devletin 
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mesuliyet meselesi, yalnız bizde değil, Medeni 
Kanunun makam, menşei olan İsviçre'de de 
mehâkim içtihadlarınm ihtilâfları içindedir ve 
tam bir karara bağlanmamış haldedir. Bizde de 
Temyiz Mahkemesinin bu hususta birbirinden 
farklı, içtihadı arı varılır. 

Demek ki, bu sahada, yani mesuliyet sa
hasındaki durumu yine de ietihadlar alanında 
görmek ve orada bırakmak mecburiyetindeyiz. 
Bu ietihadlar, bâzan hüsnü niyet sizlik, kanundan 
menbâ almak, hiyle kullanmak veya kullanma
mak gibi unsurları galip kuvvette arz eden, 
mesncttlero dayanarak tahalüf göstermektedir. 
İsviçre'de de, bizde de (böyledir. 

O itibarla, burada Tapulama Kanununda, 
tapulama kayıtlarından ve tapulama faaliyetin
den dolayı Devlete bir mesuliyet yüklemeyi tasa
rı doğru bulmadı ve doğru bulmamakta devam 
ediyor. 

Son bir nokta olarak Cavit Okyayuz arkada
şımızın endişesine ve dikkatli 'bir müşahede ile 
temas ettikleri bir noktaya dair maruzatımı söy-
liyeceğim. Dediler ki; Tapulama Kanunundaki, 
tapulama esnasında ekiplerin gayrimenkullere 
girmesi.hükmü, Anayasanın konut masuniyetini, 
konut dokunulmazlığını sağlıyan hükmü ile bağ
daşır mı, bağdaşmaz mı? 

Biz, kendilerinin temasına kadar, ne bizzat 
bu tasarının üzerinde çalışmış bulunan arkadaş
larımızın buna dair her hangi bir sözlerine, ne 
encümenlerde ve ne de Büyük Millet Meclisinde, 
Tapulama Kanununun bu hükmünden dolayı 
Anayasanın o hükmünün zedelenmesi gibi bir 
konuşmaya hiçbir şekilde muhatabolmadık. Ken
di kanaatimizde böyle bir şeyin varit olmadığı
dır. Çünkü, evvelâ daha evvelki Anayasamızda 
konut masuniyetini tarsin etmiş bir Anayasa 
olmasına rağmen, o Anayasa zamanında da, bu 
Anayasa zamanında da, Anayasaya uygun olup 
olmaması mevzuubahsedilmemiş bulunan 2613 
sayılı şehir ve ilçelerdeki kadastroların yapılması 
hakkındaki Kanunumuzda aynı hükümler yıllar
dan beri eâri ve meridir. Binaenaleyh, Anaya
sa ile uygunsuzluk iddiası, o bakımdan mevzuu -
bahsolmadığı gibi, yeni Anayasanın 16 ncı mad
desi ile karşılaştırdığımız zaman, Hükümet ola
rak, tapulamada hizmetin ifasının zarureti ve 
kamu menfaatinin icapları istikametinde düzen
lenen, hizmetin zarureti ve kanuna müstenit ol-
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mak kaydı şartiyle tedvin edilmiş olan bu hük
mün, Anayasanın 16 ncı maddesine ilişkinliği 
kabul edilemez zannediyorum. 

Böylece, tüm hakkında ifade edilmiş görüşe, 
iradedilmiş sual ve izhar edilmiş tereddütlere, 
tümü üzerinde kalmanın mahiyetine sıtkiyle bağ
lı bulunarak izahatımı ikmal etmiş olacağım. Ar
kadaşlarım eğer kanunun tümünü kabul etmek 
lûtfunda bulunurlarsa, maddelerin müzakeresin
de birbirimizi daha çok tenvir ve daha çok it
mam edecek olan karşılaşmalar yapmaya amade 
olarak, Senatoyu hürmetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Açık oy için oylarını kullanmı-
yan sayın üyeler varsa, lütfen oylarını kullan
sınlar. Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Alpiskender sual mi soracak
sınız? 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Sayın 
Bakanın izahlarını dikkatle dinledim. Bâzı nok
taları tenvir buyururlarsa faydalı olur. 

Kadastro yapılmış yerlerin yeniden kadastro 
yapılması hissini veren cümleler kullandılar. 
Acaba, bendeniz mi yanlış anladım, yoksa anla
dığım doğru mu? 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Devam
la) — Hayır böyle bir şey arz etmedim. Sayın 
Ferit Alpiskender Beyefendi, kadastrosu yapıl
mış yerlerin yeniden kadastrosu yapdacağmdan 
bahsetmedim. Gerçi, kadastroda yenileme mü
essesesi vardır. Ama, biz o yola henüz girmiş de
ğiliz ve bunun için ayrı bir kanun da düşünül
mektedir. Bizde kadastrosu yapılmıyan daha bir
çok bölgeler olduğu için eskilerin yenilenmesi 
safhasına henüz ayak atmadık. Maalesef, yeni
lemeden bahsetmedim. Yalnız, muteber tapu 
kayıtlarının üzerine dayanan tapulamada, Kanu
nu Medeni sicillere intikal ettirilecek şekilde si-
cilleme halini ifade eden bu tapulama bir nevi 
yenileme oluyor. Bu bir yenileme mahiyetinde
dir, dedim. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Şu 
halde, kadastrosu yapılmış yerler tekrar yapılmı-
yacak. 

BAŞKAN — Fakat, 46 ncı madde vardır. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — İkinci 

sualim; sahipli arazinin. % 60 mm tapusuz ve 
% 40 mm tapusunun mevcut, bulunduğunu ifa
de buyurdular. Bu hususta biraz daha açıkla
ma yaparlar mı? 
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DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Devam

la) — Efendim, bizdeki tahminî istatistiklere gö
re sahipli arazinin % 60 ı tapusuzdur. Demin 
arz ettiğim rakamlar da hesaba katılırsa, tapulu 
olanlarının da ancak binde ikisi işe yarar tapulu
dur, yani ihtiyaca sal ili, hukuki kıymetini kay
betmemiş bünyede olan tapudur. Demek ki, tapu
lulardan da bir miktar daha o tarafa aktarmak 
kabil olduğu kabul olunabilir. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Yani, 
bu binde ikiye, Cumhuriyetin ilânından sonraki 
kadastro yapılmış yerler şâmildir. 

DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Devam
la) —• Hayır efendim, bu tapulama şehir ve ka
sabaların dışındaki »sahadadır, öbür sahada ka
tiyen böyle bir vaziyet yoktur, işte, bütün gay
retler, Türkiye'de, Medeni Kanunun istediği si
ciller istikametinde gayrimenkul tedavülleri ve 
nizamlarının işler hale gelmesini temine çalışmak
tır. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Bu 
maddede müphem bir nokta vardır. Acaiba, 
maihkemeler derdest bulunan tapu ihtilâflarını 
yeni kurulacağını izah buyurduğunuz kazai 
mercie verecek mi? 

DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Devam
la) — Verecek efendim, Ibıma dair 'hüküm var. 

BAŞKAN — Maddelerde bununla ilgili hü
küm var, 8ayın Alpilskender. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Bu
günkü yapılan kadastrolar' Medeni Kanununa 
göre yapılmış mı, yapılmamış mı? 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Devam
la) —• Anhyamadım. 

BAŞKAN — Bugünkü yapılan 'kadastrolar 
Medeni Kanuna göre yapılmış mı, yapılmamış 
mı, diye soruyorlar. 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Devam
la) —• Efendim, 'bu sual üzerine iki noktayı 
arz edeyim. Demin lâf arasımda dokunup geç
tim. Biz, şehir kadastrosuna kadastro deriz de, 
dışardakine tapulama deriz. Yani şehirler dı
şında yapılan kadastroya tapulama deriz. Hal-
hu'ki, haddizatında «tapulama» da, şehir için
de «kadastro» dediğimiz de kadastrodur. Çün
kü, kadaıstro hukukî ifadesiyle ve kısa bir 
tarifle gayrimenkulun handesi ve hukukî du
rumumu tes'bit ameliyesidir. 

FERİT ALPİSKENDER ('Manisa) — Teşek
kür ederim. 
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(BAŞKAN — 'Tümü üzerinde başka (söz iısti-

yen^ Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

(Senato (Başkan! ığmaı 
1. Şifahen arz ettiğim köy tüzel kişilerine 

ait (mera, yayla, otlak, kışlak v.s.) gilbi köy 
orta mallarmca, 

2. Orman vasfında olduğu iddia edilen bir 
yer; 1 ırci maddede yazılı yerlerle alâkalı ol
duğu köy tüzel kişiliklerince iddia edilmesi ha
linde, 

Uygulanacak hükümleri düzenlemek üzere 
tasarının komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Hayır, lüzum yok Sayın Kılıç. 
Maddelerde değil de tümü üzerinde vermek is
tiyorsunuz. Biraz önce okunan öneılgedeki ge
rekçelere dayanarak, Sayın Muhittin Kılıç, ta
sarının komisyona havalesini istemektedir. 
önergede gerekçe de mevcuttur. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Değil, mev
cut değil. Müsaade ederseniz kısaca izah ede
yim. 

BAŞKAN — Kısaca olmak üzere buyurun. 
Sadece niçin komisyona havale etmek istediği
nizi izalh ediniz. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) Muhterem 
arkadaşlar, Vekilin pek kıymetli beyanlarına 
teşekkür ederim. Bizde mera hukuku, 'geçen 
'birleşimde arz ettiğim gilbi, 7 Nisan 1274 ta
rihli Arazi Kanunnamci Hümayun iyi e tedvin 
edilmiştir. Şimdi, 'getirttim, bunda eski harf
ler olduğu için 'bir- de tercüman lâzımdır. Bana 
da, Sayın (Bakana da lâzımdır. (Bakan (biliyor 
sesleri) Ne ise, Örenden biraz daha genç görü
nüyor da. Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ben 
diyorum ki, birinci maddede mera, otlak, kış
lak diye biı- tâbir yoktur. Medeni Kanunumu
za ve mevcut Ara'zi Kanunumuza göre, mora 
gibi yerlerin, hepsini saymıyacağım, orta mal
ların mülkiyeti Devlete aittir. İstifade ve inti
fa hakkı hükmî şahıslara, köylülere aittir. 
1 ne i maddeyi okuyalım. Ne meradan bahis var
dır, ne her hanigi ibir şeyden 'bahis vardır. Yani, 
gayrimenkul hukukunda yalnız mülkiyet değil, 
aynî hak olan, aynî hakkın tipik bir misali 
olan meradan'bahis yoktur. 
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.BAŞKAN — 35 nci maddeden Ibahsedin. 
MUHÎTTlN KILIÇ (Devamla) — 35 nci 

maddeye cevaben lütfedip beyan buyuruyor 
Sayın Bakanımız. Diyorlar ki, «35 nei maddede 
bu hükmü tedvin ettik yani, bunlar da kaydedi
lir dedik» diyorlar. Oradaki ifadeyi arkadaşla
rım lütfetsin tetkik buyursunlar; resmî senet, 
bilirkişi beyanları ve şahitlerin beyanına göre 
meralar, yaylalar, kışlaklar kaydedilir, diyor. 
Mevcut Arazi Kanunnamei Hümayununa «yöre 
97 ve 101 nei madde, hepsini saymaya lüzum da 
yok, imkân da yok. Bunun bir sırası vardır, 
defteri âmireye kaydedilir. Yani, o zaman Pa
dişah Hazretleri bir defter tutmuş, mera tahsisi
ni yaparken buraya kaydetmiş. Ondan başka, 
birtakım fermanlar vardır. «Şatırzade Osman Pa
şaya em Ki fenni an ederim ki...»' demiş ve İm 
şekilde mera tahsisi yapmış. Şimdi. Muhterem 
Bakanımız acaba «resmî 'vesikadan»1 ne anlar
lar. Bunlar incelemeye tabi olmak 'gereklidir. 
Eski harflerle yazılı bir kanun mer'idir. 10 
Sene evel 1950 de yaptığımız bir kanun yeni
den tedvin ediliyor. 'Kendi yaptığımızı beğen
miyoruz. Padişahın yaptığını beğeniyoruz. 
Böyle şey olmaz. 'Buraya o hükümler akta-
rılsın ki, memlekete yeni bir hukuk düzeni 
girsin, mâruzatımdayrm. Bu itibarla, hem bi
rinci, hem ikinci maddenin hem de 35 nci 
maddenin kül halinde tetkiki için komisyona 
iadesini arz ve rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

(Konya Üyesi 'Muhittin Kılıiç'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

'BAŞKAX Komisyon katılıyor mu? 
GEOTOİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 

OOŞKUNOOLÜ (UşalO — Katılmıyoruz. Se
bebini izah edeyim. 

BAŞKAY —- Sayın Ooskunoğiu, Unu-m i. 
Heyet reyleri ile halletsin. («izah etsin sesle
ri) Buyurun. 

GEOİOÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, sayın ar
kadaşımızın temas ettiği mevzua Sayın Baş
kan cevaplarını arz ettiler. Bendeniz de kısa
ca temas edeyim. Bu mevzu tasarının I nci 
maddesi ile halledilmez. Bu «yayla ve mera» 
gibi, fermanlarla, iradelerle tahsis edilen yer
ler, bu tasarıda mülkiyet veya intifa bakımın-
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dan t'etkik edilmiş değildir. Edilmesin diyo
ruz. 'Sebebi şu: Bugün, Ibu 'meraların ive yay
laların yalnız tesbiti yapılacaktır. Tapulama 
komisyonları ölçecek, mesahasını yapacak kro
kisini tanzim edecek, yayladır deyip bıraka
cak. Eğer, bunların intifamın hangi tarafa 
tahsis edilmiş olduğunun halli cihetine gider
se, tapulama mevzuu yüzüstü kalacak ve ak
sayacaktır. Bu düşünülmüş ve ona göre 'ha
reket edilmiştir. Bu ihtilâflar uzun süreli ih
tilâflardır'. Arazi Kanununa güre mera mı
dır, değil midir; alâkalılar aralarında bunu 
halletsinler. Bu sebeple 'bu ihtilâfın (halli ci
hetine gidilmemiş, yalnız ve yalnız meraların 
ve yaylaların tesbiiti ile bırakılmıştır. Zaten 
yürürlükte bulunan 5602 sayılı Kanunun 14 ııeü 
maddesi de aynı hükmü ihtiva ediyor. Bugünkü 
tatbikat da böyledir, isterseniz 14 ncü madde
yi aynen ukuyayım': «B'elediye, özel idare ve 
köylerin âimme ihtiyacına muhassas 'olduğu ka
naat verici belge veya ibilirki'şi sözleriyle ta
hakkuk eden her türlü gayrimenkul 'mallar sı
nırlandırılarak bu tüzel kişiler adına tesSbit 
olunur.» demektedir. 

Binaenaleyh, tesbi't 'edilecek. Şimdiki (ta
sanda da 35 nci madde Ibu cilhe'ti böyle halle
diyor. Yüksek Heyet tasarının tamamen iade
sini gerektiren bir hal karşısında değildir. 
35 nci madde müzakere edilirken, bu mevzuun 
bu şekilde halli lâzmılgelir (mi, .gelmez mi mese
lesi, 35 nci maddede müzakere edilir ve Yük
sek Hevet bir karara varır. ITasarmm taımamı, 
bu bakımdan komisyona iade edilmez. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Savın Evidoğan, bir da'kika 
efendim; önerge üzerinde müzakere aemıyacağım. 
önerge sahibi gerekçesini anlattı. Komisyon ka
tılıyor mu? 

OEGlOÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMlL 
OOSKUNOĞLU (Uşak) — Katılmıyoruz. 

ÂKlE EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Müsaa
de buyurun, izah edeyim. 

BAŞKAN — önerge sahibi gerekçesini an
lattı. Müzakere aeamıyaeağım. Hükümet iltihak 
ediyor mu? 

HÜKÜMET ADINA TAPU VE KADAS
TRO GENEL MÜDÜR MUAVÎNt (tZZET 
BERT AN — İltihak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına Genel Müdür 
Muavini iltihak etmiyor. 
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AKÎF BYTDOĞ AN (Zonguldak) — Köyden 

köye muharebe oluyor. îzmir, Konya, Diyarba
kır, Trabzon ve saire vilâyetlerde birçok hâdise
ler oluyor, gazetelerde boyuna görüyoruz. Köy
den köye boyuna harboluyor, taşla, sopa ile saf 
teşkil ediyorlar. Jandarma hakkından gelemiyor. 
Bu, memleketin önemli bir derdidir. Müsaade 
buyurun bir, iki kelime söyl iyeyim. 

BAŞKAN —- önergeye Komisyon iltihak et
memiştir. Tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Konya Üyesi Muhittin Kılıç'ın. önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının Komisyona havalesi 
hususunu kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
18 e karşı 24 oyla Komisyona havalesi kabul 
edilmiştir. 

Komisyon, önergede gösterilen hususları öner 
ge sahibi ile birlikte tetkik ederek gelecek Birle 
simde getirecektir. 

12 . 9 . 1963 O : 1 
Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin 

yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki Kanunun birinci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 
üzerinde 83 üye oy vermiş olup 83 ü de kabul
dür. Yeter çoğunluk olmadığı için, gelecek Bir
leşimde tekrar oylarınıza arz edilecektir. 

Oeçici Komisyon, Cuma günü toplanıp Ta
pulama Kanununun görüşülmesini teklif etmek
tedir. Ancak, tasarı Komisyona havale edilmiş 
bulunduğu cihetle, Komisyona gerekli çalışma 
imkanını sağlamak üzere bu isteği oylarınıza su
nuyorum. 

17 Eylül 1963 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

>&< . . .<. . . 
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Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Alı Türk er 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Gefooloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasaııoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Üye sayım : 185 
Oy verenler : 83 

Kabul edenler : 83 
Reddedenler : 0 

ÇeMnserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 98 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğln 
Ethem Menemencioğhı 
Rifat öztürkçine 
Nurüllah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Uatur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Sövlemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
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[Oya kahlmıyanlarj 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karam fin 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 

Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünal di 
Sakıp önal (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet O m ay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkucan (î.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Ham di Oğuzbeyoğiu 
Kadri öz taş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayaıar 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Niizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haldt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis 1 varı su 
Hilmi Onat 
Nevzat öze rdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Ha?.er 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) (I.) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(t) 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (î. Ü.) 

NİĞDE 
KudreJt Bayhan 
izzet Gener (İ.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Daniışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul (î.) 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öeteıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş (1.) 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
O. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Rurh a nettin Ulue 
Adil Ünlü 

Eskişehir 
Hakkâri 
tstambul 

I Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 

»m<< 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

YÜZSIEKÎZÎNCÎ BÎRLEŞÎM 
12 . 9 . 1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 4936 sayıh Üniversiteler 
Kanununun 55 nci maddesinin niçin tatbik edil
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/202) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Tekstil sanayiinde güdü
len prensiplere dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/206) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Ü|yesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, öğretmenlik meslekinin 
cazip bir hale getirilebilmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/208) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, Ankara İli Çamlıdere ilçesi 
Kaymakamına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/214) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Tapulama kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/211; C. Senatosu 1/260) (S. Sayısı: 286) 
[Dağıtma tarihi: 3 . 9 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı: 65e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

X I . — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/432; C. Senato
su 1/255) (S. Sayısı: 231) [Dağıtma tarihi : 
23 . 7 . 1963] (Birinci görüşme 5 . 9 . 1963 
B : 106) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
ilâvesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve İçişleri komisyon-

(Devamı arkada) 



lan raporları (M. Meclisi 2/350; C. Senatosu 
2/83) (S. Sayısı : 285) [Dağıtma tarihi : 
28 . 8 .1963] 

2. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansınm Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/376; C. Senatosu 
1/278) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
9 . 9 . 1963] 

3. — Reşit Siyah hakkındaki ölüm cezası

nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/182; C. Senatosu 2/78) 
(S. Sayısı: 288) [Dağıtma tarihi: 9 . 9 . 1963] 

4. — Mustafa Dilek hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/197; C. Senatosu 
2/79) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
9 . 9 . 1963] 



Dönem : 1 
Toplama : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (M. Meclisi 1/376; C. Senatosu 1/278) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 297) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 4165 - 21048 

(.lUMHUlîtYKT SKNATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 7 . 1963 tarihli 117 nci Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 18 . 1 . 1963 tamirinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve genel ku
rulun 17 . 7 . 1963 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 297) 

Sanayi ve Tarım, Bayındırlık ve Ulaştırma, Malî ve İktisadi îşler ile Bütçe komisyonlarından ku
rulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 5 . 9 .1963 
Esas No: 1/278 

Karar No: 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 . 7 , 1963 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara ge.çici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve C. Senatosu Genel Kurulunun 27 . 8 , J0(>î tarihli 101 nci Birleşiminde kurulması kabul 
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edilen Geçici Komisyonumuz 5 . 9 . İ96;> tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin de 
iştirakleri ile incelenerek, görüşüldü. 

Tarım sahasında Kalkınma Plânının en önemli bir unsuru olan tarımsal yapı ve tesis ya j 

tırınıları gerekli mühlet ve şartlarla, aksamadan yürütmek ve tatbik mevkiine koymak amaciyle, 
inşaat işlerinde ve devamlılık sağlamak için 7020 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ilâvesi düşünü
len fıkranın tatbikat yönünden faideli ve zaruri olacağı düşünülmüş olup, yıllık ödeme miktarı 25 
milyonu geçmemek üzere 100 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenme yetkisinin Tarım 
Bakanlığına verilmesini derpiş eden kanun tasarısı komisyonumuzca uygun görülmüş ve Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metni aynen kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine arz olun-
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ordu İstanbul İzmir Ankara 

S\ Koksal B. Turan //. Onat S. Kocabeyoğiu 
imzada İmhınanuKİ: İmzada bulunamadı 

Çorum Diyarbakır Bursu 
A. Çetin A. Erdoğan İ. S. Çağlıyangil 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

M. Meclisinin kabul ettiği metin 

Muvazenei Vnıumiyeye dâhil bâzı dairelerin ya
pı isleri için gelecek yıllara geçici yüklenmele
re- girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17 .6 .1957 tarihli ve 7020 
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki 
(g) fıkrası eklenmiştir. 

g) Tarım Bakanlığı her türlü yapı ve te
sisler inşaatı için yıllık ödeme miktarı (25) 
milyon lirayı geçmemek şartiyle (100) milyon 
liraya kadar; 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin ya
pı isleri için gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişilmesi hakkındaki Kanunun l nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

C. 'Senatosu ( S. Sayıeı : 289 ) 


