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oğlu'nun, 5602 sayılı Tapulama Kanunu
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dı aranması şartının kaldırılması suretiy
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nın tadili ile üçüncü fıkra olarak değiş
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İslâm Enstitüsü ve İmanı - Hatip Okulu 
öğrencilerinin bu yola kimin tarafından 
sevk edildiklerine dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı tbra'him öktem'in ya
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3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-

tinoğlu'nun, 1962 ve 1963 senelerinde fa
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ne miktar ödünç para verildiğine dair ya
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İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/302) 48:51 
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öv'ün, Antalya ili Serik ilçesi ve köylerin
de vukubulan dolu âfetinden zarar gören
lere ne gibi yardımlar düşünüldüğün© , 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Meh
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında telli - telefon irtibatı kurulmasına ve mev
cut Radyo - Telgraf Servisine dair Andlaşmanm 
ve 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında sermaye yatırımlarının 
karşılıklı olarak teşvik ve himayesine mütedair 
Andlaşma» nın ve bu andlaşmanm ekli Proto
kol ve sekiz mektubun onaylanmalarının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarıları ikinci 
defa oya sunularak kabul olundu. 

Tapulama kanunu tasarısının maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

istek üzerine yapılan yoklama sonucunda ye
ter çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından Bir
leşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğunluk 

bulunmadığından 1 . 7 . 1963 Pazartesi günü 
saat 14 te toplanılmak üzere Birleşime son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 

Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede Tekel memurluğu ol
madığına dair sözlü soru önergesi, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (6/642) 

2. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi ol

madığına dair sözlü soru önergesi, Millî Savun
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/643) 

3 . — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık Tarım Satış ko
operatifleri seçimlerinden kaçının iptal edildiği
ne dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/644) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır

rı Uzunhasanoğlu ve 5 arkadaşının, Tarım Ba
kanlığına bağlı mütedavil sermaye bütçesiyle 
mülhak bütçelerden maaş ve ücret alan Orman 
Umum Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilâtına 
dâhil bilûmum memur ve hizmetlilere muhasip-
liklerce ödenen elbise ve ayakkabı bedelle
rinden mütevellit Sayıştayca çıkarılanı zimmet
lerin kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/547) 
(Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıkesir 

Milletvekili -Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun, 5887 sayılı Harçlar 
Kanunumun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
gayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek

lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 2/305, 
2/321) (Gündeme) (S. Sayısı : 282) 

3. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kaaunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 287) 

4. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/394) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 288) 

5. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kamın 
tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/180; C. Sena
tosu 1/240) (Gündeme) (S. Sayısı: 295 e ek) 

»••«< 



KATİPLER 

BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferrufa Bozbeyli 

Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ydklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Maliye Bakanı Ferid Helen'in; Beledi
ye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlar ile bele
diyelere verilen payların belediye vergi ve re
simleri hükmünde olduğuna dair kanun tasarı
sının, havale edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulacak geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi 

BAŞKAN — Riyaset Divanının- sunuşları 
•arasında Maliiye Bakanının /bir geçici komisyon 
'seçilmesine dair tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
28 . 6 .1963 tarihli gelen kâğıtlar arasında 

bulunan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
ile diğer kanunlarla Ibe'ledliyelere verilen pay
ların 'belediye vergi ve resimleri hükmünde 
^olduğuna dair kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Maliye, İçişleri ve Plân komisyonla
rından 3 er üye seçilerek kurulacak geçici bir 
'komisyonda görüşülmesini arz ve rica 'ederim. 

'Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka*bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Partiler Grup Başkan ve Başkanvckille-
rinin, Millet Meclisinin Salı günleri de toplan
masına dair önergesi 

'BAŞKAN — Meclisin çalışma günlcriyle 
ilgili bir önerge vardır, •okutuyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Meclis Başkanlığına 

Gündemde mevcut işlerin bir an evvel biti-
riilmesini teminen Millet Meclisinin Salı gün
leri de diğer günler gibi toplanmasını arz ve 
teklif ederiz. 

C. K. M. P. .Grup 
Başkanvekili 

Sivas 
C. Odyakmaz 

A. P. Grup 
Başfcanı 

izmir 
A. N. Erdem 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Konya 
R. öz-al 

Y. T. P. 'Grup 
Başkanı 
Erzincan 

S. Perkııçek 

M. P. Grup Başkan vekili1 

Çankırı 
K. Arar 

BAŞKAN — önergeyli oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — B o l u Milletvekili Zeki Baltacıoğlu'nun, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının gündeme alın
masına ve dağıtımından itibaren geçmesi gere
ken 48 saat beklenmeksizin ve öncelikle görüşül
mesine dair önergesi 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kürülüş ve görevleri hakkındaki kanun tasa
rısının gündeme alınması ve öncelikle görü' 
şülmesiyle ilgili bir önerge vardır, okutuyorum. 
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Yüksek (Başkanlığa! 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri 'hakkındaki kanun tasarısı ile ilgili 
rapor basılıp milletvekillerine dağıtılmıştır. 
Öncelik ve ivedilikle görüşü'lmesi ayrıca fco-
ımisyonc'a teklif edilen mezkûı tasarının, dağı
tımından itib a/ren. geçmesi gereken 48 saatin 
ıgeçımesi beklenmeksizin gündeme alınmasını 
ve gündemin diğer maddelerine takdimen mü
zakeresini arz ve /teklif ederim. 

(Bolu 
Z. Baltacıoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, gelen işin müstaceliyeti, aşikârdır. 
BAŞKAN — Sayın Ülker bir dakikanızı ri

ca ediyorum. Sayın Baltacıoğlu, siz bu önerge
yi komisyon adına mı imzaladınız. 

ZEKÎ BALTACIOĞLU (Bolu) — Hayır, ha
yır ; önergedeki öncelik ve ivediliğe ait işa
ret Komisyon teklifine dairdir. Komisyon, ön
celik ve ivedilik teklifi yaptığına göre, ben 48 
saat geçmeden ıgündeme alınmasını teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Şu halde, öenergede sadece 
48 saat geçmeden gündeme alınması hususu 
vardır. Raporda da öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi usulüne uygun şekilde Komisyon tara
fından teklif edilmiştir. 

Sayın Ülker konuşacak mısınız? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır, vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker konuşmasın
dan sarfınazar ediyor. Ayrıca konuşmak isti
yor musunuz Sayın Bakan? 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANİ 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlarım, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı kanun tasıarısı yüksek huzurunuzdan çıkr 
tıktan sonra, Anayasa gereğince Senatoya git
miş; Yüksek Senato tarafından gayet cüz'i ta
dilâtla kabul edilmiş durumdadır. Bunu mü-
taakıp Plân Komisyonuna gelmiş, Plân Komis-
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yonu, Senatoca yapılan tâdillerin tamamını be
nimsemiştir. Şimdi, sayın üyelere yapılan ta
dilât dağıtılmıştır. Üzerinden 48 saat geçmesi 
bakımından yarın gündeme alınacaktır. Sayın 
£eki Baltacıoğlu arkadaşımız, 48 saat ıgeçmeden 
bugün gündeme alınmasını istemektedir. Ben 
de aynı temenniye iştirak ediyorum. Zaten ya
pılan değiştirgeler gayet basittir. Burada, ya
rım saat içinde halledilecek durumdadır. Kar
ma Komisyona gideceğini zıannetmiyorum. 
Lütfedilir, 48 saat kaydını-nazara almadan gün
deme lalmır ve konuşulması temin edilirse tati
le girmeden kesinleşmiş lolur. Bunun için bir 
zaruret de şudur. Eğer, biran evvel kanunla
şırsa, tasarıya bağlı olarak bu tasarıyı mütaakıp 
bir aktarma kanunumuz olacaktır. Bu seneki 
Umumi Muvazenede kabul edilmiş olan kadro
ların ve paraların, yeni kurulan Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı teşkilâtına aktarılma kanunu 
vardır ki, Ibu seremoniye tabidir. Biz, şimdi 
Meclis tatilinden evvel bu teşkilât kanununu 
çıkarır, aktarma kanununu çıkaramazsak, yine 
bu yaz bunu kunaımamak durumunda kalacağız. 
Tatilden evvel bu aktarma kanununun çıkması
nı teminen teşkilât kanununun biran evvel 
kanunlaşması ve bir karara bağlanmasında fayda 
vardır. Uzun zaman işgal etmiyeceği için, Zeki 
Baltacıoğlu arkadaşımızın takririne oy verme
nizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sadık Tekin Müftü-
oğlu. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Muhterem arkadaşlarım, bendenizin maruza
tı, takrir münasebetiyle daha ziyade usul© mü-
taaflik olacaktır. Şöyle ki: Takrirdeki öncelik ve 
ivedilik teklifine karşı bir diyeceğim yok. 48 
saat geçmeden gündeme alınması teklifine yine 
bir diyeceğim yok. Yalnız,bir nokta varki o da 
şudur. Bu kanun tasarısının diğer öncelik ve 
ivediliği kabul edilen kanun tasarılarına tak
dimen görüşülmesi meselesidir. 

Geçen defa da yine Yüce Heyette böyle fbir 
mesele mevzubahsolmuş ve yine, bendeniz (bu
rada önceliğin önceliği olamıyaoağı esasını hu
zurunuzda arz etmiştim. Yalnız, o zaman1, Yük
sek Riyaset, Yüksek Meclisin gündemine hâkim 
olacağı noktasından ve mülahazasından hare
ketle, Önceliğin öncesini kabul etmiş ve bu şe
kilde , bir teamül tesis etmiş ise de, hakikati 
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hakle, Yüksek Meclisin gündeme hâkim ola- I 
bilmesi prensibi İçtüzük hükümlerine göre 
mer'i olmak lâzımgelir. Zira İçtüzüğe göre 
görüşülmesi lâzım gel en kamın teklif] erinin usu- I 
lü şu şekilde vazedilmiştir, önce öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesi gereken işler vardır. 
Ond'aıı sonra, haklarında, ivedilik kararı verilen I 
işler vardır. Tüzük gereğince bir defa görüşü- I 
lecelk. işler vardır. Yine Tüzük gereğince iki I 
defa görüşülmesi yapılacak işler vardır. I 

Bir kanun tasarısı: normal seyrinde iki defa I 
görüşülecek işler arasına girdiği zaman, korniş- | 
yon veya lalâıkalı vekiller tarafımdan öncelik ve | 
dvledil'ik karan verilirse, haliyle Yüce Meclisin I 
gündeme hâkim olmaısı prensibinden hareketle I 
bu 2 defa görüşülecek işler arasından alınır, 
ivedilikle görüşülmesi'gereken işlere tekaddüm 
eden ve fakat öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
lâzımgelen Ikanun tasarıları araismda normal 

1. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 saydı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene mvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili île, üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uy ar'in, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 3:1, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, 5602 sayılı 'Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76,2/122) {S. Sayısı: 210) (1) 

BAŞKAN — Tapulama kanunu tasarısının 
Müzakeresine devam ediyoruz. Tasarının 90 
nci maddesine gelmiştik. Okutuyorum. 

(1) 210 S. Sayılı basmayazı 7.6. 1963 ta
rihli 92 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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sırada görüşülür. Yüce Meclisin gündemine 
hâkim olabilmesi prensibi, içtüzük hükümle
rine göre ve arz ettiğim misâl dairesinde cere
yan etmesi lâzımgelir. Binaenaleyh, daha «ev
vel alınmış olan ve foiir 'defa tatbik edilecek 
bulunan teamülün arz ettiğim İçtüzük hüküm
leri karşısında hatalı olduğu noktasına işaret 
ederek, önceliğin öncesi bir durum yaratılma-
masmı Yüksek Meclisten iarz ve istirham ede
rim. 

BAŞKAN — 48 Saat geçmeden tasarının 
gündeme alınması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etm'iyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündeme 'alınmış olan bu tasarının ön
celikle görüşülmesi raporda teklif edilmek
tedir. öncelikle müzakeresi hususunu oyları
nıza arz ©diyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yalan beyan 
MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının 

tanzimi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen
kulun kendi veya başkası adına kaydettirmek 
veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası 
adına yazdırmak için vakıaların hilâfına beyan
da bulunanlar, bir aydan altı aya kadar hapis 
veya yüz liradan heşyüz liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında ıSaym Alican-
oğlu. 

MAHMUT ALİÖANOĞIiU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım; tasarının 90 nci maddesin
de, «tapulama tutanaklarının tanzimi sırasın
da, sahibi olmadığı bir .gayrimenkulu kendi ve
ya başkası adına kaydettirmek, veyahut bir 
kimseye ait gayrimenkulu başkası adına yaz
dırmak için vakıaların hilâfına beyanda bulu
nanlar...» demektedir. 

Malûmdur ki, kanun vâzıı, bir fiilin suçlu
luğunu kabul ettiği takdirde, bu suçun cezasını 
tâyin ederken, suçun işleniş tarz ve şekline 
göre, işlenmesindeki ahlâkî redaet derecesini 
ve tevlidedeceği neticenin ımüessiriyetini naza
rı itibara alır. Görüyoruz ki, 90 nci maddede 
«sahibi olmadığı 'bir gayrimenkulu kendi veya 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER. 
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başkası adına kaydettirmek» demek; suiniyet 
sahibi olan bir şahsın, başka bir şahsın gayri
menkulunu ki ; bu, Hazinenin olur, şahsın olur, 
veya bir hükmi şahsiyetin mülkü olur; bile bi
le kendi namı hesabına kaydettirmek yoluna 
ve yine yalan beyana ve sahteciliğe tevessül 
etmesi demektir. Buna dair olan Ceza Kanunu
muzun 339 neu ve mütaakıp maddeleri, bu mad
dede kabul edilen cezanın, daha şiddetlisi ola
rak kabul edildiği halde, bu maddede «bir ay
dan altı aya kadar» demektedir. Yine bu mad
dede, «bir kimseye aidolan gayrimenkulu baş
kası adına yazdırmak için vakıaların hilâfına 
beyanda bulunanlar» dediğine ,göre de bu beya
nın hilafı hakikat olduğunu kabul eden bu 
madde, yine Ceza Kanunumuzun, hilafı hakikat 
beyanlara dair olan yalancı şahadet ve diğer 
maddelerin hükümlerindeki cezaları daha az 
miktarda almış ve kabul etmiştir. Böylece, bu 
maddede görüyoruz ki, bu iki ağır fiil daha 
hafif bir ceza ile geçiştirilmiş. Maddede «bir 
aydan altı aya kadar» demektedir. 

Bu itibarla, bendeniz maddedeki cezayı da
ha hafif görüyorum. Ezcümle, tapu kaydına 
taallûk eden bir vesaikin ve kaydın hilafı sa
bit olmadıkça doğruluğu asıl olarak kabul edi
leceğine göre, böyle bir vesaikin hilafı hakikat 
tanzimi sırasında yalan beyanda bulunan ve-
va vakaları tahrif ederek, bir gayrimenkulu, 
hakkı olmıyarak kendi veya başkası namına 
kaydettiren kimseye verilecek bu cezanın az 
olduğu kanaatindeyim. Bu itibarla, bu madde 
hakkında, Komisyonca yeniden bir cezanın ter
tibi için bir takrir takdim ediyorum, tasvibini
ze arz ederim. 

Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Ceza ne kadar olsun, diyor
sunuz ? 

MAHMUT ALİCANOĞLU (iSinop) — Mü
nasip buyuracağınız şekilde. 

BAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç. 

ÎLYAS KILIÇ (ISamsun) — Muhterem 
arkadaşlar; ben de 90 ncı madde üzerinde bir
kaç kelime arz etmek istiyorum. 

90 ncı maddede «Tapulama tutanaklarının 
tanzimi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen
kulu kendi veya başkası adına kaydettirmek 
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veyahut bir kimseye ait bir gayrimenkulu "baş
kası adına yazdırmak için vakıaların hilâfına 
beyanda bulunanlar» demekte, ve bunların ce
zasını, müeyyidesini tâyin etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, tatbikatta bu kü
çük cezayı istismar etmek suretiyle, bâzı kim
selere, zengin kimselere, o civardaki kuvvetine 
ve daha başka şeylere dayanan insanlara gü
venmek veya onlara, âlet olmak suretiyle, ge
rek Hazineye ait, gerek şahıslara ait tapusuz 
arazileri ki ; bu memlekette tapusuz tarlanın 
haddi hesabı yoktur ve problem de zaten bura
dan geliyor; bunları, başkaları hesabına ve şu 
küçük cezayı göze almak suretiyle kaydettir
mekten mütevellit birçok vatandaşlarımızın 
haklarının ve hattâ hayatlarının kaybolduğu 
bir vakıadır. Meselâ size bir misal dahi arz 
edebilirim. 

Terme'de, on küsur köyün arasındaki bir 
meranın, dağıtılması icabediyor, burasının top
raksız vatandaşlara dağıtılması gerekirken da
ha büyük toprak sahiplerinin bunu fırsat bile
rek bu toprağı kendi arazilerine katmak için 
yapmış oldukları tasallutu önlemek istiyen bir 
muhtarın ve kardeşinin bu şekilde yanlış be
yanları düzeltmek için yapmış oldukları çıkış
lara sinirlenen insanlar tarafından, hayatlarının 
söndürülmüş olduğu ve öldürüldükleri bir va
kıadır. Bu hâdise kısa bir zaman evvel olmuş 
ve ilgililere intikal etmiştir. 

Bununla şunu arz etmek istiyorum; bizim 
burada az ceza vermekteki maksadımız nedir?.. 
Ceza; suçluyu yola getirmek ve diğerlerine de 
örnek olmak için verildiğine göre, kötü düşün
celi insanları yanlış beyanda bulunmadan ev
vel, bu yapacağı hareketin kendisine pahalıya 
mal olacağını düşündürecek şekilde daha fazla 
bir müeyyide koymanın acaba bir mahzuru var 
mıdır ki, bunu 1 ilâ 6 ay içine sığdırmak sure
tiyle sahtekârlık yapanlara, yalan beyanda bu
lunan insanlara veya başkalarına âlet olanlara 
fırsat veriyoruz? Ben şahsan bu fiile, Ceza Ka
nununda tâyin edilmiş bulunan cezanın da üs
tünde bir ceza verilmesini arzu ediyorum. Bir
çok hâdiseleri, birçok yanlışlıkları, ve sahte
kârlıkları veya kötü fiilleri bulunan insanlar, 
bir iş yaparken, biraz daha fazla düşünmek ve 
müeyyideden korkmak suretiyle, belki doğru 
beyanda bulunur ve doğru yola sevk edilir di
ye bir takrir veriyorum. Takririmin kabulünü 
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istirham ediyorum. Burada hiçbir ziyanımız 
yoktur. Buna az bir ceza vermekle, doğrudan 
doğruya yanlış bir beyanda bulunmak istiyen 
kimseleri, himaye etmiş olmıyalım. Lütfedin, 
bu gibilerin önüne ağır bir müeyyide koyalım. 
Yanlış beyanla, vatandaşları birbirine düşüre
cek şekilde harekete tevessül etmesinler. Ziya
nımız yoktur, kârımız vardır. Bu cezayı fena
lık eden alacaktır. Dürüst insanlar bu cezayı' 
almıyacaklarına göre, yanlış beyanda bulunan 
hunun akıbetine katlansın. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım; 90 ncı madde üzerinde lehte olan 
görüşümü ifade etmek "için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

90 ncı madde, Türk Ceza Kanununun siste
minde bulunan bir durumu, hatırımda kaldığı
na göre 526, 527 nci maddeye tekabül eden bir 
hükmü huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. Bu 
maddenin hükmüne göre, her hangi bir kimse, 
sahibolmadığı bir gayrimenkulu ya kendi adına 
veya başkası adına kaydettirmek için hakikat 
hilâfına beyanda bulunduğu takdirde, 1 ilâ 6 
aya kadar hapis veya 100 - 500 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılacak, hükmünü 
muhtevi bulunmaktadır. Ceza Kanununun sis
temi bu maddeye nazaran daha az cezalar ihtifa 
etmektedir. T. C. Kanununda asgari had 7 gün
den başladığı halde, bu madde hükmü 1 aydan 
başlamak- suretiyle memleketimizin realitelerini 
ve gayrimenkul hukukunun bulunmuş olduğu 
durumu naznrı itibara almak suretiyle artırıl
mış bulunmaktadır. 

Kanun vâzıı, doğrudan doğruya bir madde
yi tedvin ederken, her şeyden evvel o fiilin ce
miyetteki ihlâl ettiği kaideyi nazarı itibara al
mak suretiyle tedvin etmiş bulunmaktadır. Bir 
fiil, bir hâdise, cemiyette her hangi bir şeyi 
ağır olarak ihlâl ettiği takdirde, ağır müeyyide, 
eğer hafif olursa, hafif müeyyide vaz'etmek su
retiyle yüksek huzurunuza getirilmiş bulunulur. 
Bu madde, doğrudan doğruya Ceza Kanunu sis
temine göre biraz daha yüksek .bir ceza getir
miş bulunmaktadır. Maddenin aynen muhafaza
sını Yüksek Heyetinizden istirham ederim. Zi
ra bu maddenin; yani bu maddedeki cezaların 
artırılması veya eksiltilmesi suretiyle cemiyette 
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bulunan fiillerin üzerinde, müspet veya menfi 
yönden her hangi bir tesir icra edecek değildir. 
Tatbikatta cezaların uygulanması, cemiyet ha
yatında bize göstermiştir ki, ağır cezaların fail
lere tatbiki halinde hiçbir zaman suçların azal
dığı görülmemiştir. 

Ceza Kanununda o kadar ağır müeyyide, 
ağır cezayı muhtevi maddeler vardır ki, buna 
rağmen suçlar azalmamış, bilâkis çoğalmıştır. 

Onun için bu, memleketimizin bünyesine, 
gayrimenkul hukukuna ve durumuna uygun bir 
madde olarak getirilmiştir. Bu maddenin aynen 
muhafazasına çalışılmasını istirham ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Naci Öktem. 

NACt ÖKTEM (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, Alicanoğlu ve îlyas Kılıç arkadaşla
rımızın mütalâalarına aynen iştirak ediyorum. 

Kaldı ki, bu cezalar bu kadar hafif olduğu 
müddetçe her türlü sahtekârlığa, hattâ başka
sının malını, başkasına ait bir malı bir başka
sına tapulamaya her zaman tevessül edecekler
dir. 

Muhterem arkadaşlar; cezalar hafif olduğu 
müddetçe her türlü sahtekârlığı yapacak bin-
lorco insan, bu,işler üzerinde çalışmaktadır. 
Eğer, biz, bu cezaları bu kadar hafif bırakır
sak bunun sıkıntısını mutlaka mahkemeler çe
kecektir. Daha evvel tedbirini almak ve bunu 
önlemek, şu anda kanunun müzakeresi sırasın
da, bize düşmektedir. Bu cezalar ağırlaştığı 
müddetçe, bu işlerin de olmıyacağı veya azala
cağı kanaatindeyim. 

Bir takrir veriyorum, eğer rağbet görürse, 
çok memnun olurum, sayın arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Halil özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkan,. muhterem arkadaşlarım, 90 ncı madde 
üzerinde biraz durmak ve iyi bir madde çıkar
mak en büyük vazifemizdir. Komisyonda çalı
şan segili arkadaşlarımdan bir hususu istirham 
etmek için bilhassa Yüksek Huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Biraz evvel Ceza Kanunumuzun 
umumi prensiplerinden bahseden Talât Bey ve 
Alicanoğlu Bey arkadaşlarım, Ceza Kanunumu
zun son maddelerimde hilafı hakikat beyanda 
bulunmak maddesi vardır ve cezası da gayet ha-
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fiftir. Arkadaşımızın buyurduğu şekilde bir haf- • 
tadan başlamaktadır. 

Şu halde arkadaşlar, Ceza Kanununun umu
mi bir kanun olduğuna göre ve orada da bir 

. madde bulunduğuna göre, hilafı hakikat beyan
da bulutımak bu maddeye aynen uymaktadır. 

Arkadaşlar, bu maddeyi getirmekte, tedvin 
etmekte gayet haklıdır. 

içinde bulunduğumuz durumdan hakikaten 
memleketi kurtarmak lâzımdır, arkadaşlar. 

Gerek İm tapulama dâvalarında ve gerekse 
diğer dâvalarda hilafı hakikat beyanda bulu-; 
nanlar için konulan ceza çok azdır. Başkaları 
yerine imtihanlara girenlere varıtıcaya kadar 
görmüşüzdür, onun için hilafı hakikat beyan
da bulunmak çok kötüdür. 

Sevgili arkadaşlarımız bu mevzu üzerine par
maklarını basmışlardır. Yalnız, koydukları bu 
madde ile, Ceza Kanunumuzun bu umumi pren-
sibfcıi, umumi kanunun maddesini acaba ne şe
kilde ayarlamak istiyorlar? Orada 1 haftadan 
başlıyor, burada 1 aydan başlıyor; bu hususu 
bize izah ederlerse memnun oluruz. Ben hilafı 
hakikat beyanda bulunanlar hakkında hattâ 
Tapulama Kanununa göre hilafı hakikat beyan
da bulunanlar hakkıtıda; eğer memleketin selâ
mete kavuşmasını, tapulama işlerinin düzenlen
mesini istiyorsak; bu 1 aydan 6 aya kadar ce
za azdır, daha yerinde bir ceza, daha iyi bir 
madde getirilmesini rica edeceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. ' 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, gerek Talât Oğuz arkadaşı
mız ve gerekse Halil özmett. arkadaşımızın bil
hassa temas ettikleri bir nokta hilafı hakikat 
beyanatta bulunmak fiilinin bu maddeye uygun 
düştüğünü ve Ceza Kanununun hilafı hakikat 
beyanata aidolan maddesindeki cezanı^ bu mad
deye nazaran daha hafif olduğunu, burada ise 
fazla olduğunu ileri sürdüler. Kendilerine evve
lemirde arz etmek isterim ki, Ceza Kanunumuz, 
suçlan, cürüm ve kabahatler diye ikiye ayırır. 
Yani, suçlar, cürümler ve kabahatler diye iki 
grupa ayrılır. Kanun vâzıı ceza tâyia ederken 
cürümlere, hapis ve ağır hapis; kabahat fiilleri
ne ise pek hafif hapis veya hafif para cezası tâ
yin eder. I 
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Bahsettikleri hilafı hakikat beyanda bulun

mak fiili kabahat efâlindendir ve Ceza Kanunu
nun 528 nci maddesi bunu hükme bağlamıştır. 
Cezası da hafif hapistir. Ama, maddedeki hük
mün kat'ettiği, hilafı hakikat beyanat, şahsın 
hüviyet ve sıfatına, adresine ve sairesine ait 
olan beyanatırtın hilafı hakikat olmasıdır. Ka
nun tasarımızda ise; 528 nci maddede kabul 
edildiği üzere, şahsın hüviyetine, adresine, sıfa
tına mütaallik değil, mamelek hakkına, bilhassa 
mülkiyet hakkı gibi şahsısı, Hazinenin hükmi 
şahsiyetin canı olan bir hakka taallûk etmekte
dir. Bu mülkiyet hakkında; bu mülkiyet hak
kının, tapulama muamelesinin ifa ve icrası sıra
sında bir şahsın, bile bile, kendisine aidolmıyan 
bir gayrimenkulu kendi damına veya âharm na
mına - ki, mutlaka bu kaydettirme bir menfaat 
mukabili olacaktır - tapulama temin edecek bir 
hilafı hakikat beyanda bulunmaktadır. Binaena
leyh, şimdi kabahat ef'aline mütaallik olan 528 
nci maddedeki fiilin mahiyeti ve tevlidedeceği 
avakip ve oradaki ahlâki redaet derecesi naza
rı itibara almsıtt. bir de Ceza Kanunumuzun yine 
hilafı hakikat bahsine aidolan sahtekârlık fiille
rinde de var, hilafı hakikat beyanlarda bulun
mak 343 ve 345 nci . maddeleri ele alın
sın; yalancı şahadette bulunmak da aşağı 
yukarı bunun bir benzeridir. Şimdi bir ka
bahat fiili ile bu maddedeki suç unsur
larına göre bir mülkiyet hakkını, hakkı plmadan 
kendi veya aharın Hamına devreden bir muame
le sırasında hilafı hakikatte bulunmak fiilini 
suiniyetli hareket eden şahısların fiilini bende
nize göre arkadaşımızın buyurdukları hilafı ha
kikat fiili ile mukayese edemeyiz, kanaatinde
yim. 

Kaldı ki, 90tıcı maddede, dikkatle okunacak 
olursa, «Bir aydan altı aya kadar hapis veya 
100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası» 
denmektedir. 

Muhterem arkadaşlar «veya» ya dikkat ede
lim. Yani hâkim, ya bir aydan altı aya kadar 
hapis verecek ki, tatbikatta asgari had kullanı
lır, veya 100 liradan 500 liraya kadar para ce
zası verecek, arkadaşlar... Aharın 100 bin liralık 
bir gayrimenkulunu bile bile, suiniyetle, bir menfa
at mukabili kendisi vejya, başka birisi nâmına 
geçirecek,tapulamasını yapacak; buna muka
bil müeyyidesi ne olacak arkadaşlar? 100 lira 
para cezası. Değil 100 lira, en son haddini tat-
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ibik etmek, 500 lira olsa dahi ne olur? 100 bin I 
lira değeninde başkasına aiclolan bir gayrimen-
lulü, kendi veya başkası narama geçirecek ve 
buna karşı da 100 lira, 200 lira, ceza vereeelk.. 

Ben, bu kadar sene tatbikatta bulunan bir 
arkadaşınız olarak derim ki, bu çok komik olur 
ve ancak bir yemek parasıdır. 100 liramın kar
şılığında 100 bin lira.. Şu hailde tevazün nedir; 
adalet nedir1? Adalet, işlenilen fiilin işleniş tar
zına, tevlidettiği vahim neticelere göre karşılık 
bir ceza koymaktadır. Yani, fiilin mahiyeti, iş
leniş tarzı ile ceza arasında âdil bir nisbct ol
malıdır. Kanun vâzıı bunu kasteder. Kanunla
rın tatbikatı da bu yoldadır. Şimdi görüyoruz 
'ki, şu maddenin metninde 1 aydan 6 aya ka
dar hapis cezası vardır. Hapsi bir tarafa bıra
kalım, 100 lira para cezaisi vardır. Müsaade bu
yurunuz, Komisyonda müsaade buyursun; bu 
maddeyi tadil edelim arkadaşlar. Tatbikatta 
bir hâkim olarak yıllarca bunun acılarını çek
tik. Bu vaziyet bugün hepimizce de malûmdur. 
Değil bir aıydan altı aya kadar hapis veya 100 
liradan. 500 liraya kadar para cezası icabında 
'bir tarla içlin adam vuruyor, bir sülâleyi orta
dan kaldırıyor. 

Onun için muhterem arkadaşlar; Oeıza Ka
nununum 538 nci maddesindeki beyan ile bu 
madde de yazılı fiilî aynı ıgörmiyelim; sahte
kârlık fiili, yalan yere şahadet fiili, Türk Ceıza 
Kanununun 353 ncü maddesindeki fiiller, yine 
Ihilâifı hakikat fiillerdir. 

(Biraz evvel talkdim ettiğim önenge veçhile 
Komisyon bu madde hakkında ayrıca bir ceza 
tanzim ederek gelirlerse daiha iyi lOİur, birçjoik 
ısuiiısıtiımaller önlenmiş olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARHBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlar; 90 ncı madde ile Komis
yon ve Hükümet âdeta yeni bir ceza ihdas et
miş bulunmaktadır. 

Gayrimenkulu sahibi olmadığı halde, sahibi 
ıgibi göstererek, namına kaydettiren, yani mah
keme veya tapulama komisyonu huzurunda ya
lan beyanda bulunan bir kimsenin bir suç iş
lemiş olduğunu kabul etmektedir. 

Ceza Kanununun umumi hükümlerinde, bü
yük suçlardan dolayı ceza verilmesini mümkün 
(kılacak hükmün mevıcudolduğu kanaatindeyim, j 
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Ceza hukuku sahasında bir otorite olan hukuk
çu arkadaşımız Sayın Alicanoğlu, bu mevzuda 
işin hukukî cephesini izah buyurdular. Ben me
selenin derinliğine girmiyeceğlm. Ancak bu me
seleye mümas hâdiselerin, hattâ burada unsur
ları tâyin edilen hâdiselerin Ceza Kanunu ile 
cezalandırılabileceği 'kanaatindeyim. Ancak, 
burada, konuşmakta olduğumuz bir Tapulama 
Kanunudur. Hususi bir kanundur. Hususi bir 
vaziyeti derpiş etmek iddiasındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada meseleyi 
daha fazla uzatmıyalım ve şu talihsiz kanunu 
bir an evvel kamı ulaştırıp millete hediye ede
bilmek için bir çıkar yol bulmak zorunda ve 
d uru mundarız. Bunun için de şöyle bir teklifte 
bulunuyorum. Bu, hususta bir de takrir verdim. 
«Tapulama tutanaklarının tanzimi sırasında sa
hibi olmadığı bir gayrimenkulu İçendi veya baş
kası adına, kaydettirin eli veya bir kimseye ait 
gayrimenkulu başkası adına yazdırmak için va
kıaların hilafımda beyanda, bulunanlar» cümle
sinden sonra, «Fiili daiha ağır bir cezayı gerek
ti rmiyorsa», cümlesinin ilâvesi ile maddenin ay
nen İcaibulünü teklif ediyorum. Bu suretle her 
iki tarafın iddiası, nazara alınmış, nolksanlar ik
mal ve itmam, edilmiş oluyor. Muhterem arka
daş] arım, biraz evvel konuşan. Mahmut Alican
oğlu arkadaşıma şunu ifade etmek isterim ki; 
gençli kendilerine hürmetim vardır, 22 yıl bu 
mesleke hizmet etmişlerdir, hâkimlik yapmış
tır ceza, hukukunda bir değerdir; ama mutlaka 
ağır cezalar, suçu crileyici bir unsur değildir. 
Hattâ ceza, çok ağır olduğu takdirde, hâkim
ler ve tatbikatçılar, suçtan büsbütün kurtulma
nın yolunu aramakta ve bulmaktadırlar. Son
ra kaldı ki, madde, «Bir aıydan altı aya kadar 
yahut 100 liradan 500 liraya kadar» diyor. Bu
rada hâkimlere bir subleıs veriliyor. Hâkim dü
şünecek, taşınacak; icabında bir evin önündeki 
yarım dönümlük arsanın, yani 50 lira etmiye-
cek bir şeyin kaybı bahis mevzuu, elli liradır. 
100 lira verin diıyeeek. Zaten hepsi 50 liradır. 
Hepsi de milyonlar değerinde olmaz. Ama mil
yonlar değerindedir. Yahut da hakikaten tah
kike lâyıktır ve altı ayda verebilir. Malûmu ba
kisi asgari haddi verir. Ama, bunu ağırlaştıra
cak sebepler bulunduğu takdirde, maddenin en 
son rakamını ceza olarak tâyin edebilir. Buna 
mâni hiçbir şey de yoktur. Yeter ki, ikna edici 
esbabı mudil) e göstersin. Bu madde bu bakım-
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dan .gayet güzel hazırlanmıştır. Bilhassa Komis
yona teşeikıbür ederim. Hâkime geniş bir takdir 
halkkı ve meselelerin mahiyet ve 'huısuısiyetine 
göre tecziye imkânı tanımıştır. Mesele bu bakım
dan mütalâa edildiği takdirde, maddenin ka
bulü, ancak Ceza Kanununun da buna mümas 
ve bu meseleye tamamiyle uyan daiha ağır ce
zalar varsa, bu takdirde Ceza, Kanununu tadü-
len suçluların lehinde hüküm yaratmamak için, 
«Mil, daha ağır cezayı gerektirmiyorsa», cüm
lesinin ilâvesi ile bu maddenin kaîbulü yerinde 
olur ve hem de iş biraz daha süratle neticele
nir ; çok daıha mühim, müstacel meselelerin gö
rüşülmesi mümkün hale gelir. Hepinize hürmet
lerimi ara ederim. 

•BAŞKAN — Komisyon. 
İLYAS KILIÇ (iSamsun) — Söız istiyorum 

(Başkan Bey, daıha evvel söz istemiştim. 
(BAŞKAN — Daha evvel istemişseniz ve is

miniz de kayıtlıdır, fakat, Komisyon şimdi ko
nuşmak istiyor. Takdim hakkı vardır. 

GEÇÎöI KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Muhterem, arkadaşlarım, her 
hâdisede fikirlerin bir noktada birleşmediği, bu 
maddenin müzakeresi ile de sabit oluyor. Bâzı 
arkadaşlar cezanın azlığından, bâzı arkadaşlar 
da yeterli olduğundan veya fazlalığından dem 
vuruyorlar. (Bunu tam mânasiyle riyazi bir ha
kikat olarak bir noktaya getirmeye imkân ve 
ihtimal yoktur. Evvelâ Halil özmen arkadaşı
mın bir sorusuna cevap vermek istiyorum. 

Ceza Kanununda yal'an beyanın cezam bir 
hafta olduğu halde, niçin burada Ibir aya yük
seltilmiş, 'buyurdular. Burada, maddenin tedvi
nine dikkat edilecek olursa, bir kasıt vardır. 
Bu kasıt ise; kendisinin olmadığı halde bir 
gayrimenkulu kendi hesatbına veya başkası 
hesabına kaydettirmek kasdıdır. Bu maksatla 
yalan beyanda bulunanları tecrim etmek iste-
mlişizdir. Ceza Kanunundaki asgari haddi böy
lece 'aşmışındır. 

Arkadaşlar, .biz ıburada Ceza Kanununun 
bir maddesini tedvin etmiyoruz. Her özel ka
nunun kendi öızellikleri içine giren b'âzı fiille
rin tecriminden. bahsedilmektedir. Tapulama 
Kanunu da kendi hususiyetine göre bâzı fiil
leri cezalandırmaktladır. Bu arada yalan beyan, 
90 ncı maddede kaleme alınmıştır. Bâzı arka-
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daişlar, bu yalan beyan ile yalan şahadeti karış
tırıyorlar. Bunun yalan şahadetle bir alâkası 
yoktur. Tamamen maddenin metninde vuzuha 
kavuştuğu gübi, bir şahsın kendisine aidolmı-
yan .gayrimenkulu kendisininmiş 'gilbi kaydet
tirmek için beyanda bulunateak veya her hangi 
bir gayrimenkulu sahibi olmadığı bir başkası 
hesabına kaydettirmek için yalan beyanda bu
lunacak. Bu takdirde suç tekevvün edecektir, 
Ancak, şunu istidraden söyliyeyim ki, şimdi 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile istişa
rede bulunduk. Tapulama başli'yalıdan heri bu 
şekilde yalan beyanda bulunmak suretiyle Ibir 
gayrimenkulu, kendisinin malı olmadığı halde, 
kendisine veya bir başkasına kaydettirildiği 
görülmüş şey değildir. Esasen, uzak bir ihti
malle hu madde tedvin edilmiştir. Böyle bir 
şey olabilir ama, . biz yine bu ihtimali de varit 
sayarak, işin ortalama yolu olan, Kemal Sa-
rıibrahimoğlu arkadaşımızın tekM ettiği şe
kilde «fiil, daha -ağır ıbir cezayı müstelziım 
değilse» cümlesinin de ilâvesiyle «bir aydan 6 
aya kadar veya 100 liradan 500 liraya kadar 
para cezasiyle cezalandırılır.» şeklinde kalma
sında fayda mülâhaza etmekteyiz; saygılarımla. 

'BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi gelmiş
tir, sırada Aziz Zeytinoğlu vardır, ıbuyurun Aziz 
Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu sahada bütün arkadaşla-
rıımızın ittifak ettiğini görüyorum. Bu cezala
rın azlığına kaanidlirler. 90 ncı maddede «bir 
aydan 6 aya kadar hapis veya 100 liradan 500 
liraya kadar para cezası» deniyor. 

Arkadaşlarım, hayatta öyle insanlar'var
dır ki, 'bir gün dahi cezaya razı değildirler 
ama yüzlerce, binlerce-lira para cezası ver
mek isterler. Yani, yüzlerce, binlerce para ce
zası vermek ister, ama hıapfiıs yatmaz. Bâzilaırı 
da birkaç ay hapis yatar, bir lira para cezası 
veremez. Binaenaleyh, buradaki «veya» keli
mesinin kalkması lâzımdır. Cezanın ağırlığını, 
diğer arkadaşlarım gibi, ben de kabul ediyorum 
ama, ceza ne olursa 'olsun, yanında para ceza
sı ile 'beralber olmalı ki bu iki' tip insan, her 
iki cezaya da müstahaktır. Binaenaleyh, «veya» 
kelimesinin yerine «ve» kelimesinin konulması 
lâzDmdır. Bunun için bir takrir vermiş bulu
nuyorum; «veya» nm «ve» kelimesine çevrilme
sini arz ve rica ederim. 
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Kifayet önergesini okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
90 neı madde üzerinde ki, görüşmelerin ye

terliğini arz ve teklif ederim. 
Antalya 

İhsan Ataöv 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Aleyhinde-
yim efendim. 

BAŞKAN —* Buyurun Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, önergenin aleyhinde konuşmamın 
bir sebebi var. Onun için yüce huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Ceza Kanunumuzda «hilafı 
hakikati beyan» kelimesi ve maddesi vardır. 
Arkadaşımız izah ettiler. Komisyonumuz bu 
maddeye «yalan - beyan» kelimesini koyuyor, 
ve bir zabıt varakasiyle hâkimin önüne geliyor 
Parzedelim ki, böyle bir dâva mcvzuubahisedil-
sin. Şimdi biz hangisine karar vereceğiz? Pren
sip var, maznunun lehinde hareket etmek lâ
zımdır. Ceza Kanununa göre, bir ay hapis vere
lim, bir de tecil kararı verelim. 

Onun için müsaade buyurun da çok mühim 
bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşları
mız fikirlerini izah etsinler ve Komisyon daha 
güzel bir metin yazsın, bu metni kabul edelim 
diyoruz. Başka bir fikrimiz yok, arkadaşlar. 
Yanlış anlaşılmasın. Komisyonun fikrini des
tekliyoruz, daha güzel bir metin yazılmasını, 
cezaların daha fazla yapılmasını istiyoruz. Ya
lancılığa son vermek, yalan beyana son ver
mek ; işleri düzene sokmalı istiyoruz. Yine, umu
mî prensipleri bozmıyalım. Bu noktadan, kifa
yet önergesini kabul etmiyorum, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, madde hakkında verilmiş önergeler 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 90 ncı maddesindeki cezanın, fiilin 

mahiyet ve tevlidedeceği umumi veya hususi 
zarar ve netice ile mütenasipolmadığı kanaa
tindeyim. 

Bu maddenin Komisyonca geri alınarak T. 
Ceza Kanununun sahtecilik cürümlerine mü
tedair 339 ve mütaakıp yalan yere şahadet mad-
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delerindeki cezalar göz önünde tutularak yeni
den tanzim edilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlıı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
90 ncı maddenin, «beyanda bulunanlar» ke

limelerinden sonra «fiil, daha ağır cezayı gerek-
tirmiyorsa» cümlesinin ilâvesi suretiyle kabulü
nü arz ve teklif ederim. Saygı ile, 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Başkanlığa 
90 ncı maddenin aşağıdaki, şekilde değişti

rilmesini arz ederim. • 
İstanbul 

Naci öktem 

Tapulama tutanaklarının tanzimi sırasında 
sahibi veya başkası adına kaydettirmek veya
hut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adı
na yazdırmak için vakıaların hilâfına beyan
da bulunanlar, 7 aydan 2 yıla kadar hapis 
veya (5.000) liradan (10.000) liraya kadar, pa
ra cezası ile cezandırmalıdır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama kanun tasarısının 90 neı madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bilecik 
Orhan Tuğrul 

Madde 90. — Tapulama tutanaklarının ta^ 
zimi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimenkulu 
kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut 
bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adına yaz
dırmak için vakıaların hilâfına beyanda bulu
nanlar,. Ceza Kanununda bu fiillere ait cezalar 
iki kat olarak verilir.. 

Yüksek Başkanlığa 
90 ncı maddenin aşağıdaki gibi tedvin edil

mesini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

îlyas Kılıç 

«Tapulama tutanaklarının tanzimi sırasında 
sahibi olmadığı bir gayrimenkulu kendi veya 
başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimse
ye ait gayrimenkulu başkası adına yazdırmak 
için vakıaların hilâfına beyanda bulunanlar bir 
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yıldan 3 yıla kadar hapis veya 1 000 liradan 
3 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır.» 

Yüksek Başkanlığa 
90 ncı maddedeki (veya) kelimesinin (ve) 

olarak tashihini arz ve rica ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğlu 

Millet MeclM Başkanlığına 
Tapulama kanun tasarısının 90 ncı maddesi

nin, Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

«Madde 90. — Tapulama tutanaklarının dü
zenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayri
menkulu kendi veya başkası adına yazdırmak 
veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası 
adına yazdırmak için olayların aksine beyanda 
bulunanlar, bir aydan altı aya kadar hapis ve
ya yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Birinci önerge Sayın Mahmut 
Alicanoğlu'nundur. 

MAHMUT ALlCANOĞLU (Sinop) — Söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN —• önergenizi izah zımnında mı 
efendim? Buyurun. 

MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, tasarının 90 ncı maddesin
deki hilafı hakikat beyanda bulunmak mevzuu 
üzerinde biraz evvel durmuştum. Fakat, Ceza 
Kanunu elimde olmadığından tam mânasiyle 
madde metnini sizlere kelime kelime arz edeme
dim. Şimdi arz ediyorum. Bakın 528 nci mad
de ne der : 

«Bir memura vazifesini yaptığı sırada isim 
ve şöhret veya sıfat ve sanatını ve mesken ve 
ikametgâhını veya doğduğu yeri, yahut sair 
şahsi evsafını beyandan imtina eden şahıs otuz 
liraya kadar hafif cezayı nakdiye kadar mah
kûm olur ve eğer hakikat hilâfında beyanatta 
bulunursa bir aya kadar hafif hapis cezasiyle 
cezalandırılır.» Arz ettiğim gibi bu kabahat 
ef'ali içindir. Biz, esasen mülkiyet hakkına taa!-
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lûk eden bu 90 ncı maddenin, Ceza Kanunumu
za mütenazır olunması gereken maddelerine ki, 
daha ziyade sahtekârlık bahsine uygun düşer 
ki, bu 339 ncu ve mütaakıp maddelerdir. Bun
lardan bilhassa uygun düşen hilafı hakikat be
yanda bulunanlara aidolan 343 ncü maddeyi 
okuyorum : 

«Her kim, resmî bir varaka tanzimi esna
sında kendisinin veya başkasının hüviyet ve sı
fatı yahut mezkûr varaka ile sıhhati ispat olu
nacak sair ahval hakkında memurine karşı ya
lan beyanatta bulunursa, bundan dolayı umumi 
veya hususi bir zarar husule geldiği takdirde üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. Eğer mezkûr varaka tevellüdat, münake-
hat ve vefiyata^ yahut adlî işlere mütaallik bu
lunursa fail altı aydan iki seneye kadar hapso-
lunur.» demektedir. 

Görülüyor ki, buradaki hilafı hakikat dahi 
sahtekârlık bahislerine aittir. Şu tasarının 90 
ncı maddesinin cezasından çok farklıdır. Bu iti
barla, komisyon lütfetsin, hakikaten çok mü
him bir nokta üzerindeyiz, tatbikatta bunun 
çok ihtilâtları görülmektedir, bu maddenin ce
zası üzerinde bir tashihat yapılsın ve önergem 
de lütfen kabul buyurulsun. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — önergeyi yeniden okutuyorum: 
(Sinop Milletvekili M. Alicanoğlu'nun öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Efendim, Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun teklifine iştirak ediyoruz, onun 
için buna iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergenin nazarı mütalâaya alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 23 e. karşı 41 reyle madde
nin komisyona verilmesi kabul edilmiştir. 

Sayın komisyon, bu madde ile ilgili verilmiş 
diğer önergeleri istiyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — İstiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Bütün önergeler ve madde ko
misyona verilmiştir. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 
MADDE 91. — Tapulama dolayısiyle vücu

da getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, 
röper gibi tesisleri bozanlar, imha veya tahrib-
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edenler veyahut yerlerini değiştirenler üç ay 
dan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalan 
dırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent.. 
Buyuran, Say m Kılıç. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, kısa zamanda çıkması ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün hasretle bekle
diği pek çok yenilikleri havi Tapulama Kanu
nunun bir an evvel çıkarılması için bütün gay
retlerimizi sarf ediyoruz. Fakat, bu arada bâzı 
düşüncelerimizi söylemek için zamanınızı ala
cağımdan dolayı özür dilerim. 

Şimdi arkadaşlar, nazariyatta, burada söyle
nenlerin tatbikatta başka şekilde tecelli ettiği 
hepinizin malûmudur. Tarlalar ve parseller ara
sındaki hudutlar, hepimizin bildiği gibi ya kü
çük bir taştan ibarettir, yahut da sapanla çeki
len. arktan ibarettir. Buna kendi hak ve huku
kumuz kadaı*, hattâ hürriyetlerimiz kadar ria
yet etmemiz lâzım gelirken, hiç kimse kendi tar
lasının, tapucular tarafından veya bir bilirkişi 
heyeti veya köy ihtiyar heyeti tarafından tes-
bit edilmiş hududuna riayet etmemektedir,. Sor
duğunuz zaman, «efendim sapan takılmış da 

bir taraf a, gitmiş» der. Ama sahibi gelip de 
bunu kaldırıp yerine koymaya tevessül ettiği 
zaman, bir karış toprak için kazmayı kafasına 
vurup öldürür. Binaenaleyh, kanun yaparken, 
yapılmış olan kanunun koymuş olduğu müeyyi
delere, getirmiş olduğu yeniliklere bütün vatan
daşların hürriyetleri kadar riayetkar o i mal arı 
bl'-'mdır.' 

Bu da bizim yapacağımız kanunun iyi ted
vin edilmesiyle mümkün olabilir. Binaenaleyh 
burada konmuş olan cezaların az olduğu kana
atindeyim. Çünkü, «üç aydan bir seneye kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır» denmektedir. 
Bence, mademki bunu bilerek, kasden buradan 
taşı alıyor, kendi tarlasının hududunun bir met
re veya bir adımdan fazla genişlemesi için baş
ka bir tarafa koyuyor, bunda, hüsnüniyetli değil
dir. O halde, kanım hüsnüniyetli olmıyan şahıs
lan himaye etmediğine göre bunları fazla ceza
landırmada fayda vardır. Ama, şimdi bir arka
daş çıkıp der ki, Baccaria diyor k i ; «Ce/alarm 
fazla verilmesiyle suçların önü alınmaz» Evet, 
Bacearia'nm fikri bu istikamettedir. Binaen

aleyh , büyük cezalar vermekle suçlar azalmı
yor. h'ıakat o, bunu İtalya için. söylüyor. Şimdi 
söylüyorum, biz' kendi tarihlimize, kendi inancı
mıza, kendi örf ve âdetimize, kendi millî bün
yemize göre kanun yapmakla mükellefiz ve bu
nu nazarı itibara, almakla vazifeliyiz. Bacearia'
nm tuttuğu ışık, memleketin, realitelerine uyar
sa., kabul edeniz, uymazsa, kabul etmeyiz. Binaen
aleyh, bu maddenin de cezasının artırılma.»; için 
bir takrir vereceğim, lütfen kabul edin. Buna gö
re, madde yeniden tedvin edilmiş olur. Zamanını
zı aldığım için. özür dilerim. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın. Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOCBU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, biraz evvel görüşülen. 90 ııcı 
madde metni üzerindeki görüşmelerimi/in mü
temmimi î)l nei maddedeki metindir. Bu madde
de deniyor ki; «Tapulama, dolayısiylc vücuda 
getirilen sınır işaretlerini, nirengi polıigön, rö-
per gibi tesisleri bozanlar, veya imha, tahrib-
edenler, veya., yerlerini değiştirenler..» 

Muhterem arkadaşlarım, tapulamada veya 
kadastro sırasında bilhassa teknisyen ve yardım
cılarının. hududu tesbitte nazara, alacakla.!*; şey 
nirengi noktalarıdır. Buna göre ölçü yapılacak 
ve şalısın gayrimenkulunu buna göre hudutlan-
dıracaktır. Bunları bozanlar hakkında hakikaten 
tasarının hazırlanması sırasında, müeyyide kon
ması çok isabetli olmuştur. Buna, benzer, bizim 
Ceza Kanununun T)Ki ve mütaakip maddelerinde 
nzra.r fiilleri de vardır. Yine, resmî damgaların 
taıküdedilnıesi, bozulması tahnifi gibi hususlara 
ait hükümler de mevcuttur. Bu maddenin kabul 
ettiği ceza o aydan bir seneye kadar hapis ceza
sıdır. Bu maddede kabul edilen ve nirengi, poli
gon, röper gibi tesisleri bozanlar bir ızrar fiilini 
işlemekle beraber, Ceza Kanununda kabul edilen 
ızrar fiilini işlemkle beraber, gayrimenkulun hu
dutlarının değişmesine, mesahasının da, ziyama 
sebep olabilıir. Bu itibarla,, bu maddeye bir hü
küm eklemek daha, doğru olur, bu nirengi nokta
ların imhası veya tahribi halinde vâki olacak za
rar miktarına göre ceza. artırılır; şu kadar nisbet-
le artırılır, denilirse daha iyi olur, kanaatinde
yim. Bendeniz, bu hususta, bir teklifte bulunaca
ğım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Reşit Ülker, buyurun. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 
arkadaşlarını, bu 91 nei maddede getirilen hu-
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İdim gerekçede de anken, yazıldığı gibi, Türk 
Ceza'Kanununun 516 neı maddesinin 4 ncü fık
rasının. karşılığıdır. Türk ("eza Kanununda bâzı 
noktalar müphem kaldığı için işe vuzuh vermek 
bakımından, bu maddeyi buraya, aldık, deniliyor. 
Şimdi, Türk Ceza Kanununun 5Ki neı maddesi 
ızrarı anlatıyor. 

«Bir kimse, her ne suretle olursa olsun, âha-
dın menkul veya gayrimenkul malını tahrip ve
ya imha eder veya bozar yahut bunlara zarar 
verirse m.utiazarnr. olan tarafın şikâyeti üzerine 
bir seneye kadar hapis ve yirmi liradan elli li
raya kadar ağır para. eezasiyle cezalandırılır.» 
diyor. 4 ncü fıkra ise «4. Setler yahut musibet
lere karşı âmmenin muhafazası maksadiyle inşa 
olunan müdafaa vasıtaları ve sair işaret...» di
yor. Bundan, sonra «yahut» diye başlıyan kısım
da, bizim önümüzdeki sucun, vasıflarını belirti
yor. «yahut bir âmme hizmetine mahsus âletler 
Arc işaretler» diyor. 

Binaenaleyh, Sayın Komisyon gerekçeye, 
eğer bizim anlamadığımız yeni bir izah tarzı 
getirmekse, gerekçede Türk Ceza Kanununun 
5! 6 neı maddesinin kifayetsiz olduğunu iddia et
mek mümkün değildir. Çünkü, biraz evvel açık
ça okuduğumuz gibi, «yahut bir âmme hizmeti
ne mahsus âletler ve işaretlen;» dediğine före; 
91 nci maddedeki bu işaretler nirengi, poligon 
röper gibi tesislerdir. Şimdi arkadaşlar, bir ana 
kanun varken, hususi kanun çıkarmak için ger
çekten hususi sebepler olması zarureti vardır. 
Aksi halde, her fiilde, ana kanundan uzaklaş
mak, hem anakanunun bütünlüğünü kaybetti
rir, hem de valandasın kanun bilme unsurum! 
kaybettirir. TTe.r tarafta, dağınık kanunla!- için
de dağınık ceza maddeleri olur. O bakımdan, bu
rada eğer komisyon bu görüşümüzün hilâfına 
kuvvetli bir esbabı mucibe ile bizi ikna edici se
bepler göstermediği takdirde, 91 ııei madde de 
maddenin baş kısmının tekrarını uygun buluyo
ruz. Çünkü, tapulama yapacak insanlara, çalı
şanlara yol gösterir. Fakat, ceza kısmına, geddi
ği zaman, orada «Türk Ceza Kanununun 5İH neı 
maddesi hükümleri tatbik olunur.» diye bir iba
re koymakla ihtiyacı görmüş oluruz. Ceza bakı
mından da. her iki kanun bir uygunluk arz etmi
yor. 

Şimdi, önümüzdeki maddede, bu isleri i m a n 

lar «o aydan 1 seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır» deniyor. Türk Ceza Kanununda 
ise, 3 aydan 2 seneye kadar hapis ve 250 liraya 
kadar ağır para cezasıdır. 

Şimdi arkadaşlar, gözüküyor ki, Türk Ceza 
Kanunu daha sağlam ve iyi esasları ihtiva et
mektedir. Onun için, bu madde üzerinde bir ta
dil önergesi sunuyorum. Maddenin başı aynen 
kalsın, son kısmında da «bunu yapanlar T. Ce-
'.'.0. Kanununun 516 neı maddesinin hükümleri tat
bik edilir.» demek doğru olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

CEÇÎÖÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Efendim, bu 91 nci maddede 
yazılı olan niren'gl, suni- işaretleri, poligon, rö
per gibi tesislerin 'bozulması • aşağı - yukarı 
Türk Ceza Kanununun 5(16 neı maddesine mü
tenazır bir maddedir. Ceza Kanunundaki ceza
nın sonu bakımından aralarında uyuşmaızluk 
varsa, da, umumiyetle her ikisi de 3 aydan .baş
lamaktadır. Sonra, Ceza Kanununda umumi. 
tâbirle yetini İmiş, fakat bizim özel kanunumuz
da da behsettiğimiz sınır işaretleri, röper, po
ligon, nirengi gibi tâbirler alınmıştır. Bu ka
nunun özelliğime binaen, bu kelimeler 'burada 
telâffuz edilmiştir. Kaldı ki ; bu işlerin 'önemi 
nazarı itibara alınarak, 12.12.1960 tarihinde, 
bilha-ssa Reşit Bey arkadaşımıza verdiğim ceva
bımı arz etmek isterim. Bu işlerin özelliği na
zara, alınarak, İnkılâp Hükümeti tarafından 
12 . 12 . 1960 tarih ve 135 sayılı bir Kanun ted
vin edilmiştir. 

ıBu kanun, harita ve plânlara ait işaret'] erin 
korunması hakkında bir kanundur. Bu da 155 
sayılıdır. 'Buradaki ceza da 91 nci maddedeki 
cezanın aynıdır. 

Esasen bu «uçlar, tapulama yapıldıktan son
ra işlenmesi muihayyel olan suçlardır. Esalslı 
bir zarar verme mevzuııbakısokımaz. Daima .bo
zulan işaretlerin, inalı keme tarafından 'haritala
ra, tatbik edilmek suretiyle yerlerine getirilme
si mevzuubahistir. Umumi bir zarar, mazarrat 
bahis konusu değildir. IMafcsat, bu işaretlerin 
yerinde durmasını temin 'ötmek ve yerinden oy
natılmasına mâni olmaktır. CBox hususta verile
cek olan 3 aylık ceza, da 'kâfidir, sanıyoruz. 

Hürmetlerimizle. 
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BAŞKAN — (Sayın Naei öktem. 
frAOt ÖKTEM (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, konuşan arkadaşlarımın ekserisi bu 
maddenin cezasının az olduğu 'kamaatindedir-
len Ben de şahsan fikirlerine iştirak ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 911 nei nadde breli
ce,! bu kanunun tam ruhunu teşkil eder. Tür
kiye'de hudut komşusu kişilerin, hemen lhemen 
% 80 hin hudutlarının biriibirini aştığı her za-
'ni'an görülmüştür, arkadaşlar. Bu seibeple, ken
di komşusunun .tarlasına tecavüz edenler, hattâ 
kendisine Içait'mak suretiyle tarlayı ortadan kail-
dırlanlar da mevcuttur. Bu hususta binlerce 
miŞâl verilebilir. (Kaldı ki, bunun için mafhke-
meİere düşmemiş arazi sahibi kalmamıştır. Bu 
itibarla, bu 91 nöi maddede ufak bir değişiklik 
yapılmasını bir taikrirle huzurunuza getiriyo
rum. Yalnız, hudut meselesinde bu 'Tapulama 
Ka|nunuınun (esasını teşkil ıeden maddede 91 nei 
majdde olduğuna tgöre, hiç şüphe yoktur ki, bu-
nuh için mahkemelere düşmüş binlerce -alile 
vardır. En az '5 ilâ 10 d'elfa e'Müvulkuf secile
rd i bu araziler yerinde tesjbit edilmiş 'olmasına 
rağmen bir türlü raporu verilemeım'iş dâvalar 
vafdır. Bu ıselbeple 91 nei maddenin değişt'iril-
nıejsini talebediyorum. 

;BAŞKAN — ıSaıym Talât Oğuz. 

TALÂT OÖUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, huzurunuzda müzakere konusu 
olajn ibu madde Türk Ceza Kanununun 516 ncı 
maddesine 'mütenazır olmaktan ziyade; 517 nei 
majddesin-e muvazi olarak getirilmiş bulunmak
tadır. 

Bu maddenin matlalbi; hudut taşlarını, po-
ligpn. ve sair tesisleri bozanlar hakkında cezai 
müeyyide vaz'etmiş İDUlunmalktadır. 

Türk Ceza Kanununun 517 nei maddesi ise, 
doğrudan doğruya hududu bozanlar, biril) irine 
'koufnşu olan ve muayyen hatla tâyin edilemiyen 
hudutları tahribedenler hakkında hüküm sevk 
etniiş; bulunmalktadır. Bu madde, doğrudan 
do | ruya memleketimizin içtimai bünyesi ve 
memleket realiteleri nazarı itibara alınmak su
retiyle tedvin edilmiş bulunmaktadır. Onup için 
cezianın artırılması üzerinde Iher hangi bir za
ruret ve ihtiyaç mevcut değildir. Cezalar ve 
suçlar abasında âdil ıbir nisbet bulunması, «eza
lar! ve suçlar arasında esaslı bir kaide ve ahenk 
bulunması hukuk prensipleri icabıdır. ^ 
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'Sayın Ilyas Kılıç arkadaşımızın İfade etitiği 

gilbi, hakikaten Beccaria, doğrudan doğruya 
cezaların artırılması tezini savunımamaktadır. 

•Doğrudan doğruya, cemiyet hayatında ahenk 
kuralı, cemiyet nizamını tesis eden cezaların, 
suçlara ve fiillere göre tedvin edilmiş, bulunma
sıdır. Ceza ve fiiller, suçlar arasında esaslı 
"bir ahenk bulunduğu takdirde cemiyet nizamı 
tesis edilmiş bulunulmaktadır. Bugün İtalyan 
Ceza Hukuku sisteminde Beccaria'nın bu teori
sine müsteniden cezalar tedvin edilmiş ve suç
lar cezai (müeyyidelerle mücehhez kılınmışlar
dır. Tünk Ceza Kanunu sistemi de İtalyan Ce
za Kanunu sisteminden mülhem, olduğundan ve 
15602 sayılı Kanun bu ahkâmda Türk Ceza Ka
nununun 517 nei m ad esine atıf yaptığından bu 
maddenin olduğu gibi muhafaza zarureti var
dır. Aynen kaibulünü istirham ederim. Saygı

larımla. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
•MAHMUT ALİCANOCIJU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım; çok sevdiğim Talât Oğuz 
Beyle, nedense bâzı noktalarda tezat halinde
yiz. 

Şimdi, Ceza Kanunumuzun '517 nei madde
si, ızrar fiilini toplu halde, müştereiken, cebir 
ve şiddet kullanmak suretiyle ika ve irtikâbet-
mektedir. Hudut bozma fiilî ise, Ceza Kanu
numuzun 513 ncü mıaddeısindedir. 

Şöyle ki : «Her kim, birinin mutasarrıf 
olduğu emval ve araziyi, tamamen zapt ve ta
sarruf etmek veya bunlardan intifa eylemek 
dçin arazi ve emlâkin hudutlarını değiştirir 
veya bozarsa, 1 aydan 2 seneye kadar hapso-
lunur ve 30 liradan 200 liraya kadar ağır ce
zai nakdî alınır.» Yani, 517 nei madde de
ğil, arkadaşlarımızın temas ettiği gibi 513 ncü 
m'addedir. 

Şimdi,, Tapulama Kanunundaki, 91 nei 
maddede de ceza olarak tâyin edilen miktar, 
1 aydan 1 seneye kadardır. Türk Ceza Kanu
nunda buna mümasil ol*an hüküm 1 aydan 
2 seneye kadardır. Buna göre tasarıdaki ce
zanın daha hafif olduğu aşikârdır. Halbuki 
Tagulama Kanunumuzdaki maksat, esas itiba
riyle tapulamayı süratle yapmak ve konulan 
ceza hükümleri de tapulamaya engel teşkil 
edecek veya tapulama muamelesinin ifa ve 
icrası sırasında vâki olacak suiniyetli hare-
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ketleri önlemek olduğuna göre ve bir taraf
tan da Ceza Kanunumuzun umumi ana hü
kümlerinden uzaklaşarak bu kanunda hususi 
hükümler koyduğumuza göre, hususi kanun
larda ceza tâyin edilirken, daha müşeddit 
olarak kabul etmek üzere, eeza tâyin edi
lir. Aksi takdirde, Ceza Kanunu hükümlerine 
atıf yapılır. Fakat, görülüyor ki, bizim Ta
pulama Kanunu tasarısındaki cezal'ar tamamen 
Türk Ceza Kanununun aksine bir istikamette
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bir öner
ge takdim ettim. Gerek, Sayın Reşit Ülker 
arkadaşımın temas ve izah ettikleri şekilde 
516 ncı maddedeki hükümler nazarı itibara 
alınsın, gerekse 513 ncü madde hükümleri 
nazara alınsın; komisyonun her iki madde
nin metinlerini nazarı itibara alarak yeni bir 
ceza tedvinine gitmesi daha iyi olur. Aksi tak
dirde bendenizin takdim ettiğim önergede 91 
nçd maddedeki hüküm baki bırakılmakla be
raber, yani; bir aydan bir seneye kadar ce
za verilir hükmü ile birlikte bir fıkra eklen
mesini de istirham ettim ve dedim ki, mevcu-
dolan işaretlenin tahribi, imhası halinde bir 
zarar vâki olacaktır. Gerek gayrimenkulu
nun hudutlarını değiştirmek suretiyle, gayri
menkulun mesahasına ve gerekse sabit olan 
işaret ve tesislerin tahrip ve imhası suretiyle 
bir zarar vâkr olacaktır. Vâki olan zarar mik
tarının derecesini de ölçmek lâzımgelir. Ceza 
mevzuatımız, bunu bilhassa mal aleyhinde iş
lenen cürümlerde nazarı itibara almıştır. Ez
cümle, 522 nci maddede olduğu gibi bâzı mad
delerde de hususi bir fıkra ilâvesi suretiyle 
buna dair hüküm koymuştur. Bu itibarla, bu 
91 nci maddeye «vâki olacak zarar miktarı 
fahiş ise ceza yarı nisbette artırılmak sure
tiyle hükmolunur.» tarzında bir fıkra eklemek 
yolunda bir önerge takdim ettim, tasvipleri
nize arz ederim. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
Hürmetlerimle. 

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

daşlarım, bir mıadde tedvin edilirken, her şey
den evvel meriyette 'bulunan hukuk prensiple
rinden ve hukuk mevzuatından ayrılmamak ik
tiza eder. Türk Ceza Kanununun 516 ve 517 
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i nci maddeleri ile; yani, bu maddelerin ihtiva 

ettiği hükümlerle, 5602 sayılı Kanunun bu mad
desinin ihtivıa ettiği hükümler tamamen ayrı
dır. Tamamen ayrı olarak mütalâa edilmesi ge
reken maddelerdir. 516 ncı madde ızrardan bah
setmektedir. Bir gayrimenkulun tahribinden 
bahsetmektedir. Yani gayrimenkulun 'bünyesi
ne taallûk eden tahripten bahsetmektedir. Hal
buki 5602 'sayılı Kanunun bu maddesi, doğru
dan doğruya tapulama faaliyetti bittikten son
ra bu arazinin hudutlarını gösteren işaretlerin 
'bozulmasından bahsetmektedir ki bu madde 
ise, biraz evvel Alicanoğlu arkadaşımızın ifa
de ettiği g'ilbi, '513 ncü maddeye temas etmek
tedir. Bu "bakımdan #bu maddeye muvazi ola
rak getirilmiş maddelerin aynen muhafazası za
rureti mevcuttuı*. 

Diğer taraftan, Alicanoğlu arkada'şımızm 
önergesi kabul edildiği takdirde yani, cezala
rın artırılması keyfiyeti kabul edildiği takdir
de; aynı zamanda T. Ceza Kanununun 522 nci 
maddesi ki, 'bozulan hudutların, poligon veya 
hudut taşlarının kıymetlerinin değişmesi bakı
mından o maddenin de eklenmesi icıaıbeder ki, 
bu o zaman hulkük sistemimize tamamen bir 
muvazenesizlik geıtirir. Bu bakımdan ne artır
ma kabul edilecektir ve ne de 522 nci madde 
kabul edilecektir. Kaldı ki, bu dâvaya rüyet-
edeeek hâkim, gerek T. Ceza Kanununun, ge
rekse bu kanunun bir hükmü ihlâl edildiği 
takdirde en ağır cezayı muhtevi maddeyi tat
bik etmekle mükelleftir. En ağır cezayı muh
tevi bir maddenin tatbikatına mütaallik hüküm, 
Türk Oeza Kanununun 80 nci maddesine te
kabül etmektedir. Bir fiilde, kanun hükümle
rinin birden ziyade ihlâli halinde hâkimi, en 
ağır müeyyideyi havi fiil ne ise bunu tatbik 
etmekle mükelleftir. Bu iti'barla, artırma veya 
azaltmakla bunun sistemini altüst etmek, be
nim nazarıma göre, hukuk düzeninin altüst 
olmasından başka bir netice tevlidetmiyeceği 

•kanaatindeyim. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — ıSaym Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, üzerinde konuştukça, sayın hatip 
arkadaşlarım «altüst olmaktan» bahsetmektedir
ler; haklıdırlar. İncelendikçe ceza hukundaki 
bir sistemin bozulduğunu ve bu kanuna şöyle 
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alelacele alınan bir hükmün, ceza hukuku pren
siplerini bozacağını ortaya koymaktadır. 

Şimdi, Alieanoğlu arkadaşımız haklı olarak, 
iyi bir cezaeı ve ceza sahasında yetişmiş lür 
a likadanım iz olarak diyorlar ki, bu talhrilbediten 
şeyin kıymetini nazarı itibara almak gerekir. 
Doğrudur. Ceza hukuku prensiplerine göre, 
doğrudur. Çünkü, TürSk Ceza Kanununun umu
mi .hükümlerini ve her baibın ve 'arkasında hususi 
hükümleri ihtiva etmektedir. Biz, hu işi ızrar
dan çıkarıp, yani maddesi mevcut iken, hay
di şuraya koyalım diye alıp getirdiğimiz za
man Türk Ceza Kanununun diğer maddelerin
deki bununla ilgili hususları ihmal etmiş du
ruma düşeceğiz, yani sistemi parçalamış ola
cağız. Bu işin tek izıalh tarzı; tapulama işleri
ni yapanlarla tapulamaya mâruz 'kalan vatan
daşlarını derli toplu bir kanunda ceza hüküm
lerini görimellerinden ibarettir. Bunun için de, 
'baştan «lıuduıt taşlanın, poligonları bozanlar» 
kısmına kadar Mız de tekalblbül ettik. Ondan sonra 
Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesi ve 
mütaalkıp maddeleri hükümleri tatbik edilir, 
dediğimiz zaman dalıa faydalı olur, kanaatinde
yim. Meselâ, 517 nci maddede hususi bir hü
küm var, bunu "buraya aldığımız o zamanda 
işi hafifletiyoruz. Çünlkü, burada diyor ki ; 
«lyukardaki maddede beyan olunan cürüm, Hü
kümetle karşı şiddet veya mukavemet maîksa-
diyle yahut 10 ve daha ziyade kimselerin bir
leşmesiyle vuku'bulduğu takdirde..» Bu nıüın-, 
kündür arkadaşlar. Fakat, bunu oradan alıp 
buraya 'bir madde halinde 'koyduğumuz zaman 
••çırılçıplak ve basit bir hale getirmiş oluyoruz. 
Burada, bu işin hususiyetleri teker teker ete 
alınmış, düzenlenmiş ve literatürü, içtihatları 
takarrür etmiş 'bir iş varken, yeni bir madde 
ortaya çıkarılıyor. 

Ben Sayın Talât Oğuz arkadaşımızın fikrin
de değilim. Burada yazılı olan şey, 516 ncı mad
deye mütenazırdır. Gerekçede de 516 ncı mad
de zikredilmiştir. Sayın Komisyon Sözcüsü, ge
rekçede zikretmedikleri, şimdi söyledikleri ve 
bizim de bu anda kendilerine inandığımız, Hari-
< a Kanununda dahi - tetkik etmedim ama - Türk 
Ceza. Kanununun esasından ayrılması suretiyle 
hata edilmiş olur. Eğer, bu fiillerin cezası Tür
kiye'de kifayetsiz ise; yeterli değil ise, yapıla
cak iş hususi kanuna bir madde ilâvesi değil, 
ana kanundaki yetersizliği ortadan kaldırmak; 

ana karnındaki, T. Ceza Kanunundaki cezanın 
artırılmasıdır. Kaldı ki, şurada bizim önümüz
deki metinde «üç aydan bir seneye kadar hapis» 
cezası konmuştur. Burada ise üç aydan iki se
neye kadardır. Yani daha hafif bir ceza getiril
mektedir. Düşününüz ki, bir istasyon işaretini 
bozan kısanlar da buraya girer. Burada ağır ce
za yiyecek. Tapulama işaretlerini bozanlar ise 
daha az. Bu da umumi adaleti rencide eder. Bi
naenaleyh ana prensipten T. Ceza Kanununun 
prensibinden uzaklaşmamamız gerektiği kanaa
tindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilmiş bir kifayet önergesi 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Maddenin oylanma

sını arz ve teklif ederim. 
Samsun 

llyas Kılıç. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verilmiş tadilnameler var, sırasiyle okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
91 nci maddenin aşağıdaki gibi tedvinini arz 

ve rica ederim. 
Samsun 

îlyas Kılıç 

Tapulama dolayısiyle vücuda getirilen sınır 
işaretlerini nirengi, poligon, röper gibi tesisleri 
bozanlar imha veya tahribedenler veyahut yer
lerini değiştirenler bir yıldan üç yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılırlar. 

Başkanlığa 
91 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Naci ökt em 
Madde 91. — Tapulama dolayısiyle vücuda 

getirilen sınır işaretlerini nirengi, poligon, rö
per gibi tesisleri bozanlar, imha veya tahribe
denler veyahut yerlerini değiştirenler 6 aydan 
2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırdır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
91 nci maddenin «yerlerini değiştirenler» ke

limelerinden sonra «fiil daha ağır cezayı gerek-

— 18 — 
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tirmiyorsa» cümlesinin ilâvesi suretiyle kabulü
nü arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Adana 
Kemal Sanibrahimoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama kanunu tasarısının 91 nci madde

sinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Naci Güray 

Madde 91. — Tapulama dolayısiyle vücuda 
getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, rö-
per gibi tesisleri kasten bozanlar, imha veya 
tahribedenler veyahut yerlerini değiştirenler üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

Sayın Başkanlığa 
91 nci maddeye aşağıda yazılı olduğu şekilde 

bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ediyorum, 
saygılarımla. 

Sinop 
Mahmut Alicaııoğlu 

2. Bozma, imha ve tahrip neticesi doğan za
rar fahiş ise ceza yarı nisbetinde artırılarak 
hükınolunur. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tapulama kanun tasarısının 91 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Madde 91. — Tapulama dolayısiyle vücuda 
getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, rö-
per gibi tesisleri imha veya tahribedenler veya
hut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanunu
nun 516 ve mütaakıp maddelerince cezalandı
rılırlar. 

Millet Meelisi Başkanlığına 
Tapulama kanun tasarısının 91 nci madde

sinin, Anayasa diline, yaşayan ve -konuşulan -
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için, aşağı
da (belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 
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(MADDE 91. — Tapulama dolayısiyle mey

dana getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poli
gon, röper gibi kuruluşları bozanlar, yokedenler 
veyahut yerlerini değiştirenler üç aydan bir se
neye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

IBAŞKAN — önergeleri aykırılık dereceleri
ne göre sıra ile okutup, oylarınıza sunuyorum. 
Evvelâ 1 nci önergeyi okutuyorum. 

('Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
OEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA' UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz, efen
dim. 155 sayılı Kanun muvacehesinde iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum, 
(İstanbul Milletvekili Naci öktem'in öner

gesi tekrar okunndu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu; 
GıEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Aynı sebeple iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum. 
(Adana Milletvekili Kemal Sarıibralııhnoğlu'-

nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon. 

OEıÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Aynı sebeple iştirak et
miyoruz . 

(BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
4 ncü önergeyi okutuyorum. 
(Elâzığ Milletvekili Naci Güray'm önergesi 

tekrar okundu) 
ıBAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

(}EÇİ€İ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Aynı sebeple iştirak et
miyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. I 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden- I 

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
5 nci önergeyi okutuyorum. I 

(Sinop 'Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor -mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi oyunuza sunuıytorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(6 ncı önengeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker i n öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? I 
ÖEıÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Aynı sebeplerden dolayı iş
tirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —- Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştiraik ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — İştiraik ediyoruz 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. 7 nci 
öneılgeyi okutuyorum. * 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

(GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Yalnıız kuruluş kelimesi bu
radaki kelimelerin tamamen karşılığı değildir; 
onun ilcin o aynen kalsın diğerlerine iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Bu şekilde şartlı olmaz, biraz 
evvel kalbul edilmiş olan önerge ile bu metnin 
mutabakatı yoktur. Bu sebeple ya arkadaşımız 
önergesini ıgeri alır... 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — önergemi 
geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut önergeleri
ni geri almışlardır. 

iŞimdi (Sayın Reşit Ülker tarafından veril
miş olup kabul edilen önergedeki değişiklikle 
beraber maddeyi okutuyorum. 

Tapulama işaretlerini bozanlar I 
Madde 91. — Tapulama dolaıyısiyle vücuda | 

- W 
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getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, rö-
per gibi tesisleri imha veya tahribedenler ve
yahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanu
nunun 516 ve mütaakıp maddelerince cezalan
dırılırlar. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişMr. 

Onuncu Bölüm 
Son maddeler 

Zilyedin defi hakları 
MADDE 92. — Bu kanunun zilyede tanıdı

ğı iktisap halkları, tapulamasına başlanan böl
gede zilyed aleyhine açılan dâvalarda deıf'an 
dermeyan edilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştJir. 

MADDE 93. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden evivel tahakkuk ettirilip henüz tahsil 
edilmemiş olan tapulama harçları hakkında 72 
nci madde hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama kanunu tasarısının 93 ncü mad

desinin sonunda bulunan (tatbik olunur) keli-
mesidn (uygulanır) kelimesi ile değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Küt 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MTJISTAFA 
UYAR (itzmir) — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor, oylarınıza 
sunuyorum,.. Kabul edenler... Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Kahul edilmiş olan bu değişiklik ile birlik
te maddeyi oylarınıza ısunuyorum... Kaifrul eden
ler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Hataların tashihi 
MADDE 94. — Tapulaması yapılmış olan 

gaytıimeıukullerden, itirazlı olup da komisyonca 
veya mahkemece karara bağlanmamış olanların 
tahdit ve tesbitinde, ölçü, tersimat ve hesapla
rında düşülen hatalar : 



M. Meclisi B : 105 
a) Bölgede tapulama faaliyeti devam et

mekte ise, tesbiıtindeki esaslar dairesinde tapu
lama müdürlüğü, 

b) {Bölgede tapulama sona ermiş ve müdür
lük bu bölgeden kaldırılmış ise, Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğünün salahiyetli kılacağı 
memurlar tarafından düzeltilmesine karar veri
lerek, ilgililere tebliğ olunur. 

Telbliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
kararın kaldırılması yolunda yetkili mahkeme
de dâva açılmadığı takdirde, gerekli düzeltme
ler yapılır. 

ıŞu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül 
eden veya üzerine başkalarının aynî hakları 
taallûk eden gayrimenkuUere mütaallik tashih
ler, alâkalılarımın muvafakati ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istdyen?.. 
Yok. Verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 94 ncü mad

desinin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini ara ve tek
lif ederim. Salgılarımla. 

Tekirdağ 
'Turhan Kut 

Yanlışlıkların düzeltilmesi: 
MADDE 94. — Tapulamaları yapılmış olan 

ıgayrimenkullerden, itirazlı olup da komisyon
ca veya mahkemece karara bağlanmamış olan
ların tahdit ve tesbitinde, ölçü, tersimat ve he
saplarında düşülen yanlışlıklar : 

a) Bölgede tapulama çalışması devam et
mekte ise, tesbitindeki esaslara göre tapulama 
müdürlüğü, 

b) Bölgede tapulama, sona ermiş ve mü
dürlük bu bölgeden kaldırılmış ise, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün yetkili kılacağı 
memurlar tarafından düzeltilmesine karar veri
lerek ilgililere tebliğ olunur. 

Telbliğ tarihinden başlıyarak onbeş gün için
de kararın kaldırılması yolunda yetkili mahke
mede dâva açılmadığı takdirde, gerekli düzelt
meler yapılır. 

Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül 
eden veya üzerine başkalarının aynî hakları ta
allûk eden gayrimenkuUere ilişkin düzeltmeler, 
ilgililerin izni ile yapılır. 

1 . 7 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?.. 
GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Ediyoruz, efendim. 

ıBAŞKAN — Komisıyion iştirak ediyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş olan bu değişik şekliyle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı teşkilâtına eklenecek kadrolar 

MADDE 95. —• Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3056 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı kısmına, ilişik (1) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Komisyon tarafından verilmiş b'ir tadilna-
me vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 96 nci maddesinde belirtilen bîr 

sayiılı cetveldeki 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 saıyılarda ka
yıtlı memuriyet ve unvanlarının hâkim olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı t'ekinel 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cetvelleri de bu tashihle okutuyorum. 

[1] SAYILI CETVEL 
Aylık 

D. Memuriyetin nev'i Aded tutarı 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 
13 
14 

Hâkim 
» 
» 
» 
» 
» 

Başkâtip, 

VİLÂYETLER 

KÂTİPLER 
Başkâtip Muavinleri 

Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 
Kâtip 
ıMübaşlir 

5 
10 
10 
20 
40 
15 

25 
40 
50 

150 

1 600 
1 250 
1 100 

960 
800 
700 

460 
400 
360 
300 
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(ÜÂ l̂KıAıN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
•Maddeyi bu tadilâtiyle oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiıy enler... Kabul edilmiş
tir* 

Taptı ve kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar 
MADDE 96. — Devlet memurları aylıkları

nın tevhit ye teadülüne dair olan 305(6 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kıs
mından ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar ilâve olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Verilmiş iki önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Taıpulama kanunu) tasarısına bağlı ve Ge

çici Komisyon değiştirişi hakkındaki (3) sayılı 
cetveldeki baskı hatasının; 

6 ncı derece Fen Müfettişi (yüksek müihen-
•dis .veya mühendis ihtisas mevkii) olarak dü
zeltilmesini arz ve teklif ederimi. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakiki Tekine! 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ta/pulama kanunu tasarısının 9*6 ncı madde

sinin sonundaiki (ilâve olunmuştur) kelimesinin 
(elklenmiştfir) şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklüf ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — 1 nci önergeyi tekrar okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

'(IGeıçici Komisyon Başkanı t. H. Tekin el'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonun bu öneılge&ini oy
larımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Tekirdağ Milletvekili Turban Kut'un öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor' mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZÖÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞIKAN — Komisyon katılıyor efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Btm'iyenler... Kalbul edilmiştir. 

İ.7.1Ö63 0 : 1 
Komisyon ikinci önengeye ifrlhal iştirak edi

yor mu? 
GEÇİÖÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Ka

bul edilmiş olan bu iki değişiklikle birlikte mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon bir 97 nci madde teklif etmekte
dir ; buna ait önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
33 nen maddede yapılan değişikliğe muvazi 

olarak, tasarının 96 ncı maddesinden sıonra 97 
nci madde olarak aşağıdalki maddenin ilâfve ve 
kabulünü, tasarının 97 ncü maddesinin 98, 98 
nci maddesinin 99 ve 99 ncu maddesinde 100 
neü madde olarak Umumi Heyete arzını arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekine! 

75 dönümden fazla gayrimenkullerc ait 
tescil dâvaları 

Madde 97. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüz 
ölçümü 75 dönümden fazla çıkan gayrimenkul-
lerin gerek 9&10 sayılı Kanuna ve gerekse fev
kalâde iktisadi zamanaşımına dayanılarak umu
ma hükümlere göre açılan tescil dâvalarında bu 
'kanunun 33 neü maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkraları hülkmü uygulanır. 

Yukardaki fıkra hükmü, kesin hükme bağ
lanmamış olan tescil dâvaları ile bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden senra açılacak tescil dâ
valarında dahi uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunu
za sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şu halde bu metnin 97 nci madde olarak 
kabulünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanuni sebeplerle vazifeleri başında 
bulunmıyan memurlar 

ıGEÇlöl MADDE 1. — Bu kanunla kadroları 
kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte muvaıkkat vazife, hastalık ve izin gibi ka
nuni sebeplerle vazifesi başında bulunmıyian-
•lar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşki
lâtında, maaşlı vazifeye tâyin olundukları tak-
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dârcta, işe başlamak kaydı olmaksızın almakta 
oldukları maaşların verilmesine devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur 
bulunanlardan kadro* maaş ve unvanları değiş
tirilmemiş olanların yeniden tâyinine lüzum ol
mayıp haklarında yukardaki fıkra hükmü tat
bik olunur» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Yok* Verilmiş bir önerge var okuyoruz. 

ıMillet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının geçici mad

de (1) in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
v« teklif ederim. Saygılarımla. 

(Tekirdağ 
Turhan Kut 

KanaınJi sebeplerle görevleri başında 
ıbulunmııyan memurlar 

Geçici madde 1. — Bu kanunla kadroları 
kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık ve izin gibi kanuni 
.sebeplerle görevi başında bulunmıyanlar Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilâtında ma
aşlı göreve tâyin olundukları takdirde işe baş
lamak kaydı olmaksızın almakta oldukları ma
aşlara verilmesine devam edilir. 

02 nci praıgrafm sonundaki tatbik olunur 
kelimesinin uygulanır olarak değiştirilmesi) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAB (İzmir) — İştirak ediyoruz ve filhal 
kaıtılııyoruz. 

(BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu değişikliği ile birlikte maddeyi oylarım-
zas unuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi 
olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe ıgirdiği tarihte tapulama mahkemesine inti
kal etmiş olup da, 5602 sayılı Kanuna tevfi
kan duruşmaları açılmamış bulunan itirazlı 
parsellere ait dosyalar, 28 nci madde mucibin-
ec itirazları tetkik edilmek üzere, tapulama ko
misyonuna devredilir. 

29 ncu maddedeki üç aylik müddet, bu dos-
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yaların tapulama komisyonlarına devrinden 
itibaren bir ay sonra işlemeye başlar» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.» 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan 
tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5602 sayüı Kanu
nun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair olan .6335, sayılı Kanun gereğince yapı
lan tesbitlerde veya açılan tescil dâvalarında, 
zilyedliğe mütedair diğer şartlar mevcudoldu-
ğu halde, vergi kaydı bulunmadığından tamamı 
Hazineye maledilen gayrimenkullerin, yirmi 
dönüme kadar olan kısmı (yirmi dönüm dâhil) 
bu Kanunun 33 ncü maddesi hükmüne göre ta-
hassul eden iktisap şartlarına istinaden zilyed-
leri adına tesbit ve tescil olunur. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden 
çıkmış bulunan veya âmme hizmetine tahsis 
edilen gayrimenkuller hakkında tatbik edil
mez. 

BAŞKAN — Komisyon rapordan ayri ola
rak yeni bir 3 ncü geçici madde teklif etmekte
dir. Bununla ilgili önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
33 ncü maddede yapılan değişikliğe muvazi 

olarak, tasarının geçici ikinci maddesinden son
ra, aşağıdaki geçici maddenin üçüncü madde 
olarak kabulünü ve geçici 3 ncü madde numa
rasının, 4 ncü madde olarak kabul ve değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan 
teshit ve tescillerin tabi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilme
sine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tes
bitlerde veya açılan tesbit dâvalarında, zilyed
liğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu hal
de, vergi kaydı bulunmadığından tamamı Ha
zineye maledilen gayrimenkullerin, (75) dönü
me kadar olan kısmı (75) dönüm dâhil bu ka-
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nunun 33 ncü maddesi hükmüne göre tahassül 
eden iktisap şartlarına istinaden zilyedleri adı
na tesbit ve tescil olunur. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden 
çıkmış bulunan veya âmme hizmetine tahsis 
edilen gayrimenkuller hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen? 
[Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bir sual so
racağım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. Komisyon, kür
süye buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — • İkinci defa 
bu maddenin değişikliği nedir, bunu anlıyamı-
yorum? İlkinde «açılan tescil dâvaları» tabiri 
vardı, ikincisinde ise «... açılan tesbit dâvala
rında...» dediler. Bu değişikliğin bir sebebi var 
mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Bu değişikli
ğin sebebi şu; yüksek malûmlarıdır ki; biz, 33 
ncü madde üzerinde tasarrufta bulunmuş ve 
bunu basite irca etmiştik. Bilâhara, Umumi He
yette yapılan müzakereler sonunda Hükümetin 
sevk ettiği metin esas kabul edildi ve vergi 
kaydı bakımından da 20 dönüm yerine 75 dö
nümlük bir miktar değişikliği yapıldı. Bu iti
barla, Hükümet tasarısında mevcudolan bu ge
çici maddelerin aynen metne ilâvesi zaruri ol
duğundan, Hükümet tasarısındaki bu metni 
tekrar bir teklif olarak huzurunuza getirdik. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Burada tes
cil yazılı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEIKİNEL (Devamla) — «Tesbit ve 
tescil». 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 3 ncü satır
daki «te... 

GEÖİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) .— Tesbit ve 
tescil olacaktır, efendim. Bir matbaa hatası ol
muş. 

BAŞKAN — Okunmuş olan komisyon met
nini oylarınıza sunuyorum. Burada, Komisyon 
Başkanının tasrih ettiği şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kabul edilmiş olan bu metnin geçici 3 ncü 

madde olarak kabulünü oylarınıza sunuyoruz. 
Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi raporda geçici 3 ncü madde olarak 
gösterilen maddeyi geçici 4 ncü madde olarak 
okutuyorum. 

Mevkuf kadrolar 
GEÇİCİ MADDE 4. — İlişik (4) sayılı cet

velde gösterilen kadrolar 1963 malî yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cet
velin Adalet Bakanlığına ait kısmına ve (5) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar da Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Verilmiş 2 tane önerge vardır. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama kanun tasarısına bağlı 5 sayılı 

cetvelde baskı hatası yapıldığından : 
9 ncu derece tapulama kontrol memuru ay

lık tutarının 600 olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

'Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

Yüksek Başkanlığa 
'Tapulama Kanununa bağlı (5) numaralı (L) 

cetvelindeki 400 liralık teknisyen kadrolarından 
(150) adedinin 1963 yılında yürürlüğe konması 
için (L) cetvelinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu'nun önerge
sini tekrar okutuyorum 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — öner
gemi izah etmek için söz istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Efendim, Sayın Alicanoğlu'
nun önergesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergenizi kabul 
ediyor. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Ko
nuşmaktan sarfınazar ettim, efendim. 
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(BAŞKAN — Arkadaşımız konuşmaktan sar

fınazar ettiler. Sayın Alicanoğlu'nun önergesi
ne Komisyon katılıyorlar. önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun kendi önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş olan 2 önerge ile birlikte 
maddeyi 4 neü geçici madde olarak oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler...-Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Geçici 5 nci madde olarak yeni bir madde 
teklifi daha vardır. Bununla ilgili önergeyi 
okutuyorum. 

(Başkanlığa 
5602 sayılı Tapulama Kanunu tasarısına 

aşağıda yazılı bulunan geçici maddenin eklen
mesini arz, ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tapulamanın bölge 
ve birlikte faaliyete geçmesi halinde Toprak 
Tevzi komisyonlarının icraatı durdurulur. Bir
lik ve bölgede tapulamanın hitama erip kesin
leşmesinden sonra Toprak Tevzi komisyonları 
yeniden faaliyete geçerler. 

BAŞKAN —^ Komisyon iştirak ediyor mu?... 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — önergemi izah 

edeceğim Reis Bey. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, yüksek huzurunuzda, toprak tev
zi komisyonlarının .gayrihukukî ve gayrikanuni 
davranışlarından bu memleketin Türk çiftçisi
nin maşeri vicdanında yaratmış oldukları mad
di ve mânevi ıstıraplardan defalarca bahsettiği
miz ve bunun çarelerinin imar ve İskân Vekâleti 
tarafından bulunmasını temenni mahiyetinde 
arz ettiğimiz halde, maalesef İmar ve İskân Ve
kâleti ve onun emrinde çalışan memurlar, bu 
görüşe ve bu faaliyetlere bigâne kalmak sure
tiyle birçok toprak ve mülkiyet ihtilâflarının 
zuhuruna sebebiyet vermişlerdir. Takririmin 
matlabı şu : Memlekette, hali faaliyette bulu
nan ve 4753 sayılı Kanunun hükümleri daire
sinde icrai faaliyette bulunan ve nasıl seçildikleri, 
nasıl hali faaliyette bulundukları belli olmı-
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yan toprak tevzi komisyonları mevcuttur. Top
rak tevzi komisyonlarının 4753 sayılı Kanun 
hükümlerine göre faaliyetleri, bu kanunun, her 
zaman ifade ettiğim gibi, 8 nci maddesinde ta
dat ve tâyin edilmiştir. Bu kanunun bu mad
desine göre, toprak tevzi komisyonunun vazife 
si, toprağı olmıyan veyahut da az toprağı bulu
nan muhtaç çiftçilere, bu kanun hükümleri dai
resinde Hazineye ait Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan arazilerin dağıtılmasından 
tevzi edilmesinden ibarettir. Kıstas bu. Yani, 
bu komisyonun vazifesi, Hazineye ait, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin 
veya sahipsiz arazilerin dağıtılmasından, tapu
larının verilmesinden ibarettir. Kanunun bu sa
rih hükmü karşısında maalesef toprak tevzi ko
misyonlarının, tatbikatta hususi şahısların, ge
rek tapulu arazilerinin ve gerekse zilyedlikle ta
sarruf ettikleri arazilerin dağıtılması cihetine 
gittikleri çok defa görülen hâdiselerdendir. 

Toprak tevzi komisyonları, hususi şahıslara 
ait arazileri nasıl tevzi etmiş bulunmaktadır, 
bunu bir nebze izah etmek istiyorum.. Meselâ; 
bir çiftçi vatandaşın malik olduğu ve tapuda 
100, 200 veya 500 dönüm olarak gösterilen, fa
kat, arazide bin, iki bin dönüm olarak çıkan ta
pulu malları mevcuttur. Toprak tevzi komisyon
larının mesul elemanları, hudutların gayrisabit 
olması, veyahut da hudutta tepe, dağ, kıraç 
gibi sınırların mevcudölması sebebiyle tapulu 
olan bu arazinin fazla olan dönümünün dağıtıl
masına, tevziine gitmektedirler. Bunun arkasın
dan, tapu ile bu arazinin maliki olan mülkiyet 
sahibi, pek haklı olarak mahkemeye, tapu iptali 
ve meni müdahale dâvası açmak suretiyle, tev
zi edilen bu tapuların iptalini istemek suretiyle, 
dâva ikame etmektedir. Vatandaş, bir taraftan 
tapu almaktadır, bir taraftan toprak tevzi ko
misyonları tarafından kendisine teslim edilen 
bu arazileri, toprak tevzi komisyonunun bu fa
aliyetine müsteniden müstalkillen tasarruf et
mesi icabederken, mülkiyet sahibi olan vatan
daş, bunun aleyhine dâva açmak suretiyle bu 
vatandaşları yıllarca, aylarca mahkeme kapı
larına götürmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, önergenizin dâhi
linde konuşunuz. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Takririmin 
içindeyim, efendim, münhasıran tevzi etmekte-
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takririn kabul edilmesi iktiza eder. No zaman ki, 
bu memlekette kadastro faaliyeti biter, 
hudutlar tâyin ve tesbit edilir. Ondan sonra top
rak tevzi komisyonları faaliyete geçer ve Dev
lete ve Hazineye ait arazileri tevzi eder. 

Maruzatım bundan ibarettir. Takririmin ka
bulü suretiyle Türk köylüsüne mülkiyet huku
ku muvacehesinde bir ferahlık getirilmesini te
menni eder; hepinizi hürmetle selâmlarım; 
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dır. Bu tatbikat, neyi tevlidediyor? Vatandaşın, 
Devletin kendisine vermiş olduğu arazileri müs-
takillen ve emniyet dâhilinde kullanması ieaıbe-
derken, diğer bir vatandaşın bunun aleyhinde 
dâva açması suretiyle, huzuru bozulmuş olmakta
dır. Yüksek Heyetinizden istirhamım, takririm -
de de arz ettiğiz şekilde, eğer bu memleket
te Hazineye ve hususi şahıslara ait araziler tâ
yin ve tesbit edildiği takdirde, bu ihtilâfların 
zuhuruna imkân ve ihtimal yoktur. Şahsın ara
zisi belli olacak, Hazinenin arazisi belli olacak, 
Devletin arazisi belli olacak ve ondan sonra 
toprak komisyonu hudutları tâyin edilen ve 
maliki belli olan bu araziye girmek ve onu tevzi 
etmek suretiyle bir vazife ifa edecektir. Kadast
ro bitmeden, Kadasto faaliyeti hitama erme
den, doğrudan doğruya toprak tevzi komis
yonlarının şahıslara ait arazileri tevzi etmesi, 
tatbikatta binlerce ihtilâfın zuhuruna sebebiyet 
vermektedir. (Bu, cemiyetin çok büyük bir yara-
sıdır Yüksek Meclis olarak, Büyük Meclis ola
rak, buna bir hal çaresi bulmak lâzımdır. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, yi
ne toprak tevzi komisyonları tatbikatta ta
pulu olmayıp da zilyedlikle iktisabedilen muh
telif arazileri de tevzi etmektedirler. Bu da ay
nen tapulu arazilerde olduğu gibi, hudutların 
fazla çıkması halinde, kıraç, tepe veya dağ gibi 
hudutların zuhuru halinde dönümden fazla olan 
kısmını tevzi etmektedirler. Hal çaresi olarak 
takririmde izah ettiğim şekilde, muayyen bölge
lerde veya, ibirlilklerde; meselâ ö-ün'ey-Ana
dolu'da, Şarkî-Anadolu'da, Batı-Anadolu'da; 
bunların muayyen birlik ve bölgelerin tapulama 
faaliyeti bittikten, yâni hususi şahıslara ait 
mülkiyet, Hazineye ait mülkiyet hukuku sabit 
olduktan sonra, toprak tevzi komisyonları faali
yete geçecek ve Hazineye ait bu arazileri tevzi 
edecektir. Bu bakımdan toprak tevzi komisyon
larının faaliyetine nazaran tatbikatta ihtilâflar
da çok azalacaktır. 

Takririmin bu yönünü yüksek huzurunuzda 
izah etmiş bulunuyorum. Bir de toprak tevzi 
komisyonlarının bu memlekette siyasi baskı 
vasıtası olarak kullanıldığı, hâkimlik ve avukat
lık yapan arkadaşlarım tarafından bilinmekte
dir. îşte, bu siyasi baskının önlenmesi babında 
ve vatandaşların mülkiyet hukuku bakımından 
mâruz kalacakları tehlikeleri, maddi ve mânevi 
ıstırabı izale bakımından doğrudan doğruya bu 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANT RAÎF AYBAR (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlar; bu mevzu, Talât 
Oğuz arkadaşımızla, bir başka defa daha bu kür
süden tartışılmış bir hususa taallûk etmektedir. 

Arkadaşımız öteden beri der ki toprak tevzi 
komisyonları ve mutlaka kadastroların yapıl
masından, tapulamaların yapılmasından sonra 
oraya gitsinler. Aslında, mülkiyetin bu şekilde
ki tesbitini hedef tutan tapulama faaliyetinden 
sonra', maliklerinin ne olduğu belli olmuş yerler
de çiftçiyi topraklandırmak elbette ideal şekil
dir, belkide en nizasız devam edecek olan bir 
tatbikat şeklidir. Başka zamanda 'arz ettiğim 
gibi, bu noktayı tekrar iltihaka şayan bulurum. 
Yalnız, Türkiye'de bugün kadastro ve tapulama
nın gitmesi muhtemel olan yerlerde, gerekli iş
lemin bir an evvel, böylece icra edilebilmesi 
temposunun önünde, Türkiye'de toprak tevzi 
müessesesini mutlaka tapulamayı, kadastro taki-
beder olarak işletmek, Türk cemiyetinin yer 
yer ve zaman zaman toprak tevzii bakımından, 
halkın sosyal ve ekonomik sebepten çok âcil 
olarak ihtiyaçlarına dahi el atamamak mahkû
miyetini Devlet ve cemiyet olarak kabul etmek 
olur. Bu itibarla, böyle mutlak hükmü bu ta
sarının bir maddesi halinde koymak, Devletin, 
Toprak Tevzi Komisyonuyla beraber bir handi
kabın önüne getirip bırakır, Hükümet adına ka
bili kabul olmadığını bir kere daha arz etmek 
isterim. Talât arkadaşımdan rica ederim, görüşü 
aslında idealdir, ama, tatbikat bakımından mu
haldir, onun için ısrar buyurmasın!ar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz'un munzam 
bir geçici madde teklifi hususundaki önergesi
ni tekrar okutuyorum. 

(Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) —" Sayın Bakacım izah ettiği se
beplerden dolayı, iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum; Kabul edenler;., 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Madde 97; daha evvel kabul edilmiş olan 
önergeye göre 98 hei madde olacak. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 98. — 5602 sayılı Tapulama Kanu

nu ile bu katranun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapula
ma Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrası
nın değiştirilmesine ve bu katrana bir madde 
eklenmesine dair 5335 sayılı Kanun ve Tapu
lama Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilme-
siue ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair 
6383 sayılı Kanunun birinci maddesi ve 5887 sa
yılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 
26 nçı sırasının son fıkrası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyetı? 
Yok. Verilmiş olan bir önerge var, okutuyo
rum. . 

Millet-Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan kanunun (kaldırılan hü

kümler) başlığını taşıyan 98 nci maddesine 6831 
sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin de it
halini arz ve teklif ederiz. 

îzmir îzmir 
Şükrü Akkan Ali Naili Erdem 

îzmir 
Muzaffer Döşemeci 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Katılmıyor, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul dilememiştir. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir)— Efendim söz 
istedim. 

BAŞKAN — Oylama yapılmıştır. Daha evvel 
söz istemeli idiniz. 

Daha evvel verilmiş olan komisyon önergesi
ne göre, eski 97 ve şimdiki 98 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler,., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

i.T.ldeâ 6 : i 
Daha evvel komisyona verilmiş olan ve ko

misyondan raporu gelmiş bulunan 6 acı maddeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 nci maddesi 'aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. Kabulünü arz ederiz. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

izmir 
Mustafa Uyar 

Adlî teşkilât 
MADDE 6, — Genel mahkemelere aidolup 

da bu kanunun tatbiki ile ilgili dâva ve işleri, 
tesbıt olunan usul ve esaslar dairesinde görmek 
üzere, her bölgede tek hakimli ve asliye mahke
mesi'sıfatını haiz yeter sayıda (Tapulama Mah
kemesi) kurulur. Bu mahkeme hâkimleri, Hâ
kimler Kanunu hükümlerine tabi olup, tercîhan 
Hukulk Hâkimliği yapmış olanlar arasınd'am 
seçilerek tâyin edilir. 

Mahkeme emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, 
mübaşir ve hademe verilir. Zabıt kâtibi ve mü
başirler, adliye başkâtip ve zabıt kâtibi hüküm
lerine tabidir. 

BAŞKAN — Komisyonun 6 ııcı madde hak
kındaki ek raporunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş olan bu önergenin 6 nci mad
de olarak kabulünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona verilmiş olan 22 nci madde de 
Komisyondan gelmiştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının' 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. Kabulünü arz ederiz. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

izmir 
Mustafa Uyar 

MADDE 22. — Teknisyen ve yardımcısı; 
bilirkişilerin mütalâasını ıkanaatbahş görmedik
leri veya bilirkişiler o işte bilirkişilik yapamı-
yacak durumda bulundukları takdirde, bilirki
şilerin mütalâası ile bağlı olmaksızın, sair kim
selerin mütalâa ve şahadetlerine müracaat 
edebilirler. 

2, 3 ve 4 ncü fıkra aynen kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Komisyon, 22 nci maddenin 

sadece birimci fıkrasını değiştiriyor, diğer fık
ralarını eski metinde olduğu gibi kabul ediyor. 
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Okunmuş olan önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi değişik şekliyle oyunuza 

sunmak üzere okutuyorum. 
Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkisi 
MADDE 22. Teknisyen ve yardımcısı; bi

lirkişilerin mütalâasını kanaatbahş görmedik
leri veya bilirkişiler o işte bilirkişilik yapaımı-
yacak durumda bulundukları takdirde, bilir
kişilerin ınütalâasiyie, bağlı olmalksızın sair 
'kimselerin mütalâa ve şahadetlerine müracaat 
edebilirler. 

Şu kadar ki, bilirkişilerin beyanları hilâfına 
yapılan tesbitler; kayıt ve vesikalara istina-
dettirilir ve mucip sebepleri tutanaklarda belir
tilir. 

Tesibitte muhtar (bulunmadığı veya diğer bir' 
ekiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar kuru
lundan bir üye ikame olunur. Belediye teşki
lâtı olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar 
kurulu üyesine terettübeden vazifeler, varsa 
mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar kurulu üye- , 
si, yoksa belediye başkanı ve encümen üyesi 
tarafından görülür. 

17 nci maddede gösterilen nıemnuiyet hük
mü, tapulama teknisyeni ve yardımcısı ile muh
tar ve belediye başkanı ve bunların yerine ka
im olanlar hakkında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

88 nci madde Komisyona verilmişti, Komis
yondan gelmiş olan şeklini okutuyorum. 
yorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 88 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

izmir 
Mustafa Uyar 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Ceziali hükümler 

İnzibati ceza 

MADDE 88. — Tapulama işlerine engel 
olanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu ka
nunun 11 ve 82 nci maddelerinde yazılı mükel
lefiyetleri yerine getirmiyenler, fiil daha 'ağır 
cezayı gerektirmiyorsa elli liradan yüz liraya 
kadar, 

1 . 7 . 1963 0 : 1 
Tapulama tesbiti veya itirazların incelenmesi 

«ırasında çağrılan yerlere veyahut tapulama 
mahkemesine davetiye kâğıdında ücret verile
ceği gösterildiği halde özürsüz olarak gehniyeıı 
bilirkişiler ve tanıklar on liradan elli liraya 
kadar, 

İnzibati mahiyette olmak üzere para ceza-
siyle cezalandırılırlar. Bu madde hükmünü, 
tapulama müdürünün tezkeresi üzerine ve mah
keme sırasında işlenen fiiller hakkında da re'sen 
tapulama hâkimi uygular. 

Tanık ve bilirkişilerin gelmeme]erini haklı 
gösterecek sebeplerin varlığı halinde verilen 
ceza kaldırılır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

88 nci maddeyi Komisyon yazısındaki deği
şik şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. 

Komisyona gitmiş olan 89 ncu madde de gel
miştir, ofkutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 89 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
öeçici Komisyon Sözcüsü 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Hile ve desise ile malikinden başkası adına 
yazdırmak 

MADDE 89. — Tapulama tutanaklarının 
düzenlenmesi sırasında bir kimlse sahibi olma
dığı gayrimenkulu, hile ve desise kullanarak, 
kendisi veya başkası adına kaydettirir veya
hut kendisine aidolmıyan evrak vte kaytıları bu 
maksatla kullanırsa, 'fiil daha ağır oe'zayı ge-
relktirimiyorsa altı aydan üç ıseneye kadar ha
pis ve elli liradan ükiyüz liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

Kanunla görevli kılman veya yetkili merci
ler taıraıfından görevlendirilen kimselerin yalan 
yere beyanda bulunmalarından dolayı yukarda-
ki fıkrada yazılı sonuç meydana gelirse, bun
lar için ceza üçte bir artırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — 80 ncu maddenin komisyonca 
tanzim edilen yeni metnini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bu metni 89 ncu madde olarak oya sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Komisyona gitmiş • olan 90 ncı madde gel
miştir. 

Yüksek [Başkanlığa 
Tapulama Kanununun 90 inci maddesi aşağı

daki şekilde tedvin edilmiştir. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

izmir 
Mustafa Uyar 

Yalan beyan 
MADDE 90. — Tapulama (tutanaklarının 

düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gay
rimenkulu kendi veya başkası adına kaydet
tirmek veyahut bir kimsey'e ait gayrimenkulu 
başkası adıma yazdırmak için vakaların aksi
ne beyanda bulunanlar, fiil daha ağır cezayı 
gerektirmiyorsa bir aydan altı aya kadar ha
pis ve yüz liradan be'şyüz liraya kadar ağır 
para cezası ile cazalandırıhflar. 

BAŞKAN — 90 ncı madde komisyon tara
fından yeni bir metinle getirilmiştir. 

MAHMUT ALlOANOĞLU (iSinop) — Sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun, bir sual 
var. 

Buyurun sorun, Alicainoğlu. 
MAHMUT ALlOANOĞLU (Sinop) — Fiil 

daha ağır olmadığı takdirde, bundan mak
sat nedir? Meselâ bir misal verebilir misiniz? 

GEÇİOI KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAE (İzmir) — Zatıâlinizin Ibur&da müker-
reren ifade ettiği, sahtekârlık meselesidir. Bu
radaki fiil, daha ağır bir cezayı müstelzim 
bir suç ise; Ceza Kanununa göre cezalandırı
lacak demektir. 

BAŞKAN — 90 ncı madde hakkında komis
yonun getirdiği değişik metni oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu metnin 90 ncı madde olarak kabulünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun meriyeti 
MADDE 99. — Bu kanun yayımı tarihinden 

bir ay sonra yürürlüğe girer, 

1 . 7 . 1963. O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenî 

Yok. Bir önetfge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
9(9 ncu (maddenin başlığımın «Kanunun yü

rürlüğü», 100 nıcü maddenin başlığının da, 
«Kanunun yürütülmesi» şeklinde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul 

'ismail Hakiki Tekinel 

BAŞKAN — önengeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş olan bu şekli ile beraber 99 
ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun icrası 
MADDE 100. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Daha evvel kaibul edilmiş olan 

önerıge bu 100 ncü maddeye de ş'âmil idi. öner
gede kabul edilen şekliyle eski 99 ncu maddeyi 
100 ncü madde olarak oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının katî kabulünden önce komisyon 
tarafından bir tashih verilmiştir. Buna ait öner
geyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Geçici 3 ncü maddedeki (Muvazenei umumi

ye) kelimesinin yerine (Bütçe) kelimesinin ya
zılmasını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul 

1 H. Tekinel 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişik şekli ile beraber üçüncü madde
yi tekrar oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tümü üzerinde, Sayın Halil özmen. 
Halil özmen Bey, lehinde mi, aleyhinde mi? 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Lebinde efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar. Gayet az konuşa
cağım, «gezici arazi kadastro hâkimliği» tâ
biri, memleketimizin birçok yerlerinde, «gez-
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gincı hâkim» olarak kabul edilmiş ve halk ara
sında gayet kötü tefsirlere yol •açmıştır. (Doğ-
ı*u sesleri) 

Halbuki, muihterem arkadaşlarımın, bugün 
yüksek lıuzurunuıza getirdikleri ve Yüce Heye
tiniz tarafından kaibul edilen terimler «Tapu
lama Kanunu», «tapulama mahkemesi» ve «ta-
pulanııa tıâikimi» dir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kelimeler e idden 
meınleketimizd'e gerçeklere, hukuk terimi ve 
kaidelerine, uygun olaralk kullanılmış ve aynen 
yerleştirilmiş 'kelimelerdir. 

Âeil olarak beklenen bu kanunun, memleke
timiz ve Mlllletimiz için hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerken, hepinize böyle bir kanunu çı
kardığınızdan dolayı teşekkür eder, en de
lin lıürmetlerimi sunanım.. Keza komisyon ar
kadaşlarıma, ila. çok çok teşekkür ederim, efen
dim. 

BALKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DBVJJET BAKANI R'AÎF AYBAK (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlarım, MuihteHe/m Mec
lisi 3 haftadan fazla zamandan beri işgal et
mekte ve yormakta bulunan bir tasarının bü
yült ibir yasama eseri hailinde kabul edilmiş bu
lunduğu §u anda Hükümet ve şahsım adına 
fevkalâde faydalı bir hizmetin ifa^ısı rolünde 
olanlardan biri olarak Büyük Meclise- şükran
larımı arz etmefe için söz almış bulunuyorum. 
Tasarının, Parlâmentonun .diğer kanadı 'Senato
da da, bu şekliyle kabul edilip hizmete girmesi 
takdirinde bizim tahminlerimize göre aynı kad
ro ve aynı imkânlarla dalbl tapulama hizmetle^ 
rimizde % 25 e yakın bir sürat temposu kaza
nılacaktır. Bu itibarla, verilmiş emeğin hası
lası, inilıletin topraklarına, feyizli olarak bu ta
sarı münasebetiyle dökülecektir. Tekrar Mec
lise şükranlarımı arz ederim efendini. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tütmü üzerindeOd gö
rüşmeler bitmiştir, tasarının, tümü açık oyunu
za sunulacak, kutular dağıtılacaktır. 

2. — Balıkesir Millet vekili Mehmiet Tiriloğlu 
ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve İçişleri ve İmar ve İskân '•komisyonları rapor
ları(2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) 

BAŞKAN — Bu teklifin öncelikle gör üşü İmci
si kararlaştırılmıştı. Ancak teklif ile ilgili ko-

1.7.1968 0 : 1 
misyon başkanının önergesi vardır, okutuyo
rum. 

M. Meclisi! Sayın Başkanlığına 
Oündemin 3/1 maddesine göre öncelikle gö

rüşülmesi gereken ve 6785 sayılı Kamına ge
çici bir madde eklenmesüıe dair Balıkesir Mil
letvekili Sayın Mehmet Tiritoğlu ve arkadaşla
rının teklifleri halkkındailûi komisyonumuz ra
porunun, iSayın Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanının talepleri üzerine, Tumanı ve Tanıtma 
Bakanlığı kanun tasarısının öuımhuriyet Sena
tosundan gelen değişiklik ıhakkındalkij rapordan 
sonra görüşülmesin/e muvafakatimizi arz ede
rim. 

Millet) Meclisi 
İmar ve İs-kân Komfeyonu! Başkanı 

vö bu Rapor1 ıSlözcüsü 
Ankara 

İbrahim îmirzalıoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum,, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülnue&ine 'karar verilen işle
rin en sonuna Iconmuştur. 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tür-
rım Kredi kooperatif'terine olan borçlarının tak
siti'endirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört arka
daşının köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Banka
sına olan bâzı borçlarının taksitlendirümesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyonu raporu 
(2/300, 2/311) (S. Sayısı : 38 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN— Komisyon ve Hükümet, bu ni
dalar. Tümü üzerinde Söz istiyen var mı?. 

Buyurun Sayın Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar-

kadaşla'r, nüfusumuzun % 80 nini teşkil eden 
köylü ve çiftçimizin iş gücünü artırmak, yaşa
ma imkânlarını yükseltmek amaç. ve gayesi ile 
köylü ve çiftçiye kredi veren yeJgâııe millî mü
essesemiz Ziraat Bankasının yapmış -olduğu bü
yük ihizmet'leri takdir .edenlerdenim. 

Arkadaşlarım yaptıkları bir kanun teklifi ile, 
köylü ve çiticimizin bugün içinde bulunduğu 

(1) 38 e 1 nci ek S. Sayılı basmayanı tutana
ğın sonundadır. 
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müşkül duruma bir hal çaresi bulma gayretini 
gülmüşlerdir. Ancak, Ziraat Bankası elindeki 
imkânsızlıkları ileri sünnete: suretiyle bu kanun 
teklifinin kabul edilmemesi için karşımıza çık
mış bulunmaktadır. Ziraat Bankası, kanun 
teklifinim 'kabul edîlmeme'si hususunda şu hu
susları jleri sürmektedir. ü<z sermayemiz 700' 
milyon T. L. sidir. Ama, çiftçi üzerinde 1 mil
yar 700 milyon T. L. sı alacağımız vardır. Bu 
tahsil edilmediği takdirde yeniden kredi ver
mek imkânı olmama'ktadır. Böylece banka ar
zu ettiği halde, çiftçinin kalkınması yolunda
ki hizmetleri ifa edememektedir. [Bir bakıma 
bu sebepler haklıdır ve doğrudur. Ancak, 700 
milyon T. L. sermaye ile 1 milyar 700 milyon 
T. L. lık 'kredi açaibilmesAne de imkân) yoktur. 
Nasıl daıha önce 1 milyar 700 milyon liralık 
kredi açılmış ve senelerden beri devam edegel-
mişse; bugün de yine Ziraat Bankası bu (husus
ların <hal çaresini bulur kanaatindeyim. 

Şöyle ki; kredilerin bir kısmı, «çevirme kre
disi» namı altında ve bir »ene vâde ile verilmek
tedir; bir kısmı ise «donatını kredisi»1 olarak, 
3 . 5 sene taksitle verilmektedir; 'bir kısmı da 
aikar yakit kredisi olarak 6 - 7 ay gibi bir müd
detle verilmektedir. Buna benzer, vâdeleri az 
almafc suretiyle bir sene ve bir seneden dah'a 
az Vadeli çeşitli krediler çiftçiye verilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu borçlarm bir kısmı tahsil edilir, tahsil 
ediılmiyeffi'lere de verilmez; tahsil edilenlerden, 
tahdl edildiği miktarda tekrar kredi verilir. 
Bu böyle olursa 1 milyar 700 milyon liralık 
Ziraat Bankasının köylü üzerindeki borçları 
aynen devam eder gider. 

Eğer, Ziraat Bankası, bu alacağını tahsil 
etmek istiyorsa; gazetelerde okudum, Meclise 
intikal etti mi bilmiyorum; Maliye Bakanlığı 
çok güzel bir hal şekli bulmuştur. Maliye 
Bakanlığına aidolan, köylü ve çiftçi üzerindeki 
tohum alacakları için bir tasarı hazırlanmıştır. 
Taksit kabul edilmiş ve taksidini muntazam 
ödeyen köylü ve çiftçilerden faiz alınmaksı
zın borcunu ödetmek hususunda bir teşvik te
min etmiştir. Şayet, bir" taksit ödemediği tak
dirde muacceliyet kesbetmiyecek borç için 2 
nci sene gelince 2 taksidi birden ödeyen borçlu 
faizin !% 50 sini ,yani yarısını ödeyecek. Bu 
suretle Maliye Vekâleti köylü ve çiftçi üze
rindeki alacağını kolaylıkla tahsil edecektir-

— 31 

1.7.1963 0 : 1 
Ziraat Bankası bu alacağını tahsil etse veya 
edcmese... Hiçbir değişiklik olmıyacaktır. Ga
liba Eakih özlen arkadaşımız buyurdular ki, 
efendim böyle yeniden hane haline gelen 
köylü ve çiftçi vatandaşlar Ziraat Bankası
nın elinde imkân olmadığı için kredi açıla
mamaktadır. Bu bir •adaletsizliktir. Şu halde,' 
eskilerinden tahsil edip biraz da istifade ede-
miyeceklere kredi verelim, diye bir fikir or
taya attılar. 

Ziraat Bankasının prensibi şudur : Eğer, 
köylü ve çiftçiden alacağını tahsil ederse, sa
dece faizi hesabediTip tenzil edilmek sure
tiyle, kredi 'miktarı no ise o kadar, üç, beş 
gün sonra iade edilir. 

Ziraat Bankasına bu suretle yeni kredi aç
mak bakımından hiçbir imkân temin edil
miş olmıyacaktır. Madem ki, köylü veya çiftçi, 
borcunu verdikten üç, beş gün sonra aynı 
miktarda kredi alıyor, şu halde taksitlenddr-
me yoluna gidilmesinin zarureti ve sebebi ne
dir? 

îşte arkadaşlar, bütün iyi niyete ve gay
retlere rağmen, 7 seneden beri devam edege-
len kuraklık dolayısiyle, Ziraat Bankasına 
çeşitli kredilerden dolayı borçlu olan köylü 
vatandaşlar borçlarını ödeme imkânını bu
lamaz ve bulamıyacaktır. Bunları takside bağ
lamak ve taksidini kolaylıkla ödetmek sure
tiyle köylüye yardımcı olmak ve aynı zaman 
da da bankanın alacağını tahsil etmesi gibî 
her iki bakımdan da faydalı bir yola gidelim. 
Şayet borçlar taksitlendirilirse köylü faiz 
masraflarını nazarı itibara alacaktır. Siz beş 
sene de on sene de takside bağlasanız, gücü 
yerinde olanlar götürüp bir defada borcunu 
ödeyip o yükün altından kendisini kurtaracak 
ve yeniden bankanın karşısına çıkarak kredi 
almak imkânını bulacaktır. Böyle olduğuna 
göre, taksitlendirmenin banka bakımından hiç
bir mahzuru olmasa gerektir. 

Mahzur şundan ileri gelmektedir, kanaa
timce, taksitlendirilmediği takdirde, mer'i 
mevzuata göre, haklı olarak banka takibin
den geçecektir. Çünkü, ne 7052 sayılı ve ne 
de 123 sayılı Kanuna göre taksitlendirilen 
borçlar muntazaman ödenmediği için denile
bilir ki '% 90 bugün muacceliyet kesbetmiştir. 
Tamamen ödenme mecburiyeti vardır. İşte 
böyle bir mecburiyet karşısında borçlu Ziraat 
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Bankasına olan borçlarını bu sene Eylül ayı 
içerisinde ödeyemezse, banka bütün gücü ile 
seferber olacak ve kanun hükümlerini tatbik 
etmek suretiyle - ileride olduğu gibi ki, son 
zamanlarda bu durdurulmuştur - yeniden va
tandaşın zirai sahadaki araçlarını, ev eşyala
rını satmak- suretiyle alacağını taksite bağ
lıyacaktır. Dolayısiyle, yeniden böyle bir ka
nun teklifinin lüzumu ortaya çıkacaktır. Ar
kadaşlarım, daha önceki bu kanun teklifi 
müzakeresi sırasında söz almış ve Ziraat Ban
kasının zihniyetinden y&kmmıştır. Açıkça 
ifade edeyim ki, arkadaşlar; hakikaten daha 
önce o gün ifade etmiş olduğum gibi, Ziraat 
Bankasınca, köylünün ziraat araçları, KV 
eşyaları satılmak suretiyle alacağının tahsili yo
lunda büyük bir gayret gösterilmiştir. Son gün
lerde belki Meclisteki müzakerelerden dolayı ve
ya ziraat bankasına tâyin edilen yeni umum 
müdürün yetkisini kullanması bakımından bu, 
faaliletlcr ve şikâyetler durdurulmuştur. Ziraat 
bankasının geçmişte olduğu gibi, bugün de çift
çinin borucunu ödemesi hususnda göstermiş ol
duğu bu kolaylıklardan dolayı ilgililerine te
şekkür etmeyi d.c bir borç bilirim. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha işaret etmek 
isterim. • Gezilerim sırasında gördüm; toprağın 
verimini artırmak bakımından-gerek kalkınma 
plânımıza ve gerekse Hükümet Programına uy
gun olarak, çiftçiye ekimini gübreli olarak ya
pabilmesi iein kolaylık düşünülmüştü. Mütesel
sil kefaletle, çiftçinin ekiş miktarı, ziraat nevi 
ve muhtaç olduğu gübrenin tutarı kadar ken
disine yeniden kredi açılması kabul edilmişti. 
Ziraat bankası, son olarak gönderdiği tamim
le bunu temin etmek gayretini göstermiştir. An
cak, teşkilâtın içinde yine bir yanlış anlaşılma 

vardır. Meselâ, bir ilçeye gidiyorsunuz; oradaki 
Ziraat bankası müdürü; bir muameleyi Hükü
met kararnamesine ve umum müdürlüğün tami
mine uygun tatbik etmektedir. Diğer bir ilçe
ye gidiyorsunuz, tamamen aksi ile karşılaşıyor
sunuz. Vâdesi geçmiş borç alanların 123 veya 
7052 sayılı Kanunla borcu taksitlendirilmiş de, 
taksidini ödem emiş, borcu muaeceliyct kesbet-
miş olanların gübre muamelesinden istifade ede-
miyeceği hakkında bir tamim yaparak köyle
re gönderip camilerin kapısına astırmışlar. Her
halde bir yanlışlık olsa gerek. Elbette, kasıt dü-
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şünmek doğru değildir. Umum müdürlüğün bu 
yanlış anlaşılmayı da düzeltmesini rica ederim. 

Arkadaşlarım, sosyal adalet bakımından 
hakikaten köylü ve çiftçimizin borcunu zama
nında ödiyememesinden dolayı cezai faizler, ta
kibat ve icra masrafları bir hayli yekûn tutmak
tadır. Bunun hiç olmazsa bir miktar tenzili, 
eğer fakir kitlenin kalkınmasını ve geçiminin 
biraz daha kolaylaşmasını arzu ediyorsak ye
rinde bir tedbir olur, sanırım. Bu itibarla, bir 
takrir hazırlamış bulunuyorum. Kabulünü ri
ca edeceğim. Eğer, Komisyon da itibar ederler
se takririmi okuyup kısaca arz edeceğim, isabet
li olur kanaatindeyim. 

«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve 
tarınl kredi kooperatiflerince 3202 sayılı Kanu
nun, 8 nci maddesinin A, B, C fıkralarına göre 
verilen kredilerden tahsil hâsılalariyle özel fon
lardan yapılan ikrazlar hariç, borçlu bulunanla
rın, iş bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
her ne sebep ve suretle olursa olsun, vâdesi geç
miş veya "muacceliyet kesbetmiş olan borçların
dan; 

A) 3 000 liraya kadar olan işlemiş faiz ve 
masrafların - icra, takip, haciz masrafları ha
riç - ilâvesiyle beş yıl vâdeye ve beş taksite bağ
lanır. 

B) 3 000 liradan yukarı olan borçların 1963 
mahsûl satış zamanı içinde % 40 nın ödenmesi 
halinde bakiyesi işlemiş faiz ve masrafların 
- icra, takip, haciz masrafları hariç - ilâvesiyle 
üç yıl vâdeye ve üç eşit taksite bağlanır. 

C) Birinci taksit 1963 yılı mahsûl satış za
manlarına göre T. C. Ziraat Bankasınca tesbit 
olunur.» 

Arkadaşlar, zaten komisyon 2 000 liraya 
kadar olan borçları 5 yıl taksite bağlamış, bu 
hususu kabul etmiş tahmin ediyorum, banka 
da Hükümete bu hususta mutabakatlarını beyan 
etmişlerdir. Yalnız burada bin liralık bir fark 
vardır, ben bunu 3 000 lira olarak kabul etmek
teyim. Demin arz ettiğim sebeplerle de burada 
icra ve takip gibi masrafları tenzil etmekteyim. 
ikincisi, üç bin liradan yukarı olan borçların ' 
miktarı ne olursa »olsun, - biliyorsunuz bunun 
içerisinde geçmiş devirde nüfuz suiistimali kul
lanılması suretiyle haksız temin edilen krediler 
de vardır; ama, bunun adedi azdır. - 3 bin li
radan yukarı olanların % 40 mı 1963 mahsul yılı 
içinde ödeyecek ve yine geri kalan % 60 m bi-
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rinci taksitini de aynı yılın içkide ödiyeeek, 
mütebaki borcu da 3 yıl taksitlendirilecek. Ben
deniz, bunu talep ediyorum. Bu da diğer vatan
daşlar içindir. Bir kısım devlet babanın öz ev
lâdı da, diğer övey evlâdı mı? Böyle bir tefrika 
yol açılmasın, muhterem arkadaşlarım. Vatanda
şı «yüzde 40 mı ödediğim takdirde icra takiba
tından, mallarımın satışından kurtulacağını» 
gayret içinde Ziraat Bankasına borcunu ödeme 
gayretine teşvik edelim, diyorum. Ziraat Ban
kası da bu suretle alacağının büyük bir kısmını 
tahsil etmiş olacaktır. Elbette, bu kanuna rağ
men, ödeyebilecek gücde olalı vatandaşlar bor
cunun tamamını ödiyeceklerdir. Ziraat Banka
sının, tahsilat durumu en iyi yıllarda dahi tah
min ederim yüzde 70 in üzerinde değildir. Bu 
suretle zaten kanunun hükmü olarak yüzde 60, 
yüzde 70 gibi bir tahsilatı temin etmiş oluyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Fakih Bey arkada
şımız o gün bir bildikleri olacak ki, «Mecliste 
böyle kanunların müzakeresi ve konuşulması 
hakikaten ayıptır.» dediler. Anlıyamadım mâ
nasını. Beni tanıyan arkadaşlar çok iyi bilirler. 
Bu kanunun lehinde: konuştum. Ziraat Banka
sının bugünkü tutumu bakımından zihniyetini 
tenkid ettim. Muhterem arkadaşlarım, Ziraat 
Bankasının tutumu hakkında konuşanlardan 
biri de olduğum için ifade edeyim ki, Fakih Be
yin ifade ettiği gibi, nüfuz ticareti, kayrılma 
şurada dursun, haklarını tam alanlardan deği
lim. Bundan da müşteki olmamışımdır, hiçbir 
zaman. Bilmiyorum, bunu hangi sebeple söyledi
ler. Bilâkis büyük bir kütleyi, ilgilendiren, bü
yük bir kütlenin derdine deva arayan bir kanun 
teklifinin Mecliste konuşulmasının da hiçbir su
retle ayıp olmıyacağmı sanırım. Fakih Bey ar
kadaşımız, yine kendi köylerinden misal vermek 
suretiyle yalnız iki kişinin Ziraat Bankasından 
istifade ettiklerini söylediler. Demek Türkiye'de 
böyle istisnai köylerimiz de varmış, Orta - Ana
dolu'da birçok vilâyetleri, ilçeleri bilirim. Anka
ra da nihayet bir ziraat memleketidir. Her köy
de en az % 90 vatandaş Ziraat Banka siy] e mu
amele yapmaktadır ve Ziraat Bankasından az 
çok kredi yardımları görmektedir. 

Yeniden müstahsil olmak için köyde kom
şu olan vatandaşların kredi almaları hususun
daki arzularına gelince : Aynen onun gibi dü
şünmekteyim. Fakat bugün köylü üzerindeki 
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alacakların, ne pahasına olursa olsun, malı 
mülkü satılmak suretiyle tahsil edildiği tak
dirde bunun temin edilemiyeceğini de kendileri
ne hatırlatmak isterim. Prensip' kararı budur. 
Vatandaş ödediği Ikadar yeniden bankadan pa
ra alır. Bunun yolu bu değildir. Eğer, ban
kanın gücü yetmiyorsa Meclis olarak bunun 
üzerine eğilelim ve yeni kredi açması için ban
kaya imkân sağlıyahm. Bu suretle, bankanın 
yeniden kredi verme imkânı hâsıl olur. Nite
kim, 1963 yılı içerisinde yeniden kredi açılmak 
maksadiyle Ziraat Bankasına 100 milyon lira 
kadar bir para verilmiştir. Ama, Ziraat Ban
kasının ifadesine göre, 20 milyonu verilmiş, 
üst tanafı itmam edilemediği için kredi açıla
mamıştır. Böyle ise, Ziraat Badkaısma hak 
vermek lâzımdır. Eğer, böyle değil de 100 mil
yon lira verilmiş's'e, yeniden 'kredi acımak hu
susunda Zirâat Bankasının teşkilâtı çok müş
külpesent davranm'akta, çok zorluk çıkarmak
ta ve hattâ hiç kredi açamamaktadır. Elinde 
bir imkânı yoksa bir diyeceğim yok, ama bu 
maksatla verilmiş bir imkânı var dalkullanmı-
yorm, burada bir selbep aramak lâzımdır. Zi
raat Bankası teşkilâtı, muamelelerin pek ço
ğunda, hepsinde diyemiyeceğim, vatandaşa 
müşkülât çıkarmak bir prensip halini almış
tır'. Vatandaşı hakir görmek, onlar için ken
dilerini yükseltmek, büyük göstermek gi'bi ıbir 
kanaat hakikaten yer almıştır. Sayın yeni 
Umum Müdürden ricamız, yapacağı tamimler
le Ziraat Banlkası Kanunu hükümlerine göre 
vatandaş hizmetinde olduğunu duyurmak, 
uyarmalı. Buna raığmeaı, ısrar edenler hakkın
da gerekli salâhiyetini kullanarak tedbirler al
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün beklemi
yordum ama, âni olarak karşımıza çıktığı için 
hatırımda olan hususları bu suretle ifade et
miş bulunuyorum. 

Arz ettiğim takririmi Riyasete takdim edi
yorum. Her halde, şahsi kanaatimce en iyi bir 
tedbir olacaktır. Üçbin liraya kadar olan borç
ları beş sene müddetle, beş eşit taksitle, üçbin 
liradan yukarı olan borçların 19G3 mahsul yılı 
içinde % 40 mm ödenmesi ve yine ilk taksiti
nin 1963 yılı içinde verilmesi suretiyle üç yıl 
tajksite bağlanmasını tazammun eden takririmin 

-kalbulünü istirham ederim. 
BAŞKAN — Sayın Şefik tnan. 
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ŞEFÎK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlar, bugünkü müzakeremizin konusu, belli 
bir 'bankanın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının, müşiterileriyle olan 'münasebetlerine 
kanunla müdahaledir. 

Başka her hangi bir bankanın, meselâ bir îş 5 1 
(Bankasının, meselâ bir Yapı ve Kredi Bankası
nın, meselâ bir Akbankm yahut Garanti Ban
kasının, müşterilerinden olan alacaklarının %' 
'5 faizle taksite bağlanması hususunda kanun 
teklif etmek kimsenin aklına gelmemektedir. 
Neden? Çünkü, bankaların müşterileriyle olan 
işlerine, kanunla müdahale edilmez de onun 
için. Bir ana kanun vardır. (Bankalar Kamı-" 
nu) Bütün bankalar o kanuna uygun .olarak, 
serbestçe çalışırlar. 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Şahsın 
adına mı konuşuyorsun'? 

ŞEFÎK İNAN (Devamla) — Şahsım adına 
ıkonuşuıyorum. 

Fakat, Ziraat Bankası bahis konusu olunca, 
hepimiz bu temel kaideyi unutup, bir kanun ta
sarısı hazırlayıp, 'bankanın işlerine 'müdahale 
'etmek işitiyoruz. 

Meselâ : 
a) 1957 Ağustosunda, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi X ncu dönem milletvekilleri, seçim
lerin yenilenmesine karar veriyorlar. Haklan ol
madığı halde, 1 Mart 1958 den 28 Şubat 1959 ta
rihine kadar 12 aylık ödenek tutarı kadar parayı 
Ziraat Bankasından alıyorlar. O gün bugün öde
miyorlar. 1962 yılında, bâzı arkadaşlar, tutarı 
(10) milyon lirayı 'bulan bu borçların, Ziraat 
Bankasının (10) milyon lira alacağını, faizsiz 
ıolarak (10) yıllık taksite bağlanmasını teklif 

100 000 liradan yukarı kredi almış 
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ediyorlar. Neden? Çünkü Ziraat Bankası.. Bu 
tasarıda her iki Meclisten geçerek kanunlaştı. 
IBereket versin ki, Sayın Ouınhur'başkanı, bu 
kanunu Anayasaya aykıi'i görerek veto etti. 

b) Şimdi elimizdeki tasarı ile de, Ziraat 
Bankasının, çiftçilerimizden olan alacaklarının 
% beş faizle, 10 yıllık taksite 'bağlanması iste
nilmektedir. 

Diğer hiçbir bankanın işine karışmak aklı
mıza-gelmiyor da, aca'ba niçin, sık sık, Ziraatt 
'Bankasının alacakları işine böylece kanunla 
müdahale etmek istiyoruz? (ıSoldan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar yerinizden müda
hale etmeyiniz. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Ç ü n k ü : 
1: Ziraat Bankasının sermayesi Devlet ser

mayesidir. 
Ziraat Bankası bir Devlet bankasıdır. 
2. 'Geniş seçmen 'kütlesini ilgilendirmekte

dir. (Seçmenle ilgilidir. Bir siyasi yatırım 'ko
nusudur. Bu arada, milletvekilleri olarak, ken
dimiz de çiftçi isek ve Ziraat Bankasına hür
metlice miktarda borçlu isek, Ziraat Bankası
nın kodaman horçlüları arasında isek, böyle 
bir kanun teklifi yapmakla bir taşla iki kuş 
vurmuş oluruz. 

ilk ıbakışta çiftçilerimizin lehine bir tedbir 
gibi görünen, 19 Eylül 1982 de, yani geçen yı
lın Eylül ayında, yapılan bu kanun teklifi, ha
kikatte çiftçilerimizin lehine midir, aleyhine mi
dir? Kimlerin lehine, kimlerin, aleyhinedir? 

Bu ciheti belirtmek üzere, rakamları incelik 
yelim : 

Bu 'kanun teklifi, netice itibariyle, Ziraat 
Bankasından: 

74 çiftçinin 26 «'88 000 lira borcunu 
JOO 000 -
'50 000 -
20 OOO H 
10 OOO -

6 000 -
3 000 -
1 000 -

500 -
300 -
100 -

150 001 
20 001 
10 001 
15 001 

2 001 
1 001 
501 
301 
101 
1 

lira 
:» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

•arasında 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

kredi 
» 
»' 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

almış 
»' 
» 
»' 

»' 
» 
»' 
»' 
»» 
»' 

522 
il 984 
4 616 
16 677 

89 204 
207 35'5 
377 437 
509 315 
744 336 
206 995 

» 
» 
» 
»ı 

» 
»t 
» 
» 
» 
»' 

ı30 108' 000 
'56 625 000 
m 146 000 
110 
109 951 000 
272 758 000 
289 740 000 
271 883 OOÖ 
206 '668 OOO 
158 451 000 
17 407 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 

» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
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Yani Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Barakası

nın ceman (1) milyar (486) milyon liralık ala
cağının, % 5 faizle, 10 yıllık taksi'te bağlanma
sını, .ön görmektedir. 

Bu kanunun temelinde yatan fikrin, 1 ila 
100 lira borçlu olan 206 995 çiftçinin; 101 ila 
300 lira borcu olan 744 336 çiftçinin; 301 ila 
500 lira borcu olan 509 315 çiftçinin; 521 ala 
1 000 lira borcu olan 377 437 çiftçinin barçla-
rını % 5 faizle 10 yıllık taksite bağlamak ol
madığı, gayet açıktır. Çünkü, bu borçlar, gö
rüyorsunuz pelk küçük miktardadırlar. 1 ila 
100 lira; 101 ila 300 lira; 301 illa 500, 501 ila 
1 00 lira borcu olan ve sayısı 2 milyon 44 bin 

973 olan vatandaşlarımızdan; geçen, yıla kadar, 
yer yer görülen kuraklık yüzünden güç du
rumda olanlar için le, bu borçlarının bir yıl için 
tecilini arzulamış olanlar, hiç şüphesiz vardır. 
Fakat, bu küçük borçların 10 yıllık talksite 
bağlanmasını istemiş olanların bulunabileceğini 
sanmıyorum. 

Çünkü, 100 lira, 300 lira, 500 lira, 1 000 
lira gibi bir Iborcun 10 yıl taksite bağlanması 
ile, onların durumlarında her hangi bir deği
şiklik, bir düzelme olmaz. 

Şu halde, bu kanun teklifi, Ziraat Bankası
nın 'alacağı olan, 1 milyar 486 milyon liranın 
borçlusu olan 2 milyon 159 bin 150 kişi için, 
1 ila 100 lira; 101 ila 300 lira; 301 - 500 lira; 
501 ila 1 000 lira; 1001 ila 2 000 lira; borcu 
olan ceman , 2 milyon 44 bin 973 kişinin lehine 
bir tedbir sayılamaz. 

Fakat, ceman 26 838 000 lira borcu olan 74 
kişinin; ceman 30 108 000 lira borcu olan 522 
kişinin; ceman 56 625 000 lira borcu olan 1984 
kişinin; ceman 62 142 000 lira borcu olan 4 616 
kişinin ceman 110 951 000 lira borcu olan 16 
677 lira lehinedir. 

Birde işin Ziraat Bankası cephesine bakalım. 
Evet, Ziraat Bankası bir Devlet Bankası

dır. Sermayesi Devletindir. Bu bankanın işle
rine (kanunla müdahalenin temel dayanağı bu
dur. Kabul ama, Ziraat Bankasının sermayesi, 
yani kendi öz kaynakları, 650 milyon liradan 
ibarettir Bu para da, 

a) Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
konsalidasyon dışı kalan borçlarına; 

b) Memleketin her tarafındaki banka bina-

- 35 

1.7.1963 O : 1 
!anna, bankanın diğer gayrimenkullerine, baıı-
Ikanm demirbaşlarına; 

c) Tevzi fonuna; 
d) Bankanın iştiraklerine; 
e) Tohumluk yardım kredisine; ilahi r 

gibi, yerlere tahsis edilmiş, kullanılmış, harcan
mış bitmiştir. 

Ziraat Bankası da, her hangi diğer bir ban
ka gibi, mevduat ile çalışır. Dar zamanların
da da, reeskont mekanizması ile, Merkez Barıka-
ismdan kredi alır. ,« 

Ziraat Bankasının, kendine mahsus, bitmez 
tükenmez hazineleri yoktur. Halktan mevdu
at toplar. Halkımız küçük tasarruflarını, Zi
raat Bankasına itimat edereık yatırır. Halkın 
yatırdığı bu paraların bir kısmı, büyük kısmı 
vadesiz mevduattır. Bir kısmı da vadeli mev
duattır. 

Ziraat Bankası, (halktan topladığı vadesiz 
•mevduatı, kısa vadeli kredi olarak ihtiyaç sa
hiplerine verir. Yani kısa vadeli işlere yatırir. 
Çünkü, her an, mevduat sahibinin parasını çek
me arzusuna cevap vermek mecburiyetindedir. 

Ziraat Bankası, ' halktan topladığı, vadeli 
mevduatı da, ortaya veya uzun vadeli işlere 
yatırır. 

Ziraat Bankamızın hazineleri bulunmadığına 
göre, çiftçiye ödünç olarak verdiği para, netice 
itibariyle halkımızın, bu büyük malî müesse
semize itimat ederek yatırdığı mevduattan iba
rettir. Çok büyük kısmı vadesiz olan, yani, 
heran sahibi tarafından geri çekilebilecek olan 
mevduat ile, çeşitli kredi ihtiyaçlarını karşıla
yabilmek bir bankacılık tekniğidir. Bir hesap 
işidir. Bankacılık bilgisi meselesidir. Bu iş
lere kanunla müdahale edilmez. Krediler Yüksek 
Nâzım Heyeti vardır, üç Balkandan kuruludur, 
Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı, Tarım Bakanı. 
Bunlar, yılbaşında otururlar bankaıfm imkân
larını incelerler, ona göre memleketin durumu
nu incelerler, kararlar verirler, zirai kredi po
litikasını teslbit ederler, banka da bu politikayı 
aynen icra eder. lüzum görülürse zaman zaman 
toplanırlar, değişiklikler yaparlar. Nitekim, 
imkânlarının yüzde yetmişini zirai krediye, 
yüzde otuzunu bankacılık tekniği bakımından 
ticari krediye ayırmışlardır. Ayrıca, Krediler 
Tanzim Komitesi vardır, dört Bakandan kuru
ludur. Onlar da sık silk toplanırlar, memleke
tin Ikredi imkânlarını incelerler, gerekli karar-
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ları verirler. Bu mekanizma Hükümetin elin
dedir. Bu işlere kanunla müdahale edilmez. 
Ziraat Bankasının kendi öz kaynağı, sermayesi 
ve ihtiyatları 650 milyon liradan ibarettir. .1963 
yılı içinde topladığı ve toplıyacağmı umduğu 
mevduat iki milyar 248 milyon liradır. Çiftli
mizin zirai krediye ihtiyacı ise 6,5 milyar lira
dır. Zirai ikrazat tutarı 1962 de 2 milyar 79') 
milyon lira idi. 1963 te üç ıinilyar 173 milyon 
lira olacaktır. Yani, 1962 ye nazaran 382 .mil
yon lira fazla olacaktır. 

Görülüyor ki, banka zirai kredi konusunda 
imkânlarının son ısınırla rina kadar "çıkmış 'bu
lunmaktadır. 

Yürürlüğe koyduğumuz, Beş Yıllık Plânın, 
70 nci sayfasında, «iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin yatırım ve plasmanları sağlam kaynak
lara dayandırılacaktır.» 

78 nci sayfada, «bankaların likidite duru
munu tehlikeye sokacak kredi ve plasman
lara gidilmesinin önlenmesi gerekmektedir» 
şeklinde prensipler koymuşuz, bunlara riayet 
edeceğimizi kabul etmişiz. Bu prensiplere 
uymak zorundayız. Çünkü, esasen, Ziraat 
Bankamızın imkânları yakın geçmişte, he
pinizin bildiği üzere siyasi müdahaleler yü
zünden gereği gibi kullanılmamıştır. 

Ziraat Bankamız, köylümüze gübre kre
disi, tohum kredisi, alet kredisi verecek 
yerde, konusu dışına çıkarak 90 milyon lirayı 
Kromit işinde kaybetmiş, milyonları, Çeşme 
plaj evleri ve köylülerimizin satmalına güçle
rinin çok üstünde fiyatlarla, Umurbey köyü
ne, Hasanoğlan'a evler' yappnıakl suretiyle 
milyonları dondurmuştur. Hal böyle iken, biz 
milletvekilleri, bu bankanın yakasını bırakmı
yoruz. Her fırsatta, bu banka ile uğraşıyo
ruz. Hattâ seçimlerde, bu banka ile ilgili ge
lişigüzel vaitderde de bulunuyoruz. 

Burhan Arat arkadaşımızın Biga köylerin
de şahidolduğu bir hâdiseyi size nakledeyim. 

Biga'nın bir köyünde, burada temsil edi
len bir partinin - ki, adını vermiyeyim - bir 
adayı propaganda yapıyor. Köylü; «bizim 
Ziraat Bankasına olan borçlarımız ne olacr.k-
tır?» diye, soruyor. 

Hatip, «Ziarat Bankasına olan borçlarınızı 
bizim parti ödiyecektir» diye ecvap veriyor. 
(«kim demiş onu,» sesleri.) Seçim beyanname-

ııizi okuyacağım, 1&61 seçimlerinde... 
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BAŞKAN — Sayın hatip, burada program 

okumayınız, sadece mevzua münhasır konuşma 
yapınız. Şu veya bu şekilde sataşma yap
mayın. . . 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Lütfen bana 
yapılan sataşmayı önlerseniz, ben de arıza ver
meden konuşurum. 

Efendim kanun tasarısını hazırlıyan ar
kadaşlar, Ziraat Bankasından çiftçi borçla
rının % 5 faizle 10 yıllık takside bağlanma
sını istiyorlar. Bu teklif böylece kanunlaşırsa, 
944 milyon lirası bankanın doğrudan doğruya 
şahısla yaptığı ikrazat; 541 milyon lirası, koo
peratiflerin şahısla yaptığı ikrazat olmak 
üzere, ceman, 1 milyar 486 »milyon lira, 10 
yıllık takside bağlanacaktır. 

Yukarda da arz ettiğim gibi bankanın 1963 
te topladığı ve toplıyacağı mevduat toplamı 
2 milyar 248 milyon lira, 10 yıllık takside 
bağlanması istenilen miktar 1 milyar 486 mil
yon lira, yani mevduatın % 66 sı, büyük kıs
mı vadesiz olan bir mevduatın yüzde 66 sı 
on yıllık takside bağlanır mı? [Bağlanabilir 
mi? Mümkün müdür bu? Bu yapıldığı takdir
de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
banka olarak yaşamakta devam edebilir mi? 

Ayrıca faizin '% 5 e indirilmesi de, banka
yı, yılda 20 milyon lira zarara sokacaktır. On 
yılda 200 milyon lira eder. Bunun böylece 
kabulü, Ziraat Bankasını banka olmaktan çı
karacak; Rahmetli Mithat Paşanın kurduğvı 
bu asırlık millî müessese, çalışamaz hale ge
lecek, yarın, gübre kredisi, tohum kredisi, 
âlet kredisi almak üzere, kendüsine başvu
racak milyonlarca vatandaşa , ret cevabı ver
mek durumunda kalacaktır. O zaman, vatan
daşın ayyuka çıkan feryatlarına bu kürsü
den. yine bizler tercüman olacağız ve Ziraat 
Bankasının yakasına yine bizler yapışacağız. 
Ziraat Bankasını bu hale getirenin bizzat 
kendimiz olduğumuzu unutacağız. Sorumlu 
kendimiz olduğumuz halde, başkalarını ida
recilerini sorumlu tutmaya çalışacağız. 

Ziraat Bankasına ve kooperatiflere borçlıu 
olan ve kanun tasarısının kapsamına giren 
borçlu çiftçi sayısı, 2 milyon 159 bin 150 dir. 
Borçlarının toplamı 1 milyar 486 milyon li
radır. En çok 2 000 liraya kadar borçlu olan
ların sayısı 2 milyon 44 bin 973 tür. Bunların 
borçla'ri da, 544 milyon liradır. Ziraat BfcaıİEa-
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sına, 398 milyon lira da kooperatiflere olmak 
üzere 942 milyon liradır. 

Komisyon, en çok 2 000 liraya kadar borcu 
olan küçük çiftçilerimize, bir ödeme kolay
lığı olmak uze.ro 5 yıllık tuksidi, bankanın da 
muvafakatiyle, ki, (bu muvafakati gönül rıza-
siyle vermiş olduğunu pek tahmin etmiyorum) 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Böylece 2 milyon 44 bin 973 çiftçi, bu yeni 
kolaylıktan, faydalanmış olacaktır. 

Geri kalan 114 177 çiftçi, yani 5 bin lira, 
10 bin lira, 15 bin Fıra, 20 bin lira, 50 bin lira, 
100 bin lira, ve daha fazla lira borcu olanlar 
da banka ile karşı -karşıya bırakılmış olacak
tır. Hiç şüphe yoktur ki, banka, kendi nor
mal faaliyeti içinde, borçlunun durumunu 
nazarı itibara alarak,, Ikendi yetkileri için
de, mümkün olan kolaylıkları elbette göster
mektedir. 

Şu halde, Ziraat Bankamızı, banka olarak 
çalışabilir halde, tutmak için, yapabileceği
miz tek şey, komisyon raporunu kabul etmek, 
yand en çok 2 000 liraya kadar borcu olan, 
2 milyon 44 bin 973 çiftçinin borcunu beş yıl
lık takside bağlamaktan ibarettir. 

Banka da bu işe razı olduğuna göre, ya
pabileceğimiz â/ami iş, zannederim ki, komis
yonun teklifini kabul etmekten ibarettir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN 
ran... Yok. 

Sayın Mustafa Kemal Ka 

Sayın Fevzi Geveci... 
FEVZİ GEVECÎ (Samsun) — Pek muhte

rem arkadaşlarını; bu kanun Meclise mütead
dit defalar geldi, gitti; yine geldi, yine gitti. 
Eğer, kanun tasarısının sayısına bakarsanız nu
marası 38 dir. 

Muhterem arkadaşlar, bu gidip gelmede, bu 
arada mevsimler geçti, mahsuller satıldı, piya
salar açıldı, Ziraat Bankası borçlarını geri aldı, 
tekrar ikraıza başladı. Bilhassa bu arada, son
radan kanunun şümulüne girmiş olan köylü va
tandaşlarda oldu. Benim, burada tebarüz ettir
mek istediğim şey, bu gelip gitmeler sırasında 
Ziraat Bankaısınaki zihniyet değişikliğidir. Bu 
arada kanunun şümulü içine girmiş olan köylü 
vatandaşlar, çiftçi vatandaşlar bilhassa zarara 
uğradılar. Bunlar sıkıştırıldı, icrai takibat baş

ladı, birçok icrai takibat neticelendirildi, fiili
yata intikal etti. Onun içindir ki, bu kanunun 
bir an evvel çıkması veyahut da tamamlyle 
kalkması hususunda Büyük Meclisin bir karar 
vermesi icabedecek. Birçok vatandaşlar bunu 
beklemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankasının teş
kilâtında, şubelerinde, ajanlarında umumiyetle 
demiyeceğim, fakat çok kısmında bugün va
tandaşa iyi muamele edilmediği görülmektedir. 
Sebebi; bu kanunun Meclise gelip gitmesidir. 
Bunu, kanunun şümulüne giren çiftçi vatandaş
lar söylemektedir. 

Şefik İnan arkadaşımızın dediği gibi, hepsi 
değil, Geçici Komisyonun kabul ettiği iki mil
yon insanın, 942 milyon liralık kısmına giren
lerdir, bunlar. Bundan yukarısını zannetmem 
ki, Meclis kabul etsin. Ziraat Bankasının düş
tüğü durum elemin bütün çıplaklığı ile açıklan
mıştır. Ziraat Bankasının teşkilâtı köylü ile faz
la temasda olduğu için, bâzı hususlar olabilir. 
Ama, muhakkak hepsinin taksitlemeye tabi olu
nacağı tahmin edilemez. Edilse bile, bizim köy
lü vatandaşlarımız, çiftçimiz elinde para oldu
ğu zaman ancak Ziraat Bankasına olan borcu
nu verir. Bu kanunun maksadı, şimdiye kadar 
imkân bulamıyan çiftçi vatandaşlarımıza son 
bir imkân verilmesidir. Sen şimdiye kadar bor
cunu ödemedin, öd ey emiyorsun, biz sana son 
bir imkân veriyoruz, demekten ibarettir. Geçici 
Komisyonun kabul ettiği şekil budur. Yoksa, 
bankaya borcu oian köylünün elinde para ol
duğu zaman borçlarını verir. Ümidedilir ki, bu se
ne iyi bir mahsul senesidir. Belki, 942 milyon 
lira, düşer 242 milyon liraya. Yalnız, demin de 
arz ettiğim gibi, Ziraat Bankasındaki bu zihni
yet değişikliği vatandaşa bilhassa kötü tesir et
mektedir. Vatandaş, hakkı olduğu kredivi, hak
kı olduğu parayı, borçlu olsun veya olmasın, 
bugün kolaylıkla Ziraat Bankasından alama
maktadır. ümidederim ki, Ziraat Bankasındaki 
son zihniyet değişikliği sebebiyle, inşallah daha 
normale iner ve köylü vatandaşlara iyi muame
le edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımın hep
si söylediler. Bilhassa, benim istirhamım şu 
kanunu bir an evvel Büyük Meclisten çıkarmak 
ve bunu bekliyenlerın son ümidini yerine getir
mektir. Hürmetlerimle... 
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(BAŞKAN — Tapulama kanunu tasarısına 

oy kullanmamış arkadaşımız varsa, lütfen oyu
nu kullansın. 

Sayın Fakih özlen. 

FAKlH ÖZLEN (Konya) — Muhterelm ar
kadaşlar, fazla zamanınızı almıyacağım. 

G'eeen Birleşimde bu kürsüde konuşan ar
kadaşlardan bir tanesi, konuşmamı yanlış anla
mışlar ki .bendenize yakınır gibi geldi. Bu ara
da da Ziraat Bankası teşkilâtından yakınmak 
gi'bi bir mevzu da geçti. 

Evvelâ şu hususu tesbit etmek lâzımdır. Bu 
borçların tecil edilmesi veya edilmemesi halin
de, ne burada konuşan her hanıgi "bir arkada
şımızın cebine bir kuruş girecek, ne de Ziraat 
Bankasında çalışan teknik personelin cebine 
bir kuruş fazlaı veya eksik girecektir. Demek 
oluyor ki, hepimiz meselenin en iyi hal şeklini 
bulmak için çırpınımalktayız. Bu 'bakımdan, şu 
veya bu istikamette gocunmalara lüzum olma
dığı kanaatindeyim. (Br-ova sesleri) 

Bendeniz, meseleyi Ziraat Bankasından edin
diğim, alabildiğim malûmata göre 'bir başka 
cepheden incelemek isterim. Evvelâ buna ben
zer bir taksitlendirme, 1930 dünya iktisadi kri^ 
zinin memleketimizdeki neticeleri sebebiyle 
1935 yılında yapılmış ve bunun izleri ancak 
1955 yılından sonra silinebilmiştir. 1958 ve 
19-60 yıllarında 7052 ve 123 sayılı kanunlarla 
yapılan mahdut taksLtlendirmeler muvaffak 
olmamıştır. Nitekim, 123 sayılı Kanunla yapı
lan taksitleridirmenin 1 nci yılında, hesapları
nın % 30 unun 1 nci taksiti ödenmemiş, bu 
paralar vâdesi geçen hesaplar hanesine alın
mıştır. Her ne sebeple olursa olsun, zirai kre
di politikası tatbikatında, taksitlendirme bir 
itiyat halini aldıkça, zürra Ziraat Bankasına 
'olan borcuna lakayt kalmakta, bunu bir borç 
telâkki etmemekte, daha ziyade Hükümetin 
merhametini istismar ederek, borçlarını öde
me molk yollarını aramakta ve muvaffak olduk
ça, bu kabîl yeni isteklere zemin hazırlamak
tadır. Şunu arz etmek istedim ki, bugüne ka
dar olan taıt'bikaıt, taksitlendirmenin pek de şa
yanı memnuniyet netice verdiği -merkezinde de
ğildir. Kaldı ki arkadaşlarını, kredi bir haksa 
dahi, imtiyaz mahiyetinde olan bir haktır. 
Yani, krediyi muayyen kimselere vermekteyiz. 
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Çiftçi olacak, toprağı olacak, şu olacak, bu 
olacak. 

İmtiyaz mahiyetinde, azınlığa tanınmış bir 
menfaatin, ikide bir taksitlendirilmesi suretiy
le azınlık lehine kredinin artırılması, geri ka
lan çoğunluğun menfaatini haleldar eder kana
atindeyim. Ben bu açıdan mevzuu tehlikeli ve 
bu kürsüden müdafaasını güç bulmaktayım. 
Ne demek istiyorum? Arkadaşım dedi k i ; 
«kendi köyünde iki kişi borçludur.» Arkadaş
lar, Türkiye'nin dağlık köyleri var, ziraatle 
meşgul değil, işçidirler. Onların ziraatle mü
nasebeti 'kooperatif bakımındandır. Hattâ, çift 
süren köylerde, o köye 450 hanelik dersek, 
'50 - 100 ü borçludur, diğeri borçlu değildir. 
Her sene de nüfus artımı yüzde üç -olduğundan, 
yüzde üç yeni çiftçi ziraat piyasasına gelmek
tedir. 

Şimdi, borçlu olanlara bu imtiyazı tanıdığı
mız zaman, yeni gelenlere veya borcu olmıyan-
lara ne 'tanıyacağız? Bu, 'bir imtiyaızın teşdidi 
ve tezyidi mahiyetinde olduğu gi'bi, sosyal 
-adalet bakımında da, kanaatimce imkânların 
ve menfaatlerin mahdut zümre lehine temer
küzü oluyor Ve kütleye dağıtılmaması bakımın
dan da biraz adaletsizlik yaratıyor. Yani, Zi
raat Bankasından muayyen bir zümreye kredi 
tanıdığınız takdirde ki, bunu» yekûnu 2 mil
yondur, bunun dışında kalan 20 milyona yahut 
çoluk - çocuğu ve ihtiyarları çıkaralım, 8 mil
yona ne tanıyacağız ? Meclis olarak, kütle men
faatini, zümre menfaatlerinin üstünde tutmak 
zorundayız. 

^onra arkadaşlarım, bunun bir de -ahlâki 
tarafı vardır; borçlu, borcunu, nasıl olsa bağış
lanacaktır diye ödemez. Ziraat Bankası ile kal
sa başımın üstüne, hoş göreyim ama, Ziraat Ban
kasının hududu dışına çıkıyor, piyasaya geliyor. 
Piyasanızı da hududu dışına, ticari piyasaya çı
kıyor. Yani «B-orç etmeye bak, nasıl olsa ödet
tirmezler, bir çare bulunur.» zihniyetini mem
lekette yaygın' hale getiriyoruz ki, bu yaygın 
zihniyet ticari piyasada panik yaratmaktadır. 
Kaldı ki, bu sene fevkalâde bir mahsul mevsi
mine girmiş bulunuyoruz. Bendeniz, iki gütı ev
vel Konya'dan geldim, «1326 senesinden bu ta
rafa böyle mahsul görülmemiştir.» dediler. İlk 
yapılan iki hasatta bire elli, bire kırk aldıkları
nı söylediler. Bu mahsul yılında, yarın Toprak 
Mahsulleri Ofisi, parayı ödiyemediği zaman yi-
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ne Ziraat Bankasına el atacağız, aman yetiş Zi
raat Bankası diye. Mavi küf hastalığı çıkıyor, 
Ziraat Bankasına, yetiş Ziraat Bankası diyoruz. 
Gübre lâzım oluyor, yetiş Ziraat Bankası diyo
ruz. Falan yerde fazla açlık var, aman Ziraat 
Bankası yetiş diyoruz. Karadenize hububat gi
decek, aman Ziraat Bankası diyoruz. Âdeta do
kuz körün bir değneği gibi, Devletin elinde her 
derdine çare- olan bu müesseseyi talıribetmeye 
hakkımız yoktur. Meselenin esası-buna dayan
maktadır. Yoksa, bizim de seçmenlerimiz var, 
ben de çiftçi.bölgesinin milletvekiliyim. Hemen 
manşeti de atmışlar «C. H. Partisi köylü borçla
rının aleyhinde bulunuyor, Fakih özlen tecilin 
aleyhinde bulunuyor.» diye. Hak bildiğim yolda 
konuştuğum için mebusluğu kaybedeceksem, 
bundan dolayı ancak kendimi bahtiyar addede
rim. Yarın istiyenler yine manşet atabilirler. 

Komisyonun vardığı hududun sureti kafiye
de aleyhindeyim, Fakih Özlen olarak da aley
hindeyim, vatandaş olarak da aleyhindeyim, 
C. H. P. li olarak da aleyhindeyim. 

Sonra arkadaşımız dedi ki, «Bana taş mı at
mak istiyor.» Bu bir nazik mevzudur. Geçen cel
sede arz ettiğim gibi, biz §u Meclis içinde 450 
milletvekili ve 185 senatörlerle beraber 600 kü
sur arkadaşız. İçimizde Ziraat Bankasına borç
lu olanlar olabilir, çiftçi olanlar olabilir. Mü
nasebeti olanlar olabilir. Hattâ, şahsan değil de 
akrabalarının büyük borcu olabilir. Bu mevzuu 
da fazla kurcalarsak, vatandaş şöyle de konuşa
bilir. «Kendilerinin menfaatine gelince dilleri 
bülbül gibi şakıyor.» Bu söylenebilir. Kimseye 
bir tarizim yok, kimseye bir garazım yoktur. 
Tek düşüncem, memleketin kalkınma plânına 
yardım bakımından, en güvenilir ve en kıymetli 
bir müesseseyi, Ziraat Bankasını sarsmıyalım. 

İstirhamım bundan ibarettir. Komisyonun 
hududunu kâfi görelim, yukarısına oy kullanmı-
yalım. 

Hürmetlerimle. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI. (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, bendeniz konunun le
hinde veya aleyhinde bir durum alarak konuş-
mıya'cağım. Yalnız meseleyi, muhterem hocam 
Sayın Şefik İnan gibi almıyacağım. Çünkü; ho
cam burada bâzı rakamlar verdiler. Bu grup 
grup rakamlarda; büyük çiftçilerden küçük çift-
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çilere doğru bâzı rakamlar sıraladılar. Büyük 
çiftçilerden Ziraat Bankasının alacaklarının bü
yük yekûna baliğ olduğunu belirttiler. Ziraat 
Bankası bu krediyi verirken, onun tapularına, 
zirai kudretine göre vermektedir. Zirai kuvveti 
ve toprağı olan elbette daha- fazla kredi yardı
mı görecektir. Şimdi mesele böyle olunca, bu
rada daha fazla toprağı olan, tapusu olan zirai 
istihsal kaabiliyeti olan adamı Ziraat Bankası 
himaye etmesin mi? Sonra muhterem arkadaş
larım; bugünkü.Türkiye'de yedi, sekiz seneden 
beri devam eden durumu, tabiî âfetlerin bir ne
ticesi olarak kabul etmek lâzımdır. Bunun kar
şısında ne gibi tedbir almak icabeder, bunları 
tezekkür etmek gerekir. Mesele böyle olunca, 
bu yedi, sekiz senedir, tabiî âfetlere mâruz kal
mış kütlenin eski kudretine, eski potansiyeline 
kavuşması için ne gibi tedbirler alabiliriz? Bun
ların üzerinde konuşmak icabeder. Yoksa derhal 
bir taksitlendirilmenin karşısında cephe almanın 
mânasını anlamadım. Şefik İnan Beyefendi, bize 
bir çare de söylemediler. Bunu tenkid ettiler, 
şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir şey söy
lemediler. Bütün rakamlı konuşmasında bende
niz, bir çare, bir tedbir bulamadım. 

Sonra 'bu kredi ve borçlanma keyfiyetin'i Zi
raat Bankasının alacaklarının memleketin İk
tisadiyatında ve Zira alt Bankasının durumun
daki tesirini belirttikten sonra, komisyonun ra
poruna taraftar olduğunu da belirttiler. Bu
rada bir tezat var. Madem, bu borçlandırma
nın, takside bağianınanm aleyihindeyiz, öyley
se aleyhinde rey verelim arkadaşlar, denebilir
di. Sonunda acaba neden, komisyonun rapo
ru yerindedir, bunun lehinde rey verelim bu
yurdular? Ben bunu anlayamadım arkadaşlar. 

Muhtere markadaşlanm, işin objektif mü
talâası, gelip buraya dayanıyor. Bir defa şu
nu öğrenmeliyiz. Resmî olarak, borçlu adedi 
nedir? Borcun miktarı, bu teklifin yapıldığı 
günden bugüne kadar değişen borçlu miktarı 
nedir? Sonra daha mühim olanı, Hükümetin 
bu husustaki görüşü nedir? Plânlamanın görü
şü nedir? Bunlar, burada bu mevzuun görüşül
mesi için bize mesnet olacaktır. Sonra bende
niz de, taksitlere bağlandırmanın ve Ziraat Ban
kasının borçlarını tehir etmenin siyasi heyetle
rin ihtiyacına terk etmenin yerinde olduğuna 
kaaniyim. Ama bugün lalettayin bir borçlan
dırma ve taksite bağlama durumunda değiliz. 
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Demin arz •etmiştim. (Türkiye 7 - 8 seneden 'beri 
millî gelirinin % 47 - 4'8 ni teşkil eden bir po
tansiyeli felce uğramış durumdadır. Buna bir 
•çare bulmayalım mı? 'Her halde 'Türkiye'nin •bu 
mevzuda, en salahiyetli heyeti; Yüksek Heyeti
niz olmak lâzımlgeılir. 

Normal bir şekilde borçlandırma ve taksi t-
1endirilmesi 'bakımından, mevzuun mütehassıs
lardan ibaret bir heyetin eline verilmesine ve 
Yüksek Heyetin 'bunu iyice tetkik etmesine, 
etüt yapmasına, taraftarım. Ama bu, bu kadar 
küçük bir mesele değildir. Bu bugün için Yük
sek Heyetinizi alâkadar edoeek bir vüsattadır. 

Muhterem arkadaşlarım, (bendeniz mevzuu 
bu cepheden bir tabiî âfet olarak kabul edince, 
'bu arada bankanın da .durumunu düşünmekte
yim. Şimdiye kadar birçok hususlarda karar 
verdiğimiz gibi, bunda da Hükümetin' görüşü
nü öğrenmeyi o bakımdan istemiştim. Hazine 
'bu alacakları üzerine alabilir, Devlet, üzerine 
alabilir ve bu alacakları Devlet alacakları gi
bi (akside bağlamak suretiyle pekâlâ tahsili müm
kün olabilir. Şüphesiz bunun da ayrıca tetki
ki, etüdü lâzım gelir. [Bendeniz, köylünün, çift
çinin, ziraat erbabının borçtan kurtarıl m asının, 
plân hedefleri İstikametinde, plânın tahakku-
kükuna yardımcı olmak bakımından onların 
teçhizine imkân verecektir. ıbu balkımdan tak-
sitlendirmenin leh'indeyİm. 

Sonra İnşaallah bu sene iyi bir ekim idrak 
edilir, bu suretle köylümüz pazara büyük bir 
iştira kuvveti ile çıkar ve böylece Türk işçisini, 
Türk sanayiini, Türk ticaretini âtıl durumdan 
kurtarır. Bu bakımdan da plânın ön gördüğü ar
tan talep projeksiyonunun ancak ziraat erbabın
dan geleceğini de düşünmek lâzımgelir. 

KEMAL DEMİR (IRiolu) — Düğünlerde kul
lanırlar bu paraları. 

SABAHAT'TİN SAVACI (Devamla) — Bu 
'bakımdan eğer çiftçiyi teçhiz ederek, çiftçi
nin teçhizine imkân verirsek, hu arzu edilen 
fiil istikam etinde tahakkuk eder ve beklediği
miz neticeyi bize Verir. 

'Muhterem arkadaşlarım; borç, içinde bulu
nan çiftçimizin bu borçlarımdan kurtarılması ve
ya onun taksiti endirllm esi, psikolojik balkım
dan da müspet neticeler verecektir. Ayrıca- bu
rada tafsile lüzum görmüyorum. Bu keyfiyet
ten kurtulmakla siyasi dayanışma 'bakımından 

— 40 

1 . 7 . 1963 O : 1 
ehemmiyetli neticeler de verir. Taksitlendirme-
nin 5 yıl, 3 yıl, 2 yıl gibi böyle keyfî şekilde 
tesbitinin de şahsan aleyhimdeyim. Bu taksit-
lendirme keyfiyeti, çiftçinin ödeme gücüyle 
ilgili olduğuna ,göre, Türkiye'nin tabiî şartla
rımı nazarı itibara alarak, .bir müddetin tes-
biti lâzımıgelirdi. Türkiye,, tabiî şartları icabı, 
her 7 - 8 senede bir iyi mahsul idraki safhasına 
girmekte; fakat, 7 - 8 senelik bir kuraklık 
devresi tesbit'olunmuş bulunmaktadır. Memle
ketin zirai, ekonomik şartları bakımımdan bu
nu da nazarı itibara alarak, keyfîlikten kur
tulma bakımlından köylünün, çiftçinin iyi 
mahsul idrak edebileceği bir devreye göre bu 
müddetin ayarlanması isabetli ıolur. 

Diğer bir husus da, eğer taksite bağlanacak 
bu borçlanmanın memleket ekonomisi bakımın
dan faydalı olduğu mülâhaza ediliyorsa, bu
nun şu Larvandan, bu tavandan tesb'iti de, de
min sözlerimin başında arz ettiğim gibi, daha 
fazla varlıklı toprak sahibi çiftçilerden bunu 
kıskanmak ve küçük çaptaki çiftçilere tanına
cak isabetli bir ayırma değildir. Tefekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiştir. 
Hükümet ve komisyon konuşmak istiyor mu? 

ftEÇİGf KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) — îcabederse maddelerde arzı 
malûmat edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan:. 

TÎOARET BAıKANI AHMET OÖU£ (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlarım, 10 ay evvel 
köylü borçlarını taksitlendirme hususunda bir 
arkadaşımızın yaptığı kanun teklifi, nihayet 
yılın ve şartların göçmesine rağmen bugün ko
nuşulabiliyor. öyle tahmin etmekteyim ki, ge-
<çen yılın darlığı, arkadaşlarımız köylerde çift
çiye taallûk eden sıkıntıları yaışamış olmaları 
ve bu acıları tahfif etmeye müteveccih olan 
(bu gayretleri, o günün şartları içinde tabiî gö
rülür ve bu derde deva da anammak lâzımge
lir d i. 

Bunu tesbit ettikten sonra, Ziraat Bankası
nın hüviyetti hepinizce, malûmdur. Yüz sene
lik mazisini ve bugün dahi Türkiye'de bir zirai 
kredi politikasının gönüllere inşirah verecek 
duruma ulaşamamiasımı elbette gözden uzak tut
mamak lâzınıgeMr. Bugün için değil, yarınki 
kalkınmamızda zirai istihsali teşvik ve hakiki 
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kredi fonksiyonunu yerine getirebilmefc için, 
'bu yüzyıllık millî müessesenin kendi hüviyeti
ne bürünnıesi, elbette ki düşündüğümüz, ba
şarmak istediğimiz esasların tahakkuku için 
ilik şart olmak icabeder. Hal böyle iken arka
daşlar, Zira-at Bankasının bugünkü malî hü
viyeti hakkında kısaca bâzı bilgiler vermek za
rureti vardır. Halen Ziraat Bankasının 33!5 mil
yon liraya yaklaşan donmuş ticari alacakları 
vardır. 775 milyon lira zirai alacakları vardır. 
Bir milyar 100 milyon lıira, bu iki kanattan ka
panmıştır. Bunun yanında, köylüye tohum ve
rebilmek, birçok fevkalâde hallerde Hüküme
tin ve kanunların keiîdisine yüklediği icapları 
yerine getirebilmek için, sıonradan konsolide 
edilmiş olmasına rağmen, 24'5 milyon lira Ma
liyeden alacağı durmaktadır. Bunun yanında, 
85 milyon liralık Kromitten, 75 milyon liralık 
Turizm Bankasına olan ve bir nevi hisse ola
rak sayılan alacağı, GO milyon lira zirai 'bölge
lere yapılan evler dolayısiyle de bankanın kay
nakları hareket edemez duruma gelmiştir. Yıl
lardan -beri, Ziraat Bankasına bütçeden veril
mesi icabeden 464 milyon lira, şu veya 'bu se
bepten dolayı bankanın emrine amade kılına-
mamıştır. S'on yılda, kanunun icabı olarak 
•sermayesine ilâve edilmek üzere ayrılanı yüz 
milyon liranın ancak yirmi milyon lirası veri
lebilmiştir. 

'Muhterem arlkadaşlarım, bir müessese yarat
mışız, yaşı yüzyılı bulmuş ve bugün kaynak
larının yüzde 15 i öz kaynaklar olduğu halde, 
envestismanlarmın, binalarının, arsalarımın ve 
tahsil edi'lemiyen durumda olan paralarının nis-
beti % 18 olmak suretiyle, kendi sermayesinin 
üstünde bulunmakta ve mevzuattan da banka
cılık icabı kullanılmış bulunmaktadır. Şu halde 
Ziraat Bankası, bugünün şartları içinde sağla
dığı mevduatın bir kısmını zirai sahaya tev
cih etmek zorunda kalmıştır. 

Son aylar zarfında memleketin muhtelif 
bölgelerinde dolu, sel, emsali âfetler karşısında 
her zaman müstahsıla yardıma koşmak vazife
sini üzerine alan Ziraat Bankası, birçok mınta-
kalara tohumluk, yemlik tevzi etmek vazifesini 
de üzerinde bulundurmaktadır. Köylünün zirai 
kredi ihtiyacı her yıl, evvelki yıla nisbetle bir 
kat daha artmaktadır. Hele kalkınma arzusu ve 
iddiası karşısında gübreye 150 milyon gibi bir 
para ayırmak suretiyle, Devlete İm bapta yar-
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dım görmeden aynı kaynakları harekete getir
mek suretiyle bunları karşılamak durumunda
dır. Tohumluk tedariki, âfet olan yerlere yem
lik ve yemeklik tedariki, gelecek yılların gübre 
ihtiyacını karşılama ve fiilen zirai sahada def
terden deftere nakletmemek suretiyle, köylünün 
istihsalini teşvike mütedair yapacağı yardımla
rın zarureti de karşımızda dikilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi seçilmesi lâ
zım gelen -yollardan birisi, ya Ziraat Bankasını, 
bir teavün sandığı şeklinde, yani borçları tak-
sitlendirmek, arta kalanlardan tahsil edilebilen 
miktarını, ancak yeni zirai kredi şeklinde kul
lanmasına müteveccih, dar, ileri ihtiyaçları gör-
miyen bir politika içinde görmek suretiyle, bu 
müesseseyi kadim bir şekilde kabul etmek ge
rekir veyahut da bu müesseseyi 1963 yılı mah
sulünün tarihimizde görülen normal istihsal dev
resinin üstünde de bulunduğunu göz önünde tu
tarak, bu Bankaya, geleceğin zirai ihtiyaçlarım 
karşılamak, bilhassa verimi artırmak yönünden, 
gübre, yeniden teçhiz, fevkalâde ahvalde köylü 
hizmetine koşma imkânını sağlamaya matuf, bir 
plân içinde, bir görüş içinde, Bankanın bu tak
sitten dirm e faaliyetini Hükümet olarak, benden 
evvel tasvibetmiyen arkadaşların görüşlerini ka
bul etmekte isabet vardır, kanaatindeyim. Buna 
rağmen, psikolojik sebepten dolayı, mutlaka ve 
mutlaka böyle bir taksitlendirme zarureti neti
cesine varılırsa, Hükümet arkadaşlarım ya yap
tığım son fikir teatisinden öğrendiğime göre, 
bunun bin lirayı aşmaması ve tahsil edilecek 

miktarların da 100 liranın üstünde olması nok
tasından, Yüksek Meclisin vereceği karar karşı
sında, bir şey söyliyeceklerini ifade etmiş olduk
larını arz etmek isterim. 

Bu arada arkadaşlar, plân münasebetiyle ar
kadaşlarımın temasını, yine plânın bize verdiği 
vazife bakımından cevaplandırmakta fayda var
dır. Orada, bankaların likidite durumunu tehlike
ye sokacak kredi ve plasmanlara gidilmesini ön
leyici tedbirler alınacaktır, direktifi verilmiş ve 
Hükümet de bu yönde ısrar etme arzusunu be
lirtmiştir. 

Sayın Ahmet Üstün arkadaşım, Ziraat Ban
kasına bu sene yüz milyon lira verilmiştir şek
linde beyanatta bulundular. Her halde bir zü
hul olsa gerek. Ziraat Bankası bu sene bu şekil
de yeni bir malî kaynağa kavuşmamıştır. An
cak, sermayesine mahsuben 25 milyon lira al-
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mış, 'bunun yan ında da 150 milyon l iral ık güb
re f inansmanında köylüye dağıtılmak üzere ta-
kahbül etmiş dunum (.Tadır. Pek çok arkadaşı
mızın, ıbu a rada Sayın Ahmet Üstün. 'ün tekli
fini, göz önüne alınsa aşağı yuka r ı Ziraat Ban
kası bir mi lyar J65 milyon l irasının taks ide 
bağlanması demekt i r ki, bu müessesenin, hemen 
'hemen fiilen yok olması mânasına gelir. 

Sayın arkadaş lar , sözlerime sununla, son 
vermek işitiyorum : bir müessese yarat ı lmış , ku
r u l m u ş , onu yaşa tmak istiyoruz. 'Bu müc'ssese 
nin malî du rumu, 'kendine yüklenen külfet
ler yüksek huzurunuzda ar ıklandı , inikat , şiııı- j 
di Yüksek 'Meclisin ısrarı ile ini müessese «öl-
mese de mefluç olarak yatsa, hiç o İm azsa ölme
sinden iyidir»1 gibi-'bir davranış içindedir. Ka
ra r Yüksek Meclisindir. Bendeniz, dünden 'bu- j 
güne intikal eden Hükümet görüşlerinin, tercü- j 
manı olmak istedim. 'Bakanın malî d u r u m u n u 
da umumi hatla riyle yüksek huzurunuzda arz 
ettim. Takdi r Yüksek Heyetinizindir . (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Ba1v.au sual soracaklar . 
Buyurunuz , Sayın Kdiçoğlu. 

İBRAHİM ETEM K!IdOO(ÎI / i r (Giresun) -
Ben sual soamıyaeağım, söz istiyorum. 

B A Ş K A N Beki, sual soracak olan arka
daşlar suallerini sorsunlar da ondan sonra söz 
verir im. 'Buyurun Sayın Soyer. 

R U H t SOYER ('Niğde) —.Sayın Bakan, Zi
raat Bankasının üeyüz küsur milyon lirasının 
donmuş vaziyetle 'bulunduğunu ifade ettiler, i 
B u n a mukabil, biz biliyoruz ki, Ziraat Ban
kası 19I58 .e kadar muhtelif 'tesirlerle1 açıldığı, 
malûm olan pek. çok kredileri o zaman don
du rduğu gibi, el 'an da devanı etmektedir . 'Bu
na nazaran, 'köylünün borcunu, evvelce yapıl
mış olduğu gibi, muayyen taksit lerle taksi t i em
dirmeye ibağlamak suretiyle acaba açılmış olan 
bu kredi ler in revizyonu ve hieolmazsa bir ıbaş-
ka şekilde köylüye yapılmış olan yard ımın ve 
pa ran ın art ır ı lması düşünülmekte midir? Bunu 
rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ (De
vanda) — Efendini, H-M milyon l i r aya baliğ 
olan t icari a lacaklar ın durumla r ı h a k k ı n d a k i 
karş ı l ık lar ın ın bu para la r ı tahsile imkân ve
ri lmediği görüşüyle bâzı temaslar ın yapıldığı , 
kanun i t ak iba ta geçildiği, mahkemeye gidildi
ği öğrenilmiştir . Eğer , mahkeme yolu ile, mev-

— 42 

cut malları 'kıymete çevirmek suretiyle parala
rın. tahsili yolu ile bu para lar ı mufla.ka almalc 
mümkün olsaydı, banka el bel teki, acele etmek
te hiçbir mahzur ıgürmezdi. Binaenaleyh, bü
yük 'bir kısmının mahkemelere inltikal etliği, 
milyonlarca, liralık, alacak- karşı l ığının 1,2 yüz 
'bin l iral ık birtakım karşıl ıklarla teminat al
tında, bu lunduru l ruğuuu bendenize ifade etti
ler. iBu 'banka, kaynak a ramakta , parasını tah
sil etmekte, (bankacılığın icaplarını hiçolmazsa 
Ihımdan, sonra bankanın bünyesinde ayalcta. tu
ta rak , yeni bir yola g i rmekte gayret sarf et
mektedir . Nitekim, hu arada, bâzı iş t i raklerin
den bir iki müesseseyi, hisselerini, beşyüz lira
lığı 575 lira olmak suretiyle, bir 1ıaşka. mües
seseye .18 milyon liraya devre t t iğ in i ; başka b i r 
ş irkete ki, 20 milyon liralık işt irakinin yine 
'böylece tasfiyesi yolunda çalışıldığını da bana 
İfade etmiş bu lunmaktad ı r la r . Yani, şu Ziraat 
•Bankasının 'kaynaklarının darlığı , ha.rc.ik e t 'k'a-
abiiiyetinin eksikliği karş ıs ında bankacı olarak, 
arkadaşlar ım h u yol larda çalışmalarını ibir za
rure t ve gayet tabiî bir icap 'addetmekteyim. 
Donmuş para. gelmemek durumunda , revizyon 
y a p m a k t a fayda yok. Bunlar ı tahsil zarure
tinde... 

R U H Î SOYBR (Niğde) Halen «levanı et
mekte olan bankalardaki rezivyondan bahsedi
yorum. 

T İ f A R B T B A K A N I ATTMKT OfiUZ (De
vamla) • •• Müsaade buyurur la r sa , •onlar hav
l u n d a d a a rkadaş la r ıma ayrıca bilgi arz ederim. 
Oün-kii, bu mevzu, Ziraat Bankasının bu kay
naklar ını takviye etmek olduğuna göre, görüş
me mevzuu dışındadır . Bunlar ın dışındaki kre
dilerden yapılabilecek: tasar ruf la r % 10 - 15 
dahi. olsa, mik ta r la r ı 20 - oO - 40 milyonu aş
madığına. göre, esas dâvaya bir ilâç olarak su
nulamaz. Ama arkadaşımız, arzu ederse h u 
husus ta mütemmim bilgi verebiliriz. 

BAŞKAN -— Muhterem arkadaşlar ım, yal
nız müzakeresini yaptığımız kanun ile ilgili su
allerin sorulmasını rica edeceğim. Buyurun Sa
yın Aksoy. 

R E F E T AKSOY (Ordu) — Ziraa t Bankası
nın. borçlarını yı l larca devam eden âfet lerden 
ve saire dolay isiyle alamadığı bir hakika t t i r , 
bir realitedir. Çiftçi de bundan dolayı 'borcu
n u ödiyemeımektedir. ÎBu sene ümi t bağladığı-
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mız mahsul, Konya ovasında kendisini gösterdi
ği gibi her yerde de gösteriyor. 

'BAŞKAN — Sayın Refet AkSoy, bu kanu
nun müdafaası peklinde ise lütfen kürsüye ge
lip konuşunuz. 

(MEHMET AKSOY (Ordu) — Şimdi, bütün 
ümidimizi bağladığımız nokta, köylü mahsulü
mü topladığında, bu kanunda kabul edilmediği 
taiktirde, köylüyü garanti edecek misiniz? Yani 
malını alıp satacak mısınız ? 

TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ (De
vamla) — Efendim, bunun cevabını bizzat bu
rada k'onuşan arkadaşlarım bir iki vesile ile arz 
ettiler ve ben de memnun oldum. Dediler ki, 
Ziraat Bankasının vatandaşa karşı davranışla
rında bir değişiklik; görmekteyiz. Bu înşaallah 
devam edecektir. 

Filhakika, sayın arkadaşımızın sualine şöy
lece cevap vermek (mümkündür. Bugün 770 
milyon lirayı bulan çiftçi borcu »karşısında Zi
raat Bankası davranışını imhal etmiştir. Kap -
'kaçak üzerine yürümemiştir. Yani buigüne ka
dar vâdesi geçmiş o!lan 770 milyon liralık ala
caklar üzerine banka/gayet cezri birtakım ted
birler almak, suretiyle, gidebilirdi. Demek ki, 
Hükümet ihtimal bu noktada bankayı irşat et
ti. Banka bu anlayışı gösterdi ve buyurduğu
nuz fiilî neticeler de tahassul etmedi, Ziraat 
Bankası, ömrü boyunca büyük nisbetler içinde, 
bu yolda devam edegelmektedir. Muhterem ar
kadaşlar, asıl mühim olan nokta şudur: Kay
nakların % 15 sine sahip, bunun % 18,6 sı git
miş. Ortada banka var. Bu harikanın vadeli, 
vadesiz birçok mevduatı, tevdiatı vardir. Bun
ların karşısında tohum denilmiş, yardım denil
miş, emir verilmiş, «Şark'a 10 000 ton buğday 
gönder» demişsiniz. Bütün bunları Maliye Ve
kâleti ben öderim demiş, fakat 245 milyon lira 
duruyor, kenarda yatıyor. Yeni birtakım âfet
ler olmuş, 20 milyon lira emrinize vermişler, 
yemlik, yemeklik olarak dağıtmışız; 150 milyon 
lira gübre finansmanını bundan yapmışız. 770 
milyon bir kalem, 335 .milyon bir kalem; bir 
milyon, yüzsekiz milyon, âdeta tahsil edilmez 
durumdadır. Bankanın bankacılık yapma fonk
siyonu kaybolmuştur. Şu veya bu kabımdan, 
haklı haksız üzerinde durmuyorum. Bütçeden 
465 milyon lira verememişiz, 100 milyon demi-
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şiz, 20 milyon vermişiz. Banka kendi 'kaynak
larını doldurmak imkânından mahrum. 

Şimdi biz, bankayı, hamleci, gelecek yıllar
da zirai kredi sistemini anlayışlı bir kafa ile yo
la koymak belki kredi sistemini doğrudan doğ
ruya istihsali teşvik yoluna, .sokabilmek, yani 
ıbir şey bulmak duranı ima sokacak mıyız, sok
mayacak mıyız? 'Bankayı bir teavün sandığı 
halinde ve Hükümetin elinde buraya koş, şu
raya koş diyecek miyiz"? Bankanın sermayesi 
yok, alacağı var; masraflarını karşılayamıya-
câk duruma getirecek miyiz? İşin çözüm nok
tası budur, arkadaşlar. Şunu, bu vesile ile arz 
edeyim ki, geleceği müstakar ve iktisadi sevi
yeye ulaşan toplumlarda, yani, geçimini sağ
lamış vasatlarda, kredi, daha farzla ekebilme, 
daha fazla istihsal edebilme, alış kabili
yetini hayat standardını yükseltmeye matuf 
olarak kullanılan bir vasıtadır, arkadaşlar. 
Biz, kredi yokluğunu gidermek için yoka kul
lana-kullan a ıbu halde devam ediyoruz. îşin in
ce noktası, kökü buradadır. Bununla şuna arz 
etmek istiyorum, Türk Milletinin istihsal gü
cünü artırmaya müteveccih kredi sistemine güt
mek bizim hedefimizdir. Sonra, şu günden bu
güne gelen kredi sisteminin yerleşen, kötü te
lâkkisini silmek suretiyle, vatandaşı sokak or
tasına silkmek istemiyorum. Ama, lütfedin, 
Ziraat Bankasının hüviyetini, yarın her İşinizi 
yaptıracağınız, her derdinize deva olacağı için 
ileri süreceğiniz müessesenin malî durumunu 
sarsmıyalım arkadaşlar. Komisyonun teklif et
tiği 300 - 5O0 liraya, kadar olan borçların ye-
kûnui 2'62 milyon liradır. 200 lira borcu ola
cak beş taksit 40 lira, 100 lira borcu olacak beş 
taksitte 20 lira. Köylü 20 lira taksit borcu için 
Ziraat Bankasına gelip gidecek tabiî bedava 
gelip gitmiyecek. Ziraat Bankası, bu 20, 30, 40 
liranın tahsili için memurlar çalıştıracak, fiş
ler kesecek, muamele yapacak. Bu yapılan 
muamelenin ve gelip gitmenin karşılığı dahi 
değil, işte onun için, 1963 yılının bahsettiği 
bu İmkân altında, 20, 40, '50, 100 lira taksitlere 
kadar borçları tecile tabi tutmak suretiyle, ban
kanın en lehine olan bir yolda, ona yalnız bu 
fasıldan 300 milyon lira yükletmenin doğru ol-
mıyacağmı, bundan daha iyi imkânların da bu 
'memlekette mevcudolmıyacağını arz etmek 
isterim. 
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&onra arkadaşlar, bu 'borçluların içinde, 'to- I 

İıumluk, yemeklik olarak gönderdiğimiz vilâ
yetlerde bu yardımlardan da istifade edenler I 
var. Allah göstermesin âfet olursa, dolu vıı- I 
rursa, pamuk ekilmezse ne olacak? Ziraat Ban
kasının plasmanlarını daha geçen gün Adana 
bölgesinde 2 ilâ 2,5 milyon yükselttik. Sırf, bu 
vatandaşlara, bu bakımdan yardım edebilmek 
için, borcunu ödeyen, borcuna sadakat göste
ren vatandaşlara tuksidini ödeyen vatandaş
lara, Ziraat [Bankası nisbeti artırmk suretiyle 
yardıma devam etmektedir. Sizler de çok 
iyi bilirsiniz ki ; borca karşı lâkaydiyi telkin, 
adam sende, nasıl olsa -günün birinde bunları 
da sileriz telâkkisi, bu bankanın istikbali ba
kımından hiç de iyi değildir. Bir muhterem 
arkadaşımın; 1930 da başlıyan tecilin neticesi
nin 1955 te lalmdığıııı 1955 te yapılan tecillerin 
de iyi netice vermediğini, bir tatbikatçı ola
rak, köyü gören, bilen insan olarak, söylen
diğine inanıyorum, Bunların tepkilerini dü
şünmek zorundayız. Bu itibarla, muhterem ar
kadaşımızın sualini ümidederim daha şümullü 
olarak cevaplandırmış olalım. Ziraat Ban
kasına, teavün sandığı hüviyetini vermemek, 
mazinin politik oyunlarını tatbik eden bir 
müessese haline sokmamak ve bankayı Türk 
çiftçisinin istihsali artırmaya müteveccih ciddî 
yollarda çalışmasını sağlamayı vabeste, her 
türlü tedbiri elbirliği ile almamızd'a fayda 
olduğu kanaatindeyim. Aksi halde, bu şart
lar altında, bankayı teavün sandığı olmaktan 
kurtaramiayız ve bu kredi anlayışının salim 
bir yola girmesine de imkân ve ihtimal yok
tur, arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. (Bravo sesleri, alkışlar.) 
BAŞKAN — Saym Bakan, bir soru daha 

var. 

MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Efen
dim, bankanın malî durumunun iyi olmadı
ğından bahsedildi. Ayrıca, Sayın Şefik Beyin 
konuşmasında da, bir zamanki, mevzuat dışı ig 
yapıldığından bahsedildi. 

Şimdıi, ben öğrenmek isterim ki, 1962 ydına 
kadar bankanın kâr ve zararları ne durum
dadır? Üzerinde bir genel görüşme açılarak 
bunları enine boyuna incelemek faydalı olur, 
kanaatindeyim. 
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TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ 

(Devamla) — Efendim, bunları ayrıca vere
biliriz aıma, Ziraat Bankasının bültenini teş
rih, onun dertlerine deva bulmak için bir ge
nel görüşme açarsanız, o hususta gayet mü
cehhez gelir ve hepsini öne süreriz. Geçen 
senenin 16 milyon lira, evvelki senenin 6 
milyon lira olduğunu hemen söyliyebilirim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sual
leriniz müzakeresini yaptığımız kanunun met
nine münhasır olmalıdır. 

Buyurun Sayın Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Efendim, gerek Hükümet adına olsun ve ge
rekse şahıslar adına olsun konuşa,n hatipler
den anladığıma göre, bu borçların geriye bı
rakılmaması sebebi olanak, 'bankanın malî 
kaynaklarının zayıf olduğu ileri sürülüyor ve 
bunun plândan alı/nıp ortaya konulduğu söy
leniyor. 

Benim bildiğime göre, plânın üstünde baş
ka bir cümle daha vardır. Bu cümlede der 
ki : «Memleketin malî kaynakları artırılacak
tır.» Orada Ziraat Bankasının da isminden 
bahsedilmektedir. Kanaatimce Plân Kanunu 
Meclisten çıkalı 7 ay oldu. Bu kadar zaman
da Ziraat Bankası kaynaklarının artırılması 
için Hükümet ne gibi tedbirler almıştır? (Ne 
alâkası var, sesleri.) 

BAŞKAN — Sual müzakere ettiğimiz ka
nunla ilgili değildir. Sayın Bakan lütfen ce-

jvap vermeyiniz. 
Şimdi, Sayın Bakan, başka konuşacak bir 

husus kalmadı ise, buyurun efendim. 
Son söz milletvekilinin olması hasebiyle sı

rada bulunan Sayın Sabri Keskin'e söz veriyo
rum. 

Efendim, oyunu kullanmıyan arkadaşımız 
var mı? Varea lütfen acele etsinler. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlar, kanun teklifi
mizin daha önce Yüksek Heyetinizde müza
keresi sırasında mâruzâtta bulunmuş ve bir 
kısım arkadaşlarımla birlikte bir de tadil tak
riri vermiştim. 

Verilen başka takrirlerle birlikte mevzuu 
yeniden ele alan Geçici Komisyon, verilen tak
rirleri iltifata nmzhar bulmıyarak, eski metni 
yeniden huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu haliyle kabul 

ettiğimiz takdirde, kanunun hiçbir yaraya mer
hem omııyacağına bendeniz kaaııi olmaktayım. 
Zira, banka ve kredi kooperatifleri tarafından, 
çiftçimize 1 sene vâde ile verilen çevirme kre
dileri, sene sonunda çiftçilerimiz tarafından 
iktisadi imkânsızlık sebebiyle ödonmiyerek; 
uzun seneler önce bu borçlar babadan oğula 
intikâl ed'en bir miras olarak kalmıştır. Bu 
krediler, artık banka camiasında dahi abon
man kredi olarak isimlendirilmektedir. Bu 
borçlar, köylülerimiz tarafından yekdiğerine 
müteselsil olarak devredilmektedir. Sene so
nunda faizler de bulunan para ile, güya 
borç bankaya ödenmekte ve bir hafta sonra 
Banka müdürünün anlayışına göre, iki üç 
gün sonra tekrar geri alınmaktadır. 

İşte bu muamelede ne borç ödenmekte ve ne
de Bankaca yeniden açılan bir kredi mevcut ol
maktadır. 

Buradaki hadise, borçlu çiftçilerimiz, bir te
feciye ve bir de Bankaya her sene faiz ödemesin
den ibaret kalmaktadır. 

Bu itibarla, aziz arkadaşlarım; köylüyü ve 
Bankayı bu çıkmazdan kurtaralım. Bu da an
cak taksklendirmekle mümkündür. 

Teşkil ettiğiniz Komisyonun raporunda, geç
miş yılların devamlı kurak gitmiş olması ve 
başka iş sahasının da müsait bulunmaması sebe
bi ile bilhassa küçük hububat çiftçilerinin kay
bolan iş gücünü yeniden kazandırmak ve bu su
retle müstahsili teşvik hem istihsalin artmasını 
temin, hem de bu gibilerin borç ödeme imkânı
nı sağlamak üzere kısmî bir taksit lend irme mua
melesine gidilmesinin lüzum ve zaruretine işa
ret etmektedirler. O halde Komisyonca hazırla
nan metnin gayrikâfi olduğunu kabul etmemiz 
icabeder. Zira, ancak vâdesinde ödenmiyerek 
icral takibata tevessül edilmiş, binnetice muae-
celiyet iktisabetmiş borçların taksitlendirilmesi 
muamelesine inhisar ettirilmiştir ki, bu meblâğla
rın bugüne kadar kısmı âzami icra marifetiyle 
tahsil edilmiştir. Takdir edersiniz ki, kanun tek
lif edilip Yüksek Meclise intikal ettiği zamandan 
bugüne kadar, aşağı yukarı bir sene kadar bir za
man geçmiştir. Bu bir sene zarfında, zaten muac
cel iyet iktisabetmiş olan borçlar Banka tarafın
dan takibedilmek suretiyle bunun büyük bir kıs
mı tahsil edilmiş bulunmaktadır. Kanun çıktığı 
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anda Bankaya borçlu olanların borcunun taksit
lendirilmesi bir mâna taşımı ya çaktır. Bir taraf
ta hüsnüniyetle Bankaya olan borcunu faiz ver
mek suretiyle tefeciden temin edip yatıran çift
çimizin borcu taksiti endir ilmezken, diğer tarafta 
suiniyetle borcunu zamanında yatırmamış oban 
ve muazzam bir -kısmını bugüne kadar Banka
nın tahsil edemediği meblâğı oksitlendirmenin 
isabetli olmadığına kaani bulunmaktayım. 

Benim maruzatım; zaten Komisyona havale 
buyurduğunuz takrirde aynı hususu ifade et
miştim; tavan olarak tesbit edilen iki bin lirayı 
gayrikâfi görmekle beraber, bilhassa kanun çık
tığı 'zamanda filhâl Ziraat Bankasına borcu 
olanların, çevirme kredilerinden alınmış bulu
nan bilcümle kredilerin taksitlendimlmesinin 
esas tuitulmasi.nl bilhassa Yüksek Heyetinizin 
takdirlerine arz etmektir. 

Çünkü, (Komisyonun getirdiği metin sureti-
kat iyede çiftçinin derdine merhem olmıyacak-
tır. Esasen bunun muazzam bir kısmı tahsil 
edilmiştir, maddeler geldiği zaman yine bu hu
susları arz etmek için yüksek huzurunuza, çıka
cağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. Kifa
yet önergesi vardır; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kre

di Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendi
rilmesi hakkındaki görüşmelerin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Ordu 
İzzettin Ağaoğlu 

BAŞKAN — Okunan kifayet önergesini oya 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki konuşmalar bu suretle bit
miştir. 

Maddelere geçilmesini oya sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Efendim, bu teklifin ivedilikle 'görüşülmesi 
hususu da Komisyonca teklif edilmektedir. Bu 
hususu oya sunuyorum; kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Daha evvel açık oylarınıza sunulmuş olan Ta
pulama kanun tasarısının oylanmasının neticele
rini okutuyorum. 
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Tapulama kanun tasarısı. Oy sayısı 231, ka

bul. 2215, ret 5, çekinser 1. Meclisimizce kabul edil
miştir. Saat 19,00 a gelmiştir. Yarın 2 Temmuz 
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1^903 Salı günü saat 14,00 de toplanmak üzere 
(Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanış saati: 18,50) 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 

A YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, bilûmum il ve ilçe belediyelerinin 
1958 ilâ 1962 yılları bütçe gelir ve giderlerine 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 

Bekata'nm yazılı cevabı (7/183) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
istirham ederim. 

10 .9 . 1962 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

1. Türkiye'deki il ve ilçelerin belediyeleri
nin 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 yılları mu
hammen bütçe tutarları ile hesabı katilere göre 
tahsilat miktarları »nedir 1 

2. Belediyelerin her birinin âmme hizmeti
ne, yatırımlara ve memur ve müstahdemlere öde
diği miktar ve bunların bütçeleri yekûnunun 
ııisbetlcri nedir? 

3. Belediyelerin her birinin istihdam ettiği 
memur ve ücretliler miktarı »nedir? 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 9.1.1963 
Mah. İd. Gn. Md. 

Şb. Md. 2. D. R. H. 
622 - 402 - 3/599 

Konu: Belediyelerin gelir 
ve giderleri hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
i lgi : 15 . 9 . .1962 tarihli ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7 -183/2969/14789 sa
yılı yazı. 

Bilûmum belediyelerin 1958 ilâ 1962 yıllan 
bütçe gelir ve giderleri hakkında Adana Millet

vekili Kemal Sarıibrahimoğlu tarafından veri
le»:! yazılı soru önergesinde istenen bilgiler ta
mamlanmak üzeredir. 

İllerden gelen bilgiler Bakanlığımızca tev-
hidedildikten sonra taktim kılınacağını arz ede
rim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
İçişleri Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
Mah. İd. Gn. Md. 

Şb. Md. 2. D. Rs. H. 
622 - 402 - 3/12153 

22.6.1963 

Konu: Belediyelerin gelir 
ve giderleri hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 . 9 . 1962 tarihli ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7 - 183/2969/14789 sa
yılı yazı. 

Belediyelerin 1958 ilâ 1962 yıllan bütçe ge
lirleri, giderleri ve personel miktarları hakkın
da Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
tarafından verilen yazılı soru önergesi üzerine 
soru sahibiyle yapılan şifahi temas neticesinde 
il merkezleriyle nüfusu yirmi bin ve daha fazla 
belediyeler tesbit edilerek bunlara ait bilgileri 
havi cetvel (*) ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
İçişleri Bakanı 

Not : 

(*) Cetvelin bir nüshası soru sahibine veril
miştir. Diğer nüshası dosyasında saklanmıştır. 
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2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, İstanbul'da, 27 Mart 1963 tarihinde, 27 Ma
yıs aleyhine tertibedilen niimayi.se geniş çapta 
iştirak eden Yüksek İslâm Enstitüsü ve İmam -
Hatip Okulu, öğrencilerinin bu yola kimin tara
fından sevk edildiklerine dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in yazılı ce
vabı (7/293) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorunum Millî Eğitini Bakan

lığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygılarımla rica. ederim. 

28 . 3.1963 

' Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

27 Mart 1963 tarihinde; İstanbul'da 27 Mayıs 
Devrimi aleyhine bir nümayiş tertibedilmiştir. 

Mezkûr nümayişin karakteristik vasfı ; acık 
foir şekilde 27 Mayıs Devrimi aleyhtarlığı mey
dana vurulma maki a beraber; 

Düşüklerden hükümlü Bayar'm tahliyesin
den sonra Ankara.'da vukua geletı 23 - 24 - 25 -
26 Mart tarihlerindeki nümayişlere karşı bir 
mukabil nümayiş karekteri göstermesi ve eski 
devrin özlemi içinde olanların kendi zihniyetle
rine Bayar'ı Bayraktar hale getirmeleri şeklin
deki Aşikara tertiplilerinin; işbu şekildeki ter
tipleri istanbul'da da, yaratmak istemiş olmala
rıdır. 

Bu tertiplilerin içinde Yüksek islâm Ensti
tüsü ve imam - Hatip Okulu öğrencilerinin ge
niş çapta 'bulundukları ve A. P. organları ile 
teşriki mesai ettikleri, bugünkü gazetelerin ha
vadislerinden öğrenilmiştir. 

1.7.1963 0 : 1 
Cereyan eden hâdise: Açıkça Tedbirler Ka

nununa ve Anayasamızın getirdiği Anayasa ni
zamımıza aykırıdır. 

Her iki müessesenin öğrencileri, bu yola ki
min tarafından sevk edilmişlerdir. Bu iki mü
essesenin içinde Atatürk ye 27 Mayıs aleyhtarı 
mürteci karekterde öğrenciler varsa, bunlar tes-
bit edilip adliyeye verilecekler midir'? 

Her iki müessesenin başında bulunan idare 
âmirlerfcıin mesuliyet durumları ne dereceye ka
dardır? Haklarında ne gibi muamele yapılmış
tır? 

Yazılı .olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

T. O. 
Millî Uğitinı Hakanlığı 27 Haziran 1963 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1306 

Konu : Udirne Milletvekili Fa
hir Giritlipğlu'mm yazılı soru 

. önergesi lık. 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 13 Mayıs 
1963 tarih ve 5 3 3 1 / ^ 0 6 sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kdirne Milletvekili Kahir (iiritlioğlu'nun, 

27 Mart 1963 tarihinde İstanbul'da 27 Mayıs 
aleyhine düze'n-lcıu-m nümayişlere İstanbul Yük
sek İslâm Enstitüsü öğrencileriyle imam - Ha
tip Okulu öğrencilerinin katılmalarına dair 
yazılı soru önergesinin cevabı, ilişikte sunul
muştur. 

(.«ereğini emirlerine arz ederim. 
Dr. ibrahim öfctenı 

Millî Eğitim Bakanı 

27 Mart 1963 tarihinde istanbul'da 27 Ma
yıs Devrimi a-leyhindc yapılan nümayişlere, 
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü öğrencileriy
le İstanbul İmanı - Hatip Okulu öğrencilerinin 
katılmadıkları, gerek sözü geçen okullar mü
dürlüklerinden alnın iki ayrı yazıdan, gerek
se Okul Öğrenci Derneği Başkanlığının bir tel 
yazısından, anlaşılmıştır. 

istanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürlü
ğünün olayla ilgili .15 Mart 1963 tarih ve 520/314 
sayılı yazısından, öğrencilere hitaben, yönet
meliğe aykırı bu gibi gösterilere katılmamala
rı ve siyasi maksatlara âlet olmamaları hak-

Bayar lehine onun temsil ettiği eski iktidar 
lehine tezahürat yapan işbu topluluk kendilerini 
temsil eden bir müesseseyi yani Yeni istanbul 
gazetesini korumak, göreviui de üzerlerine al
makla kasıtlarını daha açık bir şekilde 'ortaya 
koymuşlardır. 

Diğer taraftan Atatürk ilkelerine bağlılık
larını her şekilde ispat eden üniversiteli genç
lerimiz için (Komünistler) diye bağırmışlardır. 
Bu hareketleri ile de, Atatürkçü ve 27 Mayıs 
Devriminin savunucusu zihniyete karşı, bu zih-
aiyeti temsil edenleri halkın gözünden düşür
mek amacı ile komünistler şeklinde vasıflandır
mak küstahlığını göstermişlerdir. 

http://niimayi.se
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kında,, okul müdürlüğünce 26 Mart 1963 tari
hinde bir genel konuşma yapıldığı, öğrencile
rin de bu direktife uyarak, her zaman olduğu 
gibi 27 Mart gününde de normal .şekilde ders
lerine devam ettikleri ve gazetede adı geçen 
2 rıci sınıl' öğrencilerinden Rüstem Bozkan 
hakkında okulca yapılan kovuşturma sonucun
da bu öğrencinin de nümayişlere katılmadığının 
tesbit edildiği öğrenilmiştir. 

Ayrıca, imam - Hatip Müdürlüğü de, 
15 . 5 . 1963 tarih ve 234/386 sayılı yazısında 
nümayişlere bu okuldan hiçbir öğrencinin ka
tılmadığını bildirmiştir. 

Diğer taraftan olayla ilgili olarak Yüksek 
İslâm Enstitüsü öğrenci Derneği de, «bâzı 
gazetelerde, maksatlı olarak, nümayişlere ka
tıldığımız yolunda haberler neşredilmiştir. Iia-
'berler asılsızdır. Okulumuza vte derslerimize de
vam ediyoruz» ifadelerini ihtiva eden, 
28 . III . 1963 tarihli bir tel - yazısı ile durum
ları hakkında bakanlığımıza bilgi vermişler
dir. 

3. - - Eskişehir Milletvekili Aziz Zeylinoğlu'-
nun, 1962 ve 1963 senelerinde fakülte veya yük
sek okullarda kaç talebeye ne miktar ödünç pa
ra verildiğine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/302) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek tahsil gençliğine Millî 'Eğitim Ba
kanlığı Ödünç para verine Umum Müdürlüğün
ce, 19)62 ve H963 senelerinde bu tarihe kadar 
Türkiye'de hangi fakülte veya yüksek okullarda 
kaç talebeye ne miktarlarda para verildiğinin ve 
bu verilmenin hangi esaslar, kıstaslar dâhilinde 
yapıldığının ve bu talebelerin şehir, fakülte ve
ya yüksek okul, sınıf, isim ve soyadlarının bir 
liste halinde Sayın Millî Eğitim Bakanımız ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskişehir Milletvekili 

- - 48 

1 . 7 . 1963 O : 1 
T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 1.004 

Konu : Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli, m Mayıs 1968 tarih ve 
'5450/32024 sayılı yazı: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge
nel Müdürlüğünce yüksek Öğrenimi öğrencileri
ne tahsis edilen kredilerle ilgili yazılı soru öner
gesinin cevabı, ilişikte sunulmus/tur. 

(içreğini emirlerine arz ederini. 
Dr. ibrahim -öktem 
Millî Eğitim Bakanı 

351 sayılı Kanunla kurulmuş olan Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü
dürlüğü, mezkûr kanun ve bu kanuna istinaden 
hazırlanmış, Yönet İhı Kurulu ve Genel Kurulca 
tasvip ve tasdik edilmiş bulunan kredi yönetme
liği gereğince, yeterlik ve ihtiyaçları tesbit edi
len yüksek öğrenim öğrencilerine faizsiz kredi 
vermektedir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
munca, kredi tahsisinde Itatbik edilen usul, üni
versiteler, yüksek okullar, Maliye, Millî Eğitim 
Bakanlıkları ve öğrenci ;mümessillerinden müte
şekkil 7 kişilik Yönetilin Kurulu kararı ile tesbit 
edilmektedir. 

Yönetim Kurulunca tesbit edilen ve Genel 
Müdürlükçe, öğrenim müesseseleri, gazeteler ve 
radyo vasıtasiyle ilân edilen müddet içinde, kre
di isteğinde bulunan öğrenciler hakkında kurum
da şu işlemler yapılmaktadır: 

T - Kredi islteğinde 'bulunan öğrencinin dilek
çesi, önce «Kredi Talep Sicil Defteri» ne kayde
dilmekte ve kredi sıra numarası almaktadır. 

II - Kredi isteği için müracaat müddeti bit-
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tikten sonra, öğrencinin şahsi durumuyla öğre
nimle lilgili durumunu tesfoit etmek üzere, ku
rumca bastırılan matbu formülerle, öğrenim mü
esseselerine gönderilmektedir. 

III - öğrenim müesseselerinden matbu form
ların cevabı geldikten sonra, öğrencinin beyan
namesindeki bilgiler ile birleştirilerek, bütün 
müracaatlar listelere dökülmektedir. 

Kredi yönetmeliğinin 10 ncu maddesine gö
re, öğrencinin beyanına önceden itibar olunur. 
İhtiyaç durumu bu beyanlardan tesbit edilmek
tedir. Yeterlik durumu 4a öğrenim müessesele
rinden alındıktan sonra, her ikisi birleştirilerek 
puvanlaştırılmakta ve ayrılmış 'bulunan konten
jan nisibetinde ismen tahsisler yapılmaktadır. 

İhtiyacın puvanlaştırılmasında şu kıstaslar 
esas alınmaktadır: 

A)' Aile reisinin aylık ıgeldri, 
B) Aile reisinin aylık gelire ilâveten geliri 

olup olmadığı, 
C> Ailede başka çalışan olup olmadığı, var

sa aylık gelir miktarı, 
D) Aile reisinin bakmakta olduğu fert sa

yısı, 
E) Orta öğrenimdeki çocuk sayısı, 
F) Yüksek öğrenimdeki çocuk sayısı, 
ıC-f) Yüksek öğrenimdeki çocuğun, ailesinin 

yanında veya dışında tahsile devam edişi, 
tH) Ailenin kira verip vermediği, 
I) Oturdukları evden başka gayrimenkulu 

olup olmadığı. 
Bütün bunlar puvanlaştırıldıktan sonra, ay

rıca yeterliğe de puvan verilmekte, böylece öğ
rencilerin ihtiyaç ve yeterlik bakımından durum-

1. 7 .1968 O : 1 
lan tesbit 'edilmiş olmakta ve bu öğrencilerden 
en düşük puvana sahibolanlar, sırasiyle, kon
tenjan nisbetinde krediye hak kazanmaktadır
lar. 

öğrencinin beyanma ve öğrenim müessesele
rinden gelen bilgilere -göre tahsis yapıldıktan 
sonra, öğrenci beyanlarının doğruluk derecesi, 
mahallî emniyet makamlarından tahkik edil
mektedir. Bu tahkik sonunda yalan beyanda 
bulunduğu tebeyyün eden öğrencilerin, kredile
ri derhal kesilmekte ve haklarında icrai ve adli 
takibat yapılmaktadır. 

İkinci devre kredileri için, müracaat müdde
tinin son günü olan 10 . 12 . 1962 tarihine ka
dar, kuruma 5 995 öğrenci müracaat etmiş olup, 
yönetim kurulu bunlardan 2 347 sine kredi ve
rilebileceğini tesbit etmiştir. Halen bütün öğre
nim müesseselerine tahsisler yapılmış bulunmak-
(tadır. 

196£ yılından (Birinci devre) 1 700, 1963 yı
lından (İkinci devre) 2 347 olmak üzere, ceman 
4 047 öğrenci, kurumdan kredi almaktadır. Ay
lık 250 TL., senelik 3 000 TL. üzerinden, 4 047 
öğrenci için bir senelik ödeme miktarı, tahmi
nen 112 000 000 TL. tutmaktadır. 

Kredi almağa hak kazanan öğrencilerden 
burslu olanlar, çalışıp da, aylık geliri verilebi
lecek kredinin % 75 inden fazla olanlar, vazge
çenler veya yapılan emniyet tahkikatı netice
sinde yalan beyanda bulunduğu sabit olanların 
iptal edilen kredileri yerine, -her öğrenim mües
sesesinden iptal edilen kredi kadar- yeni tahsis
ler yapılmasına başlanılmıştır. 
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öğrenim müessesesinin adı 

B 

Ankara 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
Fetı - Edebiyat Fakültesi 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi idari İlimler 
Fakültesi 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Ankara Erkek Teknik öğretmen Okulu 
Ankara Sağlık Bilimleri Y. Hem. Ok. 

Erzurum 
Ziraat Fakültesi 
Fen - Edebiyat Fakültesi 
Eğitim Enstitüsü 

İzmir 
Fen Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Eğitim Enstitüsü 

Eskişehir İkt. ve Ti. İl. Aka. 
Bursa Eğitim Enstitüsü 
Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 
Konya Yüksek İslâm Enstitüsü 
İzmir Yüksek Hemşire Okulu 

İstanbul 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

105 1.7.1963 0 
1962 Birinci devre 

:1 
Kontenjan Kredi alanlar 1 

143 
3 
60 
249 
6 
29 
29 
6 
21 

5 

9 

20 

6 
139 
16 
3 

744 

12 
5 
5 

22 

1 . 
14 
7 
78 
4 

104 
33 
1 

175 
149 

133 
2 
53 
213 
3 
22 
19 
3 
18 

5 

7 

17 

5 
108 
8 
3 

619 

11 
5 
5 

21 

1 
12 
4 
51 
3 

71 
23 
1 

138 
320 

1963 İkinci devre 
tahsil edilen kontenjan 

234 
15 
60 
259 
20 
41 
27 
4 
18 

6 

5 

21 

6 
120 
11 
6 + 1 

853 + 1 == 854 

38 
12 
5 

55 

6 
14 
9 
55 
3 

87 
37 
4 
5 
10 
4 

137 
100 

50 
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1962 Birinci devre 1963 İkinci devre 

öğrenim müessesesinin adi Kontenjan Kredi alanlar tahsil edilen kontenjan 

Hukuk Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Tıp Fakültesi 

IstaLıbul t ekn ik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 

İstanbul Îkt. ve Tic. İlimler Akademisi 
Güzel Sanatlar Akademisi 
Yüksek İslâm Enstitüsü 
Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu. 
Gazetecilik Enstitüsü 
Robert Kolej 
1. T, Ü. Maçka Teknik Okulu 
Diş Hekimliği Okulu 
M. E. B. Yıldız Teknik Okulu 
Eczacı Okulu 
Akşam Teknik Okulu (Yıldız) 

Genel toplam 
İki devre toplamı 

171 
36 
19 
15 . 

625 

5İ 
40 
21 
51 
15 

178 . 

41 
18 
4 

15 
1 
1 

100 
10 

100 
20 
13 

323 
2 030 

İ57 
20 
İ& 
60 

519 

49 
35 
19 
47 
12 

162 

32 
14 
—. 
10 

1 
1 

93 
10 
93 
18 
12 

284 
1 700 

254 
85 
18 
85 

#79 

65 
45 
31 
55 
25 

221 

37 
20 
4 

11 
3 
5 

108 
24 

112 
35 
32 

391 
2 347 
4 047 

- M -
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14 . 5 . 1963 

4. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'-
nun, astsubayların terfi, kıdem, tazminat ve ek 
görev ücretlerine dair soru önergesi ve MUM Sa
vunma Bakam İlhamı Sancar'm yazılı cevabı 
(7/303) 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

îzmir Milletvekili 
Necip Mirkelâmoğlu 

1. 1950 yılından sonra orduya girmiş olan 
astsubayların, nasp tarihleri ne olursa olsun 
terfileri 5802 sayılı Kanun hükümlerine göre 
o yılın 30 Ağustosunda yapılmaktadır. Halbu
ki 1950 yılından evvel orduyo girmiş olanlar 
nasp tarihlerinde terfi etmektedirler. Bu yüz
den 1950 den sonra orduya katılmış olanların 
terfi kayıpları olmaktadır. Bu farklı durumu 
ortadan kaldıracak ve terfi 'durumlarım nasp 
tarihlerine bağlıyacak bir çalışma yapılmakta 
mıdır ?. 

2. 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra bütün 
subaylarımızla birer yıl kıdem verilmiş olması
na rağmen !bu hak astsubaylarımızla tanınma
mıştır. Bu hususta Bakanlığınızın düşüncesi 
nedir? 

3. Kıdemli başçavuşlara em ireri tazminatı 
adı altında münasip bir para verilmesi düşü
nülmekte midir'?. 

4. Subaylarımızın Harb Okulunda geçen iki 
senelerinin fiilî 'hizmetlerinden sayılması gibi 
astsubayların da, astsubay adaylığında geçen 
6 aylarının ve onbaşılıkta geçen bir buçuk yıl
larının fiilî hizmetlerine ilâve olunması hakkın
da Bakanlığınızın fikri nedir?. 

5. Astsubaylardan 'öğretmen olarak vazife 
görenlere ders tazminatının verilmesi düşünül
mekte midir?. 

6. Askerî fabrika ve atelyelerde çalışan 
subay ve erlere verilen ihtisas yevmiyesinin 
astsubaylara da verilmesi düşünülmekte midir?. 

7. Gemilerde görev falan astsubaylara ka
zandan' yemek çılkarmak usulünün yeniden ih
yası düşünülmekte midir?. 

8. Halen astsubaylar ancak 80 lira asli 
•maaşa kadar yükselebilmektedirler. Bu sebep
le en istifade edilebilir çağında olan astsutoay-

1.1-. İ96â 6 : 1 
lar ordudan ayrılmaktadır. Bunun önüne geç
mek için astsubaylara 100 liraya kadar asli maaş 
imkânının tanınması konusunda Bakanlığını
zın bir düşüncesi var mıdır?. 

9. Makinacı subaylarımıza verilmekte olan 
mühendislik tazminatının makinacı astsubaylara 
da teşmili doğru olmaz mı?. 

10. Astsubaylar en az ortaokul imezunii 
bulunduklarına göre subaylığa geçiş imtihanla
rında tekrar ortakul son sınıf derslerinden sı
nava, tabi tutulmalarının sebebi nedir?. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Müsteşarlığı 24 Haziran 1963 
Ankara 

Kanun : 396 - 63 

Konu : Astsubaylara, ait yazılı 
soru önergesi ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 5 . 1963 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/303, 5506/32250 sayılı yazlarına. 
İzmir Milletvekili Necip Mirkelâoğlu'nun 

astsubayların terfi, kıdem, tazminat ve ek gö
rev ücretlerine - dair Bakanlığımıza yönelttikle
ri yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
llhami Sancar 

Millî Savunma Bakanı 

Astsubayların terfi, kıdem ve ek görev üc
retlerine dair İzmir t Milletvekili Necip Mirke
lâmoğlu tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ya
zılı soru önergesinin, cevapları: 

1. Astsubayların mülga 3779 sayılı Kanun 
gereğince her rütbede 4 yıl olan en az bekleme 
süreleri 5619 sayılı Kanunla 3 yıla indirilmiş 
ve 5802 sayılı Kanunla da terfileri 30 Ağustos 
tarihinde yapılması sağlanmıştır. 5300 sayılı 
Kanunla. 5802 sayılı Kanunun neşri (5.7.1951) 
tarihinde üstçavuş ve daha üst rütbede olan
ların terfilerinin, 3779 sayılı Kanunla ikmal 
etmiş oldukları bekleme süreleri dikkate alına
rak daha fazla mağdur edilmemeleri için 30 
Ağustos tarihine bırakılmıyarak bekleme süre
lerinin tamamladıkları tarihlerde, 6.7.1951 tari
hinde çavuş olanlarla daha sonra çavuş nasbe-
dilenlerin 30 Ağustos tarihinde yapılması esa-

— 82 — 
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sı konulmuştur. Astsubayların temel kursların
dan mezuniyetleri Haziran, Ağustos aylarına 
raslamakta olduğundan bâzı devrelerin bir defa
ya mahsus olarak birkaç aylık bir kayıplarına 
mukabil terfilerin 30 Ağustosta yapılmasının 
bir anane haline getirildiği gibi aynı zamanda 
terfi yapılmak suretiyle şahıslara beraber se
vinme ve idareye de terfi işlerinde kolaylık sağ
lanmıştır. 

Nitekim fakülte mezunu subayların da muh
telif tarihlerde mezun olmalarına rağmen ter
fileri 4273 sayılı Terfi Kanunu gereğince 30 
Ağustos tarihinde yapılmaktadır. 

Bâzı devrelerin bir defaya mahsus olarak bir
kaç aylık kayıplarını önlemek maksadiyle ter
filerin 30 Ağustosta yapılması ananesini sars
maya matuf bir değişiklik düşünülmemektedir. 

2. 4278 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus 
Terfi Kanunu ile en az bekleme süreleri asteğ
menlikte 6 ay, teğmenlikte 3 yıl olarak tesbit 
edilmiş ve 17 nci madde ile de terfilerin 30 
Ağustosta yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu 
sebeple subaylar teğmenlikte 3 yıl olan en az 
bekleme süresinden 6 - 11 ay fazla beklemek su
retiyle üsteğmenliğe terfi ettirilmişlerdir. 7140 
sayılı Kanunun neşri ile günü gününe terfi im
kânı verilmesi üzerine Danıştayda dâva açmak 
suretiyle bu süreleri geri almışlar ve bunun ne
ticesi olarak Orduda terfiler karmakarışık, 
içinden çıkılmaz bir hal almış ve terfilerin 
30 Ağustosta yapılma ananesi yok edilme tehli
kesi ile karşıkarşıya getirilmiştir. Bunu önle
mek maksadiyle subaylaraj teğmenlikte fazla 
bekledikleri süreyi 1 yıla tamamlamak için 1 - 6 
ay arasında değişen ilâve bir kıdem verilmek 
suretiyle nasıp tarihlerinin bir önceki 30 Ağus
tosa götürülmesini temin için 27 Mayıs İnkılâ
bından önce hazırlanan kanun tasarısındaki hu
suslar 28 Mayıs 1960 tarihinde M. B. K. tara
fından bir kararname şeklinde yayınlanmıştır. 

Binaenaleyh bu, 27 Mayıs İnkılâbından mü
tevellit bir atıfet olmayıp kaybolmuş bir hakkın 
iadesi ile sarsılmış olan 30 Ağustos ananesini 
sağlamlaştırmış ve idareye terfide beraberlik 
ve kolaylık sağlamıştır. 

Bu kararın astsubaylara da teşmilini gerek
tirecek ve yukarda izah edilen sebepler mevcut 
değildir. 

3. Subaya hizmet eri verilmesinin çok eski 
bir mazisi vardır. Subayın ananeleşen bu hak-
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ki 11 Mart 1338 tarih ve 203 sayılı Kanunla 
kanunlaştırılmıştır. Dünya ordularında da biz
deki gibi sadece teğmenden maraşala kadar 
olan subaylara verilen ve asteğmen rütbesin^eki 
subaylara dahi tanınmıyan bu hakkın astsubay 
kıdemli başçavuşlara teşmili suretiyle hizmet 
eri veya karşılığında tazminat verilmesi uygun 
görülmemektedir. 

4. Astsubayların, temel kurslarında aday 
olarak geçen 6 aylık ve onbaşılıkta geçen birbu-
çuk ceman iki yıllarının emeklilik müddetinden 
sayılması uygun mütalâa edilmekte ise de; 

a) Temel kurslarında geçen süre içinde 18 
yaşından küçük olmaları, 

b) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1950 tarihin
den beri fakültelerde okuyan askerî öğrencile
rin fakültede geçen süreleri emeklilik süresin
den sayılmamaktadır. 1 Ocak 1950 den önce 
olduğu gibi bu sürelerin emeklilik hizmetinden 
sayılması için hazırlanmış olan kanun tasarısı 
Maliye Bakanlığınca uygun mütalâa edilmedi
ğinden T. B. M. M. ne gönderilememiştir. 

Bu sebeplerden dolayı bu husus mümkün ol
mamaktadır. 

5. öğretmen olarak görevlendirilen astsu
baylar hakkında da 5044 sayılı Kanunun hü
kümlerinin uygulanması uygun mütalâa edil
mektedir. 

6. Askerî Fabrikalarda, bilûmum askerî sa
bit ve seyyar tamirhane ve atelyelerde çalışan 
mütehassıs subaylardan, fabrika, tamirhane ve 
atelye müdürlüğü, mühendislik, kimyagerlik, 
fen ve işletme müdürlükleri, mütehassıs şeflik 
gibi teknik ve ihtisas vazifelerinde bilfiil görev
li subaylara, 4688 sayılı «Askerî fabrikalarla 
askerî atelye ve müesseselerde çalışan mütehas
sıs subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi» hak
kındaki Kanunla ihtisas yevmiyesi verilmekte
dir. Sadece işletme müdürlüğü, atelye müdürlü
ğü, mütehassıs şeflik, kimyagerlik, mühendislik 
gibi mesuliyet ve ihtisas mevkilerinde bilfiil gö
revli bulunan «subay» lara verilen bu yevmiye
nin, meslek ve branşları ile ilgili hizmetler icabı 
mesuliyet kademeleri dışında, çalışan astsubay
lara da verilmesi uygun mütalâa edilmemekte
dir. 

7. Gemilerde görevli subay ve astsubayla
rın kazandan iaşe edilmeleri hakkında bir ka
nun tasarısı Bakanlığımızca hazırlanmalçtadır. 
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8. Üvveİce astsubaylar baremin 7 nci de

recesi olatı 60 asli maaşa kadar yükselmekte 
iken 262 sayılı Kanun ile 1961 den beri baremin 
5 nci derecesi olan 80 asli maaşa kadar yüksel
melerine imkân sağlanmıştır. Tahsil durumla
rı itibariyle ve bilhassa astsubaylıktan subay
lığa geçenlerin kıdemli Yzb. rütbesi karşılığı ba
remin 4 ncü derecesi 90 asli maaştan daha yu
karı rütbe ve barem derecelerine kanunen yük-
selememeleri sebebiyle astsubayların 3 ncü ba
rem derecesi 100 asli maaşa kadar yükselme
lerine kanutıen imkân görülememektedir; 

9. Makina subaylarına verilen mühendislik 
tazminatı, bu subayların tahsil derecelerinin 
mühendis olduğunun Teknik Üniversitesi sena
tosunca kabulü dolayısiyle 4335 sayılı Kanuna 
istinaden verilmektedir. 

Makina Astsubaylarının mühendislik statü
sünde bulunmamaları ve tahsil durumları itiba
riyle bu kanun hükümlerinden faydalanmaları
na imkân görülememektedir. 

10. Subaylığa geçecek olan astsubayların 
bu geçişlerinde tabi tutulacakları seçim imtihan
ları astsubay Kanunun 28 nci maddesi (e) 
fıkrası gereğince, astsubay yönetmeliğinin 18 
nci maddesince düzenlenmiştir. Buna göre, sı
nıf ve teknisyen astsubayların, subaylığa geçiş
lerinde askerlik ve meslek bilgisinden ayrı ola
rak kültür dersi olan Türkçe, matematik, fizik, 
tarih ve coğrafya derslerinden orta okul bitir

me imtihanları esaslarına göre düzenlenecek 
sorulardan imtihaı-k. edileceğini amirdir. Seçme 
imtihanlarının gayesi muayyen bir seviyeyi tes-
bit olduğuna, subaylığın liseden sonra -Ha rbiye-
yi bitirerek kazanılabildiğine ve 97 sayılı Ka
nundan sonra sadece Üniversite ve yüksek 
okul mezunları yedek subay olabildiklerine gö
re, astsubaylara orta okul bitirme imtihanları 
çerçevesinde ve sadece beş dersten imtihana 
tâbi tutulduktan sonra subay olma imkânının 
tanınması, astsubayların lehine konulmuş bir 
hüküm olmaktadır. 

,5. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ili Serik ilçesi ve köylerinde vukubulan 
dolu âfetinden zarar görenlere ne gibi yardımlar 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Mehmet İznıen'in yazılı cevabı (7/307) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın sayın Tarım Bakanın-
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ca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

L 15 M.ayış Çarşamba günü Antalya ve 
Serik kazalarında vukubulan ve Siklet Merkezi 
ile Serik Merkez Eminceler, Karadayı, Çumalı, 
Kürüs, Dikmen, Kadriye, Taşlık, JZıpcıklı, Bur-
mancı ve Kaya Burnu, Boğazak köylerinde bü
yük hasar yapan dolu âfeti sonunda her köyde 
tesbit edilen zarar miktarı ile zarara uğrayan 
mahsuller ne kadardır? 

2. Bu dolu âfeti ikarşısmda Hükümetçe ne 
tedbir alınmıştır? Çiftçiye âcil olarak ne yar
dımda bulunulmuştur? Ne gibi yardımlar düşü
nülmektedir ? 

3. Bu konuda Ziraat Bankasınca takip edi
len hareket ve verilen bir karar var mıdır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 25 . 6 . J963 
Ziraat İş. Gn. Md. 

Şb. Md: 13-09-002 1278/552-49807 

Konu : Antalya Milletvekili İh
san Ataöv'ün 20 . 5 . 1963 gün
lü yazılı sorusu Hk •. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü sözlü 25 . 5 . 1963 gün ve 7/307 5535-32371 
sayılı buyuruklarmıza: 

Anltalya Valiliğinden özel Kalem sözü ile 
alınan 16, 17 . 5 . 1963 gün ve 163, 946 sayı
lı telsiz yazılarında: 

15 . 5 . 1963 tarihinde Serik bölgesine dü
şen ve 10 Dakika devam eden şiddetli do
ludan 10'köyde 2 600 dekar sebze, 13 000 de
kar pamuk, 9 000 dekar hububat, 2 900 dekar 
bostan, 316 dekar narenciye mahsûlünün hasa
na uğradığı, zarar yekûnunun tahminen 
3 750 000 lira olduğu, durum heyetler mari
fetiyle tesbit ettirilmekte olup neticeden ayrı
ca malûmat verileceği bildirilmiştir. 

Âcil tedbir olarak Serik ilçesine 5254 sa
yılı Kanun gereğince 1963 yazlığı olarak 100 
ton pamuk tohumluğu yardımı yapılmıştır. 

İl ihtiyaç komisyonu karariyle 1963 güzlü
ğü için aynı kanun hükümlerine göre hububat 
tohumluğu yardımı yapılması istendiği tak
dirde bu talep de karşılanacaktır.. 

- 5 4 _ 
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Yağmur ve doludan mahsulleri zarar gö

ren müstahsıllara yeniden istihsalde bulunma
larına imkân vermek üzere mevcut borçlanan 
ilâveten, pamuk mahsulü için dekar başına âza
mi 30 liralık ikraz birimi ve 7 500 liralık şahıs 
haddi, diğer mahsuller için de bu mahsullerin 
ikraz birimlerinin ve şahıs hadlerinin % 50 
sine kadar munzam kredi açabilecekleri hu
susunda Antalya ve Serik Ziraat bankalanna 
talimat verilmiş ve bu maksatla Antalya şube
sinin normal zirai plasmanı 500 000 lira Se
rik Ajansının plasmanı da 350 000 lira artı
rılmış (T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğünün 12 . 6 . 1963 gün ve Z. K. 107323/128 
sayılı cevabi yazı) bulunmaktadır. 

Ayrıca âfete mâruz çiftçilerin banka borç
larının tecil edimesi hususu" Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğüne ve iPe yazılmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Mehmet İzmen 
Tarım Bakanı 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bayilerde bulunamıyan av barutları, 65 mili
metrelik 12, 16, 24 kalibre kovanlar ve kap
sülün temini hususunda ne düşünüldüğüne 
dair soru önergesi, ve Gümrük ve Tekel Ba
kam Orhan öztrak ile Sanayi Bakam Fethi 
Çelikbaşhn yazılı cevaplan (7/316) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Gümrük ve 

İnhisarlar Vekili ve Sanayi Vekili tarafından 
cevaplandırılmasını s&ygfyle rica ederim, 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : Son zamanlarda bayilerde av barut
ları 65 mm. lik 12, 16, 24 kalibre kovanlar ve 
kapsül bulunmaz olmuştur. (Bir taraftan av 
mevsiminin yakınlaşması), bir taraftan toprak 
ürünlerinin zararlı hayvanlardan korunması, 
bir taraftan Millî Atış Takımımızın dış temas
lara hazırlanması bakımından bu halin mah
zurları ortadadır. 

Barut, kovan, kapsül ve saçma gibi belli 
başlıları M. K. E. Kurumu tarafından yapıl
maktadır. 

Bu durum karşısında acele olarak ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir. Gerek kar
ton gerekse plâstik maddelerden kapsül yap
mak istiyenlere kapsül tahsisi yapmak imkânı 
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i üzerindo düşünülmekte midir? Veya müteşeb

bisler tarafından yapılacak karton ve plâs
tik kovanlarda kullanılmak üzere bir mik
tar 5,5, 6,45 kapalı ve Remington tipi kapsül 
ithaline imkân verilmesi düşünülmekte mi
dir? Böylece bir yerli sanayi kolunun ku
rulmasına yeni i§ sahaları açılmasına imkân 
vermez mi? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 12 . 6 . 1963 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği 3108 

Konu : İstanbul Milletvekili Re
şit tTlker'in yazılı soru öner
gesi hakkıhdav 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 

8 . 6 . 1963 günlü 7/316 - 5663/33340 sayılı 
yazmış. 

Bayilerde bıüunmıyan av barutları, 65 mm. 
lik 12, 16, 24 kalibre kovan ve kapsülün te
mini hususunda düşünülen tedbirler hakkın
da İstanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi tetkik edil
miş ve bu hususta hazırlanan cevap ilişik ola
rak sunulmuştur. 

I Arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Orhan öztrak 

Bayilerde av barutu ve 65 mm. lik 12, 16, 
24 kalibrelik kovan veya kapsülün bulunmudı-
ğ-mdan, temimi için ne gibi tedbirlerin düşünül
düğü hakkındaki Öl . 5 . 1963 günlü yazılı soru 
önergesi tetkik edilmiştir. 

Malûmları olduğu üzere barut ve patla
yıcı maddeler, silâh ve teferruatı ile av malze
mesi 9 . 5 . 1955 günlü 6551 sayılı Kanunla Te-

- kel ınevzuundan çıkarılmış bulnmaktadır. 
Bu itibarla patlayıcı maddelerin, bu me-

yanda av barutları ile kovan ve kapsüllerin 
imal ve sutışı ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
ilgisi mevcut değildir. 

Bu maddelerin imal ve satışı Makina Kimya 
Endüstrisi Kurumu tarafından yapılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

I . Oh&n öztrak 

5 6 -
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T. C. | 

Sanayi Bakanlığı 28 . 6 .1963 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 11/211 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 6 . 1963 tarih, 7/316 - 5663/33340 sa

yılı yazınız : 
Bayilerde bulunmıyan av barutu, kovan ve 

kapsülün temini hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İstanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından 
verilen yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bayiler
le bıüunmıyan av barutu, kovan ve kapsülün 
temini hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı 
sorusu hakkında Sanayi Bakanlığı cevabı : 

Soru : Son zamanlarda bayilerde av barut
ları 65 mnı.lik 12, 16, 24 kalibre kovanlar ve 
kapsül bulunmaz olmuştur. Bir taraftan . av 
mevsiminin yakınlaşması, bir taraftan toprak 
ürünlerinin zararlı hayvanlardan korunması, 
bir taraftan Millî Ateş takımımızın dış temas
lara hazırlanması bakımından bu halin mahzur
ları ortadadır. 

Barut, kovan, kapsül ve saçma gibi belli 
başlıları M.K.E. Kurumu tarafından yapılmak
tadır. 

Bu durum karşısında acele olarak ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir. Gerek karton gerek
se plâstik maddelerden kapsül yapmak istiyen-
lere kapsül tahsisi yapmak imkânı üzerinde dü
şünülmekte midir? Veya müteşebbisler tarafın
dan yapılacak karton ve plâstik kovanlarda 
kullanılmak üzere bir miktar 5,5 6,45 kapalı ve 
Remington tipi kapsül ithaline imkân verilmesi 
düşünülmekte midir? Böylece bir yerli sanayi 
kolunun kurulmasına yeni iş sahaları açılması
na imkân veremez mi ? 

Cevap : Bayilerde av mevsiminin hitamın
dan evvel barut, kapsül ve kovan sıkıntısı çe
kilmesinin sebebi, iki senelik bir yasaktan sonra 
av silâhlarının birdenbire serbest bırakılması ve 
talebin çok fazla artmış olmasıdır. Filhakika 
maruz sebepler dolayısiyle mezkûr maddelere 
olan talep, av silâhlarının yasak edilmesinden 
evvelki zamana nazaran çok artmış ve bir sene i 
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evveline kıyasla üç mislini geçmiş bulunmak
tadır. 

Basit bir imalât olmaktan ziyade bir çok 
çeşitli sinaî dalları ilgilendiren ve sonunda ha
yat tehlikesi bahis konusu olan bu imalâtın 
ancak ehil ve tam kifayetli ellerde bulunması 
zaruridir. 

Makin a ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
yıllık kapasitesi bu husustaki bütün talepleri 
karşılamaya müsaittir. Ve önümüzdeki av mev
siminde bu taleplerin karşılanması için Kurum 
gereken her türlü tedbiri almaktadır. 

7. — Zonguldak Milletvekili Mehmet \Ali 
Pestilci'nin, maden mühendisi diploması almış 
olanlar için maden hittsas şubesi açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi <ve 
Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in yazılı 
cevabı (7/317) 

28 . 5 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestildi 

•Milli Eğitim Bakanlığının 1969 da tatbike 
koyduğu İstanbul Teknik Okulu İhtisas Yönet
meliği gereğince, maden ihtisas bölümünün bu
güne kadar ihdas edilmemesinin ve bu meslek 
erfoabma farklı muamelenin reva görülmesi se
bepleri nelerdir ? 

Mühendislik formasyonu veren bir müessese
den maden mühendisi diploması almış olanların 
mesleklerinde ileri bir eğitim görmelerini sağla
mak amacıyla maden ihtisas şubesinin açılması 
Bakanlıkça düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 27 . 6 . 1963 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1305 

Konu : Zonguldak Milletvekili M. 
Ali Pestilci'nin yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestil

ci'nin İstanbul Teknik Okulunda Maden İhtisas 
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Şubesinin açılmasına dair yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
I. öktem 

Millî Eğitim Bakanı 

Yüksek mühendis • veya yüksek mimar yetiş
tirilmek üzere istanbul Yüdız Teknik Okulu 
bünyesi içinde 1959 - 1960 öğretim yılında, öğre
tim süresi bir yıl olan bir ihtisas bölümü faaliye
te geçirilmiştir. 

Bu ihtisas bölümü, okulda mevcut mühendis 
yetiştiren dallan ihtiva etmektedir. Maden mü
hendisliği şubesi ve bu şube için gerekli öğretim 
elemanı ve tesisleri "bulunmıyan bu okulda, ma
den mühendisleri için ihtisas bölümünün açıl
masına imkân görülememektedir. 

Ayrıca, istanbul Teknik Üniversitesinde Ma
den Fakültesi ve bu Üniversiteye bağlı Maçka 
Teknik Okulunda Madem Şubesi mevcudoldu-
ğundan, Yıldız Teknik Okulunda da Maden Mü
hendisliği Şubesinin ve ihtisas Bölümünün açıl
masına lüzum görülmemektedir. 

Ancak, Zonguldak'ta* kurulacak Teknik Oku-
lun4a, mahallî özellikler dikkate alınarak bir 
Maden Şubesi açılması kararlaştırılmıştır. 

8. — Adıyaman Milletvekili Ali Turanlı'ntn, 
Adıyaman Orman İşletmesi Müdürlüğü Bakım 
Memurunun hangi sebeple görevinden çıkarıldı
ğına dair soru önergesi ve Tarım İBakanı Meh
met tzmen'in yazılı cevabı (7/320) 

14 . 6 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Sayın Tarım Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Adıyaman (Milletvekili 
Ali Turanlı 

Adıyaman Orman işletme Müdürlüğünde Ba
kım Memuru iken işinden çıkarılan Abuzer 
Bozkurt, hangi sebeple vazifesinden çıkarılmış
tır? 

28 Haziran 1963 
T. C. 

Tarım Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü 

Şubesi : Zatiş. 
H. No. : 15005 - Ks. 7 

U. No. : H. K. 551/661 

Konu : Yazılı soru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 18 . 6 . 1963 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Md. 7/320-5789/34778 sayılı ya
zı. 

Adıyaman Devlet Orman işletmesi Müdür
lüğü Muhafaza memuru Abuzer Bozkurt'un, 

* 
hangi sebeplerle vazifesinden çıkarıldığına 
dair Adıyaman Milletvekili Ali Turanlı'nm 
yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet tetkik 
olundu. 

Adıyaman Orman işletme Müdürlüğünde 
muhafaza memuru olarak çalışmış bulunan 
Abuzer Bozkurt 1 . 7 . 1960 tarihinde vazife
sinden istifa etmiş ve işletmesi Müdürlüğün
ce istifası kabul edilmiştir. 

Bakanlığımız müfettişlerinden müteşekkil 
tahkik heyetinin bu sırada Adıyaman işlet
mesinde yaptığı tahkikat neticesi tanzim et
tiği 8 . 7 . 1960 tarihli raporda, diğer bâzı 
memurlar meyanmda Abuzer Bozkurt'unda 
işine son verilmesi teklif edilmiş olduğundan 
mumaileyhin tekrar vazifeye alınması hak
kındaki müracaatleri üzerine her hangi bir iş
lem yapılamamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Izmen 
Tarım Bakanı 

Netice : 
Hulâsa ve ımütalâa bölümünde özlüce be. 

lirtildıği üzere, orman işletmesi ve döner ser
maye talimatnamesi 5 nci maddesi (c) fıkra
sı gereğince usule aykırı olarak tâyini yapı
lan memur ve mütahdemlerin işletme perso
nel ihtiyacı göz önünde bulundurulmadan tâ
yin edildikleri, bu mıntakada işsiz olup tür-
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lü yollarla eski Ziraat Vekili Nedim ökmen'e 
başvurularak işletme müd. kadrosuna alman 
Mahmut Öeal, Mahmut Bozikurt, Abuzer Boz-
kurt, Hüseyin Şahin, Mehmet Çilek, Süleyman 
Tabak, Osman Demir, Abdullah Turanlı, Dur
muş Işıklı, Mehmet Uzdiyen, Hacı Ömer Atalay, 
Hacı Erkmen, Mustafa özdemir'in usulüne uy
gun olarak işlerine son verilmesi ve bu ihbar ko-

1.7.1963 0 : 1 
nusu sebebiyle Adıyaman İşletme Müdürlüğü 
memurlarının sorumlu hallerinin bulunma
dığı kanaat ve neticesine varılmıştır. 

Not : Bakanlık Müfettişlerinden Hasan Gür-
san Başkanlığındaki tahkik heyeti tarafından 
tanzim edilen 8 . 7 . 1960 tarih ve 4 sayılı basit 
rapordan bu rapor • Teftiş Şubesi Müdürlü
ğünün 13121-7 sayılı dosyasındadır. 
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Tapulama kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı ıkaou'1 edilmiştir.; 

450, 
231 
225 

5 
1 

210 
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ADANA 
Ali Boadoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
CavitOral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem' özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
İbrahim Imirzahoğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva » 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
Naami Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Fennî Is'limyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Aihıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çoibanoğlu 
İsmail Ertan 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlü 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemaleılar 
Seyfl Oıtürk 

Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY , 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Suphi Baykaım 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
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İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

IZMlR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Baıkşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kür§at 
Necip Mirfcölâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
AH özdikmenli 

KAYSERİ 
A'bdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Piliz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 
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KOCAELİ 

Nihat Erim 
KONYA 

Selçuk Aytan 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erkek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin A'kyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya özka» 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Tal&t Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 
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MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Sadi Pehlîvanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Güner 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu t 

Cemil Karahan 
Plaşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

Ahmet Kangal 
Güner Sansözer 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğhı 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğhı 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Musliıh Görentaş 
Şükrü Kösereiooğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğkı 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğiu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğln 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

BALIKESİR 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

[Reddedenler] 
GİRESUN 

İbrahim Etem Kılıçoğlu 
İSPARTA 

Ali îhsan Balım 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

[Çekinser] 

İÇEL 
İhsan önal 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
Ahmet K&ramüftüoğlu 
Melih Kemal Küçülk-
tepepınar 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AQEI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Raif Ay bar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Ismaill Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin (B.) 
F«rhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Oaman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Gökhan Evüyaoglu 

Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Nadir. Yavuakan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahm«t TürOcel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Koeatürk 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
(B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Naemi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müfltügil 

Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muaaffer Canbolat 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ndzamettin EHkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğ.ı 
Ahmet Sırrı Hocaoğdu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan ' 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fehrettin Kerim Gök ay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ilhami Sancar (B.) 
Hüsamettin Tiyanşan 

Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avııi Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura (B.) 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kafh 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 
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MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 
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NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren. 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

1 . 7 . 1963 Ö 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazımi öktem 
Ahmet Şener 
Kâmuran Urai 
Zeki Ya&murdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (I.Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fe.vzi Fırat 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocali 

[Açık üyelikler] 
ı 
ı 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldalk 

Yekûn 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZBEŞÎNCI BÎRLEŞÎM 

1 . 7 . 1963 Pazartesi 

Saat: 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

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

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

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
hı'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

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

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

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

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 

kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

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

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

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

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

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

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

14. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 
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15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — îçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşlann tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in,* Abana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sonısu (6/603), 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve îskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sonısu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 

alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tanm Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba-
kanlanndan sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlio^lu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü-



güne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İncelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 



olup olmıyacağma dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Oelâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
beş yıllık kalkınma plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN tŞLER 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-

oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı tmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve imar ve iskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27.4.1963] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bentlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanım teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25 . 5.1963] 
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3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 

köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
0. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 4. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişler, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yılı : 199) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1963] 

IV 

A - HAKLARINDA ÎVEDlLlK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/468; C. Senatosu 1/245) (S. Sayısı: 280) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

2. — Diyarbalnr Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27. 6.1963] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

X I . — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon-
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lan raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 neti 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

4. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi: 26 .4.1963] 

X 5. — Kan gruplarının tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 6. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi: 9 .5 .1963] 

X 7. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30.5.1963] 

8. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 

(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

10. — Karayollan Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi: 8.6.1963] 

11. — Devlet memurlan aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/342) (S. Sayısı: 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

12. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Hân komisyonları raporlan (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Gihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

14. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

15. — Karacabey İlçesi Sanbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

16. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 



ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

X 17. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6.1963] 

X 18. — Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (1/434) (S. Sayısı : 256) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

X 19. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

20. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1963] 

21. — Klüp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 . 1963] 

22. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta-
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| sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 

(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 24. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

25. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

26. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

27. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
' Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

28. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra
porları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tari
hi : 25 . 6 . 1963] 

29. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı 278) [Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 
1963] 

30. — Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 



31. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı: 274) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

32. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonla
rı raporları (1/446) (S. Sayısı: 275) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

33. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Da
ğıtma tarihi: 26 . 6 .1963] 

34. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

35. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

36. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddeleriy
le bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 6 arkadaşının, 4541 sayılı Şehir 
ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair Kanunun bâzı maddeleri-
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I nin değiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine 

ve 5046, 5671, 6010, 6834 ve 7164 sayılı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/309, 
2/338) (S. Sayısı : 283) [Dağıtma tarihi : 27. 6. 
1963] 

37. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve O. Senatosu içel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 442 sayılı Köy 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine bâzı mad
delerinin değiştirilmesine bâzı maddeleriyle 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/398, 2/339) (S. Sayısı : 284) [Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1963] 

38. — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 

! ve C. Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz 
ve 6 arkadaşının, îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine, bu kanu-

I nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddeleriyle bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/399, 2/340) (S. Sayısı : 
285) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

39. — Belediye Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ile C. Senatosu îçel 
Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, 
1580 sayılı Belediye Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve kaldırılmasına ve 5669, 6424, 6555, 7363 sa-

j yılı kanunların kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve Edirne Milletvekili tlhami Ertem1?!! 

I 1580 sayılı Belediye Kanununun 76, 89, 91 ve 
İ 92 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka-
! nun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
i raporları (1/427, 2/191, 2/336) (S. Sayısı : 286) 
1 [Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1963] 



Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 38 e I nci ek 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlen-
dirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri 
Keskin ve 4 arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına 
olan bâzı borçlarının taksi t lendirii meşine dair kanun teklif i ve Geçici 

Komisyon raporu (2/300, 2 /311) 

Geçici Komisyon raporu 

Mîllet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. 2/300, 2/311 29 . 4 . 1963 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve. çiftçilerin, T. G. Ziraat Bankası ve tarım 
kredi kooperatiflerine olan borçlarmın talksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraalt Bankasına olan 
borçlarının taksitlendirilmesine dair kanun ıtekliflerini görüşmek üzere Genel Kurulun 12.11.196^ 
tarihli 4 ncü Birleşiminde, toplantı yılının değişmesi sebebiyle yeniden kurulması ikabul edilen 
Geçici Komisyonumuz, mevzuubahis teklifleri tevhiden görüşüp intaeetmıiş ve 8 . 1 . 1963 tari
hinde 2 karar sayılı raporunu Yüksek Başkanlığa sunmuştu. 

G-enel Kurulun 25 . 1 . 1963 tarihli 35 nci Birleşiminde cereyan eden müzakereler esnasında; 
ileri sürülen mütalâalar ve verilen önergelerin ışığı altında yeniden tetkik edilmek üzere, ba
his konusu teklifler, Geçici Komisyonumuzca geri alınmış, teklif sahipleri ve ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda birkere daha tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Bundan evvelki raporumuzda da tafsilen izah ettiğimiz veçhile, teklifler mahiyet itibariyle 
çok şümullü ve hattâ zirai kredi müessesesinin esasına taallûk etmekte olduğu, bu tekliflerle 
•topyekûn uzun süreli bir taksitlendirilmenin mümkün olamıyacağı, icabederse, çiftçiye verilen 
kredinin miktar ve mahiyetinin ayrıca ele alınabileceği ve fakat, geçen yılların devamlı kurak 
gitmesi ve iş sahalarının müsait bulunmaması sebepleri ve bilhassa küçük hububat çiftçilerinin 
kaybolan iş gücünü yeniden kazandırmak ve bu suretle müstahsili teşvik, hem istihsalin artma
sını temin, hem de bu gibilerin borç ödeme imkânını sağlamak üzere kısmi bir taksitlendirme 
muamelesine gidilmesi lüzum ve zaruretine kaani olunmuştur. 

Bununla beraber, yenli krediler açılmasına, mevcutların artırılmasına ve yahut da zirai güb
re kredileri gibi kredilerin iyi şekilde yürütülmesine imkân vermek için, köylü ve çifitçi-
nin yegâne kredi müessesesi olan mezkûr banka ile tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme 
imkânlarına daha fazla zorlamamak icabeder kanısına varılmıştır. 

Mevzuubahis hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılmasını engelliyen tasarruflardan kaçı
nılması zirai gelişmemiz bakımından zarara görülmektedir. 

Ayrıca, bankanın kısa vadeli mevduatına zarar vermemek ve mevduat sahiplerinde her hangi 
bir endişe yaratmamak gibi sebeplerle taksitlendirilecek borç tavanının eskisi gibi 2 000 lira 
olarak bırakılması uygun görülmüştür. 

Esasen, 2 000 liraya kadar borçlu olan küçük çiftçinin, borçluların büyük bir nisbetini teşkil 
etmekte olduğu görülmüş ve taksite bağlanacak miktar da 2 000 lira olarak kabul edilmiş oldu-
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ğuna göre, borcun alındığı fadzle 5 sene müddet ve 5 müsavi taksitte ödenmesi yerinde mütalâa 
olunmuş ve komisyonumuzca hazırlanıp Genel Kurula sunulmuş olan eski metnin ve tesbit edilen 
eaaalaraı muhafazasına; 

fifftaaen tfeeikmif olan t&ksitLendirilmenin" daha fazla gecikmemesi hem borçlu, hem banka ba
kmamdan lüauaalu olduğu cihetle, kanun tekliflerinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ko
misyonumuz©» karar verilmiştir. 

(Hadi Kurul* *rt edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Konya Kastamonu Siirt Ankara 
B. özal 1. H. YılanlıoğİM H. özgen 1. Gence 

Aydın Eskişehir Ordu Yozgat 
İV. Müren A. Z.eytinoğhı O. N. Hazinedar (Söz hakkım mahfuzdur.) 

T. Nizamoğlu 
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< M. Meclisi j (S. Sayısı : 38 e 1 ııci ek) 




