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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin sözlü sorular

dan evvel görüşülmesine dair takrir kabul edildi. 
Orman kanunu lâyihasının maddeleri üzerin

de müzakere cereyan etti. 
Saat 17 de toplanılmak üzere celseye nihayet 

verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Edibe Sayar 

İkinci Celse 
Orman kanunu lâyihasının maddeleri üzerin

deki müzakereye devam olundu. 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imza

lanmış olan «Turizme, ticari karayolu taşıtları
na ve karayolu ile milletlerarası eşya nakliyatına 
mütaallik Milleterarası Gümrük Sözleşme proje
lerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve 
«Ek Protokol», «Turizm hakkında Milletlerarası 
Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «îmza porokolü 
ve eklerine» iltihakımıza, 

Atom Enerjisi Komisyonu kurulmasına, da
ir kanun lâyihalarının* 

16 Şubat İ952 tarihinde Ankara'da imzalan
mış olan Türk Ticaret Anlaşmasının IV sayılı 
protokolüne merbut Gümrük Tâviz Listesinin ta-

Tahrirî sual 
1. — Aydın Mebusu Nihat îyrihoz'un, hangi 

ormanların katiyata müsait olduğuna ve bun-

Teklifler 
1. —- Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, 

Elektrometalürjide kullanılacak elektriğin her 
türlü vergi ve rüsumdan muafiyetine dair ka
nun teklifi (2/367) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

2. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'in, Gay
rimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanu
na ek kanun teklifi (2/368) (Ticaret, Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

dili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli protoko
lün tasdikine, 

Türkiye ile Belçika - Lüksenburg Ekonomik 
Birliği arasında 15 Nisan 1955 tarihinde imzala
nan Ticaret ve ödeme Protokolü ile ilişiklerinin 
tasdikine, 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği arasındaki ödemo Anlaşmasının bi* 
sene müddetle uzatılmasına mütedair mektup
ların tastikme, 

Türkiye ile îngiltere arasındaki 4 Mayıs 
1945 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması ile 
buna ek protokolün 30 Haziran 1955 tarihine 
kadar iki ay müddetle uzatılmasına mütedair 
mektupların tastikme, 

Türkiye ile İtalya hükümetleri arasında 
mektup teatisi suretiyle akdolunan uzun vade
li Buğday Anlaşmasının tastikme, 

7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim 
olunan ticari numuneler ve reklâm malzemesi
nin ithalinin kolaylaştırılmasına mütedair Mil
letlerarası Sözleşmenin Tastikme dair kanunlar 
kabul edildi. 

28 Ağustos 1956 Salı günü saat 10 da top
lanılmak üzere înikata son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Edibe Sayar 

ların vüsat ve verebilecekleri metre küb kereste 
miktanna dair tahrirî sual takriri Ziraat Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/222) 

3. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, Millî 
Korunma Kanununun 6731 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 31 nci maddesine bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/369) (Ticaret, Dahi
liye ve Adliye encümenlerine) 

4. -T- Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu ve üç 
arkadaşının, 5998 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/370) 
(Dahiliye Encümenine). 

final 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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5. — Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu ve üç 

arkadaşının, şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Ka
nunun ek birinci maddesinin değiştirilmesi ve ay
nı kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında
ki 6010 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat bir madde 

6.1966 O • 1 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/371) (Dahi
liye Encümenine). 

Mazbata 
6. — Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 

sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar ve Adli
ye encümenleri mazbataları (1/514) (Ruzna-
meye) 

B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Attüâ Konuk (Antalya), İbrahim Kirazog-lu (Kayseri) 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Edirne mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

3. - YOKLAMA 

REÎS Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMtYEYE MARUZATI 

1. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, 
Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm Millî Korunma 
Kanununun 6731 sayılı Kanunla değiştirilen 31 
nci maddesine bir bent eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin muvakkat bir encümende görüşü-
meşine dair taknri (2/369), (4/336) 

REİS— Bir teklif var, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Milli Korunma Kanununun 6731 sayılı Ka

nunla tadil olunan 31 nci maddesine bir bent ek
lenmesi hakkındaki Samsun Mebusu Ekrem Anıt 
tarafından verilen kanun lâyihasının muhtevası 
ve tatbikatta görülen bir ihtiyacı karşılaması 
bakımından tercihan ve müstaceliyetle müza
kere edilmesini ve bir muvakkat komisyona ha
valesini saygı ile arz ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Zeyyat,, Mandalinci 

REİS — Ekrem Anıt'm teklifi Riyasetçe 
dört komisyona havale edilmişti. Vekil arkada
şımız, işin müstaceliyetine binaen, teklifin bu 

komisyonlardan seçilecek bir muvakkat komis
yonda müzakeresini talebetmektedir. Ticaret, 
Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerinden be
şer âza alınmak suretiyle bir muvakkat encü
men teşkilini reyinize arz ediyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Encümen teşkili kabul edil
miştir. 

2. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, 
Samsun Mebusu Ekrem Antt'm, Gayrimenkul 
kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifinin muvakkat bir encümende görüşülme
sine dair takriri (2/368) (4/237) 

REÎS — Bu hususta verilmiş bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı 

Kanuna ek olmak üzere Samsun Mebusu Ekrem 
Anıt tarafından teklif olunan kanun lâyihası, 
muhtevası itibariyle, duyulan bir ihtiyacı kar
şılaması ve fiyatlarla ücretlerde görülen te
nezzüle mütenazıran iktisadi hayatımızda bir 
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ahenk sağlanmasını istihdaf ettiğinden tercihan 
ve müstaceliyetle müzakere edilmesini ve bir 
muvakkat komisyona havale Duyurulmasını say
gı ile arz ve teklif ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Zeyyat Mandalinci 

REİS — Bu teklif de yine Bütçe, Adliye, 
Dahiliye ve Ticaret encümenlerinden beşer ki
şilik âza'almak suretiyle teşkili kararlaştırılan 
Muvakkat Encümene havalesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8.1956 O 1 
Euzname ile alâkalı bir takrir var, oku

yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerin suallerden önce 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bolu Mebusu 

Selâhattin Baysal 

REİS — Efendim, kanun lâyihalarının su
allerden evvel görüşülmesi hususunu reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Orman kanunu lâyihası ve Ziraat En
cümeni ile Muvakkat Encümen mazbataları 
(1/181) 

REÎS — Orman Kanununun encümene ha
vale buyurulan ve encümenin tekrar müzakere 
edip, tanzim ettiği maddelerinden başlamak 
üzere müzakereye devam ediyoruz. 

Birinci maddenin (G) fıkrasına ait mazba
tayı okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere edilmekte olan Orman Kanunu

nun birinci maddesinin (G) fıkrasının tadili 
hakkında Ordu Mebusu Bekir Baykal ve Kas
tamonu Mebusu Nâzım Batur tarafından veri
lip dikkate alınmak üzere encümenimize tevdi 
buyurulmuş olan takrirler tetkik edildi. 

G fıkrasında münderiç olan (Devlet orman
larına mesafesi en az üç kilometre olan grup 
halindeki ağaç ve ağaççıklar) ibaresinin tatbi
katta vatandaşla Devlet arasında bir hayli ih
tilâflar tevlidedeceği ve mülkiyet hakkını tah
dit ve taksire yol açacağı kanaati hâsıl oldu
ğundan fıkradan mesafenin çıkarılması uygun 
görülerek bu gibi yerler de orman mefhumu dı
şında bırakılmıştır. 

Ancak, yurt üstündeki ağaç toplulukları, 
velevki sahipli dahi olsa, bütün ormanların bir 
inzibat ve intizam altında yurda, âmmeye fay
dalı bir halde kalmalarını temin için sahipli 
olup da devlet ormanlariyle alâkası olmıyan ve 
orman mefhumunun dışında bırakılan ve yüz 
ölçümleri üç hektardan yukarı bulunmıyan 
ağaçlıkların da korunmasını teminen bu yerler

den katiyat yapacakların bir kayda tâbi tutul
maları, riayet etmiyenler hakkında bir ceza 
müeyyidesinin kabulü encümenimizce uygun 
görülerek 116 ncı maddenin nihayetine bir fık
ra ilâve edilmiştir. 

Bu hale göre birinci maddenin (G) fıkrası
nın aşağıdaki şekilde tesbit edilmiş olduğunu 
saygılarımızla arz ederiz. 

Reis M. M. Kâtip 
Ordu Rize Eskişehir 

R. Aksoy H. Agun H. Sezen 
Balıkesir Kastamonu Kocaeli 
V. Asena , S. Çağlar S. Dinçer 
Çankırı Denizli îçel 

•-T. Akman î. Hadımlıoğlu î. Gürgen 
Muş Seyhan Trabzon 

Ş. Çağlayan A. Kınık î. Şener 
Yozgad Zonguldak 

ö. L. Erzurumluoğlu N. Kirişcioğlu 

G) Devlet ormanlarına bitişik olmıyan ve 
yüz ölçümü üç hektardan yukarı bulunmıyan 
sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar; 

REİS — Nâzım Batur, buyurun. 
NÂZIM BATUR (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, bu (G) fıkrası hakkında Riyaset Ma
kamına bir takrir takdim etmiştim. Encümen bu
nu incelemiş ve uygun görmüştür. Yalnız (biti
şik olmıyan) tâbirini ilâve etmiştir. Bence mah
zur yoktur. Bu maddenin bu şekilde kabul edil
mesini uygun görüyorum. Takdir Yüksek Mecli
sindir. 

REİS — Bekir Baykal. 
BEKİR BAYKAL. (Ordu) — Arkadaşlar, 
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maddede (devlet ormanlarına bitişik olmıyan) 
kaydı mevcuttur. Aslında bundan evvelki kanun
larda da bu (bitişiklik) mevzuu vardı. Arkadaş
lar, bu (bitişikliği) dere kesmez, nehir kesmez. 
Belki Devlet Demiryolları hususi mülk olması 
itibariyle onun kesmesine ait idari bir karar alın
mıştır ama, vatandaşın mülkü katî bir dere ile, 
kat! bir nehir ile ayrılmış olmasına rağmen, bu 
bitişiklik hali kesilmemektedir. Karadeniz böl
gesinde devlet ormanına bitişik vatandaşa ait bir 
yer orman sayılmaktadır Hopa'dan Şile'ye kadar 
Karadenizde bu bitişiklik bir türlü kat'edilme
miştir. Onun için bu bitişikliğin sarih olarak tes-
bit edilmesi elzemdir. Düpedüz arazi üzerinde 
devlet ormanlarına bitişikse, hakikaten katî ola
rak âynlamıyorsa teemmül etmek lâzımdır. Bu 
bitişikliği bir dere kesemez, bir yol, bir şose bir 
türlü kesmez. Bunun sarih olarak bir tarifini 
yapmadan kabul etmek Karadeniz bölgesindeki 
vatandaşın mülkü olan ormanları bir nevi tanı
mamak gibi bir netice ifade eder. Onun için bu 
mevzu üzerinde düşünmek icabeder. Bendeniz 
Heyeti Umumiyenize arz ediyorum, takdir sizle
re aittir. 

RBÎS — SÖz istiyen yok. Fıkrayı reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Şimdi Birinci maddenin tamamı
nı okutacağım : 

Birinci Fasıl 
Ormanların tarifi, taksimi idare ve murakabesi 

MADDE 1. -=** Tabiî olarak yetişen veya 
emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları 
yerleriyle birlikte orman sayılır. 

Ancak : 
A) Sazlıklar; 
B) Step nebatlâriyle örtülü yerler; 
C) Her çeşit dikenlikler; 
Ç) Parklar; 
D) Şehir mezariıklariyle, kasaba ve köyle

rin hudutları içerisindeki mezarlıklarda ağaç ve 
ağaççıklarla örtülü yerler; 

E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki 
ormanlarda tabiî olarak yetişmiyen ağaç ve ağaç
çık nevilerinin bulunduğu yerler; 

F) Sahipli ziraat arazisi olarak kullanılan 
ve dağınık, yer yer küme ve sıra halinde bulu
nan her nevi ağaç ve ağaççıklarla Örtülü yerler; 

Ö) Devlet" ormanlarına bitişik olmıyan ve 

8. 1M6 .- . 0 : 1 
yüzölçümü üç hektardan yukarı bulunmıyan sa
hipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar; 

H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetle
rine göre yetişmiş veya yetiş'tirilecek olan fıstık 
çamlıkları ve palamut meşelikleri dâhil olmak 
üzere her nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklar;^ 

î) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinlik
lerle hususi kanunu gereğince Devlet ormanla
rından tefrik edilen ve edilecek olan Ve imar, ıs
lah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan 
yabani zeytinlikler ile 6777 sayılı Kanunda tas
rih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık 
ve harnupluklar; 

J) Funda veya makilerle örtülü orman ve 
toprak muhafaza karakteri taşımıyan yerler; 

Orman sayılmaz. 
BEİS —- Birinci maddeyi reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Altıncı madde hakkındaki mazbatayı okutu
yorum : 

Yüksek Reisliğe 
Orman Kanununun 6 neı maddesinde; devlet 

onöanlârna ait her çeşit işlerin Ziraat Vekâle
tine bağlı, hükmî şahsiyeti haiz ve mülhak büt
çe ile idare olunan Orman Umum Müdürlüğü 
tarafından yapılır hükmünün değiştirilmesi hak
kında Yüksek Riyasete, takdim olunup encüme
nimize havale buyurulmuş olan Bolu Mebusu Re
şat Akşemsettinöğlu'nun takrirleri yeniden mü
zakere ve münakaşa edilmiştir. 

Varilan neticede, Ziraat Vekâletine bağlt, 
hükmî şahsiyeti haiz ve mülhak bütçe ile idare 
olunu* ibarelerinin teşkilât kanununa ait hü* 
kümlerden bulunması itibariyle bunların madde
den tamamen tayyedilerek hükümet teklifinin 
aynen kabulü ekseriyetle muvafık görüldüğünö 
saygılarımla arz ederim. 

Reîs M. M. Kâtip 
Ordu Rize Eskişehir 

R. Aksoy H. Agun H. Sezen 
Balıkesir Kastamonu Kocaeli 
V. Asena S. Çağlar S. Dinçer 
Çankırı Denizli îçel 

T. Akman I. Hadımlıoğlu t. Gürgen 
Muş Seyhan Trabzon 

Ş. Çağlayan A. Kınık î. Şener 
Yozgad Zonguldak 

O. L. Ariurumluoğlu N. Kirişcioğlu 
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REİS — Hükümet teklifinin altıncı maddesi 

müzakere mevzuu olsun denilmektedir. 
Reşat Akşemsettinoğlu. 
REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlarım; Orman Kanununun bu 
yeni tasrı ile getirilen altıncı maddesi eski ka
nunda mülhak bütçeli ye şahsiyeti hükmiyeyi 
haiz ve Ziraat Vekâletine bağlı bir müessese ola
rak tarif edilmiş ve bu tarife müstenidendir ki Or
man İdaresi müstakil bir hüviyetle 20 sene va
zife görmüştür. 

18 . VI . 1949 da meriyete giren 5442 sayılı 
îl İdaresi Kanunu bu kanunun hüviyetine mu
gayir olarak bütün devlet dairelerinin idari mer
ciler tarafından ne suretle tetkik ve murakabe 
edileceği ve onların zat işleri hakkında nasıl ta
sarrufta bulunulacağına dair esaslı hükümler 
meydana getirmiş ve bu kanun tatbika geçer 
geçmez, şu elimde bulunan teksir edilmiş bir ya
zı ile, altında Gümrük ve Tekel Bakanı Şera-
fettin Bürge îmzasiyle süratle vilâyetlere gön
derilmiştir. Bunun tarihi # 1 . VII . 1949 dur. 

Bunda deniyordu ki; 5442 sayılı Kanun 
Gümrük ve Tekel Bakanlığında ve onun tasar
ruflarında câri değildir. Bunu az bir müddet 
evvel bu kanuna kendi imzasını koyan ve o gü
nün zihniyetini taşıyan bir vekil yapıyor. Bu 
bize azap verdi. 

3 gün sonra yani 31 . VIII . 1949 da Ziraat 
Vekâleti Orman Genel Müdürlüğünden şu yazı 
geldi : «Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtı haiz 
olduğu özellikler itibariyle Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının 23 . VII . 1949 tarihli ve 40/3716 
sayılı genelgesinde açıklanan sebepler, bu teşki
lât içinde tamamiyle varit bulunduğu cihetle yü
rürlükteki 5442 sayılı Kanunun şümulü dışında 
kaldığı hususunda İçişleri Bakanlığı ile temasta 
bulunmaktayız. Hâsıl olacak sonuca göre ayrıca 
gerekli tamim yapılacaktır. Şimdilik bilhassa mu
habere, zat ve muhasebeye taallûk eden işlerde 
eskisi gibi işlem yapılmaktadır. 

Arkadaşlarım, şurada «İçişleri Bakanlığı ile 
temasta bulunulmaktadır» dan sonra «tamim 
gönderilecektir» deniliyor. Hayır, seneler ve se
nelerce hu temas yapılmamış, bundan başka vi
lâyetlere tamim gelmemiştir. Geçenlerde de teba
rüz ettirdiğim, gibi, devlet içinde devlet olan bu 
müessese, EK P. iktidarının bulunduğu safın için
de şu emirle, şu telle aynı mahiyetini muhafaza 
etmiştir. Halbuki Vilâyet İdaresi Kanunu Anaya-
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sadan sonra gelen en mühim bir kanundur. Türk 
Devletinin hasıl işliyeceğini bariz surette ifade 
eder. Vilâyetler, kazalar, nahiyeler ve köyler bu 
kanun çerçevesinde âmme hizmetini vatandaşla 
telif eder. Hâdise bunun dışında bırakılmış ve 
kendi kendine işleyen bir müessese, her türlü kon-
troldan azade kalmıştır. 

Yine burada, huzurunuzda tebarüz ettirdiğim 
gibi, Divanı Muhasebat Encümeninde bu işletme
lerin 14 senelik hesabını bulduğumuz zaman hay
retler içinde kaldık. Bu komisyon bu hesapları 
tetkik etmemiş, yapılmış saraylar, köşkler ve hat
tâ Divanı Muhasebat Encümeni raportörünün 
ifadesi veçhile; şıpıtık terlik, ipekli pijama alın
ması işleri görüşülmüş bunlar arasında işletme
lerin bütçesi gaibolup gitmiştir. Bu, ıstırap ve
rici bir haldir. Onun için altıncı maddeyi bir ta* 
rif yaparak komisyona verdik. Komisyon burada 
usul bakımından, müsaade buyurursanız itiraf 
edeyim, bir hataya düşmüştür. Şimdi komisyonun 
kararını okuyorum : 

«Devlet ormanlarına ait her çeşit işler Ziraat 
Vekâletine bağlı, hükmi şahsiyeti haiz ve mül
hak bütçe ile idare olunan Orman Umum Müdür» 
lüğü tarafından yapılır..» diyor. Biz ise teklifi
mizde; «Devlet ormanlarına ait her çeşit iğler 
Ziraat Vekâletine bağlı Orman Umum Müdürlü
ğü tarafından yapılır.» diyoruz. Komisyonun 
derpiş ettiği hükümdeki; «Ziraat Vekâletine bağ
lı» ibaresini aynen alıyoruz. Yalnız, «hükmi şah
siyeti haiz ve mülhak bütçe ile idare olunan» kıs
mını almıyoruz. Binaenaleyh bundaki kasdımız 
şudur : Komisyonun, hattâ orada bu mevzuu ten
vir edenlerin endişesi şu idi : «Ziraat Vekâletine 
bağlı» kelimeleri buraya konmıyacak, çünkü, 
teşkilât kanunu meselesidir, şudur, budur. 

Hayır arkadaşlar. Bir vali Ziraat Vekilinin 
mümessilidir. İl İdaresi Kanunu her vilâyette ve
killerin mümessilini vali olarak tâyin etmiştir. 
Binaenaleyh bu mühim maddede (Ziraat Vekâ
letine bağlı) ibaresi konmalıdır. Burada komis
yon kendi teklifiyle tezada düşmüştür. Şu kanun
da 14 yerde «Ziraat Vekâletine bağlı» ibaresi ge
çer. Bir kanun ki, Ziraat Vekâletinin salâhiyet
lerini, tasarruflarını ihtiva ediyor, orada (bu iş
leri yürütecek olan Orman Umum Müdürlüğü
nün tâbiri - biraz ağır olacak - devekuşu gibi 
kahr, ne olduğu anlaşılmaz. Çok istirham ederim; 
bu madde teklifim veçhile aynen kabul olunsun. 
Arkasından bu maddeye mütenazır olarak (Sa-
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yın Ziraat Vekilinin bunu çok büyük hüsnüni
yetle tatbik etmek istediğine kaaniim, zira birçok 
defalar muhtelif sebeplerle bu hususu Meclisi 
Âliye arz etmişlerdir) Teşkilât Kanununu da ge
tirip oradaki noksanları kaldırıp mülhak bütçe 
gibi hayalî bir mevzuu bertaraf edelim. Orman 
idaresi, 18 senedir, orman gelirlerini, işletme 
bütçesi ve mülhak bütçe halinde muayyen bir 
devlet sektörünün yapacağı tasarruflarda harca
mış ve bitirmiştir. 1952 ye kadar tek bir yol için 
para sarf etmemiştir. Bundan evvelki hâkim 
olan kanaate göre, «ormana yol yapılırsa, orman
da kaçakçılık olur.» denilirdi, kanaat bu idi. 
Sizlere bir misal arz edeyim : Bolu'nun Göynük 
kazasına bir kaymakam geldi, vazifesini yapıyor
du. Bu arada yollan da yapıyor. Bölge şefleri 
var, beş tane. Kendisine darıldılar; «Sen bu yol
lan yapıyorsun ama buralardan kaçakçılar iş
ler.» dediler. 

1952 de yüksek prensipler sahibi bir vekilin 
aldığı karardan haberleri yoktu. Ormanlarda 
yol yapılmasının eski sisteme göre kaçakçılığa 
sebebiyet vereceği kanaatinde idiler. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU '(Devamla) 

— Dakikalanmın bitmesi benim bu mevzudaki 
mâruzâtımı genişletmeye imkân vermiyor. Sayın 
Reisin yaptığı ihtar Üzerine sözlerime son verir
ken 6 ncı maddenin teklifim veçhile kabulünü 
arz ve istirham ederim. 

RElS — Hamdi Sancar. 
HAMDt SANCAR (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar, Akşemsettinoğlu arkadaşımı, tatbi
kattaki müşahedelerime istinaden aynen teyidedi-
yorum. Bizde orman muhafazası mevzuu 3116 
sayılı Orman Kanununun çıkanlmasmdan bu ya
na mühim bir memleket mevzuu olması bakımın
dan bir ifrattan tefrite doğru kaçan asabiyet, 
taassup havası içine girmiş bir mevzudur. Or
man işletmeciliği sistemi, evvelâ kendisinden çok 
şey beklenir, memleket hesabına büyük faydalar 
sağlanır teşkilât olarak ele alındı. Fakat memu
riyet veren ve bu işlerle uzak yakın teması olan 
arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki, bu mevzuu da 
geniş bir tefrite kaçıldığı için işletmecilik, haddi 
zatında faydalı olabilecek iken, zaman zaman za
rarlı hale bile girmiştir. Bu taassup havası 
içinde orman teşkilâtını hükümet münlessili olan 
valinin murakabesinden berî kıldıktan başka gö
rüyoruz ki, Ziraat Vekâletinden aynlmak suretiy-
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le nevemâ dokunulmaz bir müessese haline getir
me temayülü hâlâ devam etmektedir. Bendeniz 
bu temayülün memleket için zararlı olduğuna ve 
bu istikamette inkişaf ettiği müddetçe daha da 
zararlı olacağına ve bunun ormancılık bakımın
dan bir faydası olmıyaacağına kaani bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, orman teşkilâtı hükmi 
şahsiyeti haiz bir müessesedir. Bütçesi başka bir 
sistemle idare olunur. Bu müessese hükümetin 
murakabesinden azade kılındığı halde mevzuun 
ehemmiyeti dolayısiyle devlet bütçesinden âza
mi yardım görmektedir. Mesele bunun kullanı-
lışmdadır. Bütçenin tatbikatında da kontrol dı
şındadır ve maalesef, (kelimeyi mazur görün) bi
raz da lâubalilik içinde, perişanlık içinde bir mü
essesedir. 

Arkadaşlar, bugün orman dairelerinden her 
hangi birisinin kapılan önüne gidiniz, 10 -15 jip 
arabası kapılarının önünde durur, ne zaman ne
reye gidileceği pek kestirilemez. Buna mukabil, 
bir misal arz edeyim, aynı vekâletin bünyesi için
de bulunan bir veteriner müdürlüğü vardır, bu 
müdürlüğün emrinde tek bir vasıta bulamazsınız. 
Müşahhas bir misal vereyim: Suni tohumlama 
mevzuu memlekette teknik ve yepyeni bir mevzu
dur. Eskiden suni tohumlamayı hükümet köylü
ye telkin eder ve zorla kabul ettirirdi. Bu defa 
köylü, suni tohumlamanın kendisi ve memleket 
için çok faydalı bir mevzu olduğunu anladı, ta
lep başladı. Vasıta yok, arkadaşlar. Suni tohum
lamanın yapılabilmesi için istasyonlardan tohum
lama yapılabilecek yerlere devamlı olarak işliyen 
süratli gidip gelebilen motorlu vasıta lâzımdır. 
Veteriner işlerinde ise vasıta yoktur. Orman mü
dürlüğünün önünde en aşağı on tane jip boş du
rur. Valiye gidersiniz, «Orman Umum Müdürlü
ğü, İller İdaresi Kanunu dışında tutulmuştur, 
muhtar bir müessesedir, o otomobillere dokuna
mazsınız.» der. Ormancı arkadaşlanm asla alın
masınlar; biz devlet teşkilâtında dokunulmaz 
mahlûklar'yaratılmasından daima tevakki etme
liyiz. Bu zararlı olmaktadır. Bu itibarla Re
şat Akşemsettinoğlu arkadaşımın fikirlerine du
yarak, anlıyarak iştirak etmekteyim. Bu noktai
nazara muhterem heyetinizin de iştirak etmesini 
rica ederim. 

REİS — Şefik Çağlaya». 
ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Muş) — Vazgeçtim, 

efendim. 
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BEÎS ~- îzset Akçal, 
ÎZZ1T AKÇAL (Bize) — Aziz arkadaşlarım, 

Akşemsettinoğlu arkadaşıma tebarüz ettirdiği 
dertlerden dolayı teşekkür etmeyi bir vazife bi
lirim. 

Orman işletmesi teşkilâtının, teessüs tarihin
den bugüne kadar, mülhak bir bütçe' ile çalışma
sının temin ettiği durumu yakinen görmüş bu
lunmaktayız. Hükmi şahsiyeti haiz, mülhak bir 
bütçe ile idare edilen bu teşkilâta filiyatta Zi
raat vekilleri hâkim olmuştur. Yani, filiyatta 
arman teşkilâtının şu şekilde, bu şekilde veıim-
li ve verimsiz çalışmalarım - tabiî 1950 senesine 
kadar elbette ki çok verimsiz olmak üzere -„ 
Ziraat vekilleri muayyen bir veçhe ve istikame
te doğru götürmüşlerdir. 

Fakat, mülhak bütçe ile idare edilmenin ma
nalını anlamak cok zordur. Umumi bütçe ile 
idare etmek için, dünya milletlerinin ve medeni 
devletlerin bütçelerine istikamet verişlerini ve 
ta sahada ilerlemekte bulunduklarını göz önü
ne alırsak bizim burada şu şu noktada ne diye 
ıararla tevakkuf ederiz, ne diye bağlı kabrız 
drye üzerinde düşünmemiz lâzımdır. Ekseriya* 
mülhak bütçe ile idare edilen daireler varidat
larını kendi bütçeleri dâhilinde aramak mecbu
riyetinde kalırlar. Ormanlarımızın takati mah
duttur. Ama orman teşkilâtının masrafı dev bir 
masraftır, alabildiğine yükselen, her sene kaba
ran bir masraftır. Bu idareyi masrafı mülhak 
'bütçede bıraktığımız takdirde ormanın her sa-
hasrin^ takat üstünde balta sokmak suretiyle 
bu varidatı masrafa göre ayarlamak için gayret 
sarf edecektir. Bu bakımdan mülhak bütçeyi ta-
mamiyle kaldırmanın zamanı geldiği kanaatin
deyim. 

Mülhak bütçe üzerinde, kanaatimce ısrar 
edilmemesi lâzımdır. Umumi bütçeden takviye 
edilebilir diye bir fikir ortaya atılabilir. Ama 
•bm şeye lâzım? Ajm nmpmi bütçe içinde mü
talâa etmek suretiyle masraf ve varidatım tes-
bit etme>k imkânı yardır, Geniş ve serbest ça
lışmayı temin! etmek üzere mütedavil sermaye 
müessesesi de vardır. But müesseseyi iletmek 
suretiyle orman idaresine gendş şekilde çalışma 
imkân* verilebilir. Nitekim bâzı âmme müessese
lerimiz bu şekilde çalışma imkânını haiz bulun
maktadır. • 

Ziraat Vekâletine bağlı olması hususu üze
rinde asla münakaşaya lüzum olmadığı kanaa-
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tindeyim. Büyük Millet Meclisine karşı m^sul 
olan şahıs Ziraat Vekili ve topyekûn Hükümet
tir. Büyük Millet Meclisinin politikasını yürüte
cek icra kuvvetidir. Eğer kanun metninde doğ
rudan doğruya bağlı olduğu yolunda bir hü
küm vaz'edecek olursak, mesuliyeti müdrik olan 
Hükümet elbette ki bu teşkilât üzerinde duracak, 
emirle, kumanda rle bu teşkilât üzerinde hâkim 
olmaya çalışacaktır. Bugün de realite böyle ol
duğuna göre kanun metninde elbette bunun yer 
alması lâzımdır. Orman işletmeleri bugünkü 
realiteye göre tamamiyle müstakil vaziyette bir 
idare tarzı kabul etmişlerdir gibi görünmekte
dir. Hattâ teşkilâtını vilâyetler idaresi teşkilâ
tına göre de ayarlamak lüzumunu hissetmemiş
lerdir. Bir orman başmüdürlüğü, merkezi ça
lışma mahallinden, uzak bir yerde, birkaç böl-
gevi kaplanrş vaziyettedir. "İşletme müdürlük
lerine A bölgesinden şu kadar kaza, B »bölge
sinden şu kadar kaza ballanmış ve böylece bir 
idare tarzı tesbit edilmiştir. 

Bunlar eğer idare âmirlerinden, valilerden 
hoşlanıyor1 arsa, onlara karşı bir sempati duyu
yorlarsa, münasebetleri bir selâm vermekten iba-

•ret kalmaktadır; valilerin tavsiyelerini teşkilât 
ekseriya hüsnü telâkki etmiyor. 

Tavaifi mülûk devrine şöyle bir. göz atalım : 
Bu halin mahzurlarını, kıymetlerini iyi görmek 
lâzımdır. Bu teşkilâtın Ziraat Vekâletine bağ-

I lanmak, mülhak bütçeden çıkarmak, ona müte
davil sermaye ile işletme imkânı vermek sure
tiyle mevcut mahzurları gidermek lâzımgeidiği 
kanaatindeyim. Bu bakımdan bu mevzu üzerinde 
komisyonun ısrar etmemesini bilhassa temenni 
ederim. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSt REFET 

AKSOY (Ordu) — Aziz arkadaşlarım, altıncj 
maddenin tadili hakkında Hilmi Dura (Kasta-. 
monu), Reşat Akşemsettinoğlu (Bolu) arkadaş
larımız tarafından verilmiş olan takrir encüme
nimizde tekrar müzakere ve münakaşa edildi. 
Takrirler lehinde fikir beyan eden arkadaşlar 
olmakla beraber aleyhinde de ısrar eden arka
daşlar da olduğundan dolayı huzurunuzda oku
nan mazbatamız, (ekseriyetle) tâbirini muhte
vi bulunmaktadır. 

Şimdi takrir sahipleri takrirlerindeki mâna 
ve kasdın ned.e» ibaret olduğunu burada tekrar 
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izah ettiler ve dediler ki, bunlar istiklâl sahibi 
olmadıklarından mutlaka Ziraat Vekâletine 
bağlı ve îller idaresi Kanununa göre vali ve 
kaymakamların idari murakabesi altında bu
lunsunlar. Bendeniz de takrir sahiplerinin fi
kirlerine encümende iştirak etmiş ve fakat 
ekalliyette kalmış bir arkadaşınızım. Şimdi bu
rada tezlerini müdafaa eden arkadaşlar Orman 
Umum Müdürlüğü aleyhinde doludizgin gitti
ler. Bu yakışıksızdır ve yeri de değildir. Müza
kere ettiğimiz kanun ormanın ana kanunudur. 
Bahsettikleri husus Orman Umum Müdürlüğü 
teşkilâtına ait kanundur. Orman Umum Müdür
lüğü Teşkilât Kanunu burada mevzuubahsol-
sa idi -bu Umum Müdürlüğün fonksiyonu hak
kında söz sahibi olabilirdik. Aramızda ihtilâf 
var : Orman Umum Müdürlüğüne bağlı olsun 
mu, olmasın mı? Hükümet teklifinde doğrudan 
doğruya Orman Umum Müdürlüğü diyor. Bir 
kısım arkadaşlar Ziraat Vekâletine bağlı olsun 
diyorlar. Riyaset takriri reye kor, Heyeti Celi-
leniz hakem olur, mesele biter. Ziyan olan va
kitlerimizi de kurtarmış oluruz. 

REÎS — Ahmet Hatı. 
AHMET HATI (Bolu) — Muhterem arka

daşlarım, benim hayret ettiğim nokta, orman 
işlerindeki aksaklıklar ve şikâyetler arttıkça/ 
şikâyet edilen hususların ıslahına çalışılacağı 
yerde aksine gayret sarf edildiğini müşahede 
etmekliğimizdir. 

Burada devlet murakabesinden uzak olarak 
orman idaresinin çalışması bugün olduğu gibi 
devam ederse, biz hangi kanunu çıkarırsak çı
karalım, mevcut güçlüklerin ve şikâyetlerin de
vam edeceğini kabul etmemiz lâzımdır. 

Hakikatte orman dâvası çok zıt menfaatle
ri ve zaruri hayat icaplarını telif eden bir mev
zudur. Bunu mutlaka kendi resmî görüşümle, 
meslekî görüşümle ve arzumla halledeceğim di
yen arkadaşlar aldanıyorlar. Bir İdare ki hem 
kesici, hem nakledici, hem imalâtçı, hem satıcı, 
hem inşaatçı, hem kolcu... Bu, öyle bir teşek
küldür ki, bunu murakabe etmek mümkün de
ğildir. 

Hakikati söylemek ve düşünmek lâzımge-
lirse orman başmüdürünün yanında vali ade
ta şeklen merci olmaktan ileri gidememekte-
dir. Biz, orman mmtakası içinde yetişmiş* ora
lardan seçilmiş mebuslar olduğumuz için, bâzı 
arkadaşlarımız bizim kadar buna vâkıf değil-
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dir. Bugünkü teşkilât, hakikaten böyle de
vam edecekse hangi kanunu çıkarırsak çıka-
ralım orman tahribatı devam edecektir. Bilin
mesi lâzımgelen şudur ki, Türk Milleti bugün
kü orman idaresinin işlemesinden memnun 
değildir, müştekidir. Bu, üzerinde o kadar mü
nakaşa edilmiş, bu kadar dedikodulara yol 
açmış bir mevzudur ki, bunu biz esaslı şekil
de halletmediğimiz müddetçe bu gürültüler, 
bu şikâyetler devam edecektir. Bu itibarla 
Reşat Beyin teklifinin nazarı itibara alınma
sı lâzımdır. Yani, inanın arkadaşlar, Meclise 
gelirken titriyorum; acaba ne yapacağız, biz 
ormanları koruyucu, halkı memnun edici, 
her iki menfaati telif edici ve halkın karşısın
da, «şu tedbirleri aldık» diyebileceğimiz nasıl 
ne gibi kararlar alacağız? Devlet otoritesini 
temsil eden ,her türlü inisiyatifi elinde bu
lunduran vali, o vilâyette cereyan eden hâdi
seleri en iyi bilmesi icabeden bir Devlet teşr 
kilâtıdır. Bu itibarla, şimdiki mülhak büt
çesi ile, işletmesi ile karışık masrafları ile 
kontrola gelmiyen bu müessesenin eski haliyle 
idamesini istemek; ^ mevcut karışıklıkları de* 
vam ettirmek, netice itibariyle de kanunun 
çıkmasında istihdaf ettiğimiz gayeden uzaklaş
mak gibi bir neticeye götürür bizi. Bunu 
ormaneı arkadaşlarımız belki başka türlü gö
recekler ve ısrar edeceklerdir. Ama ben sami
mî olarak belirteyim ki, bugün bu kanunu 
çıkarırken bunu nazarı itibara almazsak yarın 
veya öbür gün biz, bu mevzuu yeniden ele 
almak mecburiyetinde kalacağız arkadaşlar. 
Türk Milletinin toptan refüze ettiği bir idare 
sistemini biz, ufak tefek tadillerle devam et
tirmek istiyoruz. Bu yol derde deva olamaz. 
Benim kanaatim budur. Bu itibarla Reşat Ak-
şemsetfinoğhı arkadaşımın teklifine ben de iş
tirak ediyorum. Kabulünü istirham ederim. 

REÎS — Söz alan arkadaşlar mevcudolmakla 
beraber kifayet takriri de vardır. Evvelâ onu in-
tabettikten sonra müzakereye devam edeceğiz, 
efendim. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6 ncı madde lüzumu kadar tenvir edildi. Kifa

yetin tasvibini teklif ederim. 
Aydın 

N. tyriboz 

REİS — Kifayeti kabul edenler... Etmiyen-

— 797 — 



t : 101 2&. 
ler... Kabul edilmiştir. Tadil teklifini okuyoruz, 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ve izah ettiğim veçhile Orman 

Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde oya konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Bolu 
E. Akşemsettinoğlu 

Madde 6. — Devlet ormanlarına ait her çeşit 
işler Ziraat Vekâletine bağlı Orman Umum Mü
dürlüğü tarafından yapılır. 

REÎS — Efendim, ilâve edilmesi istenen «Zi
raat Vekâletine bağlı» kısımdır. Arkadaşımızın 
teklifleri budur. Bu teklifi dikkate alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Almıyanlar... Dikkate alın
mıştır. 

Bu şekilde maddeyi okutup reyinize arz ede
ceğim, efendim. 

MADDE 6. — Devlet ormanlarına ait her çe
şit işler; Ziraat Vekâletine bağlı, Orman Umum 
Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Devletten başkasına aidolan bütün ormanlar, 
bu kanun hükümleri dairesinde Orman Umum 
Müdürlüğünün murakabesine tâbidir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci madde hakkındaki mazbatayı okutuyo
rum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere edilmekte olan Orman Kanununun 

7 nci maddesine bâzı hükümler ilâvesi hakkında 
Antalya Mebusu Burhanettin Onat tarafından 
verilip Yüksek Meclisçe dikkate alınmasına ka
rar verilerek encümenimize tevdi buyurulmuş 
olan 23 . VIII , 1956 tarihli takririni encümeni
miz tetkik ve müzakere ederek mucip sebepler 
dâhilinde maddeyi aşağıdaki şekilde tesbit etmiş
tir •: 

A) Halen mer'i bulunan 3116 sayılı Kanu
nunun beşinci maddesi mucibince teşekkül eden 
tahdit komisyonları tarafından müttehaz karar
lara karşı aynı kanunun 7 nci maddesinde tasrih 
olunan müddet zarfında itiraz edilmemiş olma
sından dolayı bir kısım vatandaşların mağduri
yetlerinden bilbahis lâyihanın ikinci faslının bi
rinci babında yer alan 7 nci maddeye bu mağdu
riyetlerin telâfisini teminen bir hüküm vaz'ı ted-
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j vin tekniği bakımından muvafık bulunmamış, 

ancak bu mağduriyetlerin devamı encümenimiz-
ce de muvafık muadelet görülmiyerek bu hu
susun telâfisi dikkate alınarak takrir sahibinin 
fikir ve kanaatlerine tamamen tevafuk eder ma
hiyette bir maddenin tanzimi uygun görülerek 
aşağıdaki muvakkat madde ihzar olunmuştur. 

B) Tahdit komisyonlarının sureti teşekkülü 
ile Riyasetin bir hukukçu tarafından ifasına ait 
teklifine gelince : 

Encümenimiz yaptığı müzakere neticesinde 
Komisyon Reisliğinin bir hukukçu tarafından de-
ruhde edilmesinin komisyonun sureti terekkübü, 
faaliyeti ve mesuliyeti bakımından muvafık ola-
mıyacağı gibi iştigal sahası ve ihtisas bakımından 
bir âza olarak vazife görmesini daha muvafık gör
düğünden komisyon riyasetinin evvelki teklif 
veçhile kalmasının ve hukukçu azanın müstakil 
bir düşünüş ve karar sahibi olarak bulunması
nın daha faideli olacağı kanaatine vâsıl olmuştur. 

C) Yine takrir sahibinin teklif i arasında bu
lunan ve tahdit komisyonlarına bir kadastro ele
manının ilâvesine dair olan teklifi de yerinde gö
rülmemiştir. Çünkü halen tapu ve kadastro fen 
elemanlarının azlığı yüzünden Tapu ve Kadas
tro Umum Müdürlüğünün karşılaşmakta bulun
duğu zorluklar meydanda iken böyle bir hükmün 
madde metnine ithali tatbikat bakımından komis
yonların faaliyetini sektedar edeceği gibi esasen 
komisyonların icabında teknik memur istihdamı 
maddede derpiş edilmiş olduğundan buna da lü
zum görülmemiştir. 

D) Teklifte komisyonlara valiler tarafından 
bir mülkiye memurunun tâyini teklifi fayda ba
kımından bir ehemmiyet arz etmediği ve vilâyet
lerin memur kadrolarındaki darlık nazarı dikka
te alınarak lâalettayin bir memurun tâyini halin
de ise maksada müfidolmıyacağı mülâhaza edile
rek bu teklifi de kabule şayan görülmemiştir. 

E) Diğer hususa ait teklifleri aynen kabul 
edilerek madde aşağıda yazılı olduğu şekilde ye-

I niden tanzim edilmiştir. 
Aynen kabulünü saygılarımızla arz ederiz. 

Reis M. M. Kâtip 
Ordu Rize Eskişehir 

R. Aksoy H. Agun H. Sezen 
(imza yok) 

Zonguldak Balıkesir Kastamonu 
N. Kirişcioğlu V. Asena S. Çağlar 

I (îmza yok) 
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Kocaeli 
S. Dinçer 

(îmza yok) 
Trabzon 
î. Şener 

içel 
I. Gürgen 

(îmza yok) 
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Muş Seyhan 

Ş. Çağlayan A. Kınık 
(îmza yok) 

Çankırı Denizli 
T. Akman I. Hadımlıoğlu 

" Yozgad 
ö. L. Erzurumluoğlu 

İkinci Fasıl 
Devlet ormanları 

I 
Tahdit ve kadastro 

MADDE 7. — Devlet ormanlarının ve or
manların içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak, 
kışlak, sulak ve her nevi arazi ile diğer orman
ların hudutlarının tâyin ve tesbiti orman tahdit 
komisyonları tarafından yapılır. 

Bu komisyonlar; Ziraat Vekâletince tâyin 
olunacak bir orman başmühendisinin veya yük
sek orman mühendisinin reisliğinde Adliye Ve
kâletince tâyin olunacak en az beş sene hâkim
lik veya avukatlık yapmış bir hukukçu âza ile 
iki yüksek orman mühendisi veya orman mü
hendis nuavini, yüksek ziraat mühendisi veya 
ziraat teknisiyeni ile tahdidi yapılacak vilâyetin 
umumi meclisince ve belediye hudutlarında be
lediye, köy hudutlarında köy ihtiyar meclisle
rince aralarından seçilecek bir asil, bir yedek 
azadan teşekkül eder. Asil ve yedek azaların 
isimleri orman tahdit komisyonu reisliğine bil
dirilir. Komisyon reisliği emrine lüzumu halin
de teknik memur ve kâtip verilebilir. 

Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sıra
sında Millî Müdafaa Vekâletinden bir mümes
sil bulundurulabilir. 

Tahdit komisyonları mürettep adedin yarı
sından bir fazlasiyle toplanabilir. Reis, hukuk
çu âza, yüksek ziraat mühendisi ve müntehap 
âza bulunmak şartiyle mevcudun ekseriyetiyle 
karar verebilir, Reylerde müsavat halinde re
isin bulunduğu taraf ekseriyet teşkil etmiş ad
dolunur. 

Komisyon çalışma sırasında beldelerde bele
diye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisleri ta
rafından seçilecek bilir kişilerin bilgisinden de 
faydalanır. Bunların tahdit gününde ve yerin-
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de hazır bulunmamaları halinde komisyon lü
zum gördüğü takdirde başka bilir kişi seçebilir. 

REİS — Efendim, encümen, 7 nci madde ola
rak metin ihzar etmekle beraber bir de muvak
kat madde hazırlamıştır. Malûmâliniz muvakkat 
maddeler encümene, Meclis karariyle iade edildi. 
7 nci madde ile alâkalı muvakkat maddeyi de di
ğer muvakkat maddelerle müzakere etmek üzere 
tehir ediyoruz. 

7 nci madde hakkında söz almak istiyenjer 
varsa lütfen işaret versinler. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla
rım, komisyonun, Heyeti Celilenin istediği yeni
likleri ve ileri zihniyeti Heyeti Celileye getirdiği 
kanaatinde değilim. Bir hukukçunun reisliğinde 
komisyonun toplanması hususu teklif edilmişti. 
Halbuki burada yine bir yüksek orman mühen
disinin riyaseti altında iki mühendis veya mü
hendis muavini yani 3-4 sene orman mektebin
de okumuş ve hukuk tekniğine vâkıf olmıyan şa
hısları âza olarak almış. Bir de ziraat mühendisi 
koymuş. Zannederim çabuk okundu, iyice takib-
edemedim, hattâ ziraat teknisiyeni yani yine 
hukuk tekniğine vâkıf olmıyan memurlar... Ama 
başlıbaşına hukuk işi olan, bu tahdit komisyon
larını, vazifelerini ifa ederken hukuki durumla* 
rı nazarı itibara almak üzere 5 sene hukuk dâva
larında tatbikat yapmış tecrübe sahibi bir hukuk
çunun riyasetine vermekten çekinmiştir. Kullan
dığı tâbir, (iştigal sahası bakımındandır. Bu şa
hıs bir ağacın nasıl dikildiğini ve ne şekilde ye
tiştiğini takdir edecek değildir. 

Bu, hukuk sistemini nazarı itibara alarak, fa
aliyette bulunacak ve «burada şahsın hakkı var
dır, şu senetle tasarruf ediyor, şu kanun hükmü 
ile bu arazi ve ormana sahiptir; buraya devlet 
bakımından orman idaresinin müdahale etmeye 
hakkı yoktur» diyecek olan bir komisyondur. Bu* 
nun*başına bir hukukçu gelemezmiş, sahası değil
miş, o ancak fikir verebilirmiş.. Hayır arkadaş
lar.. Mahkemelerin vazifelerini düşünelim.. Hâ
kim mutlaka bir otomobil süınicüsü, makineden 
anlıyan bir insan mıdır? Hayır... Bir kimse oto
mobili ile tedbirsizlikle bir adamın ölümüne se-
bebolsa.. Misal olarak alalım. Hâkim burada 
makineden, motordan, trafikten anlıyan şahısla
rı bilir kişi olarak tâyin eder. Onların mütalâa
larına müracaat eder. Ehlivukuf hâkimi tatmin 
etmiyecek olursa ikinci bir bilir kişi, üçüncü bir 
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bilir kişi heyetine hâkimi müracaat etmekten 
meııeden kanun maddesi yoktur. 

Orman tahdit işinde de hukukçunun yanın
da birkaç ormancı, ziraatçi âza bulunacak, bun
ların malûmatı hukuçunun malûmatını tamam-
liyaeak, ayrıca icabederse bilirkişi müessesesine 
müracaat edecek. Onlardan malûmat alacak.. 
Hukukçunun reisliğinde hukuk vazifesini, bir 
hukukçuya vermekte ne gibi bir mahzur görü
lebilir, faydadan başka? Şimdi ne olacaktır? 
Af buyurun, orman mühendislerinin şahısları ve 
bilgileri benoe muhteremdir, onlara asla bir ta
riz kasdim yoktur, nitekim bir hukukçu da or
mandan, ağaçtan, ağacın nasıl yetiştiğinden 
anlamaz. Ben hukukçuyum, ormancının kendi 
meslekine ait bilgisinin yüzde biri kadar malû
matım yoktur. Bu komisyonun yapacağı iş, mün
hasıran hukuk işidir. Şimdi komisyonu öyle teş
kil etmiş durumdayız ki aynı vekâlete bağlı is
tiklâli fikrîye - hukuk tâbiridir - sahip bulunmı-
yan şahısların birleşerek verecekleri karardan 
hukukçu âzanm muhalif kaldığını kabul ederse
niz onların sözü hâkim olacak ve orman bu su
retle tahdidedilecek. ! 

Aziz arkadaşlarım, komisyonlan teşkil ederken | 
düsünmekliğimiz lâzımdır: Vazifesi nedir? Bu- j 
nu da. düşünüyoruz: Vazifesi tamamiyle hukuki 
vazifedir. Nasıl vazife yapması lâzımdır? Müsta- j 
kil vazife yapması lâzımdır. Çtinki müstakil ola
cak yapacağı vazife yarı kazai vazifedir. Bu, va
tandaşları nereye kadar sürükliyecektir? Bunla
rın muamelelerinin neticesine karar dememiş- \ 
ler, mazbata demişler, komisyonun vereceği ise ;, 
karardır. Ormancılar bir yerde ağaç gördü mü, i 
yirmi otuz sene evvel burası ormandı dendi mi, 
orasını orman hududu içine alacaklar, devlet orma
nı diyeceklerdir. Burada şahısların her şeyi vardır, j 
Devlet ormanı olduktan sonra balık dahi avla- j 
lamak yasak edilecek, derelerin yatağı temizle- J 
nemiyeeek, alafmı bile kesemiyeeek... 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Ancak izinsiz 
girdiği takdide ceza veriyoruz, niçin böyle soy
uyorsunuz, îzzet Bey? 

RElS — Cemal Bey, hatibin zamanı mahdut
tur, rica ederim müdahale etmeyin. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Cemal Beye-
" fendi; izinsiz girdikleri takdirde ceza görürler. 
Ama bu izin bir kasabada, hattâ bir vilâyette bir 
orman memurundan alınacaktır. Topyekûn izin ı 
vereceğiz, diyorlar. Anlayışlı vekillerin emir ve ku- 1 
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mandasında ve nezareti altında elbette ki, bugün
kü geniş vaziyet hâsıl olabilir. Bundan sonra 
da anlayışlı vekiller ve icra kuvvetleri elinde yi
ne böyle olacaktır. Fakat arkadaşlar, biz bir 
kanun yapıyoruz, cezalar koyuyoruz ve bunları 
şiddetle takibediyoruz. Takibetmiyenleri, icra 
kuvvetlerine mensup arkadaşlar dahi olsalar, ta-
kibedeceğiz. Çünkü kanun, kudretini Büyük Mil
let Meclisinden, milletin iradesinden almaktadır. 

RE IS — Müddetiniz az kalmıştır, maddeye 
geçiniz. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Buraya böy
lece bir nokta koyduktan sonra yine sözlerime 
devam etmekteyim. Tahdidedilen ormanlar üze
rindeki efradın hakkı, vatandaşın hakkı zayi ol
muyor diye, komisyon geçen toplantılarda bir 
mütalâa dermeyan etmişti. Fakat tamamiyle za
yi, olmaktadır, tamamiyle giderilmektedir ve gi
derilecektir. Bu nasıl giderilecektir? Komisyon 
kararlarının aleyhine mutazarrır olanlar dâva 
açmak mecburiyetindedir. Aylarca ve seneler se
nesi devam edecek olan dâvalar dolayısiyle, va
tandaş, evini, hayvanını ve arazisini satacak, 
mahkeme kapılarında bu paralarını harcıyacak. 
Ben vatandaşın göçebe bir vaziyete getirilmesin
den korkarım. Yani, bu komisyonların vazifesi 
çok mühimdir. Komisyonu esaslı bir şekiMe kur
madıkça, fikrî istiklâle sahip, muhtelif vekâlet
lere bağlı ve hukuk nosyonu tamam olan şahıs
lardan kurulmadığı takdirde, bu komisyonların 
verecekleri kararların halkın menfaati hukukiye-
sine uygun bir karar olacağına ben şahsan inan
mıyorum. 

RElS — Müddetiniz bitmiştir. 
Encümen, buyurunuz. 
MUVAKKAT ENCÜMEN RElSÎ REFET 

AKSOY (Ordu) — Yüksek huzurunuzda her 
şeyden evvel şunu arz edeyim ki, bu maddenin 
encümende ikinci defa müzakeresinde benim çok 
sevdiğim kıymetli arkadaşım izzet Bey de dâhil
di ve encümenin görüşüne iltihak etmişlerdi. Na
sıl oldu da şimdi burada tekrar bunun muterizi 
vaziyetine geçtiler. 

İZZET AKÇAL (Rize) — iştirak etmedim. * 
REFET AKSOY (Devamla) — Bu iddiayı 

yalnız ferdolarak ben yapsam belki kâzibolabi-
lirdim, fakat komisyondan birçok kimseler buna 
şahittirler. Hattâ Burhanettin Beyefendi birçok 
tekliflerinde bizimle istişare ettiler, mutabakata 
vardılar. 
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ÎZZET AKÇAL (Bize) — Hatırınızda yanlış \ 

kalmıştır. 
REFET AKSOY (Devamla) — Olabilir, ıs. 

rarım yoktur. 
Arkadaşımızın bu maddedeki ısrarı hukuk 

mttntesibi zatın komisyon reisi olmasıdır. Bu 
olamıyacaktır. Niçin olamıyacaktır. Sebebi; bir 
defa hukukçunun bu komisyonda fonksiyonu ne
dir? Fonksiyonu vereceği her hangi bir kararda 
bir hakkın ihkak edilmesi, doğru verilmesi yo- ; 
lunda hukuki, ışık tutacak, o komisyonu tenvir 
edecektir. 

Tamamiyle bir müşavir vaziyetindedir. Bu ( 
fonksiyonu haiz olan kimseyi tutar da reis ya- • 
parsak biliyorsunuz ki, gerek komisyonlar, ge
rek mahkemelerce her hangi bir resmî toplan
tıda reis tarafından ihsası rey edilemez. Yal
nız idare eder, neticede onun da bir kanaati 
vardır, kanaatini reyiyle izhar eder. Hukuk- \ 
çuyu orada reis olarak bıraktığımız takdirde f 
cereyan eden müzakeratta her hangi bir fikir j 
ihtilâfı zuhur ederse çok ciddî münakaşalara 
ve ihtilâflara yol açar. Bunları, hâkimlik yap
mış, müddeiumumiliklerde bulunmuş ve kendi
sine, bilgisine hürmet ettiğim tzzet Akçal arka
daşımız benden daha iyi bilmesi lâzımgelir. 
Kaldı ki, mahkemelerin reislerinin hukuki va
sıfları üzerinde de durdular. Rica ederim, as
kerî mahkemelerin azaları arasında hukukçu 
vardır ama, reisleri mutlaka hukukçu değildir. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Hukukçular ida
re ederler.. j 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSİ REFET 
AKSOY (Devamla) — Müsaade buyurun îzzet ] 
Bey, karşılıklı konuşmıyalım. Biz gerek halkın, j 
gerek Devletin menfaatinin tam manasiyle or- j 
taya çıkarılması ve hakkın hak yolunda ve
rilmesi için hukukçunun, müşavir vaziyetin
de kendi sahasının istiklâli içinde kalması•< 
nı faydalı gördük. Bitaraftır, müstakildir, hiç
bir kimsenin tesirine, temayülüne iltihak et-
medon, kanaatim budur diye, hocalık yapacak
tır. 

Beri taraftan «komisyonun kararları kazaidir» 
dediler. Hayır arkadaşlar, kazai değildir, bu 
noktayı mükerreren tavzih ettik, tahdididir, 
tesbitîdir, ihzaridir. Bunlara her hangi bir 
itiraz vâki olduğu takdirde mahkemeye gide
cek, olmadığı takdirde tapu daireleri bunları I 

.1956 0 : 1 
tescil edecektir. Vatandaş olarak bilfarz ben 
itiraz etmiş isem mahkemeye gideceğim, Devlet 
itiraz etmişse o da yine mahkemeye gidecek. 
Yok Ler iki taraf razı olmuş ise, tapu idare
sine müracaat edilecek ve tescil muamelesi 
yapılacaktır. Bu itibarla her hangi bir endişenin 
vâridolması asla hatıra gelmez. 

Binaenaleyh; nıâruzatımı hulâsa etmek iea-
bederse, hukukçu arkadaşların fonksiyonlarını 
biz daha ehemmiyetli gördük, reis olmaların
dan ziyade komisyon içinde hukuk otoritesi 
bir inpan olarak kalmalarında fayda mülâha- . 
za ederek maddeyi bu şekilde tesbit ettik. 

Karar Heyeti Celilenizindir. 
REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Efen

dim; Orman Kanununun yedinci maddesi konu
şulurken Muvakkat Komisyon tarafından tanzim 
edilen şekli benimsememiş ve bir teklif, takdim 
etmiştim. 

Bu teklifimde, Muvakkat Komisyonun noktai 
nazarı ile aramızdaki fark şu idi : Muvakkat 
Komisyon, ekseriyetini ormancıların teşkil ettiği 
bir tahdit komisyonu kuruyordu, reisini de or
mancılardan yapıyordu. Takririmi verdiğim sı
rada arz ettiğim gibi, bir kere daha teyidedeyim 
ki, ormancı arkadaşların, ne hüsnüniyetinden, ne 
samimiyetinden, ne de bitaraflıkları noktasından 
zerre kadar şek ve şüphem yoktur, hepsini tenzih 
ederim. Fakat ismi konmamış, söylenmemiş ol
makla beraber bu kurulacak komisyonun vazife
si, bir kadastro mahkemesi gibi, bir orman mah
kemesidir, fonksiyonu budur, arkadaşlar. ^Böyle 
olduğuna göre ormancı burada hem taraflardan 
birisidir, müddeisidir veya müddeialeyhtir, hem 
de hâkimdir. Böyle şey olmaz, arkadaşlar. Bu 
orman kanunu dolayısiyle merhum Ziya Paşa
nın bir terkibibendi sık sık hatırımdan geçmek
tedir. Hele bir bendi burada o kadar yerini bu
luyor ki, müsaadenizle söyliyeceğim : 

«Kadı ola davacı ve muhzır dahi şahit 
01 mahkemenin hükmüne derler mi adalet?» 
Ormancı orada hem iddia edecek, bu parça 

bir ormandır veya değildir, diyerek vatandaşın 
veya ormanın lehine veya aleyhine iddiada bu
lunacak, hem de reis olacak, zaten kabul etmiş 
kendileri. Bu heyetin içine bir hukukçu alıyor. 
Müsaade buyursunlar; ben teklifimde (en az beş 
sene hukuk hâkimliği yapmış "bir hukukçu) di-
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yorum. Uzun müddet mahkeme idare etmiş, ka- I 
rarlar vermiş. Bilhassa hâkjm adının taşıdığı oto
ritede bir mehabet var. Müsaade buyursunlar 
da komisyonun müzakerelerini idare etsin. Bu 
böyle. 

İkincisi; onların almadığı iki kişi teklif et
mişim. Kadastro ve fen memuru bulunması. Ka
bul etmemişler. Bunda ısrar etmem. Olsaydı da
ha iyi olurdu, fakat komisyonda vali tarafından 
tâyin edilecek bir idare memurunun bulunması 
hususunda ısrar ederim, arkadaşlar. Sebebi; bu 
komisyon daha ziyade ihtilaflı mevzular üzerin
de çalışmıyacak mıdır? Orada bir otlak ihtilâfı 
mı vardır? Buna komisyonu teşkil eden diğer 
azalardan daha evvel ve daha çok vilâyet agâh 
olmuştur. Kavgalar olmuştur, ihtilâflar olmuş
tur, vilâyet müdahale etmiş, bilvesile tahkik et
miştir, ihtilâfın mahiyetini daha iyi bilir. Ora
nın hudutlarım, diğer civar köylerle yahut or
manlarla, diğer arazi ile olan ihtilâflarını ve il
tisaklarını vilâyet daha iyi bilir ve nihayet onun 
tatbikatını ve tevlidedebileceği ihtilâfların mü-
taakıp seyrini gene vilâyet taMbedecektir. Mü
saade buyursunlar, içinde bir idare memuru bu
lunsun. 

Refet Bey arkadaşım; «Yalnız hukuki husus
larda fikir vermek için alınmıştır» buyurdular. 
Bunun cevabını vermiş bulunuyorum. Yalnız as
kerî mahkemeleri misal getirmekle isabetli bir 
örnek yermiş olmadılar. Ben bu kanaatteyim. As
kerî mahkeme bambaşka bir şeydir, orman bam
başka bir şeydir, arkadaşlar. Orduya taallûk 
eden hususlarda muhakeme yapmak, karar ver
mek vaziyetiyle muhtelif kimselerden ve branş
lardan teşekkül etmiş bir komisyonda" iş görmek 
ve karar vermek başkadır. Kaldı ki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, askerî mahkemelerin dahi, 
diğer mahkemeler misillû, esas adlî usullere te
baan icrayı kaza etmesi yolunda vakit vakit te
mayül izhar etmiştir. Binaenaleyh, hem memle
ketin, hem ormanın, hem halkın ve hem de ada
letin ruhuna uyması bakımından benim takriri
min istilzam ettiği prensibin kabulü icabedecek-
tir, kanaatindeyim. Mamafih, takdir Yüksek He
yetinizindir. i 

REİS — Şefik Çağlayan. 
ŞEFİK ÇAĞLAYAN (Muş) — Muhterem 

arkadaşlar; Heyeti Umumiyenin benimsemiş ol- i 
duğu takrir üzerine encümen yeni bir ruh ve I 
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yeni bir zihniyet altında ve Başkanlığın yüksek 
ıttılaınıza arz ettiği şekilde yeni bir madde ted
vin etmiş bulunmaktadır. Bu madde üzerinde 
konuşan İzzet- Akçal arkadaşımız sadece ko
misyon başkanının bir hukukçu mu olması lâ
zımdır veyahut bir ormancı mı olması lâzımdır 
noktasında hassasiyet gösterdiler. Bu hansasi-
yetleri neden ileri gelmektedir, bendeniz şah
san bunu anlıyamadım. Evvel emirde şunu arz 
edeyim ki; bu komisyon bir orman,tahdit ko
misyonudur, orman tahdit işleriyle alâkalı bir 
komisyondur. Komisyon dediğimiz zaman aklı
mıza gelen husus budur, arkadaşlar. Bir orman
cı olsun, bir hukukçu olsun, bir veteriner olsun 
bunda her hangi bir sebep "kaydedebilmek için 
evvel emirde bu tahdit komisyonlarının faali
yetini de biraz bilmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; ormanların tahdi
dinde esaslı iki fonksiyon ortaya çıkmaktadır; 
birincisi idari, diğeri teknik bir fonksiyondur. 
Muhterem arkadaşlar, bu komisyon gider otu
rur da tamamen sağdan soldan gelen vesika
larla mı meşgul olur1?.. Biz diyoruz ki ormanın 
tahdidini yapar. Bunu nasıl yapar 1. ölçer, bi
çer aleti ile yapar. Bu ise her şeyden evvel tek
nik bir meseledir, öyle ise bu kominyonda tek
nik elemanlar bulunacak; orman mühendisi 
bulunacak. Aleti kullanacak. Çünkü ormanın 
tahdit işini yapmak için onun bir haritasın] 
yapmak lâzımdır. Bu da teknik ve rakam me
selesidir. Bunu kim yapacak, kim murakabe 
edecek? Bunu teknik elemanlar yapacak ko
misyon reisi- de murakabe edecek. Bir hukuk
çu bu işlerden anlar ve bu murakabeyi yapabi
lir mi acaba? İmkânı var mı bunun? Arazideki 
iş tekemmül ettikten sonra bir de büro işi var
dır. Elde edilen rakamlara göre burada tersf-
mat yapılır. Bunu gene mühendis arkadaşlar 
yapar. Teknik olmıyan bir komisyon bütün 
bunları nasıl murakabe edebilir? Komisyon baş
kam bir idare mekanizmasını yürütecek bir in
san sıfatı ile eğer oradaki teknik elemanların 
kontrol ve murakabe keyfiyetini kendinde gö
remediği takdirde bu idare âmiri za'fa düşmüş 
demektir. Dolayısiyle o tahdit komisyonu da _ 
za'fa düşmüş demektir; vazife ve fonksiyonu
nu yapamaz. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci fonksiyonu 
idari bakımdandır. Bu komisyon Ziraat Vekâ
letinin, Orman Umum Müdürlüğünün bir uzvu-
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dur, bir teşkilâtıdır. Bunun da idari bakımdan 
birtakım işleri vardır. Aynı zamanda tahdit 
komisyonunun geleceği, gideceği yerleri, gör
müş olduğu birsürü işler ve. birçok idari mese
leleri vardır. Bunlar, evvelâ arazinin istikşafı
nı yapacaktır. Bu komisyon gidecek, teknik ar
kadaşlara gösterecektir. Bunu bir hukukçu ya
pabilir mi? Bugüne kadar olagelen bir teamül 
vardır, şimdi biz bir anda ormancı kalksın da 
hukukçu gelsin diyebilir miyiz? Bunun esbabı 
mucibesi nedir arkadaşlar? 

Muhterem arkadaşlar; hukukçu azaya biz 
yer veriyoruz. Ancak, tahdit komisyonunu hu
kuki meseleler üzerinde tenvir edebilmek ve rey 
hakkına sahibolabîlmek imkânlarını veriyoruz. 
Komisyonu hukuki sahalarda tenvir edecektir. 
Acaba başkan ormancıdır diye hukuki tasarru
funu ihlâl mi edecektir? Veyahut da bu sahada 
konuşmak hakkını kendilerine tanımıyacak mı
dır? Buna imkân yoktur, arkadaşlar. Maksat, 
hukukçu komisyonda rey hakkına sahibolmak-
la beraber, aynı zamanda komisyonun müşaviri 
mahiyetinde de olacaktır. Başkan olduğu tak
dirde ne olacaktır, arkadaşlar? Bir arkadaş baş
kan da olsa 3 rey, 5 rey verecek değildir ya. 
Hukukçu başkan olduğu takdirde, hem teknik 
işler murakabe edilemiyecek ve hem de Orman 
Umum Müdürlüğünün idari işlerini idare ede
cektir. Fakat başkan olduğu takdirde yine rey 
hakkını haizdir. Komisyonda hukukçu âza ol
duğu takdirde yine bir reyi olacaktır. 

Görüyorsunuz ki, orman mühendisi komis
yon başkanı olmadığı takdirde birçok problem
ler ortaya çıkıyor, fakat hukukçu olduğu tak
dirde hiçbir problem ortaya çıkmıyor. 

Kaldı ki bir hukukçu komisyon başkanı ise 
•her hangi bir hukuki meselede o komisyonda te
mayül ettiği tarafa doğru görüşlerini teksif ede
cektir, müdafaada bulunacaktır, müdafaa ettiği 
tarafa doğru reyini ihsas edecektir. Halbuki ko
misyon başkanının hikmeti vücudu neticeye ka
dar tutmakta olduğu tarafa meyletmemesidir. 
Halbuki bir hukuk meselesinde mutlak mânada 
reyini ihsas etmese dahi durumu itibariyle rey 
vermiş olduğu tarafı gösterecektir. 

Bazan-bu idareyi hakikaten deveye, bazan 
da devekuşuna benzetiyoruz. İzzet Akçal bazan 
başka bir görüşle bazan da bambaşka bir gö
rüşle çıkıyorlar. Kendileri hiçbir zaman 1950 se
nesine kadar hâkim olan zihniyetle 1950 den bu 
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yana hâkim olan zihniyet ve mekanizma ara
sındaki çok büyük farklara bir türdü inanamı
yorlar. ttimat edin, biz kanununu yapıyor, işi 
Hükümete teslim ediyoruz. Bunun için sorumlu 
durumda olan yalnız Hükümettir, hiçbir zaman 
veteriner veya ziraatçi değildir. Doğrudan doğ
ruya bu sorumluluk Hükümete düşer. Hüküme
te ise itimadımız vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim sebep
lerle hakikaten olagelen teamüller gereğince biz 
eğer orman mühendisinden idari mekanizmayı 
alır, hukukçu arkadaşa verirsek birçok aksak
lıkların ortaya çıkmasına sebebolaeağımız gibi 
bu meslekdaşları da incitmiş oluruz. Bu itibarla 
teklifin aynen kabulünü bilhassa istirham ede
rim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN RElSl REFET 

AKSOY (Ordu) — Bu mevzuda konuşan kıy
metli arkadaşımız Dr. Bürhanettin Onat'm söz
lerine cevap vererek huzurunuzu tekrar tasdi 
etmek istemiyeceğim. 

Şimdi arkadaşlar, bu arazi tahdit komisyon
larının^ miktarını ve kimlerden terekkübettiğini 
huzurunuzda okuyayım: 

Reis : Başmühendis olmak üzere, bir or
man başmühendisi, bir hukukçu âza, iki yük
sek orman başmühendisi, bir yüksek ziraat mü
hendisi, vilâyet meclisi umumi âzasından bir 
zat, bir de köy ihtiyar heyetinden seçilecek 
bir âza.. Ceman yedi kişi.. Eğer bir hukukçuyu 
reis olarak seçecek olursak daima huzurunuzda 
izah ettiğim veçhile birçok mahzurlar meydana 
gelecektir. Burada arkadaşım Ziya Paşanın 
tercii bendinden: 

Kadı ola davacı ve muhzır dahi şahit, 
ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet?.. 

kıtasını okudular. Bir hukukçu reis olursa bu 
dâvalar hal mi edilecek?.. Reisinki, hükmü ka
rakuşî mi olacak? Onun da bu yedi kişinin her 
biri gibi bir reyi vardır. Rey ekseriyeti kimde 
ise onun fikri muteber olur. 

Şimdi arkadaşlar, buyuruyorlar ki, komis
yonu terkibedenler içinde orman mühendisi, zi
raat mühendisi ekseriyette olduğundan dolayı 
hukukçu reis olmalı ki, mâni bertaraf edilsin. 
Böyle şey olur mu? Mantıkan kabul edilecek 
bir hüküm değildir. Binaenaleyh demin huzu
runuzda arz ettiğim gibi hukukçu burada hu
kuki ışık tutan bir müşavirdir. Aza olarak kal-
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ması onun daha serbest konuşmasına, fikirlerini ı 
daha serbest beyan etmesine vesile verir. Kaldı 
di ki, bir orman mühendisi, bir ziraat mühen
disi de aşağı - yukarı umumi kültürü içinde bir
takım hukuki bilgileri haizdir. Usulü muhake-
matı hukukiye veya cezaiye Kanununun bilmem 
hangi madde ve faslını zikrederek hüküm vere
cek değildir. Şu tapu senedi hukukan muteber 
midir, şu hudut bir mahkeme ilâmına müstenit 
midir, bu hüccet olur mu, olmaz mı* gibi karar
lar verecektir. Bu itibarla komisyonun teklif 
etmiş-' olduğu şekil, fayda bakımından yerinde- I 
dir, bunun aynen kabulünü tekrar rica ederim. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Efen

dim, benim tezime aykırı bir tez müdafaa eden 
arkadaşlarım, çok zayıf müdafaalannın son 
taktiklerini kullanmaktadırlar. Şefik Çağlayan 
arkadaşım «teknik işten hâkim anlamaz» buyu
ruyorlar. Şimdi müsaade buyurursanız bu ko
misyonun iki vazifesi vardır: Birisi teknik ister, 
yani ölçme, biçme ve saire işi, birisi de - asıl 
mühim mesele - ormanla alâkalı vatandaşın ve 
yine ormanla alâkalı Devletin hakkını koru
mak ve müdafaa etmek vazifesidir. Bu sonuncu
su icrai vazifedir. Onun içindir ki, reise dilden 
vazife ve reisin mevkii burada bitaraf olmak
tır. Yoksa tâyin ettikleri yedi kişilik komisyon 
içinde mahalle muhtarı mı, orman tekniğini bile
cek, meclisi umumiden gelecek kimse mi orman 
tekniğini bilecek, belediyeden seçilecek belediye 
âzası mı orman tkniğini bilecektir? 

ALİ ÜNLÜSOY (Yozgad) — Bunlar hükme 
bağlamıyorlar ki. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Evet 
hükme bağlamıyor ama, karar veriyor. 

«Hâkim reye iştirak edecektir», diyorlar. O 
meseleler topluluğu içinde reyini izhar etmemeyi 
yahut taraf tutmamayı en iyi bilen bir insan var
sa o da hâkim olmalıdır, hâkimdir. «Fazla reyi 
mi olacak?» deniyor. Evet; reis olursa bir fazla 
rey hakkı olacaktır. Çünkü terazi tevazün ettiği 
zaman reisin bulunduğu taraf ağır basacaktır. 
Burada hâkimin daima adaleti tevzine alışan tek 
reyi- adaleti temine yarıyacaktır. 

Refet Bey; «Reis, hükmü karakuşiyi mi haiz
dir?» buyurdular. Bilâkis reis hükmü karakuşiyi 
haiz bulunsaydı, zaten bu teklifi yapmazdım. 
Hâkim, bilhassa tarafsızdır ve tarafsız olacaktır. 
Onun için bu teklifi yaptım. I 
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I Ormancılar hakkındaki sempatimi ve hürme

timi tekrar belirttikten, sonra, böyle bir toplu
lukta hâkimin reis bulunmasında isabet olacağı
nı bir kere daha teyideder, eski takririmin tek
rar reye konulmasını ve kabulünü rica ederim. 
Takriri de vermiş bulunuyorum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. HÜSEYİN 

AGUN (Rize) — Muhterem arkadaşlarım; bu 
komisyonun vazifesi arasına giren işlerde üç nok
ta üzerinde ihtilâfa düşüldüğü zaman oradaki 
hukukçu azaya bu ihtilâfta hukuki taraftan he
yeti tenvir etmesi vazifesi düşüyor. Olmuş hâdi
seleri, ihtilaflı noktaları yüzlerce göstermek su
retiyle o komisyonlarda halledilmiş meseleler 
hakkında konuşulmadı. Evet aslında hukuki iş
lerde hukukçu azayı, muhakkak ki, diğerlerinden 
daha üstün bir hukuki bilgiye sahibolduğu için, 
daha galip bir vaziyette görürüz. Fakat bu öyle 
bir guruptur ki, vazifesini tamamen, aleti, ede
vatı ve haritası ile görmekte ve bütün teknik iş
leri ve muhaberatı Ziraat Vekâletine bağlı du
rumda yapmaktadır. Haritayı okumayı bilmi-
yen, nirengi noktalarını, zaviyesini, kotunu tesbit 
edemiyen bir hukukçu âza, tamamen teknik olan 
böyle bir komisyonda reislik yapabilir mi? 

Farzedelim hukukçu âzalık inhilâl etti, ye
rine yeni bir hukukçu âza bulmakta müşkilâta 
uğranılır ve bütün heyet başsız kalıp çalışamaz 
duruma girerse ne olacak? Fikirlere daima hür
met ederim. Bir ormancının hukuk bilgisi yoktur 
demek de hata olur. İçinde bulunduğu, ihtisası 
haiz olduğu bir mevzuun cemiyetle teması nok
tasından, onun hukuki veçhelerini bir hukukçu 
kadar olmasa bile, bilmediği iddia edilemez. O da 
hukukçu kadar olmasa dahi az çok bu hususta bir 
bilgiye sahiptir. Komisyon reisi 40 yaşında bir 

I insandır. 20 sene hizmet etmiş, teknik malûmatı, 
aynı zamanda diğer malûmatı iktisabetmiş kim-

I sedir, onun yanında muhterem bir heyet de te-
rekkübettirilmiş ve bu heyete demokratik bir 
veçhe de verilmiştir. Köy ihtiyar heyetinden ve
ya belediyeden bir âza koymak suretiyle her su
retle komisyon takviye edilmiştir. Bir ihtilâfa 
düşüldüğü zaman komisyonu toplayıp karar ve
recektir. Üç noktada ihtilâf olan bir yerde bunun 
dışında 997 noktanın tamamen halledilmiş oldu
ğunu unutmamalıyız. Bütün bunları nazarıiti-
bara alalım, mevzuu bir hukukçu ve ormancı 

I mevzuu yapmıyalım. Memur memurdur, aldığı 
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emri tatbik eder, kanun hükümlerini tatbik eder. 
Elbette ki, her işte olduğu gibi kusurlu vaziyet-

- 1er de olabilir. Böyle kusurlu vaziyetler olursa 
hükümet murakabe edecektir. Zaten murakabe-
siz komisyon çalışmaz. Onun için burada konu
şan arkadaşlardan istirham ederim, komisyon 
metnini kabul edelim. 

îzzet Bey komisyonda idi ve noktai nazarları
mıza iltihak etmiş bulunuyordu. Bunu da huzu
runuzda arz ederim. 

RElS — îzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim; komis

yon başkanı ve sözcüsü, günde 15, 16 saat çalış
maktadırlar, yorgundurlar. Benim bu maddenin 
"müzakeresinde bulunmadığımın farkında bile de
ğillerdir. Madde müzakere edilmiş, ben ondan 
sonra komisyona iltihak etmiştim. Komisyon me
saisine iştirak ettiğimde kabul edilmiş olan bu 
madde metnini hukuk müşavirinden istedim, es
ki yazılarla yazılmış olan notu bana verdi. Müna
kaşalarında hiç bulunmadım, kabul etmiş değilim. 
bu metin daha evvelki mâruzâtıma da aykırıdır, 
nasıl kabul ederim böyle bir hükmü... 

Bu cihete böylece işaret ettikten sonra; şu ci
heti de belirtmek isterim : Komisyon başkanı or
mancı değildir, fakat Orman Kanunu üzerinde
ki esaslı prensip çalışmalarında faydalı bulun
maktadırlar... Dediler ki, «eğer hukukçu başkan 
olursa bu takdirde ormancılarla fikir birliği ha
linde çalışamaz.» (Fikir birliği halinde) diye bir 
arzu dermeyan etmiş değiliz. Komisyon çalışma
larında birlik halinde çalışmak, fikrî birlik ha
linde, bütünlük, beraberlik halinde çalışmak teh
likelidir, çok tehlikelidir. Bilhassa büyük mahke
melerin, devlet mahkemelerinin, Anayasa mah
kemelerinin teşkilinde Garp milletlerinde tatbik 
edilen ve bulunması arzu edilen nokta, hâkimle
rin fikrî birlik halinde bulunmaları noktasıdır. 
Mücadele edecekler, müsademe edecekler ve ha
kikat ondan doğacaktır. 

Misal olarak askerî mahkemeleri verdiler. As
kerî mahkemeleri idare eden hukukçu âzadır, mah
kemeleri o idare eder, reis yalnız rütbe farkı do-
layısiyle orada bulunur ve dâvayı takibeder. Dâ
vayı açan da âmiri adlî değildir, onun yanında
ki hukukçudur, bütün ihzari muameleleri o yapar. 

«Orman mühendisleri makine, alet kullanma
sını bilirler, hukukçu bilmez.» Aziz arkadaşlarım, 
o vakit bu «ağır ceza reislerini polisten yapın, on-
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lar memleketin asayişini daha iyi bilirler, takdir 
ederler. Cemiyette mahkemelere düşen şahısları 
daima onlar takibetmişlerdir» gibi bir iddia olur. 
Hiçbir zaman hukukçu yahut komisyona dâhil 
olan şahıs doğrudan doğruya vazife yapmıyacak-
tır, emirlerine birçok memurlar verilecektir; ara
balar, aletler verilecektir. Bunlar yalnız iddiala
rı, müdafaaları tesbit edecekler, karar verecek
ler. Şimdi (böyle karar verme, karar alma mev
kiinde bulunan heyetlerin reisleri mutlaka or
manla alâkalıdır, ormancı olsun) demek hatalı
dır.. Sonra maddeyi ilk defa arkadaşımızın oku
duğundan, affedin, derhal kavramamıştım, tek
rar aldım, okudum, kendimce bir aksaklık daha 
görmekteyim. Ekseriyetle, yarıdan bir fazlasiyle 
karar verecekler. Biz komisyon kuruyoruz ve bu' 
memurları tâyin edeceğiz, niçin bir fazlasiyle ka
rar versinler? Hepsi birleşerek beraber ka
rar versinler. Teminat bundadır. Yani iki orman 
mühendisi, bir ziraat teknisiyeni birleşecek, or
man mmtakasını tahdidedecek^ vatandaşların ta
sarruflarında bulunan sahiboldukları mmtakayı 
devlet ormanı yapacaklar. 

«Bu kazai bir vazife değildir» deniyor. Yer
dikleri karar, yarı kazai bir vazifedir. Ve bu ka
rar muayyen müddet geçtikten sonra tapu daire
sine verilir, hare ve rüsum alınmaz, tapu dairesi 
tescil eder. Tapu defterine kaydedildikten sonra 
onu düzeltebilmek için bir hayli emek ve para 
sarfetmek lâzımdır. Karar istihsal etmek, kayıt 
düzeltmek ekseriya dâva açana nasibolmaz, to
rununa nasibolur. Benim 28 - 30 sene evvel ad
liye meslekine yeni girdiğim zamanda sonra 
bk* dâva vardır. Bunun davacısını bundan bir 
müddet evvel gördüğüm zaman neticeyi sordum. 
«Dâva henüz bitti, kararı aldım, heyeti umumi
ye tasdik etti» dedi. " Fakat arkadaşlar, dâva yi
ne bitmemiştir. Daha bunun tashihi kararı var, 
susu var, busu var. Dâva, Söke'de bir dalyan da
vasıdır. (Sol köşeden «halledilmesine de imkân 
yok bunun» sesleri). İzmirli arkadaşlarım bilir
ler. 

Şimdi, biz, komisyonların verecekleri kararla
rın hukuki isabetini aramaktayız. Reisin iki reyi 
yoktur. Ama reis sevk ve idare eder. Sevk ve ida
renin kıymetini inkâr etmek elbette mümkün de
ğildir. Reis hukukçu olmazsa^reyini istimal eder
ken onu gelişigüzel kullanabilir, ama hukukçu 
olursa hukuki bilgisi buna mânidir, onu mut
lak kıymetlendireeektir. Bir tesavii ara vukuun-
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da reisin bulunduğu taraf o zaman iki rey ad
dedilir, işte o zaman kıymeti meydana çıkar. 

Arkadaşlar; mahkemelerde dâva adedi gittik
çe çoğalmaktadır. Bu bir hakikattir. Size, ister
seniz rakamları arz edeyim. Benim bütün gay
retim; reisliğin ormancıya verilmemesi yolunda 
değildir, bu reisliğin hukuki nosyonu tam olan 
şahıslara verilmesidir. Onlar hukuki isabeti te
mine çalışan şahıslardır. Azalar bu hususa o ka
dar kıymet vermezler, bu suretle de arzu ettiği
miz istifade temin edilemez. 

Dâva adedlerinin artışına bakın : Hukukta 
1943 ten 1955 e kadarki rakamları veriyorum : 
(331 bin, 335 bin, 330 bin, 411 bin, 405 bin, 
436 bin, 481 bin, 555 bin, 595 bin, 596 892)... 
Demek ki dâva adedi 331 binden 596 892 ye çık
mıştır. 

NÎHAT ÎYRÎBOZ (Aydın) — Ne dâvaları 
bunlar? 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Hukuk dâva
ları. Bu rakamlara göre mahkemeler çalışmıyor 
mu acaba? Hayır, mahkemeler de buna muvazi 
olarak çalışmalarını artırıyorlar. Bakın mahkeme
lerin çıkardığı işler de her sene nasıl çoğalıyor : 
(320 bin, 329 bin, 333 bin, 390 bin, 406 bin, 425 
bin, 452 bin, 521 bin, 552 bin, 575 bin, 598 bin ve 
geçirdiğimiz sene zarfında 600 küsur bin dâva 
mahkemelerden çıkmıştır. Yani 320 binden 600 
bine doğru bir yükselme vardır. Demek ki gelen 
dâvalarla mahkemelerin çıkardıkları işlerde bir 
artış vardır. Ceza dâvaları da aynı şekilde her se
ne biraz daha artmaktadır. Hapisane mevcutları 
da gittikçe kabarmaktadır. Bunları önlemek için 
mahkeme kurmak ve hâkim istihdam etmek sa-

-"kat yoldur. İhtilâf lan biday eten önlemek lâzım
dır. 

Komisyon kurarken de dikkat etmekliğimiz 
lâzımgelen husus şudur : İhtilâflara yer ve ma
hal vermesinler. Binaenaleyh komisyonları iyi 
şekilde teşkil etmekliğimiz lâzımdır. Bu husus
ta hukuk prensiplerine uygun, ana hukuk pren
siplerini ihlâl ' etmiyecek şekilde karara varma
lıyız. 

Buradan çıkarılacak olan netice : Hukukçu 
reis olmalıdır. Hukukçu hukuktan mezun olmuş, 
tecrübesiz birisi değil, 5 sene hukuk mahkemele
rinde hâkimlik veya avukatlık yapmış bir şahıs
tır. Reis bu olsun, böyle şahıslar vardır, buluna
bilir, 

. 1956 C l 
REÎS — îzzet Bey, bir dakikanız kaldı efen

dim. 
İZZET AKÇAL (Devamla) — Vereceğimiz 

para da az bir para değildir. Yevmiye alacak, 
vesaiti temin edilecektir. Teşkilât Kanununda da 
bâzı imkânlar yaratılmalıdır. Sonra, kararlar it
tifakla verilmelidir. Aynı vekâlete mensup şahıs
ların alınması da doğru değildir. Ayrıca bir de 
kadastro teknisiyenini bu komisyona ilâve etmek 
icabeder. Orman mühendislerinin bir tanesini 
çıkarırız ve yerine kadastro teknisiyenini veririz. 

Komisyon teknik işlerde, orman teşkilâtında 
bilir kişiden istifade edecektir. Doğrudan doğru
ya komisyon âzası olan mühendis, eline âleti alıp 
da ormana gidip çalışacak değildir. Büroda ça-. 
hşır. 

Maruzatını bundaan ibarettir. 
REİS — Kifayet takriri vardır. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ REFET 

AKSOY (Ordu) — Bir dakika efendim. 
Aramızda cereyan eden ihtilâfın, münakaşa

nın hakemi siz olacağınız için tekrar oraya rü-
cu etmiyeceğim. Yalnız İzzet Bey, fikrinizde 
şüphe bırakacak rakam verdi. Yanlıştır. 

3116 sayılı Orman Kanununun çıktığı tarih
ten bugüne kadar, hattâ üç senesini de indirmek 
suretiyle 11 sene zarfında 3 837 702 hektar or
man tahdit işi yapılmış. Bu yapılan tahdit mu
amelesi esnasında vatandaşlar tarafından ancak 
4 bin itiraz vâki olmuştur. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, ondan 
bahsetmedim. Kadastro istatistiklerinden bah
settim. 

REİS — Ali Ünlüsoy. 
ALİ ÜNLÜSOY (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, ben bu işin hukuk cephesini pek bil
mem. Yalnız af buyurunuz, ormancılar bir se
ne medeni hukuk okurlar ve dolayısiyle mede
ni hakları, mülkiyeti bilirler. İkinci cihet, bu 
iş tamamen meslekî bir iştir. Çok rica ederim, 
bir liman, bir tersane, bir dokuma fabrikası ve
ya bir maden işletilirken, bir harita alınırken 
acaba başka meslekten bir şahsın reisliğine mi 
bu iş tevdi edilir? Pek tabiîdir ki, o meslekin 
.adamı, o işin reisidir. Bir fabrikada reis kim
dir-? Muhakkak ki teknik bir adamdır. Arka
daşlar, burada zaten hâkim de olsa, ormancı da 
olsa katî bir karar yoktur. Yalnız ormanın hu
dudu aletlerle tahdidediliyor, haritası alınıyor. 
Kabul ettiğiniz kanuna göre bir sene müddetle 
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itiraz hakkı olduktan sonra esasen kararı mah
keme verecektir. Şunu da biliniz ki arkadaşlar,. 
bu işte bir sene kadar çalıştım. Vatandaşın tar
lasını içine almak veya buradan çıkın gidin de
mek yoktur. Ufak, tefek burun başları, koy
lar falan tamamiyle vatandaşa bırakılır ki, böy
le ihtilâflar şimdiden halledilmiş olsun diye. 
Onun için burada delege olan bir hukukçunun 
reyi olup olmaması hususunda iş noktai naza
rından bir,durum vardır. 

Bendenim teşehhüt miktarı çalışmam esnasın
da hukukçuyu ancak 11 gün çadırda gördüm. 
Burada 11 gün diyorum arkadaşlar. 5 sene hâ
kimlik veya avukatlık yapmış bir hukukçunun 
dağ başında çadırda yaşamasına imkân yoktur, 

& tezleri tamamen nazaridir. Çadırda çalışmaz, 
bütçemize nazaran da beherine 2 - 3 bin lira 
aylık yerecek durumda değiliz. Versek versek 
bin lira verebiliriz, bu paraya da çalışmazlar. 
Bunu kabul etmek demek, tahdit yapmamak de
mektir. 

Sonra bu teknik bir iştir. Bilhassa yazışma
lar Orman Umum Müdürlüğü ile olduğu için iş 
teknik İstılahlara istinadeder. ölçü ve harita 
işleri tamamen teknik terimleri ihtiva eder. 
Hukukçu bunları bilemez. Sonra, eğer reis hu
kukçudan olursa teknik adam da işi'tavsatır, iş 
yapmaz arkadaşlar. Bunun hakiki durumu bu
dur. Onun için maddede tasrih edildiği gibi or
mancının reis olarak bu komisyonda işe devam 
etmesini ve maddenin aynen kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
onu okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
7 nci maddenin müzakeresi kâfidir. Kifayet 

teklifinin reye konmasını arz ve teklif ederim. 
Çoruh 

Hilmi Çeltikçioğlu 

REÎS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 7 nci maddenin 
müzakeresinin kifayeti kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
7 nci maddenin tadiline- dair, maddenin mü

zakeresi sırasında takdim ettiğim takririn ay
nen reye vaz'edilmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

$.1956 0 : 1 
I REİS — Diğer takrirleri de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 7 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde tadilini Büyük Mec
lisin yüksek tasvibine arz ederim. 

Antalya Mebusu 
Dr. Burhanettin Onat 

Madde 7. — Devlet ormanlarının ve bu or
manların içinde ve bitişindeki otlak, yaylak, kış
lak, sulak ye her nevi arazi ile diğer ormanların 
hudutlarının tâyin ve tesbiti - bu kanunun neşrin
den evvel yapılan tahditler neticesinde mağdu
riyete- uğradıklarını iddia edenlerin vâki olack 
talepleri üzerine yeniden tetkika tabi tutulması 
isteneceklerle beraber - orman tahdit komisyon
ları tarafından yapılır. 

Bu komisyonlar, Adliye Vekâleti tarafından 
tâyin edilecek en az beş sene hukuk hâkimliği 
yapmış bir hâkimin reisliğinde, Ziraat Vekâle-

W tince tâyin olunacak bir orman yüksek mühen
disi ile o bölgenin orman teşkilâtından olup 

Korada en az iki sene çalışmış bir. orman yüksek 
mühendisi veya orman mühendis muavini, bir 
ziraat mühendisi, bir veteriner, Kadastro Umum 
Müdürüğünce tâyin edilecek bir kadastro mü
hendis veya fen memuru, tahdidin yapıldığı 
vilâyetin valisi tarafından tâyin edilecek bir 
mülkiye memuru, tahdit yapılacak yer belde
lerde ise bir belediye âzası, köy hudutları için
de ise köy ihtyar heyetinden bir asıl ve bir ye
dek azadan teşekkül eder. Asıl ve yedek azala
rın isimleri tahdit komisyonu reisliğine bidiri-
lir. Komisyon reisliği emrine lüzumu halinde 
teknik memur ve kâtip verilebilir. 

Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sıra
sında Millî Müdafaa Vekâletinden bir mümessil 
bulundurulabilir.' 

Tahdit komisyonları zaruret halinde hukuk
çu reis, orman mühendisi, kadastrocu ve bir be-

I lediye âzası veya ihtiyar heyetinden birinin ha
zır bulunmaları şartiyle mürettep adedin yan
sından bir fazlası ile toplanabilir. Ve mevcudun 
ekseriyeti ile karar verebilir. Reylerde müsavat 
halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyet teşkil 
etmiş addolunur. 

Komisyon çalışma esnasında beldelerde be
lediye encümenleri, köylerde ihtiyar meclisleri 
tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisinden de 
faydalanır. Bunların tahdit gününde ve yerinde 
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hazır bulunmamaları* halinde komisyon lüzum 
görürse başka bilirkişi seçebilir. 

REÎS — İzzet Akçal'ııı teklifini okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Komisyon reisinin hukukçu olmsını ve bu 

komisyona kadastro teknisyeninin iştirakini ve 
(yarısından bir fazlasiyle toplanabilir) yolun
daki hükmün çıkarılarak tamamının iştirakiyle ka
rar verileceği hususunun maddede tasrih edil
mesini arz ve teklif ederim* 

Bize 
t. Akça I 

REÎS — Burhanetim Onat'in teklifini na
zarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Teklif naza
rı dikkate alınmamıştır. • 

îzztöt Akçal'm teklifni dikkate atanlar lüt
fen işaret buyursunlar... Dikkate almıyanlar... 
Teklif nazarı dikkate alınmamıştır. 

Enenmenin 7 nei madde olarak yeniden ted
vin ettiği ve okuduğumuz ınuddeyi reyinize arzr 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Madde 
kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde encümenden gelmiştir, maz
batayı ve maddeyi okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere edilmekte olan Orıınm Kanunu lâ

yihasının 8 nei maddesinin tadiline dair Yüksek 
Riyasete sunulup Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilen ve dikkate alınmasına karar verilmiş bu
lunan muhtelif takrirler encünıenimizce tetkik 
edildi. 

Erzincan Mebusu Tevfik Şenoeak tarafından 
verilen ve Tahdit komisyonuna ait ilânların Res
mî Gazetelerden gayrı mahallinde' intişar eden 
gazetelerde de ilân ettirilmesi teklifi uygun gö
rülerek madde metnine alınmıştır. 

Afyon Mebusu Osman Talu tarafından veri
len takrirde 8 nei maddenin 2 nei ve 3 ncü fık
ralarında yazılı müddetlerin birer aya çıkarılma
sı hususu da uygun görülerek madde o şekilde 
tanzim edilmiştir. 

Keza Antalya Mebusu Dr. Burhanettin Onat 
tarafından vâki teklifin kabulüne maddi imkân 
ve faide görülememiş olduğundan teklif sahibi 
ile yapılan görüşme sonunda mutabakata varıla
rak dikkate alınmamıştır. 

Rize- Mebusu îzzet Akçal tarafından verilen 
takrirde tebligatın «alâkalı şahıslara Hukuk Usu-
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lü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre teb
ligat yapar.» fıkrasının kabulüne encümenimiz 
maddi imkân ve bir faide görmemekle beraber 
kabulü takdirinde, tahdit muamelelerinin bir hay
li güçlüklere ve uzamalara müncer olacağı kana
atine vâsıl olmuş ve teklif sahibi de encümenin 
görüşüne iltihak ettiğinden metne alınmasına lü
zum görülmemiştir. 

Bu mütalâa ve mâruzâttan sonra 8 nei mad
denin aşağıdaki şekli iktisabetmiş olduğunu saygı
larımızla arz ederiz. 

Reis M. Muharriri Kâtip 
Ordu Rize Eskişehir 

R. Aksoy ' H. Agun H. Sezen 
Zonguldak Balıkesir Kastamonu 

N. Kirişeioğlu V. Asena S. Çağlar v 
Kocaeli Muş Seyhan 

S. Dinçer S. Çağlayan A. Kınık 
(İmza yok) (îmza yok) 

Trabzon Çanları Denizli-
î. Şener T. Akman î. Hadımlıoğlu 

îeel Yozgad 
1. Gürgen Ö. L. Erzurumluoğhı 
(İmza yok) 

MADDE 8. — Devlet ormanlarının tahdidi 
. işlerinin hangi vilâyetlerde yapılacağı Ziraat Ve
kâletince tâyin olunur. Keyfiyet ormanda çalış
maya başlamadan en az biı> ay önce Resmî Gaze
tede ve alâkalı »vilâyet ve kaza merkezlerinde çı
kan birer gazetede ve mûtat vasıtalarla en az be
şer gün ara ile ikişer defa ilân olunur. 

Tahdidine başlanacak devlet ormanının, ma
hallin orman başmüdürlüğü tarafından tesbit ve 
tanzim edilecek umumi hudut krokisi, ormanda 
çalışmaya başlamadan en az bir ay evvel ilân 
edilmek üzere valiliğe verilir. 

Komisyon Reisi, tahdide başlama gününü, or
man içinde ve bitişiğindeki gayrimenkul sahip
lerinin veya/kanuni mümessillerinin veya vekil
lerinin hazır bulunmalarını, hazır bulunmadık
ları takdirde tahdit isinin gıyaplarında devam 
edeceğini bildiren ilân kâğıdını bir ay evvel alâ
kalı köy veya beldenin münasip yerine astırır ve 
keyfiyeti bir zabıtla tevsik ettirir. 

REÎS — 8 nei madde hakkında söz istiyen 
yok, reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-

, miyenler... Kabul edilmiştir. 
9 nen madde de encümenden gelmiştir, maz

batayı ve maddeyi okuyoruz» 
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Yüksek Kiyasete 

Orman Kanununun 9 ncu maddesinin mü
zakeresi sırasında bu maddenin tadili hakkın
da yapılan teklifler üzerine mezkûr madde
nin encümenimize iadesi talebedilmişti. 

Bu bapta verilen takrirler ve cereyan eden 
müzakerelerde beyan olunan mütalâaların ışığı 
altında madde tekrar gözden geçirilerek Yük
sek Meclisin ve teklif sahiplerinin temayülle
rine mutabık olmak üzere maddenin aşağıda
ki şekilde tesbit edilmiş olduğunu sagyıları-
mızla arz ederiz. 

Reis M. M. Kâtip 
Ordu Rize Eskişehir 

R. Aksoy H. Ağun H. Sezen 
Zonguldak Balıkesir Kastamonu 

N. Kirişeioğlu V. Asena S. Çağlar 
Kocaeli Muş Seyhan 

S. Dinçer Ş. Çağlayan A. Kınık 
Trabzon Çankırı Denizli 
î. Şener T. Akman î. Hadımlıoğlu 

tçel Yozgad 
î. Gürgen ö. L. Erzurumluoğhı 

Madde <9. — Tahdidedilecek ormanların bi
tişiğinde veya içinde gayrimenkulu olanlar; 
tahdit gününde bizzat kendileri veya kanuni 
mümessilleri veya vekilleri hazır bulunurlar. 
tşğal eyledikleri gayrimenkullerin hudutlarını 
gösterirler ve ziraat eyledikleri araziye ait 
her nevi vesikalarını ibraz ederler. 

Komisyon reisi tarafından yerinde yapı
lan i?âna rağmen alâkalıların bulunmamaları 
komisyonun tahdit işlerini durdurmaz. 

REİS — Buyurun Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar; ben anlıyamadım, (orman tahdidi 
yapılırken köylüler ziraat eyledikleri araziye 
ait vesikaları ibraz ederler) deniliyor.. Biliyor
sunuz, altı seneden beri münakaşa mevzuu olan 
bu vesikalar nelerdir, hangileri muteberdir, han
gileri muteber değildir? Bu madde bunları 
tetkik için encümene verilmişti. Halbuki bu 
cihet tamamiyle müphem bırakılmıştır. Madde 
bu şekilde kanuniyet kesbederse, birçok defa
lar olduğu gibi, mukaddem celsede de beyan 
edildiği gibi, ah ve figanlar daha fazlasiyle de
vam edecektir. Binaenaleyh, muteber olan ve
sikalar nelerdir? Tahdit komisyonlarına ibraz 
edilecek hangi vesikalar kaale alınacak ve bun-
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; lara binaen ziraat edilen arazinin hangisi or-
| mana bırakılacak, hangisi köylüye bırakılacak

tır! Bu hususun encümen tarafından izah edil
mesi lâzımdır. En mühim maddenin tavzih edil
meden geçtiğini görmekteyim. 

REÎS — Hasan Hayati Ülkün. 
HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Niğde) — Ka

nuni mümensil tâbiri malûmdur. Bir de «vekil
leri bulunabilir» deniyor. Vekâlet sıfatı nai>ıl 
teessüs edecektir? Bildiğimiz gibi Hukuk Usu
lü Muhakemeleri ve sair kanunlardaki vekâlet
name ile mi yoksa şifahi beyanla mı olacaktır? 
Bunların açıklanması ilerde ihtilâfa mâni olur. 
Bu benim vekilimdi değildi diye karışıklığa 
meydan vermemek için vekâlet sıfatının ne su
retle teşekkül edeceğinin bilinmesi faydalı ola
caktır. 

REÎS — Her ikisi için encümen cevap lütfe
decek mi? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ RBFET 
AKSOY (Orru) — Efendim, 9 ncu madde mül
kiyet hakkına taallûk eden mühim bir madde
dir. Bu madde huzurunuzda müzakere edilirken 
bâzı arkadaşlarımız vergi kayıtlarının da mül
kiyet vesikası olarak kabul edilmesini ileri sür
düler. Bâzı arkadaşlar da diğer vesikaların mu
teber olması husununda mütalâalar serdettik-
ten sonra takrirlerini takdim ettiler. Bu arada 
Ziraat Encümeninin kabul ettiği bir hüküm var
dı. Yani .1936 yılma kadar ziraat yapmakta ol
duğu, şagili bulunduğu araziye ait vergi kayıt
larını ibraz eden kimseler, mülk sahiplerinin 
haiz olduğu hakka sahibolsunlar diye. Encüme
nimiz bu noktai nazarları uzun boylu görüştü. 
Bir mülkün mülkiyetine taallûk eden veya tah
dit komisyonlarınca talebedilecek vesikaları 
madde içinde birer birer tadadetmeye hukukan 
imkân görmedik. Yalnız tetkikat sırasında bu 
mevzuda devletle vatandaş arasında girift bir 
ihtilâf vardır. Bu ihtilâfın gerek vatandaş, ge
rek devlet aleyhine, yani İM tarafın da ızrarını 
mucibolmıyacak muslihane bir şekilde hallet
mek için bu fıkrayı koymuş bulunuyoruz. Şim- -
di bu fıkradan kasdımızı encümen namına hu
zurunuzda arz edeceğim, zapta geçecektir. Ya
na tatbikatta her hangi bir ihtilâf hâsıl olduğu 
zaman, tatbik ile mükellef olan salahiyetliler, 
zabıtlara müracaat ettikleri takdirde, konuşma
mızın ışığı altında işlerini görebileceklerdir. 
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Arkadaşlar, mülkiyet hakkını ispat edecek 

vesikaların başında tapu senedi vardır, olmadı
ğı takdirde ferman, olmadığı takdirde hüccet, 
olmadığı takdirde timar zeamet gibi husunlara 
ait eski devirlerin vesikaları, olmadığı takdirde 
mahkeme ilâmı, intikal verasetine ait mahkeme 
ilâmı, bunlar da olmadığı takdirde vergi kayıt
ları - bakınız ne kadar derin düşünmüşüzdür -
bu da olmadığı takdirde o arazinin bulunduğu 
köyün ihtiyar heyetinin müttefikan verecekle
ri, «bu adam senelerden beri buranın şağilidir, 
ziraat yapmaktadır, sunudur, bunudur» diye 
verecekleri mazbata... 

Buraya Kanunu Medeninin 639 ncu madde
sini koymadık, sebebi şudur : Evvelce huzuru
nuzda müzakere edilirken, Arazi Kanununda 
müruruzaman, iktisap hakkı şey edilmediğin
den dolayı maddeye bu şekilde girmedi. Huku
ki bir ihtilâfın tekerrürünü arzu etmediğimiz
den bunu kendimize rehber ittihaz ettik. Zan* 
nediyorum ki arz ettiğimiz hususlar Heyeti Ce-
lilenizi tenvir etmiş ve tatmin etmiş olacaktır. 

REÎS — Hasan Hayati Beyin, vekâlet için 
olan suallerine cevap vermediniz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Devamla) — Bittabi ya noterden bir 
vekâletname veya köy ihtiyar heyetinden tasdik
li bir mazbata gönderir. Şayet köyde ikamet edi
yorsa vilâyete veya kazaya gidip vekâletname çı
karmaz, köyden alacağı bir mazbata kâfi gelir. 
Fakat ahar bir memlekette ise noter senedi lâ
zımdır. 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — 
Bahsettiğiniz zabıtlara geçmiş son derece güzel 
mevzular vardır. Yeni çıkarılacak orman nizam
namesine bunları koymak kabil değil midir! 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSt REFET 
AKSOY • (Devamla) — Kanunun sureti tatbiki 
hakkında bir nizamname yapılır diye müstakil 
bir madde yapmış olsak olabilirdi. Fakat bu ka
nunu tatbik ile mükellef olan orman idaresi, za-
tâlinizin tâbiri ile Ziraat Vekâletine bağlı Or
man Umum Müdürlüğü elbetteki bu geçen mü
zakerelerden mülhem olarak talimatnamesini ya
pacaktır.' Nizamname yapmasına dair hüküm 
yoktur, yalnız bir talimatname yapar ve yapma
sı da lâzımdır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Bu kayıt
lar eskiler için de cari midir? Halihazırda ihti
laflı vatandaşlar vardır. 

. 1956 CJ : İ 
MUVAKKAT ENCÜMEN REtSİ REFET 

AKSOY (Devamla) — Bittabi efendim. Vaktiy
le itiraz etmemiş olanların da itiraz haklarını ta
nıyan bir muvakkat madde tesbit ettik. Sonra 
okunacaktır. 

REÎS — 9 ncu maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11 nci madde encümenden gelmiştir, mazba
tayı ve maddeyi okuyoruz. 

27 . VIII . 1956 
Yüksek Riyasete 

Orman Kanununun 11 nci maddesinin müza
keresi sırasında bu maddeye bâzı hükümler ilâ
vesi hakkında Kastamonu Mebusu Hilmi Dura, 
Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu ve Rize Mebu
su İzzet Akçal tarafından Yüksek Riyasete tak
dim edilip Umumi Heyetçe dikkate alınmasına 
karar verilerek encümenimize havale Duyurul
muş olan takrirler tetkik edilerek vâki teklifler 
yerinde görülmüştür. 

Ancak Kastamonu Mebusu Hilmi Dura'nın 
(zabıt hulâsalarının Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu hükümlerine göre alâkadarlara tebliği) 
teklifi alâkalıların müruruzaman haddi dâhilin
de tapu tescilinin tashih ve iptali hakkında mü
racaat hakkı mahfuz bulunduğundan teklif mu
vafık görülmemiş ve bu hususta teklif sahibi ile 
mutabakata varılarak madde aşağıdaki şekilde 
tanzim edilmiştir. 

Saygılarımızla 
Reis 
Ordu ' 

R. Aksoy 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Trabzon 
î. Şener 

arz ederiz. 
Mazbata M. 

Rize 
H. Agun 
Balıkesir 
V. Asena 

Muş 
Ş. Çağlayan 

Çankırı 
T. Akman 

Kâtip 
Eskişehir 
H. Sezen 

Kastamonu 
S. Çağlar 
Seyhan 

A. Kınık 
Denizli 

I. Hadımlıoğlu 
îçel Yozgad 

I. Gürgen ö. L. Erzurumluoğlu 

Madde 11. — Komisyonların tahdit zabıt hu
lâsalarının, hududu gösteren kroki de dâhil 
olduğu halde birer sureti alâkalı şehir, kasaba 
ve köylerin münasip yerlerine asılır. Asılma ta
rihi beldelerde belediye encümenlerinin, köy
lerde ihtiyar meclislerinin tasdik edecekleri maz
bata ile tevsik olunur. Bu vesika komisyon 
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dosyasında muhafaza edilir. Bu askı şahsan teb- j 
lig hükmündedir. 

Zabıt münderecatına razı olmıyanlar, asılış 
tarihinden itibaren bir sene içinde salahiyetli 
mahkemelere müracaatle itiraz edebilirler. Bu 
karar aleyhine yapılacak itirazlar her türlü hare 
ve resimden muaftır. Bu müddet içinde itiraz 
vukubulmaz ise komisyon kararı katîleşir. 

Hahdit muamelesi yapılmış ve hudutları ka-
tîleşmiş olan ormanlar tapu dairelerince hiçbir 
hare; ve resim alınmaksızın Hazine namına tes
cil olunur. 

Ayrıca bu ormanların sabit taş veya beton 
kazıklarla muayyen hudut noktaları tesbit edi
lerek mühim sahaları dikenli tel içerisine alınır. 

HlLMl DURA (Kastamonu) — Bir yıllık 
müddet içinde itiraz etmemiş veya edememiş 
olan vatandaş umumi hükümler dairesinde mah
kemeye müracaatle her zaman tapu kaydının ip
tali dâvası açabilecek mi, açamıyacak mı? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ REFET 
AKSOY (Ordu) — Açabilecektir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 14 ncü maddenin C fıkrasının yeni 
şekli encümenden gelmiştir, mazbatayı ve fık
rayı okuyoruz : 

Yüksek Riyasete 
Orman Kanununun 14 ncü maddesinm mü

zakeresi sırasında bu maddenin C fıkrasında 
münderiç bâzı orman mahsullerinin madde met
ninden çıkarılması lüzumuna dair serdolunan 
mütalâalar ve bu hususta Yüksek Riyasete ve
rilen takrirler dikkate alınarak tekrar gözden 
geçirilmesi için fıkra encümenimizce geri alın
mıştı. 

Yeniden yapılan tetkik ve müzakere sonun
da, fıkrada yazılı olan sahlep, kitre, soğan, ko-
cayemiş, alıç, kestane, palamut, harnup, ahlat 
ve ceviz gibi meyvalarm toplanmasında ormana 
zarar iras edecek bir hal görülmediğinden me
tinden çıkarılması uygun görülmüş ve fıkra 
aşağıdaki şekilde tesbit olunmuştur: 

Saygılarımızla arz ederiz. 
Reis M. M. Kâtip 
Ordu Rize Eskişehir 

R. Aksoy H. Agun H. Sezen 
Balıkesir Kastamonu Kocaeli 
V. Asena S. Çağlar S. Dinçer | 

. 1956 C : 1 
Çankırı Denizli İçel 

T. Akman î. Hadımlıoğlu î. Gürgen 
Muş Seyhan Trabzon 

Ş. Çağlayan A. Kınık î. Şener 
Yozgad Zonguldak 

ö. L. Erzurumluoğlu N. Kirişcioğlu 
. C) Palamut, Ihlamur çiçeği, her çeşit or--

man örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve sınai nebat
ları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek, 
ocak açarak toprak, kum ve çakıl çıkarmak, 
ormanların göl veya derelerinde dinamit atmak 
ve ağı salmak suretiyle avlanmak yasaktır. 

RElS— Söz istiyen yok. Fıkrayı reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Şimdi 14 ncü maddenin hepsini okutup reye 

arz edeceğim: 
III 

Ormanların muhafazası 
MADDE 14. — Devlet ormanlarında : 
A) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları 

kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş 
ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya 
dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlar
dan yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak; 

B) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek 
veya 'bunları kökünden sökmek veya 'bunlardan 
kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkar
mak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya 
götürmek, kök sökmek, kömür yapmak; 

C) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit or
man örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve sınai nebat
ları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek, 
ocak açarak toprak, kum ve çakıl çıkarmak, or
manların göl veya derelerinde dinamit atmak 
ve ağı salmak suretiyle avlanmak yasaktır. 

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

Efendim, encümene havale edilen maddeler
den iade olunanların müzakeresini yaptık. Di
ğerleri henüz gelmediği için Orman Kanunu 
müzakeresini burada bırakıyoruz. 

Şimdi, gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 
2. — 1956 malı yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı A/l ve D işaretli cetvellerde de-
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/478) (1) 

(1) 307 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Heyeti ıımumiyesi hakkında» söz is-

tiyen yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A / l ) ve (D) işaretli cetvellerde değişik

lik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasın
da 21 175 liralık münakale yapılmıştır. 

| 1 | SAYILI CETVEL 

F. Tahsisatın Nev'i Düşülen Eklenen 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler 

ücreti 21 175 
REİS — Kabul eden

ler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 21 175 
REÎS — Kabul eden

ler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Tapu 
ve Kedastro Umum Müdürlüğü kısmına, ilişik 
(2), sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi cetveliyle 
birlikte kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. .— Bu kanun hükümleri 1 Eylül 
1956 tarihinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Heyeti ıımumiyesi açık reyinize arz edilmiş
tir efendim. 

.1956 C : 1 
3. — Kamulaştırma kanunu lâyihası ve Mu

vakkat Encümen mazbatası (1/95) (1) 

REİS — Heyeti ura ilmiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı? 

Buyurun, encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ KEMAL 

EREN (Amasya) — Muhterem arkadaşlar; Mu
vakkat Encümenimizce son şeklini alan ve istim
lâk muamelâtını bugünkü keşmekeş]ikten kurta
racak olan İstimlâk kanunu lâyihasının dayan
dığı esas prensip ve ana hatlarını kısaca arz et
meyi faydalı buluyorum. Bu prensipler : 

1. 1295 tarihli istimlâk Kararnamesinden 
itibaren bugüne kadar çıkarılmış olan ve birbi
rinden ayrı sistem ve usulleri muhtevi bulunan 
elli beşi mütecaviz bütün istimlâk mevzularını 
bugünün ihtiyaçları göz önünde tutularak tek 
bir sistem ve metin halinde birleştirmek, 

2. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun vaz'etti-
ği istimlâklerin ancak âmme menfaati mülâhaza-
siyle yapılması ve değer bahanın peşin verilmesi 
prensibini hâkim kılmak, 

3. İstimlâk kararını verecek mercilerle bu 
kararı tasdik edecek makam ve mercileri sara
hatle tâyin ve tesbit eylemek, 

4. İstimlâki icabeden gayrimenkul sahiple
riyle idare arasında önceden anlaşma yolu ile sa-
tmalmaya imkân vermek suretiyle istimlâkin 
icabettirdiği uzun formalitelerden her iki tarafı 
kurtarabilmek, ve bugünkü mevzuatın kifayetsiz
liği yüzünden istimlâki yapan âmme müessese
lerini büyük zararlara sokan ve böylece istimlâk 
müessesesini işlemez hale getiren, değer pahanın 
tâyin ve takdiri hususunu imkân nispetinde her 
türlü suiistimal ve spekülâsyonlara meydan ver-
miyecek şekilde muayyen usul ve sisteme bağla
mak, 

5. Mahkemeye itiraz halinde mahkemelerce 
seçilen ehlivukufları dahi değer pahanın tâyini 
hususunda takdiri kıymet komisyonlarının tâbi 
bulundukları usul ve sisteme aynen riayete mec
bur kılmak ve ilk takdire nazaran kıymette bir 
artış veya eksiliş tesbit edilmişse bunun mucip 
sebeplerini tanzimle mükellef bulundukları ra
pora dercettirmek ve hâkimi ehlivukufça takdir 
edilen kıymette açık bir isabetsizlik gördüğü tak-

(1) 300 sayılı m.atbua zaptın sonundadır. 
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dirde ikinci bir ehlivukuf seçmeye ve keşifte biz
zat hazır bulunmaya salahiyetli kılmak, 

6. Tebligat usullerini daha teminatlı esasa 
bağlamak, 

7. Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkullerin 
istimlâkini kolaylaştırmak için idare ve zilyed 
lehine yeni hüküm ve prensipler kabul etmek, 

8. Mal sahibinin rızasiyle istimlâk bedeli ye
rine idarenin hususi emlâkinden mübadele sure
tiyle kendisine başka bir mülk vermek, 

9. Âmme müesseseleri arasındaki istimlâk
leri anlaşma yoliyle halletmek, anlaşmazlık ha
linde Devlet Şûrasını hakem kılmak, 

10. idareye istimlâkin her safhasında istim
lâkten vazgeçme salâhiyetini tanımak, 

11. Takdiri kıymet komisyonu azaları ile 
ehlivukufların kendilerine resmen takdir edilen 
ücretler haricinde menfaat temin eylemelerini, 
dâvavekili ve avukatların kanunen tâyin edilen 
şartlar haricinde vekâlet ücreti, masraf takabbü-
lü gibi her türlü yolsuz hareketlerini ceza müey
yidesi altına almak suretiyle istimlâk dolayısiy-
le tahaddüs etmekte olan her çeşit suiistimal ve 
spekülâsyonları önleyici tedbirler almak, ana 
hatları böylece hulâsa edilen prensiplerin usul 
ve kaideleri metinde gösterilmiş ve esbabı muci
be lâyihasında bunlar hakkında geniş tafsilât 
verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; ancak şurasını ehem
miyetle kaydetmek isterim ki, memleketimizde 
arazi ve müsakkafat tahrirlerinin sık sık yapıla
maması ve medeni memleketlerde olduğu gibi 
mal sahiplerinin mülklerinin kıymetleri hakkın
da zaman zaman beyanname vermeleri gibi usul
lerin tatbik edilmemesi yüzünden istimlâkte en 
mühim unsur olan değer pahanın tam bir isabet
le takdirinin temin edilebileceğini iddia etmek 
güç olmakla beraber yüksek tetkiklerinize sunu
lan kanun lâyihası ile bu cihetin imkân nispetin
de teminine çalışılmış olup kıymetli mütalâa ve 
görüşlerinizin inzimamı ile kanunun daha mü
kemmel bir hale getirileceğinden emin olarak he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo-
~ rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
Takrir var okuyoruz. 

.1956 0 : 1 
Yüksek Reisliğe 

Kamulaştırma kanunu lâyihasının ehemmiye
tine binaen, müstaceliyetle müzakeresini arz ve 
teklif ederim. 

Nafıa Veküi 
Muammer Çavuşoğlu 

REİS — Takriri reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Müstaceliyetle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz, efendim. 

İstimlâk Kanunu 
Mevzuu 

MADDE 1. — Âmme hükmi gahıslan ile mü
esseseleri tarafından umumi menfaatler için lü
zumlu işlere tahsis edilmek üzere hususi şahısla
ra ait gayrimenkullerin ve kaynakların is
timlâki ile hususi şahıslar lehine mahsus kanun
larına müsteniden yapılacak istimlâkler bu ka
nım hükümlerine tâbidir. 

REİS — Söz istiyen? 
KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar; burada kısa bir maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Hükümet teklifinin birinci maddesi, .komis
yonca hazırlanan birinci madde ile kıyaslanacak 
olursa hükümet teklifinin birinci maddesinin da
ha vazıh ve tatbikatı kolaylaştırmayı sağlıyacak 
bir durumda olduğu görülecektir. Çünkü bu mad
dede derpiş edilen kanunu mahsuslarınca hakiki 
şahıslar veya hususi hükmi şahıslar lehinde yapı
lacak istimlâk muameleleri de mevcuttur. Hükü
met tasarısında bu muamelelerde bu şahısların 
adına ve . murakabe eden âmme hükmi şahıs ve 
müesseseleri tarafından yapılacağı tebarüz ettiril
mektedir. Komisyon lâyihasında buna dair bir sa
ran ata raslamıyoruz. İşi bu zaviyeden tetkik ede
rek Hükümet tasarısında niçin isabet bulmadık
larının burada ifade etmelerinden fayda mülâ
haza ediyorum. Çünkü komisyon esbabı mucibe 
lâyihasında, Hükümet teklifinin üzerinde teker 
teker durularak bunların ne sebeple tay ve ıslah 
edildiği hususları üzerinde durulmamıştır. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ UMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU 
Yozgad) — Muhterem arkadaşlar; kanunun ha

zırlanışında, kanun tekniğinin hususiyetlerine 
istinadederek, encümenimiz bu durum üzerinde 
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hassasiyetle durmuş ve bilhassa kanunun yalnız 
zamanımıza aidolması bakımından değil, istikbale 
şâmil bir kanun olması itibariyle de teknik tefer
ruattan kaçınılmıştır. Bu kanaat ve mülâhaza 
iledir ki, kanun metninin kuru ve alestiki ol
masına, haşiv ve fazla tafsilâtın daha çok esbabı 
mucibede zikredilmesi uygun görülerek metin 
o yolda tedvin edilmiştir. 

Encümen olarak, âmme hükmi şahısları ile 
hangi idareleri, âmme müesseseleri olarak, han
gi idareleri ve hakiki ve hususi hükmi şahıslar
dan da hangi idareleri kasdettiğimizi esbabı mu-
cibemizde tafsilen izah ettik. Bu tasnifte, bilhas
sa idari rejimimiz bakımından, hizmet ademi 
merkeziyetinin icabı olarak ve kanunlarla kendi
lerine verilen vazife ve.salâhiyet bakımından tas
nife tâbi tutulmuştur. Ancak bunların şekli hal 
ve icaplara göre değişebileceği düşünülerek tas
nifte görülmesi icabeden hizmet nazarı itibara 
alınmış ve bu sebeple de badema bu gayelere uy
gun olarak kurulacak müesseselerin de aynı şekil
de mütalâa edilmesi gerektiği mütalâa edilmiştir. 

Hakiki ve hususi hükmi şahıslardan kastımız 
da gerek kanunlarla gerekse imtiyaz mukavelele
ri gereğince görülmesi iktiza eden âmme hizmet
lerini görecek şahıslar olarak mütalâa edilmiştir. 
Bilfarz, 6309 sayılı Maden Kanununun 123 - 135 
nci maddelerinde, 6326 sayılı Petrol Kanununun 
87 nci maddesinde ve birçok imtiyaz mukavele
lerinde olduğu gibi görülmesi icabeden bir âmme 
hizmetinin görülebilmesi gayesine mâtüf olarak 
bunların murakabesine tâbi oldukları âmme hük
mi şahıs ve müesseseleri tarafından istimlâk yapı
labileceği hususu temin edilmiştir. Yoksa hakiki 
veya hususi hükmi şahıslar tarafından istimlâke 
cevaz verilmiyeceği aşikârdır. Bu arada istimlâ
kin şartlarını metinde tadat usulünden vazge
çilmiş, bir tarif yapılmış, tadat esbabı mucibe-
mizde yapılmıştır. Muhterem Kemal Bey arka
daşımız müsterih olsunlar. 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Reylerini kullanmıyan arkadaşlar varsa, lüt
fen reylerini kullansınlar. 

idare tâbiri 
MADDE 2. — Bu kanunda (İdare) tâbiri 

ile, lehlerine istimlâk salâhiyeti tanınan âmme 
hükmi şahısları, müesseseleri ve hususi şahıslar 
kasdolunmuştur. 
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REÎS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Kemal Biberoğlu. 
KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arakdaşlar, komisyon bu kanunda sık 
sık geçmekte olan idare tâbirinden ne anlaşıl
ması ieabettiğini kanunun bir maddesi ile tes-
bit etmeyi faydalı görmüştür. Benim asıl an
laşılmasını istediğim nokta bu idare tâbirinin 
mahalline masruf olmamak üzere burada der-

*piş edilmiş olmasıdır. Şöyle ki : 
Maddede (Bu kanunda (îdare) tâbiri ile, 

lehlerine istimlâk salâhiyeti tanınan âmme hük
mü şahısları, müesseseleri ve hususi şahıslar 
kasdolunmuştur) deniyor. 

Bizim gelmiş geçmiş mevzuatımız ve bun
dan sonra gelmesi muhtemel olan mevzuatımız
da hususi şahıslara idare tâbirini caiz görme
miz katiyen mevzuubahsolamaz. Lehlerine is
timlâk yapılacak hususi şahısların istimlâki hük
mi şahıslar tarafından yapılacağı cihetle bura
daki hususi şahıs yerine (hükmi şahıs ve mües
seseler) denilmesi daha yerinle olacağı kanaa
tindeyim. Bu suretle encümenin ıttılaına arz 
ederim. 

REİS — Bu hususta verilmiş takririniz var 
mı? 

KEMAL BÎBEROĞLU (Devamla) — Yok
tur efendim. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 

LÜTPÎ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Muh
terem arakdaşlar; kanunun hikmeti vücudu, 
burada yapılacak istimlâklerin hangi menfaa
tin iktizası olarak yapılacağıdır. Bu menfaa
tin iktizasından dolayı gerek bizim mevzuatı
mızda, gerekse yabancı literatürde, hiçbir şekil ve 
şartta, hususi şahısların istimlâk yapacağı mevzuu-
bahis değildir. Ancak burada âmme menfaati ik
tizasından olarak mahsus kanunlarla istimlâk 
yapmalarını kabul ettiğimiz, Petrol Kanununda 
olduğu gibi, şahıslara sadece istimlâk hakkı 
tanınmıştır. Bu birinci madde kabul edildik
ten sonra, biz bu nevi kimselere, mahsus ka
nunlarla tanınmış olan istimlâk yetkisini tanı
mak durumunda idik ve bunları bu idare tâ
birinde tutmak kanunun esas prensibine aykırı 
idi. Bu itibarla bu hükmü koymuş bulunuyo
ruz. Bu maddeyi biz, daha ziyade, yabancı 
mevzuattan aldık. Tetkik etttiğimiz 22 yabancı 
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devletin istimlâk mevzuatının 17 sinde bu hu- I 
sus zikredilmektedir. 2 nci ve 3 ncü maddelerde 
ayrı ayrı, kimlerin namına istimlâk yapılacağını 
uzun uzun kelimelerle zikretmektense, böyle bir 
tâbirin kullanılması yerinde olacağı ve aynı za
manda kanun tekniğine de uygun olacağı mülâ-
hazasiyle, bu şekilde zikrettik. 

Kabul olunan birinci maddede âmme hükmi 
şahsı, âmme müessesesi ve bu mânada hakiki şa
hısları ayrı ayrı zikretmektense, böyle (idare) 
tâbiri olarak zikretmenin doğru ve yerinde ola- I 
cağı mütalâası ile tedvin etmiş bulunuyoruz. I 

REİS — Kemal Biberoğlu. 
KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, özür dilerim. Tekrar huzurunu
zu tasdi ediyorum. 

Bu kanunun komisyonca hazırlanan 5 nci 
maddesi metni dahi buraya hususi şahıslar tâbi
rini koymaya cevaz vermemektedir. ~5 nci mad
de istimlâk kararı verçcek mercileri birbir ta-
dadetmiştir. Bu arada son bentte: (Hakiki şahıslar 
lehine istimlâklerde bu şahısların ve hususi hük
mi şahıslar hakkında da idare meclislerinin mü
racaatları üzerine gördükleri hizmet bakımından 
murakabesine tâbi oldukları köy, belediye, husu
si idare veya vekâlet) diyor. 

Artık bu kanunda istimlâk muamelesinin ve 
ona müteferri muamelelerde salâhiyet sahibi bu
lunan mercileri böylece tadadettikten sonra lehk 
ne istimlâk yapılacak hususi şahıslar için idare 
tâbirinin ne derece yadırganacağı göz önünde 
tutularak komisyonun bu mevzuda ısrar etmeme
sini ve Yüksek Riyasete takdim ettiğim takriri 
kabul etmesini rica ederim. 

REİS — Encümen. 
ENCÜMEN M. M. ÖMER LÛTFÎ ERZU-

RUMLUOĞLU (Yozgad) — Muhterem arkadaş
lar, Kemal Bey arkadaşımız diğer bir maddeyi 
esbabı mucibe göstererek kendi noktainazarları
nın kabulünü istirham ediyor. Noktainazarları 
bittabi bizce muhteremdir. Ancak 5 nci madde bir 
teferruat maddesidir, istimlâke karar verecek 
mercileri tadadediyor. Elbette ki, böyle bir mad
dede istimlâk mercilerinin tadadı da zaruridir. 
Böyle bir tadat ve tavsif kanun tekniğinin de ica-
batmdandır. Kaldı ki, tek kelime ile (idare) di
ye zikredip bunları kısaca ifade etmiş bulunu
yoruz. Eğer biz hususi şahısları çıkarırsak o za- 1 
man birinci maddeyi tadil etmek iktiza edecek
tir. Halbuki birinci madde Yüksek Heyetinizce I 
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kabul olunmuştur. Efkârı umumiyenin buyur
dukları kelimeyi yadırgamasına gelince, bu bir 
kanun kelimesidir ve sadece bu kanuna hasredil-
miş bir tâbirdir. Bu kanunda istimlâke yetkili 
üç müessesenin zikri yerine yalnız, idare, demek
le iktifa ettik. 

İkincisi bütün bunlar kabul buyurduğunuz bi
rinci maddenin tabiî bir neticesidir. 

Binaenaleyh, maddenin aynen kabul buyurul-
masını ve arkadaşımızın teklifinin reddini istir
ham ederim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Tadil tek
lifi var okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim veçhile 2 nci maddedeki 

(ve hususi şahıslar) tâbirinin tayyını arz ve tek
lif ederim. 

Çorum Mebusu 
Kemal Biberoğlu 

REİS — Maddedeki (hususi şahıslar) kelime
sinin kaldırılması teklif ediliyor. Bu teklifi na
zarı dikkate alanlar işaret buyursunlar... Almı-
yanlar... Teklif nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İstimlâk şartları 
Umumiyetle 

MADDE 3. — İstimlâk, ancak bunu yapacak 
idarenin kanunen ifasına • memur bulunduğu 
âmme hizmetinin veya teşebbüsün yürütülmesi
ne lüzumlu gayrimenkullerin ve kaynakların bu 
kanun hükümleri dairesinde değer pahası peşin 
verilmek suretiyle yapılabilir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, bu maddenin cümle bitiminde (ya
pılabilir) deniyor. Yapılabilir, dendiğine göre, 
yapılmıyabilir, şeklinde bir tereddüt, bir hiyar 
hakkı bırakmak gibi bir hal var. Kanunun mak
sadı diğer maddelerde tebarüz ettirilmiştir, de
ğer pahası peşin verilmek suretiyle istimlâk 
yapılacaktır. «Yapılabilir» bir şüphe, bir tered
düdü uyandırır. İdare yapabilir," yapmıyabilir 
gibi bir mâna ifade etmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu maddenin 
müzakeresinden istifade ederek intihap dairele
rimizde istimlâk mevzuunda şikâyetlere muha-
tabolduğumuzu ifade etmek isterim. Devlet Su 
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İşlerinin ve Millî Müdafaanın bâzı yerlerde yap
mış oldukları istimlâklerin bedelleri ödenmemiş
tir. Bunun için birtakım şikâyetler olmakta ve 
bizlere söylenmektedir. Hükümetin bu nokta- " 
ya nazarı dikkatini celbetmek isterim. Yapılan 
bu istimlâklerde değer pahaları peşin verilmek 
suretiyle muameleye tevessül olunmasını riea 
edeceğim." 

Asıl kasdım; buradaki «yapılabilir» yerine 
katiyet ifade eden bir kelime kullanılması, «ya
pılır» şeklinde olmasıdır. 

REİS — Encümen. 
ENCÜMEN M. M. ÖMER LÛTFl ERZU-

RUMLUOĞLU (Yozgad) — Muhterem arkadaş
lar, Behçet arkadaşımız hakikaten mühim bir 
noktaya temas ettiler. 1295 sayılı Umumi istim
lâk Kararnamesinin birinci ve üçüncü maddele
rinde bu hal katidir, burada bir sehiv olmuş
tur. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 74 ncü 
maddesi de bunu âmirdir. Behçet Bey arkada
şımızın söylediği gibi «yapılabilir» sehven gir
miştir, hatalıdır, «yapılır» şeklinde tashihine il
tihak ediyoruz. 

REÎS — İlhan Sipahioğlu. 
İLHAN SİPAHİOÖLU (İzmir) — Arkadaş

lar, üçüncü maddede deniliyor ki; (İstimlâk an
cak bunu yapacak idarenin kanunen ifasına me
mur »bulunduğu âmme hizmetinin veya teşebbü
sün yürütülmesi için lüzumlu gayrimenkul...) 
Şimdi cümlenin birinci kısmı yerindedir, idare
nin kanunen ifasına memur bulunduğu âmme 
hizmetine aittir. Fakat ondan sonra (veya te
şebbüsün yürütülmesi) geliyor ki, bu teşebbüs 
neye muzaftır? Yani âmme hizmeti dışında bir 
belediye bir teşebbüse girerse, meselâ bir tica
rethane yapmak veya bina yapıp satmak kas-
diyle istimlâke girişirse bunun için de o idareye 
istimlâk hakkı tanınıyor mu? Tanınmıyor mu? 
Yoksa buradaki «teşebbüs» hususi şahıslara ta
nınan istimlâk hakkına mı matuftur? Bunun 
encümen tarafından tavzih edilmesini rica edi
yorum. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCİOÖLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar; bu knunun birinci mad
desinde umumi olarak istimlâkin hangi hallerde 
yapılabileceği gösterilmiş, bir de 6 ncı madde
nin son fıkrasında; «Tasdikli imar plânına ve
ya alâkadar vekaletlerce tasdikli hususi plân ve 
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projesine göre yapılacak inşaat ve tesisler için 
ayrıca umumi menfaat kararı alınmasına ve tas
dikine lüzum yoktur.» denilmiştir. 

Fuzuli formaliteler kalkmıştır. Buna bir şey 
ilâve etmiyeceğim. Yalnız bir meydan, bir yol 
açılır, ortada bir mezbelelik. Sahibi ne ıslah 
eder, ne de başkasına devreder. Tasavvur edin, 
muazzam caddeler, meydanlar açılıyor, bunla
rın yanında kötü barakalar pislik içinde bütün 
şehrin güzelliğini berbat ediyor. Bu takdirde 
umumi menfaat, bu kabil kötü manzaralı yerle
rin bertaraf edilmesindedir. Encümenden istir
ham ediyorum, bu.birinci madde ile 3 ncü mad
denin şümulü içinde, arz ettiğim bu hallerde ya
pılacak istimlâkler de dâhil kabul edilebilir mi? 

REİS — Mehmet Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) —Muhterem 

arkadaşlar, kanun maddesinin evvel emirde sarih 
hükümler ihtiva etmesi iktiza eder. 

Muhterem arkadaşımı^ Erzurumluoğlu, bir 
arkadaşımızın konuşmasından sonra bu «yapıla
bilir» kelimesini «yapılır» şeklinde kabul ettiler. 
Ama ben böyle olmıyacağı kanaatindeyim. Çün
kü bu «yapılabilir» kelimesi yukardaki istimlâk 
muamelelerini cümleye bağlamaktadır. «Ancak 
bu değer pahanın peşin verilmesi suretiyle» kıs
mının bu cümleden ayrılarak ayrı bir fıkra ha
linde bu maddede zikredilmesinin daha vazıh bir 
şekilde mânayı kavrıyacağı hususunu bilhassa 
tebarüz ettirmek isterim. Değer pahanın peşin 
verilmesi bu maddenin ruhudur. Çünkü burada 
«yapılabilir» kelimesi esas itibariyle istimlâk ke
limesini kavradığı halde tatbikatta değer paha
nın peşin verilmesi kısmını da ihtiva etmek sure
tiyle bâzı yanlış anlamalara yol açabilir ve bu 
suretle değer pahası verilmiyebilir, şeklinde an
laşılabilir. Binaenaleyh peşin verilmek kaydının 
ayrıca maddede izah edilmesi hususunu arz ve 
teklif ediyorum. 

SELÂHATTİN GÜLÜT (Tokad) — Efen
dim, bu 3 ncü maddenin birinci madde ile bir 
alâka ve münasebeti olmadığı kanaatindeyim. Bi
rinci maddede hususi şahıslar adına da istimlâk 
yapılabileceği yazılıdır. 3 ncü madde (istimlâk, 
ancak bunu yapacak idarenin kanunen ifasına 
memur bulunduğu âmme hizmetinin veya teşeb
büsün yürütülmesine lüzumlu gayrimenkullerin 
ve kaynakların bu kanun hükümleri dairesinde 
değer pahası peşin verilmek suretiyle yapılabi-
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lir) diyor. Maddenin mânası hususi şahıslar adı
na da istimlâk yapılmasına imkân bırakmıyor 
kanaatindeyim. 

r Bir de, (değer pahası peşin verilmek suretiy
le yapılabilir) tâbiri vardır. Bence, bedelinin pe
şin verilmesini temin edebilmek için maddenin 
son kısmındaki «suretiyle» tâbiri «şartiyle» şek
linde değiştirilirse maksat hâsıl olur, zannediyo
rum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 

LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Muh
terem arkadaşar; kanunun brinci maddesi istim
lâkin mevzuu ile ilgilidir, üçüncü maddesi istim
lâkin şartlarını belirtmektedir. 1295 tarihinden 
bu yana tedvin edilmiş ve hâlen meriyette bulu
nan 67 kanunun, hemen diyebilirim ki, 52 ve
ya 53 ü b u maddenin böyle bir tarif içine alın
masını istilzam etmiştir. Biz konuşmamızda He
yeti Celileye ara ettiğimiz veçhile, böyle geniş 
tadat usulüne gitmektense efradını cami, ağya
rını mani bîr tarif yapmanın daha muvafık 
olacağını takdir buyuracağınızdan eminiz. Bu
nunla beraber encümenin tadattan ne gibi şey
leri kaşdettiğini esbabı mucibede tadat etmeyi.. 
daha uygun görmüştür. Esbabı mucibede zik
rettiğimiz bu istimlâk şartlarının da istikbalde 
değişebileceğini tahmin ederek «ve benzeri gibH 
ibaresini fıkranın sonuna koymayı ihmal etme-
mişizdir. Bu itibarla evvelâ ilhan Beyin müta
lâasına cevap vereyim: 

Burada teşebbüsten kasıt, elbetteki âmme hiz
metlerine matuftur. Elbetteki teşebbüs âmme 
hizmetlerinin yerine getirilmesini istihdaf et
mektedir. Yoksa münhasıran belediyeye, köye, 
hususi idareye, matuf değildir. Elbetteki istim
lâk, âmme hukukunda derpiş edilen hususlarda 
olacaktır. Bu bakımdan buradaki teşebbüs keli
mesinden maksat, âmme hizmetlerinin görülme-
sindeki teşebbüstür. Bunu esbabı mucibemizde 
zikrettik. İlhan Bey arkadaşımız müsterih ol
sunlar. 

Kirişçioğlu arkadaşımız 6 ncı madde ile 3 
ncü maddeyi izah ettiler. Filorya yolunda oldu
ğu gibi, elbetteki, birtakım mezbeleliklerin orta
dan kaldırılması mevzuuna da şâmildir. Kirişçi
oğlu arkadaşımız esbabı mucibede zikredildiği 
veçhile, müsterih olsunlar. Kanunda haşiv ma
hiyetinde olduğu için zikretmedik. Filorya yolu 
buna bariz bir misal teşkil eder. 
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Behçet Bey arkadaşımız bir noktaya temas 

ettiler. Değer pahasının peşin verilip verilmiye-
ceğinde suizan hasıl olduğuna ve Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 74 ncü maddesinde sarahat 
bulunduğuna, binaenaleyh «yapılabilir» tabiri
nin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 74 ncü mad
desine aykırı olduğu mevzuu üzerinde durdular. 

Hakikaten değer pahası peşin verilmedik
çe hiçbir kimsenin mülkü istimlâk edilemez. 
«Yapılabilir» tâbiri ancak maddede tadadedilen 
hususların tahakkuku ile istimlâk şartlarının 
tahakkuk edebileceği düşüncesi ile konulmuş
tur. Yani istimlâkin, bunu yapacak idarenin 
kanunen ifasına memur bulunduğu âmme hiz
metinin veya teşebbüsün yürütülmesine lüzum
lu olan gayrim enkullerin, kaynakların ancak 
değer pahasının peşin verilmek suretiyle yapı
labileceğini, ancak bu şartların tahakkuku ile 
olabileceğini ifade etmek için «yapılabilir» tâ
birini kullandık. «Yapılabilir» tâbirinin Mehmet 
Ünaldı arkadaşımızın da temas ettiği gibi de
ğer pahasının Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
zikrettiği mutlak surette peşin ödenmesi kaydı 
ile aykırılık teşkil ettiği* zehabı hâsıl olmasın. 
«Yapılabilir» tâbirinden değer pahasının pegin 
olarak verileceği mânasını çıkarmak lâzımdır. 
Onun için burada «yapılabilir» kelimesinin 
kullanılması yerinde olur, kanaatindeyiz. Bu 
hususla istimlâk edilecek gayrimenkulun değer 
pahası peşin verilmedikçe istimlâk şartının ta- • 
hakkuk edemiyeceğini ifade etmek yerinde 
olur. Elbette ve evleviyetle Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun âmir hükmüne muarız bir hü
küm tedvin etmek aklımızdan dahi geçmemiş 
ve geçmez de.. 

REİS — Nusret Kirişçioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Sözcü arkadaşıma, sualime cevap verdiği için 
teşekkür ederim. 

Yalnız şimdi bu maddenin bir de yazılışına 
vâki itiraz üzerine bâzı tereddütler hâsıl oldu
ğu görülüyor. «Yapılabilir» kelimesindeki ihti-
yarilik istimlâkin yapılıp yapılmamasına ma
tuftur. Çünkü yapılabilir fiilinin mefulü istim
lâktir. ' 

«Değer pahası peşin verilmek suretiyle» 
kaydı sarihtir. Değeri peşin verilmedikçe tabiî 
ki istimlâk yapılamaz. Değer pahasının peşin 
verilmesi kaydı maksadı temin eder. Tekrar edi
yorum, «yapılabilir» kaydmdaki ihtiyarüik is-
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timlâke muzaftır, çünkü istimlâk yapılmıya-
bilir de. 

Bâzı arkadaşların dediği gibi «değer pahası 
verilmek sartiyle» demek de mümkündür. Fa
kat «yapılabilir» yerine «yapılır» kaydının kon
ması doğru değildir. Çünkü o zaman istimlâkin 
yapılıp yapılmaması hakkındaki ihtiyarilik or
tadan kalkar. Bu itibarla bu «suretiyle» kelime
si «sartiyle» kelimesiyle değiştirilmekle maksat 
hâsıl olur kanaatindeyim. 

REÎS — Behçet Kayaalp. 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Efendim, 

Nusret Bey arkadaşımız, bu (değer pahasının 
peşin verilmesi suretiyle yapılabilir) kaydının 
istimlâke matuf olduğunu söylediler, istimlâ
kin yapılıp yapılmaması ihtiyaridir, diyorlar. 
Zaten' idare istimlâkin yapılıp yapılmamasını 
daha evvel tezekkür eder. istimlâk müessesesine 
başvurduğu andan itibaren, fiilen bu istimlâk 
muamelesine girişmiş demektir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) Vazgeç. 
RElS — Müdahale etmeyin, efendim. 
BEHÇET KAYAALP (Devamla) — Müsaa

de buyurun efendim. Biz sizi dinledik, siz de 
bizi dinleyin, istimlâkin yapılıp yapılmaması 
başka şey, bu işten rücu etmek başka şeydir. 
Biz zaten takririmizi bu suretle değiştirerek 
«Değer pahası verilmek sartiyle yapılır» şeklin
de arz ve teklif etmiş bulunuyoruz. «Değer pa
hası verilmek sartiyle yapılır» diyebiliriz. Yoksa 
«yapılabilir» diyemeyiz. Arkadaşlar, «yapılabi-
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lir» dediğimiz andan itibaren demin söylemiş 
olduğum tereddütler zihinlere yerleşecektir, ida
re de istimlâke geçecek, icabında bedeli ödemiye-
cektir, geciktirecektir. Fiilen misal verebilirim. 
Millî Müdafaa, su işleri birçok arazinin istim
lâkini yapmış, âmme hizmetine tahsis etmiş bu
lunmakta olmasına rağmen henüz bunların be
dellerini ödememiştir. Vatandaş bundan musta
riptir. Onun için istimlâk meselesinde Muhte
rem Kirişcioğlu arkadaşım gibi anlamıyorum ve 
anlamama da imkân yoktur, istimlâke tevessül 
edildiği andan itibaren istimlâk muamelesi baş
lar. Böyle bir şeyi idare daha evvel düşünür, ka
rar verir, istimlâk muamelesine ondan sonra ge
çilir. istimlâk muamelesine geçmeden evvel de
ğer pahasından bahsetmeye lüzum yoktur. 

Başlamış istimlâkler için rücu hakları tanı
yoruz. Icabederse rücu edebilir, diyoruz. Bu 
madde ile, alâkası yoktur. Takririmin kabulünü 
rica ederim. 

RElS — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/I) ve (D) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hasına (272) rey verilmiştir. (271) kabul, (1) 
ret vardır. Muamele tamamdır. Kanun (271) 
reyle kabul edilmiştir. 

Bu madde için söz istiyen arkadaşlar mevcut
tur, vakit de hulul etmiştir, bugün saat 15 te 
toplanılmak üzere celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

I K I N C Î CELSE 
Açılma saati : 17,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER . AttilâJConuk (Antalya), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

RElS — Yoklama yapacağız. 
(Erzurum mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
RElS — Celseyi açıyorum. 
istimlâk Kanununun üçüncü maddesine de

vam ediyoruz. Üçüncü madde hakkında söz sı
rası Mehmet Ünaldı arkadaşımızındır. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 
arkadaşlar, sabahki celsede Behçet Kayaalp ar
kadaşımız tatbikatta istimlâk bedellerinin ba-
zan peşin ödenmediğinden bahsettiler ve bura
daki maddenin sonuna (yapılabilir) kelimesi
nin yine tatbikatta bu gibi hallere yol açacağını 
beyan ederek bunun (yapılır) şeklinde düzeltil-
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meşini istediler. Halbuki burada yapılır kelime
si istimlâk muamelesine matuf bir kelimedir. 
Bunu yapılır şeklinde tashih ettiğimiz takdirde 
âmir bir hüküm koymuş oluruz. 

Sonra yine buyurdular ki, «İstimlâk muame
lesini aidolduğu daire düşünür, taşınır, karar 
verir, ondan sonra yapar; yapılabilir kelimesine 
lüzum yoktur». Düşünür, taşınır karar verir, 
yapar ama böyle bir âmir hüküm koyduğumuz 
takdirde' bundan rücıı imkânı da ortadan kal
dırılmış olur. Kaldı ki, bundan sonraki madde
lerde rücu için başka hükümler de vardır. Bu
raya âmir hüküm koyduğumuz takdirde o mad
delerle mütezat bir vaziyet hâsıl olur. Onun 
için ben bir takrir verdim, bu takririm aynen 
şöyledir: 

«İstimlâk, ancak bunu yapacak idarenin ka
nunen ifasına memur bulunduğu âmme hizmeti
nin veya teşebbüsün yürütülmesine lüzumlu 
gayrimenkuller ve kaynakları bu kanun hüküm
leri dairesinde yapabilir. 

Değer pahası peşin verilmesi şarttır.» 
Maddenin bu şekilde düzeltilmesi için verdi

ğim takririmin kabulünü istirham ederim. 
REİS — İlhan Sipahioğlu. (Yok sesleri) 
Avni Yurdabayrak. 
AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak),— 

Muhterem arkadaşlar, konuşulan 3 ncü madde
nin matlabına baktığımız zaman istimlâk şart
larından bahsetmektedir. Bu madde bundan 
sonraki madde ile ilgilidir ve benim kanaatime 
göre aşağı yukarı bunlar birbirini tamamlayıcı 
mahiyettedir.. 

İstimlâk şartları olarak deniyor ki; «İstim
lâk, ancak bu istimlâki yapacak idarenin, kanu
nen ifasına memur bulunduğu âmme 'hizmetinin 
veya teşebbüsünün yürütülmesine lüzumlu gay-
rimenkullerin ve kaynakların, bu ikanunun hü
kümleri dairesinde, değer pahası peşin verilmek 
suretiyle yapılabilir.» 

Binaenaleyh, Behçet Kayaa'lp arkadaşımızın 
duyduğu endişe mevzuulba*hsolmasa gerektir. 
Çünkü, değer pahası verilecek ye ondan sonra 
istimlâk yapılabilecek. Yalnız bu madde, az ev
vel arz ettiğim gibi, 4 ncü madde ile ilgili bu
lunduğu için idareye seyyaliyet ve muhayyerlik 
veriyor. Çünkü ya değer pahasını verip istimlâk 
ediyor veyahut istimlâk yapmıyor da 4 ncü 
maddede olduğu gibi bir irtifak hakkı tesis 
edebiliyor. Bu itibarla elimizdeki metinlerde ol-
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duğu gibi (yapılabilir) kaydı bulunması lâzım
dır. (Yapılır) diye âmir bîr hüküm koymamak* 
icabeder, kanaatindeyim. 

REİS — Tevfik Şenocak. 
TEVFÎK ŞENOCAK (Erzincan) — Muhte

rem arkadaşlar, üçüncü maddede bahsi geçen 
değer paha, istimlâk tarihindeki değer paha 
mıdır? Bu (hususta bir sarahat yoktur. Tatbikat
ta malhkemelere intikal eden dâvalar münasebe
tiyle iyi (hatırlıyorum; 1295 tarihli Kararnamede 
değer pahanın istimlâk tarihindeki değer paha 
olduğuna dair sarahat vardı. Ve mahkemelerde 
de istimlâk tarihi hangi tarihtir diye ihtilâflar 
tahaddüs ederdi. Zannederim iki bu tasarının di
ğer maddelerinde de istimlâkin yapıldığı tarih 
hakkında bir sarahat olmalıdır. Fakat tasarının 
tümünü tetkik imkânı tabiî olmadığı cihetle 
bunu kesin bir tarihe bağlamak için 3 ncü mad
de hakkında bir takrir takdim ediyorum, «İs
timlâk tarihindeki değer pahası verilmek şar-
tiyle» diye maddeye bir ibare ilâvesini rica edi
yorum. \.rî 

REİS — Tadil teklifleri vardır, okuyoruz. 

Başkanlığa 
3 ncü maddedeki «peşin verilmek suretiyle» 

tâbirinin «peşin verilmek şartiyle» olarak değiş
tirilmesinin Umumi Heyete arzını rica ederim.-

Tokad 
Selâhattin Oülüt 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tedvinini 

arz ve teklif ederim : . 
Burdur Mebusu 
Behçet Kayaalp 

«İstimlâk; ancak bunu yapacak idarenin ka
nunen ifasına memur bulunduğu âmme hizmeti
nin veya teşebbüsün yürütülmesine lüzumlu gay-
rimenkullerin ve kaynakların bu kanun hüküm
leri dairesinde, değer pahası peşin verilmek şar-
tiyle yapılır.» 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Seyhan Mebusu 

M. Ünaîdı 

Madde 3. — İstimlâk, ancak bunu yapa
cak idarenin, kanunen ifasına memur* buiun-
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duğu âmme hizmetinin veya teşebbüsün yürü
tülmesine lüzumlu gayrimenkullerin ve kaynak
ların istimlâki bu kanun* hükümleri dairesinde 
yapılabilir. 

Değer pahası peşin verilmek şarttır. 

Yüksek Riyasete 
Kanunun 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

tadilini arz ve teklif ederim. 
Madde 3. — İdarenin, kanunen ifasına me

mur bulunduğu âmme hizmetinin veya teşebbü
sün yürütülmesine lüzumlu gayrimenkullerin ve 
kaynakların istimlâki bu kanun hükümleri dai
resinde yapılabilir. 

Ancak, mezkûr gayrimenkuller ve kaynakla
rın değer pahasının peşin verilmesi şarttır. 

Yozgad Mebusu 
Mahmut Ataman 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 3 ncü 

maddedeki (değer pahanın) istimlâk tarihindeki 
değfcr paha olduğunun maddeye ilâvesini arz ve 
teklif eylerim. 

Erzincan Mebusu 
Tevfik Şenocak 

REİS — Mahmut Ataman arkadaşımızın tek
lifini okuyup reylerinize arz edeceğiz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ KEMAL 
EREN (Amasya) — Bir mâruzâtımız var. 

REÎS — Hepsi hakkında ayrı ayrı mütalâa 
mı arz edeceksiniz? Buyurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN 
EREN (Amasya) — Efendim; 
arkadaşımızın teklifleri esasen 
vardır. İstimlâk kıymetlerinin 
ne suretle yapılacağı bu maddelerde tesbit edil
miştir. 

Diğer takrirler de mahiyetleri itibariyle ko
misyonca kabule şayandır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Peşin de
ğerlerde ihtilâf vâki olduğu zaman bu ihtilâf ne 
suretle halledilecektir? 

KEMAL EREN (Devamla) — 11, 12 ve 13 
ncü maddelerde ayrı ayrı şekillerde yapılacağı 
tesbit edilmiştir, bu madde ile ilgisi yoktur. 

REİS — Salâhattin Beyin teklifi hakkında 
komisyonun mütalâası nedir? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ KEMAL 
'BREN "(Amasya) —Salâhatt in Beyin teklifle-

REİSİ KEMAL 
; Tevfik Şenocak 

11 nci maddede 
değer pahasının 
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rine aynen iltihak ediyoruz, diğerleri de zaten 
aynı mahiyettedir. 

REİS —- Mahmut Ataman'm tadil teklifleri
ni okutuyorum. 

(Yozgad Mebusu Mahmut Âtaman'm takriri 
tekrar okundu). 

REİS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işaret 
versinler... Almıyanlar... Teklif nazara alınma
mıştır, efendim. 

Tevfik Şenocak arkadaşımızın teklifini okutu
yorum. 

(Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak'm takriri 
tekrar okundu). 

REİS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işaret 
versinler... Alnııyanlar... Teklif nazara alınma
mıştır, efendim., 

(Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işaret 
versinler... Alnııyanlar... Teklif reddedilmiştir. 

(Tokad Mebusu Selâhattin Gülüt'ün takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Komisyon iltihak etmektedir. Tek
lifi dikkate alanlar işaret versinler... Kabul et-
miyenler... Teklif nazara alınmıştır. 

Filhal iştirak ediyor musunuz? 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ KEMAL 

EREN (Amasya) — Ediyoruz. 
REİS — Bu kayıtla maddeyi reyinize arz 

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

Mehmet Ünaldı arkadaşımız tekliflerini geri 
aldıkları için okumaya lüzum görmüyoruz. 

4 ncü maddeyi okuyoruz. 

İrtifak hakkı tesisi 
MADDE 4. — İstimlâk ile kasdedilen gaye

nin yerine getirilmesi için gayrimenkulun mül
kiyetinin istimlâki yerine, kâfi geldiği takdirde 
gayrimenkulun muayyen kısım ve irtifaı veya 
kaynaklar üzerinde istimlâk yolu ile irtifak hak
kı tesis olunabilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-. 
bul edilmiştir, 

İstimlâk karan verecek merciler 
MADDE 5. — İstimlâkte umumi menfaatin 

mevcudiyetine aşağıdaki merciler tarafından ka
rar verilir : 
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1. Âmme hükmi şahısları : 
a) Köy lehine istimlâklerde köy ihtiyar 

meclisi; 
b) Belediyeler lehine istimlâklerde beledi

ye encümeni; 
e) Vilâyet hususi idareleri lehine istimlâk

lerde vilâyet daimî encümeni; 
d) Devlet lehine istimlâklerde vilâyet ida

re heyeti; 
e) Aynı kaza dâhilinde mütaaddit köyler 

ve belediyeler lehine istimlâklerde kaza idare 
heyeti; 

f) Bir vilâyet dahilindeki mütaaddit kaza
lara tâbi köyler ve belediyeler lehine istim
lâklerde vilâyet idare heyeti; 

g) - Ayrı vilâyetlere tâbi mütaaddit âmme 
hükmi şahısları lehine istimlâklerde îcra Vekil
leri Heyeti; 

h) Mütaaddit vilâyetler dâhilinde Devlet 
hükmi şahsiyeti lehine istimlâklerde îcra Ve
killeri Heyeti; 

2. Âmme müesseseleri lehine istimlâklerde 
idare meclisleri ve yoksa salahiyetli idare uzuv
ları; 

3. Hakiki şahıslar lehine istimlâklerde bu 
şahısların ve hususi hükmi şahıslar hakkında 
da idare meclislerinin müracaatleri üzerine gör
dükleri hizmet bakımından murakabesine tâbi 
oldukları köy, belediye, hususi idare veya ve
kâlet. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Kemal Biber-
oğlu, buyurun. 

KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar; bu 5 nci maddenin son fıkrası
nı teşkil eden 3 ncü fıkranın son satırında «köy, 
belediye, hususi idare veya vekâlet» tâbirleri var
dır. Bu tâbirlerin âmme hükmi şahıslarını ifade 
ettiği esbabı mucibede açık olarak belirtilmiştir. 
Bendeniz, köy, belediye, hususi idare veya vekâ
let tabirleriyle hasren tadat edilen bu müessese
lerin hepsini tazammun etmek üzere bunların ye
rine «âmme hükmi şahısları» ibaresinin ikamesi
ni arz ve istirham ediyorum. »Sebebi; böyle bir 
kanunda hakiki şahıslar lehine istimlâk yapma
ya salahiyetli ve onların murakaabesine salahi
yetli bulunan müesseseler, gerek bugün mer'i ka
nunlarımızda, gerekse bundan sonra vaz'edile
cek kanunlarla yarın belediye, hususi idare ve
ya vekâlet dışındaki hükmi şahıslar m veya mü
esseselerin uhdesine bu salâhiyetler tevdi edile-
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i bilir. O takdirde bu kanunun bu fıkranın şümu

lü dışında kalabilir. Onun için buraya «âmme 
hükmi gahıslarmın» ibaresinin ilâvesini arz ve 
istirham ediyorum. 

RE IS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ KEMAL 

EREN (Amasya) — Efendim; 5 nci maddenin 
son fıkrasında, «köy, belediye, hususi idare ve 

I vekâlet» ibaresi var. Âmme hükmi şahsiyetleri 
dediğimiz zaman vekâlet bunun dışında kalır. 
Onun için burada vekâlet tâbiri kullanılmıştır. 
Bu bakımdan maddenin aynen kabulünü rica 
edeceğiz. 

REtS — Teklifi okuyoruz, efendim: 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
5 nci maddenin 3 ncü fıkrasının son cümle

sindeki (köy, belediye, hususi idare veya vekâlet) 
kelimelerinin tayyı ile yerine oldukları tâbirin
den sonra, (âmme hükmi şahısları) ibaresinin 
konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Çorum Mebusu 
K. Biberoğlu 

REÎS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işaret 
buyursunlar... Dikkate almıyanlar... Teklif naza
ra alınmamıştır. 

Hamdi Bozbağ. 
HAMDİ BOZBAĞ (Giresun) — Efendim, 

beşinci maddenin 2 nci fıkrasında «âmme mües
seseleri lehine istimlâklerde idare meclisleri ve 
yoksa salahiyetli idare uzuvları» deniliyor. 

Şimdi burada âmme müessesesinin bağlı oldu
ğa vekâletçe mi, işin bağlı olduğu vekâletçe mi 
karar alınır? Bunun tavzihini rica ediyorum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ö. LÛTFÎ 

ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, bâzı âmme müesseseleri vardır ki, bun
lar idare bakımından bir vekâlete, gördüğü iş ba
kımından diğer bir vekâlete bağlı bulunurlar. 
Meselâ Etibank, yahut Toprak Mahsulleri Ofisi 
veyahut muhterem arkadaşımın teknik sahasiyle 
ilgili olarak Etibank her hangi bir yerde meselâ 
maden sanayiinde hususi şahıslar aleyhine yapa
cağı istimlâkler de idari bakımdan bağlı bulun
duğu İşletmeler Vekâletine değil de, gördüğü hiz
met bakımından bağlı bulunduğu İktisat ve Tica
ret Vekâletine bağlı olması lâzımgelir. Onun mu
rakabesine tâbidir. Maden Umum Müdürlüğünün 

I dolayısiyle 6134 sayılı Kanunda da bu hususta 
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sarahat vardır, doğrudan doğruya İktisat ve Ti
caret Vekâletine bağlıdır. Ancak, yapmış olduğu 
işin icabı olarak tâbi olduğu vekâlet, iktisat ve 
Ticaret. Vekâletidir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Tasdik mercii 
MADDE 6. — Umumi menfaat kararı aşa

ğıdaki mercilerin tasdiki ile tekemmül eder : 
1. Köy ihtiyar meclisleri ve belediye encü

menleri kararları, kazalarda kaymakamın, mer
kez kazalarda valinin; 

2. Kaza idare heyetleri, vilâyet daimî encü
menleri ve vilâyet idare heyetleri kararları vali
nin; 

3. Âmme müesseseleri idare meclisleri ve sa
lahiyetli idare uzuvları kararları murakabesine 
tâbi oldukları vekilin; 

4. Hususi şahıslar lehine köy, belediye, hu
susi idarece verilen kararlar valinin; 

Vekâletler ve İcra Vekilleri Heyetince verilen 
umumi menfaat kararları ayrıca tasdika tâbi de
ğildir, 

Tasdikli imar plânına veya alâkadar vekalet
lerce tasdikli hususi plân ve projesine göre yapı
lacak inşaat ve tesisler için ayrıca umumi men
faat kararı alınmasına ve tasdikine lüzum yok
tur. 

REİS — Buyurunuz, encümen, 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 

LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Muh
terem arkadaşlar; burada birinci bentte «köy ih
tiyar meclisleri ve belediye encümenleri karar
ları, kazalarda kaymakamın, merkez kazalarda 
valinin,» tâbiri yerine, umumi mevzuatımızla 
müterafik olarak, «vilâyet merkezlerinde vali
nin» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif edi
yoruz. 

REİS — Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 6 

ncı maddenin son fıkrasında «tasdikli imar plâ
nına veya alâkalı vekaletlerce tasdikli hususi 
plân..» diye gösterilmiştir. Tatbikatta her hangi 
bir yanlışlığa mahal bırakmamak için «tasdikli 
imar plânı veya umumi hizmetlere tahsis edil
miş» kelimelerinin ilâvesi lâzımdır: Aksi takdir
de belediye sinema yapmak ister, hususi bir şey 
yapmak ister. İstimlâk yapar, ihtilâflar olur. 
istimlâk edeceği yerin imar plânında umumi hiz-
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metlere tahsis edilmiş ise o yere inşaat yapması 
lâzımdır. Aksi takdirde birtakım yanlışlıklara 
sebebiyet verir. 

REİS — Hamdi Bozbağ. 
HAMDİ BOZBAĞ (Giresun) — 5 nci mad

dede olduğu gibi bu 6 ncı maddenin üçüncü pa
ragrafında da aynı şey var. «Âmme müesseseleri 
idare meclisleri ve salahiyetli idare uzuvları ka
rarları murakabesine tâbi oldukları vekilin... «Ku
rarları murakabesine tâbi oldukları vekilin...»ko
misyon tarafından tavzihini rica edecektim. 

RE İS — İbrahim Kirazoğlu. 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Efen

dim, bir hususun tavzihinde ve zapta geçmesin
de ftyda mülâhaza ettiğim için söz aldım. 31 nci 
madde muahharen bu meseleye temas edecektir. 
Fakat burada iki âmme idaresine ait gayrimen-
kullerin istimlâk meselesinden bahsedildiğine gö
re burada soracağım : Tasdikli imar plânına gö
re, bir belediye ile her hangi bir âmme idaresi
nin evvelce istimlâk ettiği bir yerin istimlâki me
selesi mevzuubahsolduğuı takdirde anlaşamazlarsa 
Şûrayı Devletle halledileceğine dair hüküm var. 
Fakat tatbikatta bizim başımızdan geçen bir hâ
dise var. Münakalât Vekili burada olsaydı iyi bi
leceklerdi. Kendi hususi kanunlarına göre istim-

i lâk edilmiş bir araziden belediye her hangi bir 
yol açmak isterse, istimlâke de lüzum hâsıl olur
sa nasıl hareket edecektir? Bizim başımızdan böy
le bir hâdise geçti ve maalesef anlaşmaya imkân 
bulamadık. Bu kanunun bunu bir hükme bağla
ması yerinde bir teşebbüstür. Bir taraftan idare 
kendi plân ve projesine göre bunun lüzumunu 
iddia eder, bir taraftan daha muahhar yeni bir 
imar plânı ile belediye burasını istimlâk etmek 
ister. Böyle bîr ihtilâf muvacehesinde, belediye
nin tasdikli imar projesi karşısında Devlet Şû
rası, belediyenin tasdikli imar projesini tercihe 
imkân bulabilecek mi? Bunu tavzih ederlerse tat' 
bikatta faydalı olacağı kanaatindeyim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 
LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Mad
denin başlangıcı galiba Süleyman Bey arkadaşı
mızın nazarı dikkatlerinden kaçmış. Madde : 
«Umumi menfaat kararı» diye başlıyor. Umumi 
menfaat olmazsa zaten istimlâk de olmaz. Bu ba
kımdan kendilerine bu suretle cevap arz etmiş 
oluyorum. 

Hamdi Bozbey arkadaşımızın şimdi sorduk
ları sualleri 5 nci madde hakkında verilmiş olan 
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izahat karşılıyabilir. Çünkü idari bakımdan bağ
lı olduğu vekâletin değil, muamele ile ilgili vekâ
letin tasdikine iktiran etmesi lâzımdır. 

Kirazoğlu arkadaşıma cevaben evvelâ şunu 
arz edeyim ki, hakikaten bu kanunun hazırlanma
sında Kayseri Belediyesinin vermiş olduğu ka
rarlar gözümüzden kaçmış değildir. Bu arada 
Devlet Demiryollariyle aralarındaki ihtilâf mev-
zuubahsoldu. Amme, hükmi şahıslar, müesse
seler ve bu müesseselerin hususi şahıslar namına 
yapabileceği istimlâkleri kabul etmiş bulunuyo
ruz. Bunlar hususi şahıslara ait gayrimenkulleri 
istimlâk edebileceklerdir. Bugün âmme hukuki 
prensipleri hepimizce malûmdur; bu bakımdan 
31i nci maddeyi tedvin etmiş bulunuyoruz. 31 
nci maddede (âmme hükmi şahısları ve müesse
selerine ait gayrimenkuller ile kaynak ve irti
fak hakları bu dairelerden birine lüzumlu oldu
ğu takdirde alâkadar âmme hükmi şahıs
ları ile müesseseleri anlaşma yolu ile işi 
hallederler) dendiğine göre devlet daireleri 
arasında yapılacak muamelelerde bu kelimenin 
kullanılmaması icabedeceğinden «başka bir âmme 
hizmetine tahsisi icabettiği takdirde» tâbiri kul
lanılmıştır ve madde şu şekilde bağlanmıştır: 
Başka bir. âmme hizmetine tahsisi icabettiği tak
dirde iki daire anlaşacak ve anlaşma mümkün 
olmadığı takdirde iş hakem sıfatiyle Devlet Şû
rasına gidecek. Devlet Şûrası mevzuu tetkik ede
cek ve hangi âmme hizmeti daha evlâ ise onun le
hine karar verecektir. Elbette ki sonradan ya
pılmış ve alâkadar vekâletçe devletin muraka
besine tâbi olarak tasdik edilmiş bulunan ve is
tikbale muzaf şehir gelişmesine taallûk eden bu 
tasdikli imar plânlarının elbette ki Şûrayı Dev
let nazarı dikkate alacaktır. Bu hususta Kiraz
oğlu arkadaşım müsterih olsunlar, hiçbir şekil 
ve şartla bundan 15-20 sene evvel verilmiş bir 
karara aykırı bir karar vereceğini tahmin etmi
yorum. Hele bilhassa âmme menfaatine taallûk 
eden bir mevzuda evleviyetle Devlet Şûrası, 
belediye lehine istimlâk edilmesine karar verecek
tir. Ve kanunumuzun ruhununun da bunu âmir 
bulunduğu esbabı mucibede arz edildiğinden, Ki
razoğlu arkadaşımızın bu bakımdan endişe duy
mamasını bilhassa istirham ederim. 

KEÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KtRÎŞCÎOÖLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar; bu cümlenin birinci fık
rasında bir yazılış bozukluğu vardır : 
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«Umumi menfaat kararı aşağıdaki merette» 

rin tasdiki ile tekemmül eder» dendikten sonra 
iki nokta konmuş. 1,2,3 ve son dört numaralı 
prağrafm sonunda (valinin) diye fıkra sona 
eriyor. Bu tertip şekli hoş görülmüyor. Eğer 
umumi menfaat kararı; iki nokta üst üste, ko
nulduktan sonra üç bent sıralanır ve hepsinin 
sonuna «tasdiki ile tekemmül eder» cümlesi ge
tirilirse tertip bakımından daha uygun bir 
cümle yapılmış olacaktır. 

Bir de son fıkra hakkında Süleyman Kura* 
nel arkadaşımızın bir teklifi oldu. İlk bakışta 
haklı gibi görünen bu teklif tatbikat bakımın
dan gayet mahzurludur. Burada tasdikli imar 
plânı mevcudolduğu veya vekaletlerce tasdikli 
hususi plân veya projesi mevcudolduğu takdir
de, eıasen menafii umumiye kararlarını tasdik 
eden son merci olan vekâletlerden bu iş bir 
kere geçtiği için, tekrar bu yollara başvuru
lup vaikt kaybedilmesin diye bu hüküm sevk 
edilmiştir. Bu bakımdan bu kolaylığı ortadan 
kaldıracak bir hükmün maddede yer alması doğ
ru değildir. Ben yazılı bir teklif vermiyorum. 
Çünkü esasa müessir değildir. Madde bu ha
liyle de kalsa maksadı temin edebilir. Vuzuh 
için birinci fıkraya ait teklifimin encümence 
kabulünü ve arakdaşımızın son fıkra hakkın
daki teklifinin nazara almmıyarak maddenin 
ikinci fıkrasının İBe aynen kabulünü rica 
ederim. 

REİS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir noktanın tatbikat bakımından 
tavzihi lâzımdır. 4 ncü fıkradan sonra şu şekilde 
devam ediyoruz; «vekâlet ve icra vekilleri hey
etince verilen umumi menfaat kararları ayrıca 
tasdika tâbi değildir.» Halbuki bugüne kadar 
olan tatbikatta, icabederse Devlet Demiryolları, 

' icabederse Nafıa Vekâletine bağlı Devlet Kara
yollarının istimlâke ait talepleri aidolduğu ida
reler ve belediyelerce verilir. Binaenaleyh, bu 
fıkraya göre buna lüzum kalmıyor. Devlet bir 
yol geçirecek umumi menfaat kararı verildikten 
sonra idare heyetinden ve belediyeden geçmiye-
cek demektir. Bu noktanın bugüne kadar olan 
tatbikatla benzerliği yoktur. Eskisi gibi ma
halli idare heyetlerinin tatbikatına uymak su-

, retiyle umumi menfaat kararı vermek lâzımdır. 
1 O mahallin hususiyeti ve oradaki alâkalı mer. 
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İstimlâke takaddüm eden muameleler 

MADDE 7. — istimlâki yapacak idare, is
timlâk veya istimlâk' yolu ile üzerlerinde irtifak 
hakkı tesis olunacak gayrimenkullerin ve kay
nakların hudut, mesaha ve cinsini gösterir ebatlı 
plân veya krokisini yaptırarak tapu ve vergi ka
yıtları üzerinden veya haricen yaptıracağı araş
tırma ile mal sahiplerini ve tapu kaydı yoksa 
zilyedlerini ve bunların adreslerini tesbit ettirir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etıniy enler... Kabul edilmiştir. 
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çiler bunu göz önünde bulundururlar, yoksa 
ihtilâfa sebebolur. 

REÎS — Encümen, redaksiyon bakımından 
ilâve edilecek bir cihetiniz var mı? 

ENCÜMEN REİSİ KEMAL EREN (Amas
ya) — Efendim, redaksiyon bakımından Kiriş-
cioğlu arkadaşımızın hakları var gibi görün
mekte ise de dedikleri şekilde bir tashih yapılın
ca yine kulağa hoş gelmiyetı bir hal almakta
dır. Köy ihtiyar heyetleri kararları, belediye 
encümenleri kararları... kararları, kararları diye 
tekerrürler olmaktadır, arz ettiğim gibi kulağa 
hoş gelmiyen bir şekil arz ediyor. Bu bakımdan 
maddenin aynen muhafazası daha uygun ola
caktır. 

Sadettin Yalım arkadaşımızın noktai nazar
larına da iştirak etmiyoruz. Ama müesseseleri 
idare meclislerinin verecekleri kararların mura
kabesine tâbi oldukları vekilin tasdikini şart 
koşuyoruz. 

REİS — Şu halde yalnız (Vilâyet merkezle
rindeki) şeklindeki tashihi yapıyorsunuz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ KEMAL 
EREN (Devamla) — Evet efendim. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
4 numaralı bendindeki «valinin» kelimesinden 
sonra konulan noktalı virgülün nokta olması 
lâzımdır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Encümen
deki arkadaşlarımdan özür dilerim ve Yüksek 
Meclisten tekrar rica ederim. Hakikaten kabili 
tatbik olmıyan bu fıkrayı buraya koyarsak ya
rın tatbikatta pek çok güçlüklerle karşılaşırız. | 
Mahallî belediyelerin icra vekilleri veya veka
letlerce menafii umumiye kararı alındıktan 
sonra mahallî olan görüşleri dikkate almmıya-
caktır. Bu itibarla mahallî belediye meclisleri 
vekâletin talebi üzerine istimlâk kararlarını, 
menafii umumiye kararlarını kendileri versinler. 
Bu tarz tatbikatta çok faydalı olur. Tekrar Mec
listen rica ediyorum, (Vekâlet ve İcra Vekilleri 
Heyetince verilen menafii umumiye kararları 
ayrıca tasdika tâbi değildir) kısmının madde
den çıkarılmasını tasvip buyurunuz. 

« I 
REİS — Yazılı tadil teklifi yoktur. Encü

men tarafından yapılan tashih şekliyle 6 ncı 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 1 

Satınalma usulü 
MADDE 8. — İstimlâk muamelesinin her 

safhasında istimlâki yapacak idare, kendi satm
alına komisyonu yoksa bu maksatla teşkil edece
ği komisyon marifetiyle tesbit ettireceği bedel 
üzerinden mal sahibi ile anlaşarak gayrimenku
lu veya kaynağı veya bunlar üzerindeki irtifak 
haklarını satmalabilir. 

Bu suretle satınalman gayrimenkul, kaynak 
veya irtifak hakkı, sahibinden istimlâk yolu ile 
alınmış sayılır. 

REİS — Buyurun. 
TEVFİK ŞENOCAK (Erzincan) — Muhte

rem arkadaşlar; bu sekizinci maddedeki hük
me göre istimlâkin her safhasında anlaşma ya
pılabilir. Burada bu noktanın tavzihi ve tasri
hi yerinde olur. (Âmme menfaati kararı alın
dıktan sonra) kaydının ilâvesine lüzum yoktur. 
Bu karar alınmadan böyle anlaşmalara girmede 
bendeniz bâzı mahzurlar ve bâzı suiistimaller 

J olacağı kanaatindeyim. Bu noktanın tashihi 
faydalı olur. 

ENCÜMEN REİSİ KEMAL EREN (Amas
ya) — Lüzum yoktur. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Takdiri kıymet komisyonu azasının seçilmesi 

Seçme salâhiyeti 
MADDE 9. — Takdiri kıymet komisyonları

nı, belediye hudutları dahilindeki istimlâkler 
için belediye encümeni, köy hududu dahilinde
ki istimlâkler için köy ihtiyar meclisi seçer. 

Komisyon âzası en yakın sulh mahkemesi hu
zurunda yemin ederler. 

» Komisyon azasının hizmet müddeti iki sene-
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dir. Müddeti biten azanın tekrar intihabı ca
izdir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Seçme usulü 
MADDE 10. — Takdiri kıymet komisyonları: 
a) İstimlâk edilecek yer belediye hududu 

içerisinde ise, belediye meclisi âzasından ve mülk 
sahipleri arasından ikişer asıl, ikişer yedek; 

b) İstimlâk edilecek yer belediye hududu 
haricinde ise köy ihtiyar meclisi âzası ile aynı 
köydeki mülk sahipleri arasından ikişer asıl, iki
şer yedek; 

azadan ve her iki halde istimlâk edilecek gay
rimenkulun cinsi gözetilerek bir fen adamından 
ve fen adamının bulunmadığı yerlerde o işten 
anlıyan tarafsız bir kimseden teşekkül eder. 

Lehine istimlâk yapılan idarede vazifeli şa
hıslarla istimlâk olunan gayrimenkulun sahipleri 
ve bunların usul ve fürun, karı - koca veya üçün
cü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve 
sihri hısımları komisyona iştirak edemez. Bu 
hüküm dolayısiyle - köylerde komisyonun teşki
line imkân bulunmazsa yalan köylerden âza alın
mak suretiyle komisyon ikmal olunur. 

Komisyon, istimlâki yapan idare âmirinin ve
ya hükmi şahsın daveti üzerine eksiksiz toplanır. 
Kendi aralarında birini reis seçerler. Kararlar 
ekseriyetle verilir. Muhalif kalan âza muhalefet 
sebebini yazıp imzalamaya mecburdur. 

REİS -r- Kemal BibevoŞlu. 
KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, 10 ncu maddenin (A) fıkra
sından yazılış şekli itibariyle komisyonun 
kasdı dışında bir mâna anlaşılması muhtemel 
olduğu için bunun tâdilini bir takrirle tek
lif edeceğim. O da şudur : (İstimlâk edilecek 
yer belediye hududu içerisinde ise, belediye 
meclisi âzasından ve mülk sahipleri arasın
dan...) deniliyor. 

Burada yeknazarda belediye meclisi âzası 
içinden seçilecek derken, belediye meclisi aza
larından mülk sahibi olarak seçileceği mâna
sı anlaşılıyor. (B) fıkrasının sarahatle ifade 
ettiği gibi burada kasıt belediye meclisi âza
sından 2, ayrıca belediyede ve köyde kâin mülk 
sahipleri arasından da iki azanın seçilmesidir. 
Bu itibarla «âzası» kelimesinden sonra «belediye 
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meclisi âzası ile aynı beldedeki mülk sahipleri 
arasından» ibaresinin konmasını ve ayrıca 10 
ncu maddenin «lehine istimlâk yapılan idare
de vazifeli şahıslarla itimlâk olunan gayrimen
kulun sahipleri ve bunların usul ve füruu..» 
diye devam eden kısmına «şahıslarla» kelime
sinden sonra «lehine istimlâk yapılan hakiki 
şahıslar ve» ibaresinin konmasını teklif ediyo
rum. Çünkü hakiki şahıslar da bu işle doğ
rudan doğruya alâkalıdır. Binaenaleyh bunla
rın komisyonda bulunmaları mahzurludur. Bu 
husufta bir de takrir takdim ediyorum, kabu
lünü istirham ederim. 

REİS — Nusret Kirişçioğlu. 
NUSRET KİRİŞÇİOĞLU (Zonguldak) — 

Efendim; maddenin birinci cümlesinde (B) 
bendini takibeden ve (esasen) kelimesiyle baş-
lıyan kısımda bir fen memurunun ayrılacağı 
gösterilmiş ve fakat bu fen memurunun kimin 
tarafından seçileceği tasrih edilmemiştir. Bu kı
sım hakkında bir tadil teklif edeceğim. 

Bir de aynı maddenin son fıkrasında (ko
misyon, istimlâki yapan idare âmirinin veya 
hükmi şahsın daveti üzerine eksiksiz toplanır) 
deniyor. Eksik olduğu takdirde yedeklerden ne 
şekilde tamamlanacağı tasrih edilmiyor. Bura
da, (kur'a ile, gelmiyenlerin yerine yedekler 
davet edilir) kaydının ilâvesini teklif ediyorum. 
Teklifim ayrıca okunacağı için burada okuyup 
vaktinizi almak istemem. Teklifimin ana hatla
rını belirttim. Bu tadille maddenin kabulünü 
rica edeceğim. 

REİS — Tadil tekliflerini muhtevi takrirle
ri okuyoruz, efendim. 

B. M.. M. Riyasetine 
Şifahen de arz ettiğim veçhile 10 ncu mad

denin (a) fıkranmda mevcut (belediye meclisi 
âzasından ve mülk sahipleri) ibaresi yerine (be
lediye meclisi âzası ile aynı beldedeki mülk sa
hipleri arasından) ibaresinin ikamesini ve aynı 

1 maddenin (b) fıkrasının 3 ncü bendinde mev
cut (vazifeli şahıslarla) ibaresini takiben (le-

1 hine istimlâk yapılan hakiki şahıslar) ibaresi
nin ilâvesini ve (istimlâk olunan) ibaresi ile 
başlıyan ifadenin aynen devamını arz ve teklif 
eylerim. 

! Çorum 
Kemal Biberoğlu 
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Yüksek Reisliğe 

Müzakere edilmekte olan 10 ncu maddenin 
(b) bendinden sonra gelen fıkra ile aynı mad
denin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Nusret Kirişeioiçlu 

Azadan ve her iki halde istimlâk edilecek 
gayrimenkulun cinsi gözetilerek belediye hu
dutlarında Belediye Encümenince, köy hudut
larında köy ihtiyar meclisince seçilecek bir fen 
adamından ve fen adamının bulunmadığı yerler
de o işten anlıyan tarafsız bir kimseden teşek
kül eder. 

Son fıkra 
Komisyon istimlâki yapan idare âmirinin ve

ya hükmi şahsın daveti üzerine eksiksiz topla
nır. Asıl azaların iştirakinin imkânsızlığı halin
de yedek azalardan birisi komisyona kur'a ile 
davet edilir. Kendi aralarında birini reis seçer
ler. Kararlar ekseriyetle verilir. Muhalif kalan 
âza muhalefet sebebini yazıp imzalamaya mec
burdur. 

REİS — Teker teker okutup reylerinize arz 
etmek icabediyor. 

(Kemal Biberoğlu'nun takriri tekrar okundu) 
RElS — Komisyon Biberoğlu arkadaşımızın 

teklifine iltihak etmektedir. Teklifi reylerinize 
arz ediyorum, nazara alanlar lütfen işaret versin
ler... Almıyanlar... Teklif dikkate alınmıştır, efen
dim. 

"(Nusret Kirişmoğlu'nun takriri tekrar okun
du.) * 

REÎS — Komisyon bu teklife de iştirak et
mektedir. Reylerinize arz ediyorum. Teklifi na
zara alanlar lütfen işaret versinler... Almıyan
lar... Teklif nazara alınmıştır. Redaksiyon için 
tekliflerle beraber maddeyi encümene veriyoruz, 
efendim. 

Mütaakip maddeyi okuyoruz. , 

Kıymet takdiri 
Umumi esaslar 

MADDE 11. — istimlâki yapan idare, değer 
pahanın tesbit edileceği günü tâyin ve alâkalı
lara şahsan veya ilânen tebliğden hangisinin 
kolaylık ve sürati temin edeceğini takdir eder. 
ilân yolunu tercih ettiği takdirde, mahallinde 
çıkan bir gazetede beş gün ara ile iki defa, ga-
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zcte çıkmayan yerlerde mûtat vasıtalarla ön gün 
müddetle ilân ve keyfiyeti zabıtla tevsik eder. 
Bu ilân dahi tebliğ hükmündedir. 

Takdiri Kıymet Komisyonu tâyin edilen gün
de mahalline giderek hazır bulunan alâkalıları 
da dinledikten sonra gayrimenkulun : 

1. Cins ve nev'ini, 
2. Mesahasını, 
3. Kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf vo 

unsurlarını ve her unsurunun ayrı ayrı değerini; 
4. Gayrimenkulun halihazır durumuna, mev

ki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması 
halinde getireceği gelirini, 

5. Yapılarda istimlâkin yapıldığı yıl içinde
ki inşaat fiyatlarına göre maliyetini ve bu ma
liyetten düşülecek yıpranma payını, 

6. Gayrimenkulun emsalinin istimlâke ta
kaddüm eden tarihteki alım satım rayicini, 

Esas tutarak istimlâk bedelini takdir eder. 
Şu kadar ki, istimlâki icabettiren imar veya 

âmme hizmeti teşebbüsünün sebebolacağı kıy
met artmaları ile mutasavver kullanma şekille
rine göre getireceği kâr kıymet takdirinde na
zara alınmaz. 

istimlâk yoliyle irtifak hakla tesisinde is
timlâk sebebiyle gayrimenkulde hâsıl olacak 
kıymet düşüklüğü mucip sebepleriyle belirtilir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Buyurun, Beh
çet Kayaalp. 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar; (istimlâki yapan idare, değer pa
hanın tesbit edileceği günü tâyin ve alâkalılara 
şahsan veya ilânen tebliğden hangisinin kolaylık 
ve sürati temin edeceğini takdir eder.) deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; işin müstaceliyeti ve 
kolaylığı bakımından böyle bir usule tevessül edil
diğinde mülk sahibinin veya hak sahiplerinin ken
dilerini müdafaa edememek gibi hallere duçar 
olmaları mümkündür. Bu bakımdan bendeniz bu 
türlü hukukun ziyama sebebiyet verilmemesi için 
eğer ikâmetgâhları malûm ise, tebligatın ikâmet
gâhlara yapılması fikrindeyim. 13 ncü maddede 
tebligat usulü vardır. Bu maddeyi de oradaki şe
kilde tedvin edecek olursak mütenazır bir hüküm 
tesbit etmiş oluruz. Şöyle ki; idare sürati temin 
edeceğim diye alelacele bir şey yapmak tasavvu
runda ise, o adam da mülkünün başında değil
se usule göre köyde bir tellâl bağırtalım, çağırta
lım, işi hemen bir zabıtla tevsik edelim gibi bir 

I muamele ile iktifa edilebilir. Madde buna mü« 
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saittir. Şayet ikâmetgâhı malûmsa, ikâmetgâhına 
tebligat yapmak suretiyle aile efradına kıymet 
taktiri hususu duyurulmuş olur. Böylece bu mad
de ile 13 neü madde arasında bir tenazur hâsıl 
olacaktır, kanaatindeyim. Komisyon bu hususta 
ne düşünüyor, öğrenmek istiyorum. 

RElS— Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 

LÜTFÎ ERZURÜMLUOĞLU (Yozgad) — Muh
terem arkadaşlar, bu idareye tanınan bir takdir 
hakkıdır. • Tebligatın nasıl ve ne şekilde yapıla
cağı 13 ncü maddede arz ve izah edilmiştir. Şah
sa tebligat hukukan nasıl yapılacaktır, bu, 13 ncü 
maddede vardır. Encümenimiz, kanunu hazırlar
ken, kanun tekniğine hassisiyetle riayet etmiştir. 
Mütaakıp maddelerde bu hususlar zikredildiği 
halde, buraya Behçet Bey arkadaşımızın zikretti
ği şeyleri koymak kanun tekniğine de uymaz. 
Yalnız idarenin hangisini tercih edeceği kolaylık 
bakımından zikredilmiştir. Bunlar asıl 13 ncü 
maddededir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Kısmi istimlâk 
MADDE 12. — Kısmen istimlâk olunan gay

rimenkulun değer pahası : 
' A) istimlâke tâbi olmıyan kısmen kıyme

tinde istimlâk sebebiyle bir değişiklik hâsıl ol
mamış ise istimlâk edilen kısmın kıymeti ile; 

B) İstimlâke tâbi olmıyan kısım kıymetin
de istimlâk sebebiyle düşüklük Kasıl olduğu tak
dirde bu düşüklük miktarı tesbit edilerek istim
lâk edilen kısmın kıymetine ilâve suretiyle; 

C) İstimlâke tâbi olmıyan kısım kıymetin
de istimlâk sebebiyle artırma hâsıl olmuş îse 
artış miktarı tesbit edilerek istimlâk edilen kıs
mın kıymetinden tenzil edilmek suretiyle tâyin 
olunur. 

istimlâkten bakiye kalan kısım imar mevzu
atına göre kabili istifade olduğu takdirde kesi
len bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik 
ve havagazı mecraları gibi tesislerden mal sa
hiplerine kalacak olanlarını eski vasıfları daire
sinde kullanabilecek hale getirilmeleri için ge
reken masraf ve bedel takdir edilecek istimlâk 
bedeline ilâve olunur. Bu masraf ve bedeller 
(B) bendinde yazılı kıymet düşüklüğü mikta
rının tâyininde nazara alınmaz. 
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I Bir kısmı istimlâk olunan gayrimenkulken 

bakiye kalan kısım istifade, kabil olmıyaeak bir 
durumda ise, mal. sahibinin en geç istimlâk ka
rarının tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı 
müracaatı üzerine o kısmın dahi istimlâki mec
buridir. ihtilâf vukuunda mal sahibi mahkeme
ye müracaat edebilir. 

REÎS — Ömer Sunar, buyurun. 
ÖMER SUNAR (Tokad) — Muhterem arka

daşlar, kısmi istimlâkte 12 nci madde her iki ta^ 
raf için de haksızlık olmasın, kanuna göre olsun. 
Madde öyle hazırlanmış, zahiren böyle görünüyor. 
Fakat A bendi (Bir değişiklik mevzuubahis de
ğilse bedel fiyatı ile istimlâk edilir.) diyor. 

B bendi istimlâk edilen kısımda kalan kısmı 
bir tenzilâta uğratmış, onu ödüyor. Şimdi buna 
mütenazır olarak C bendi geliyor. Diyor ki: is
timlâk edilen kısımdan arta kalan kısmın fiyatın
da bir yükselme varsa istimlâk bedelinden düşer. 

Anayasa gayet sarihtir, istimlâk edilen gayri
menkul bedeli değer pahasiyle verilir. 

Şimdi takdir edilecek; denilecek ki, bu kısım 
meselâ şu fiyatla, arkadaki kısım bir kıymet ka
zanacağı için, onun istimlâk bedelinden bir ten
zilât gerekiyor. Tatbikatta bu sıfır da olabiliir. 
Yani artan kısmın miktarı istimlâk edilen kısmın 
bedeli ile tetabuk edebilir. O halde Anayasanın: 
Bedeli ile alınır, verilir hükmü ortadan kalkıyor, 
bedava almıyor. v 

Muhterem arkadaşlar, burada B bendi, C 
bendine mütenazır olarak ileri sürülüyorsa da 
haddizatında böyle bir şey yoktur. Çünkü akla 
şöyle bir şey de gelebilir: Meselâ, istimlâk edil-
"miş, bir kısmı kalmış, bu kısma mücavir yanında 
başkasına ait bir kısım daha var; o halde ondan 
da bir bedel istenmelidir, istimlâk edilen arsa
nın yanında başkasına ait başka bir arsa var, 
o halde o arsa için de bir şey istemek lâzımdır. 
Şayet hakkaniyete müstenit bir iş yapmak isti
yorsak bu böyle olacaktır. Bu, kanaatimce, 
Anayasava aykırıdır ve tatbikatta haksızlık do
ğurur. Binaenaleyh bu C bendinin maddeden 
çıkarılması lâzımdır, istimlâk edilen kısımdan 
arta kalan kısmın kıymet kazanması vatandaşın 

i bir şansıdır. Bu, her yerde olabileceği gibi tat
bikatta istimlâkten başka birçok yerlerde de kıy
met kazananlar olur. Binaenaleyh (C) bendinin 

I tamamen maddeden çıkarılması hususunda bir 
j takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 
' REİS — Kemal Biberoğlu. 

- $ 2 7 — 



1 : 101 28. 
KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, (Bir kısmı istimlâk olunan) iba
resiyle başlıyan son fıkrayı okuyorum : (Bir kıs
mı istimlâk olunan gayrimenkulden bakiye ka
lan kısım" istifade kabil olmıyacak bir durumda 
ise, mal sahibinin en geç istimlâk kararının teb
liğinden itibaren bir ay içinde yazılı müracaatı 
üzerine o kısmın dahi istimlâki mecburidir. İh
tilâf vukuunda mal sahibi mahkemeye müracaat 
edebilir.) Güzel bir prensip, vatandaş lehine kon
muş bir prensiptir. Bunun tatbikatta bâzı ihti-
lâtları olacağı düşüncesiyle bu kısımda şöyle kü
çük bir ilâve arz ve teklif edeceğim : (Bir kısmı 
istimlâk olunan gayrimenkulden bakiye kalan 
kısım imar plânına göre istifade kabil olmıyacak 
bir durumda ise...) 

Bu tekliften kasdım, şudur : Bir adamın evi
ni kısmen istimlâk ediyoruz. Geri kalan kısım 
takdir ve istimlâk komisyonunca istifadesi ka
bil bir mülk olarak tesbit ve telâkki olunuyor ve 
deniliyor ki; «Burası ev olarak kullanılamazsa da 
buraya bir fırın veya bir dükkân inşa edilebilir.» 
Ama imar plânına baktığınız veya imar mevzu
atım tetkik ettiğiniz zaman belediye ilerde va
tandaş fırın inşası için müracaat ettiği takdirde 
bu ruhsatı vermiyecektir ve vatandaşın bu geri 
kalan mülkü zühulen kabili istifadedir, diye is
timlâk edilmiyecek ve vatandaşın mağduriyetine 
sebebiyet verilmiş olacaktır. Bu itibarla imar 
mevzuatı tetkik edilmeli ve buranın istifadeye 
salih olup olmadığı hususu bu cephelerden göz 
önünde tutulmalıdır. Ben, bunu temin maksa-
diye bir takrir takdim ediyorum, kabulünü rica 
ederim. 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRÎŞClOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, Muvakkat Encümenin 
metnini, Ömer Beyefendi arkadaşımızın itirazına 
rağmen, hakikaten- adilâne ve Anayasaya tama
men uygun bulmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, kısmi bir istimlâk 
yapılıyor. İstimlâk edilmiyen, sahibinin elinde 
kalan kısmın kıymet ve değerinde bir düşüklük 
olmazsa bu şahıs istimlâk edilen kısmın bedelini 
alıyor. İstimlâk sebebiyle istimlâk edilmiyen kıs
mın değerinde bir düşüklük hâsıl olursa, Hazine 
veya istimlâki yapan idare bunu ödüyor. Düşük
lük miktarı ilâve edilmek suretiyle istimlâk edi
len kısmın bedeli ödeniyor. Bunun mütenazırı 
olarak (C) bendinin sevkı, tabiîdir. Bir istimlâk 
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yapılacak, istimlâk edilmiyen kısmın değerinde 
bir artış görülürse bu artışı herkese, millete teş
mil ederek ödetmek doğru değildir, muhterem 
arkadaşlarım. Bir yerde bir âmme hizmeti yapıl-

• dığı zaman bundan en ziyade istifade edenler 
onun hemen civarında bulunan ve bilhassa kıs
mi istimlâke mâruz kalanlardır. Bunlara bir de 
fazla para ödenecek, buna mukabil bu âmme 
işinden hiç istifadesi olmıyan veya çok uzaktan 
istifadesi olan şahıslar üstelik bu artan bedeli de 
vergi olarak ödiyecektir. Çünkü, bir istimlâk be
deli ödendiği zaman bunun bedeli şüphesiz bü
tün vatandaşlardan çıkıyor. Bilâsebep bir âmme 
işinden hiç istifade etmiyen veya dolayısiyle is
tifade eden vatandaşlara o istimlâk dolayısiyle 
munzam bir külfet tahmil etmek doğru olamaz. 

Anayasaya, bir aykırılık mevzuubahsolup ol
madığı üzerinde ayrıca duracağım. Bu müessese 
bugünkü kanunlarımızda da mevcuttur ve ayrı 
iki muamele şeklinde yapılmaktadır. İstimlâk be
deli ödeniyor, ondan sonra da değeri artan o yer 
için şerefiye, diye bir resim almıyor. Hattâ faz
lası ile geri almıyor. 

Belediye hudutları içinde bir istimlâk yapıl
dığı zaman binalar için «şerefiye müessesesi» ile 
karşılaşmış oluyoruz. İstimlâk edilen yer beledi
ye hudutları dışında ise veya belediye hudutları 
içinde olsa bile binalar haricinde bu müessese 
işlemiyor. Bundan da vatandaşlar gayet tabiî za
rar görüyor. Nihayet bu bütçenin gider kısınma 
bir ilâvedir. 

Bir misal vereyim; meselâ Üsküdar'dan 
Anadolukayağı'na 'bir yol açılıyor, istimlâkler 
yapılıyor. Bu yoldan doğrudan doğruya istifa
desi olmıyan vatandaşlara, eğer fou «madde ka-
fbul edilmezse, 24 milyon gibi bir istimlâk (bedeli 
tahmil edilmesi icabedecektir. 

Sonra arkadaşımızın dediği gibi Anayasaya 
hiçbir muhalefet de yoktur. Arkadaşımızın is
raf etmemesini bilhassa rica.ederim. İstimlâkin 
milletçe kaldırı'lalbilece'k bir masrafa imal olması 
lâzımdır. Bunu temin için o âmme işinden isti
fade edenlerin bir miktar kâr mahrumiyetlerine 
de göz yummamız lâzımdır. Bunun için encümen 
teklifinin aynen kabulünü (bilhassa rica ederim. 

REİS —Sebati Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, mâruzâtım, şimdi Nusret Kiriş
cioğlu arkadaşımızın çok güzel izah ettiği üzere, 
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istimlâk dolayısiyle tahassull eden kıymet fazla
lıklarına istinadedecektir. 

Şimdi bu madde kısmen istimlâk edilen gay-
rimenkullerin mütebaki kısımları kıymetlerinde 
bu istimlâk: sebebiyle tahassul edebilecek fazla 
kıymetlerin istimlâk bedelinden tenzilini âmirdir. 

Aynı istimlâk sebebiyle, hiç istimlâk edilme
miş başka bir gayrimenkulun kıymetinde de te-
zayüdolması ihtimali vardır. Meselâ, buyurduk
ları misâl, Üsküdar'dan Anadolukavağı'na açı
lan yol için yapılan istimlâk dolayısiyle kısmen 
istimlâk edilen gayrimenkullerin mütebaki kı
sımlarında kıymet yükseldiği gibi, onun yanın
da ve istimlâk edilmemiş gayrimenkullerin kıy
metleri de, bu yolun yapılması dolayısiyle bü
yük bir tezayüt arz edecektir. Malının yarısı is
timlâk edildi diye vatandaşın kıymet tezayüdün-
den istifadesini alıp da öteki vatandaşın istim
lâk kıymeti tezayüdü almaması doğru değildir. 
Bendeniz (D) fıkrası olarak eklenmek suretiyle 
şöyle bir teklifte bulunacağım, müsaade eder
seniz, arz edeyim : 

Malûmüâliniz, memleketimiz 'büyük bir kal
kınma hamlesi içindedir, inşa ve imar faaliyeti 
içindedir. Memleketimizde büyük yollar, li
manlar, barajlar • yapılmaktadır. Bu suretle 
imar edilen memleketimizin TDU yol, baraj ve li
manların inşa edildikleri mmtakalarında gayri
menkul kıymetlerinde muhayyerilukul denebi
lecek şekilde gayritabiî olarak bir kıymet teza
yüdü hâsıl olmaktadır. Buralara milyarlarca li
ra sarfiyle medeniyet eserleri yapılmaktdır. Me
selâ Sarıyer ile Mecidiye arasında açılan yolun 
iki tarafındaki arsalar on misline, on beş misli
ne çıkmış bulunmaktadır. Bunlar için (bendeniz 
şöyle (bir teklifte bulunacağım : f 

(Büyük limanlar, Derlet Karayolları ve ba
rajlar gibi tesisler dolayısiyle yapılacak is
timlâk, satmalma veya mübadele...) Çünkü bu ka
nun istimlâk, satmalma ve mübadele diye üç şe
kil kabul etmiştir, (sebebiyle değerleri artan 
gayrimenkuller hakkında) demek daha yerinde
dir. Yalnız, malûmüâliniz Belediye Gelirleri Ka
nununun 16 ncı maddesinde bu gibi yapılan imar 
hareketleri dolayısiyle kıymetleri artan binalar
dan şerefiye alınır, bu teklifimde o şerefiye alı
nan binalardan, artan kıymetinden sonra resim 
alındığı için, iki defa alınmasın diye istisna edi
yorum. 
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, (5237 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin şü

mulüne girmiyen gayrimenkuller hakkında İcra 
Vekilleri Heyetinin tesbit edeceği yerler) diyo
rum. Yani lâalettayin kıymeti arttığı için, yo
lun iki tarafındaki arsalardan fazla para alın
ması arzusunda değilim. Çünkü memleketimizin 
öyle mıntakaları var ki, asırlardır büyük mah
rumiyet çekmiştir, biz buradan medeniyet eseri 
olarak yol geçirimsizdir, onlar da refaha kavuş
mak ümidi ile beklemektedirler. Şimdi bunun 
tabiî mükâfatı olarak köylü vatandaşlarımızın, 
o yol açıldı diye, dün beş kuruş etmiyen mülk
leri 15 kuruş etmiştir. Bu 10 kuruşu da almak 
cihetine gitmemek için bu yerlerin îcra Vekil
leri Heyeti karariyle tesbitini takrire koyduk. 
Bu yerlerde 11 nci maddedeki komisyonlar ta
rafından belirtilerek eski yeni rayiç bedelleri 
arasındaki farkın yarısını Devlete, diğer yarısı
nı mal sahibine bırakıyoruz. Yarısı Değerleme 
Resmi olarak o gayrimenkulun . siciline geçer. 
Bu borcu mal sahibi beş yılda ve beş müsavi tak
sitte Hazineye öder. Tapu siciline şerh verilir. 
Bu gayrimenkulu satınalanlar o miktarı ödemekle 
mükelleftir. Bu şekilde bir fıkra arz ve teklif 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu, belediye şerefiye
sine mütenazır bir şeydir. Bu maddenin umu
mi esprisine gayet ungundur ve kıvjnet fazlası
nın yarısının alınmasını tazammun eden ve ne
rede tatbik edileceği İcra Vekilleri Heyeti ka
rarı ile tesbit edilecek olan tatbikat gayet âdilâ
ne olacaktır, kabulünü bilhassa istirham ederim. 

REİS — İlhan Sipahioğlu. 
İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Efendim, 

evvelâ Sebati Beyin sözlerine temasla konuşma
ma başlamak istiyorum. 

Sebati Bey gayet haklı bir noktadan başla
makla beraber neticesi çok telüike tevlidedebile-
cek fikirler ileri sürmektedir, öyle ki, yanlış ted
vin edilirse ilerde Hükümetin bütün faaliyetini 
vatandaşa ödetmesi gibi bir halin hudusu akla 
gelebilir. Bu itibarla, kürsüye gelirken arkadaş
larımın hatırlattığı gibi, bunu ariz ve amik tetki-
ka şayan bir mesele olarak ele almak, vehleten 
halli yoluna gitmemek iktiza eder. 

12 nci maddenin son fıkrasında deniyor ki : 
«Bir kısmı istimlâk olunan gayrimenkulden ba
kiye kalan kısım istifade kabil olmıyacak bir du
rumda ise, mal sahibinin istimlâk kararının teb-

I liginden itibaren en geç bir ay içinde yazılı mü-
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raçaatı üzerine o kısmın dahi istimlâki mecburi
dir. İhtilâf vukuunda mal sahibi mahkemeye mü
racaat edebilir». 

Şimdi, zannediyorum encümen burada mese
leyi tersten ele almıştır. Deniyor ki, «Gayrimen
kulun bir kısmı istimlâk ediliyor, bakiye kısım 
ise gayrikabili istifadedir. Bu kısmın çla sahibi
nin müracaatı üzerine istimlâki mecburi kılınmış
tır.» Bu nasıl olur arkadaşlar! (Gayrikabili isti
fade) demek, ziraate elverişli değildir demektir. 
Gayrikabili istifade demek, üzerinde bina yapıla
maz demektir. Ve nihayet gayrikabili istifade 
demek bütün şümuliyle hiçbir işe yaramaz de
mektir. (Komşuya satar sesleri). Arkadaşlar 
«komşuya satar» diyorlar, imar plânı muvacehe
sinde bu da tahdidedilmiştir. Vatandaşı formali
telere ve birtakım kayıplara mâruz bırakmadan 
istimlâkin tamamı üzerinde yapılması, bakiye kı
sım istifade olunamıyacak durumda ise o kısmın 
dahi istimlâki mecburidir. Bu, daha tehlikeli de
ğildir. Halen mer'i 3710 sayılı Belediye istimlâk 
Kanununda bundan çok daha ağır hükümler var
dır. Bugün belediyeler, lüzum olmadığı halde 
fazlasını istimlâk edebiliyor, (istifade kabil oh 
mıyacak) kaydı olduğuna göre murakabesi müm
kün suiistimal önlenmelidir. Diğer ahval do va
tandaş daha zarara uğrar. Tadil toklifitnin ka
bulünü rica ederim. 

BEİS — Süleyman Kıuanol. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlar; benim söylemek istedi
ğim noktaları ilhan Sipahioğlu arkadaşımız ariz 
ve amik izah ettiler. Bundan evvel kabul etti
ğimiz imar Kanununda da istifade edilmiyen 
arsalar hakkında gayet sarih hükümler var
dır. Dâva, bir taraftan istimlâk etmek, diğer 
taraftan da memleketi imar etmektir. Şalisi 
kanaatime göre encümen burada tezada düş
müştür. Kabili istifade olmıyan arsa, hiçbir işe 
yaramıyan bir arsa demektir. Bu arsalar üzeri
ne imar Kanununa göre bir bina yapılamaz. 
Onun için bu arsaların tamamının istimlâk et
mesini aşrt koştuk Aldığı bu arsayı yine imar 
plânına göre komşusundaki diğer arsa gibi 
istifade edilecek hale getirecektir. Şimdi biz 
burada istimlâki mal sahibinin arzusuna bıra
kacak olursak mal sahibinin bitişiğindeki 
komşusu ile arası açık olduğu hallerde imar 
edilmesi lâzımgelen mühim bir cadde üzerin
deki bir arsa mezbelelik halinde kalır Eski 
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istimlâk Kanununda bu hususu tedvin eden 
hüküm vardır Bu itibarla ilhan Sipahioğlu ar
kadaşımın teklifi gayet yerindedir. Bununla 
kabili istifade olmıyan arsalar kabili istifade 
arsalar haline gelecektir Onun için bunların 
da diğerleri gibi istimlâki mecburi kılınmalı
dır. Aksi halde imar işlerimiz akamete uğrar. 
ilhan Sipahioğlu arkadaşımızın teklifinin kabul 
edilmesini tekrar rica edeceğim. 

BE IS — Ömer Sunar. 
ÖMER SUNAR (Tokad) — Muhterem arka

daşlarım, Nıısret Bey arkadaşımın Anayasanın 
ruhuna mugayir olmadığı şeklindeki beyanına 
yine Anayasanın 74 ncü maddesini okumakla 
cevap vereyim. Müsaade ederseniz okuyayım. 

«Madde 74 : Umumi menfaatler için lüzumu, 
usulüne göre anlaşılmadıkça ve mahsus kanun
ları mucibince' değer pahası peşin verilmedikçe 
hiçbir kimsenin malı istimval ve mülkü istim
lâk", olunamaz.» Çok kati bir hükümle karşı kar-
şıyayız, «değer pahası peşin verilmedikçe» deni
liyor. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonun getir
miş olduğu maddede, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, müsavi bir kıymet kazanmış olursa hangi 
değor pahası peşin verilmiş olacak? Bu hükme 
uyabilmek için hangi değer pahası peşin veril
miş olacak? Kaldı ki ben o misali vermedim. 

Metinde bir de para almak mefhumu, espi-
risi var. Yani geriye kalanın pahası daha fazla 
ise gayrimenkulu istimlâk edilen vatandaş üstü
ne para da verecektir. Bu her halde metne mu
gayirdir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu istimlâk Kanunu 
lâyihasının yukardan aşağıya kadar olan espi-
risi bir kıymet takdir komisyonu, bir ehlivukuf, 
bir de o andaki kıymet. Şimdi yukardan aşağı
ya kadar, istimlâk edilen kısımdan arta kalan 
kısmın kıymetine ait bir şey var mıdır? Ne za
manın kıymeti?... istimlâk edildiği zamanın kıy
meti midir? Yoksa istimlâk edildikten sonra 
orada meydana gelen her hangi bir tesisten son
raki kıymeti midir? Şu halde Muvakkat Encü
men iıf buyursun, her hangi bir düşünce sahibi 
olamayınca, «vatandaş para mı kazandı, neden 
bunu kendisinde bırakalım?» der gibi bir me-
tin_ hazırlamış, Bugüne kadar hiçbir suretle hiç
bir kanunda yer almamış bir mevzudan, şerefi
yeden bahis ediliyor. Şerefiye müsavi şekilde, 
o yolun bitişiğinde ve bu yolun sağında, solun* 
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da arsası bulunan bütün vatandaşlardan alınır. 
Halbuki bu madde istimlâk edilen mülkün sa
hibinden alıyor. Şerefiyede ise hem ötekinden, 
hem öbüründen alıyor. Burada bu mevzuubahiâ 
değildir. 

Burada yeni bir tesise, bir hakikatin haksız
ca ihlâline ve birçok ihtilâflara yol açılacaktır. 

Ben komisyonun bu hususta kıskanç davran
mamasını rica edeceğim. 

REİS — Tevfik Şenocak, 
TEVFİK ŞENOCAK (Erzincan) — Muhte

rem arkadaşlar, bu madde üzerindeki bendeni
zin düşündüklerim hakkında arkadaşlar teklif
lerde bulundular. O noktalar üzerinde bendeniz 
tekrar konuşup huzurunuzu tasdi etmiyeceğim. 

^Evvelki istimlâk kararnamesinde istimlâkten 
bakiye kalan kısmın kabili istifade olup olmadı
ğını tâyin sadedinde açık bir hüküm vardı. 

Burada istimlâkten bakiye kalan kısmın ka
bili istifade olup olmadığını tâyin edecek kıstas 
hakkında bir sarahat yoktur. Yukarda istimlâk
ten bakiye kalan kısmın bedeli hakkında imar 
mevzuatına göre şöyle olur.» denilmektedir. 

Ama aşağıda 12 nci maddenin son fıkrasında 
bir kısmı yerine istimlâk olunması takdirinde 
gayrimenkulden bakiye kalan kısmı kabili istifa
de bir durumda değilse burada imar mevzuatına 
göre mi kabili istifa olup olmıyacağı hususu tâ
yin edilecektir. Bendeniz bu noktada mütereddit 
bulunuyorum. 1295 sayılı Kararnamede : Bina
ların en az dörtte biri, arsaların en az yarısı is
timlâk edildiği takdirde sahibinin talebiyle ge
riye kalan kısmın da istimlâk olunacağı kayde
dilmiş ve ölçü verilmiş ve bunun için âmir hü
küm konmuştur. Burada böyle bir sarahat yok. 
Bendeniz Süleyman Kuranel ve îlhan Sipahi-
oğlu arkadaşlarımızın bu husustaki tekliflerine 
iştirak ediyorum. Komisyon bu teklife iştirak et
mediği takdirde bunu tasrih etsin, zapta geçsin. 
Bu bakiye kısmın kabili istifade olup olmadığını 
ne ile tâyin edeceğiz, imar. mevzuatına göre mi? 
Bunu tavzih etsinler. 

REÎS .— Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, mesele karışıyor gibi gö
züküyorsa da gitgide vuzuh kesbedeceğine emin 
olmanızı istirham ederim. Arkadaşımız (C) ben
dinin eskiden kabul ettiğimiz metinlere aykırı 
olduğunu söylediler. Evvelâ bu noktaya cevap 
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vereyim. Biraz evvel kabul edilen 11 nci madde
nin üçüncü fıkrasını okuyorum. Bilhassa Ömer 
Beyefendinin fikrinde olan arkadaşlarımızın 
dinlemelerini istirham ediyorum. 

(Şu kadar M, istimlâki icabettiren imar veya 
âmme hizmeti teşebbüsünün sebebolacağı kıymet 
artmaları ile mutasavver kullanma şekillerine 
göre getireceği kâr, kıymet takdirinde nazara 
alınmaz.) İstimlâk bölgesinde bir şahsa ait gay
rimenkulun tamamı istimlâk edildiği takdirde 
ödenecek bedelden istimlâkin sebebolduğu fiyat 
tereffüü düşülüyor. 

NAİL GEVECt (Aydın) — Nasıl hesapla
nacak? 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Devamla) — Tak
diri kıymet komisyonu içinde fen adamları da 
vardır. Bunlar tezayüt ve tenakus miktarını 
fennî olarak ve mahall'n icaplarına göre tesbit 
edecektir. Bunun nasıl tesbit edileceği şeklinde
ki sual, bu meseleyi karıştırmaktan başka bir işe 
yaramaz. 

Bir gayrimenkulun tamamı istimlâk edildiği 
zaman istimlâkin sebebolduğu kıymet tezayütle-
ri nazarı itibara alınmadığına göre (c) bendi de 
bunun tabiî bir neticesidir. Bir şahsın gayrimen-
kulünde yapılan kısmi istimlâkte, elinde kabili 
istifade bir parça kalması bakımından o şahıs 
daha kârlı vaziyettedir. Bu itibarla (c) bendi 
kabul ettiğimiz 11 nci maddenin tabiî bir neti
cesidir. Eğer Yüksek Heyetiniz kabul buyurur 
ve iltifatınıza mazhar olursa, Sebati Ataman 
arkadaşımızın teklifi de işi tamamlamış olacaktır. 

Filhakika bu takdirde : 
a) Bir gayrimenkulun tamamı istimlâk edil

miş ise istimlâkin sebebolduğu kıymet artmala
rı bedel takdirinde nazara alınmıyacaktır. 

b) Kısmi istimlâkte istimlâkin geri kalan 
kısmın değerinde sebebolduğu fazlalık bedelden 
düşülecektir. 

c) Belediye hudutları içinde, binalardan şe
refiye alınacak. 

d) Ve nihayet istimlâkten istifade edenlere 
bir külfet, Sebati Ataman'm teklifinde olduğu 
gibi, tahmil edilecektir. 

Bu suretle, istimlâk muamelesini intaceden, 
âmme işinden kim istifade etmişse istifadesi nis
petinde bu masrafa iştirak edecektir. Bu masraf, 
doğrudan doğruya, âmme işinden hiç istifade 
etmiyen vatandaşların sırtına yüklenmemiş ola
caktır. 
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İstimlâkten doğrudan doğruya istifade eden

ler, meselâ bir yerde açılan yolun bütün nimet
lerinden istifade edenler ortada duruken bun
dan hiç istifade etmiyen vatandaşların sırtına 
bütün masrafı yüklemekte hiç de adalet yoktur. 

Eğer muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 
(değer pahası) kelimesinin esiri olacaksak, arka
daşımızın fikrine göre, istimlâk edilen bir gayri
menkulun yerine başka bir gayrimenkulun tem
liki esasını kabule dâhi imkân kalmaz. Mübadele 
müessesesini de ortadan kaldırmak lâzımgelir. 
Maksat vatandaşın zarar etmemesidir. Bu dört 
metnin hiçbirisinde istimlâke mâruz kalan şah
sın bir tek kuruşluk zararı yoktur. Halbuki 
metnin, komisyonun kabul ettiği çerçeve dâhi
linde kabulü halinde, istimlâk masrafları bu is
timlâkten doğrudan doğruya faydalananlar ara
sında kısmen taksim edilmiş olacaktır. Meselâ 
o zaman bir yol için 24 milyon yerine vatandaş 
12 milyonluk bir bütçe bedelini ödemiş olacak
tır. Bu itibarla hattâ bendeniz - komisyon bil
hassa tetkik eder de muvafık bulursa - Sebati 
Ataman'm teklifinin de kabulü ile bu işin top
tan halledilmesi ve istimlâktenTrim faydalanıyor
sa onun bu faydası nispetinde istimlâke iştirak 
etmesini temin etmenizi bilhassa istirham ediyo
rum. 

REÎS — Cevat Ülkü. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka

daşlar, ben de 12 nci maddenin (C) bendine temas 
etmek istiyorum, bir parça da realiteye temas 
ederek.. 

Bugün istimlâk edilen bir yer uzun zaman 
kararın alınması ve paranın tediyesine rağmen 
programın tatbikiyle o tesisin kurulabilmesine 
yetecek miktarda bir paranın temini hususla riy-
le belediyeler itiraz imkânı aramaktadırlar. 
Şimdi bu bent kı$mı istimlâklere taallûk eden 
ahvale aittir, bir kısım istimlâk edilmiş diğer 
kısmın istimlâk dolayısiyle değeri yükseldiği 
içindir,ki, istimlâk bedeli tenzil edilmek sure
tiyle kendisine ödeme yapılmasını âmir bulu
nuyor. Bu ahvalde tasavvur edin ki, bir beledi
ye bir yeri garaj yapacak, yol geçirecek veya 
bir yerde meydan açacaktır, âmme menfaatine 
taallûk eden bir tesis kuracaktır, istimlâki bu
na göre yapmış ve istimlâkten bakiye bir kı
sım da kalmıştır... Fakat istimlâki mütaakıp 
öyle belediyeler vardır ki, senelerce o tesisi vü
cuda getirmiyor, yolu açmıyor, garajı yapmı-
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yor, ancak imkânlar aramakla meşgul. Halbuki 
burada bir raporla, istimlâk suretiyle bir değer, 
tezayüdü olduğundan istimlâk bedeli tama
men verilmez.. Anlayış bu mudur? Encümenin 
bu hususu tavzih etmesini rica ederim. Bundan 
dolayı peşinen değer pahası verilmek suretiyle 
istimlâk edilir kaidesini, prensibini biz bu C 
bendi ile yıpratmış olmuyor muyuz ? Bir yerin 
değerinin artıp artmadığı, o tesisin orada vü
cuda getirilip getirilmediği ve hatta tesis vü
cuda getirildikten sonra mutasavver kazançlar 
ve değer pahasının artırılıp artırılmaması, gör
mekle anlaşılır. Şu halde bu değer paha, istim
lâk muamelesi içinde artacaktır demek, ne nis
pette artar diye bir sual ile bizi karşı karşıya 
bırakır. ^ 

Şu halde tekrar encümenden rica ediyorum, 
şayet (C) bendine göre vatandaşa istimlâk edi
lir edilmez para, kıymet tezayüdü nazara alın
madan verilecektir de bilâhara artış nispetleri
ne göre tekrar vatandaştan istirdat mı edile
cektir. Bu cihetlerin burada aydınlatılması 
icabeder, ka%aatindeyim. 

REİS — Encümen, buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN RElSt KEMAL 

EREN (Amasya) — Muhterem arkadaşlarını; 
arkadaşlarımızın noktai nazarlarını birer birer 
cevaplandıracağım. 

Evvelâ Sebati Ataman arkadaşımızın nok
tai nazarını cevaplandırayım: 

Belediye hudutları haricinde yapılacak istim
lâkler dolayısiyle gayrimenkul kıymetlerinde 
bir artış olursa bunlardan da para alınması 
prensip itibariyle doğru olması icabeder. 

Yüksek malûmunuzdur ki, belediye gelirleri 
kanunu ile belediyeler istimlâk dolayısiyle şe
refiye olarak bu kabîl muamelelerden para al
maktadır. Belediye, ayrıca kanalizasyon, yol, 
su tesisleri hasebiyle iştirak hissesi olarak mas
rafın yarısını vatandaşlardan temin etmekte, 
peşinen veya mukassatan bunu almaktadır. 
Bunlardan belediyelerce şerefiye parası olarak 
alınması ne dereceye kadar doğru ise, Sebati 
Ataman arkadaşımızın belediye 'hudutları hari
cinde olan yerleri için yaptığı teklif de aynı şe
kilde doğru olmak lâzımgelir. Yalnız şu nokta 
var; arz ettiğim hususat Belediye Gelirleri Ka
nununda derpiş edilmiştir, İstimlâk Kanunun
da değil. O bakımdan bunun yeri burası mıdır, 
yoksa diğer bir kanun mudur? bunun takdirini 
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yüksek 'heyetinize bırakırım. Hattâ bâzı büyük 
şehirlerde, zannedersem Tahran şehrinin ima
rında bir kanun çıkarılmış ve bütün caddeler 
alâkalılardan Ibu şekilde iştirak hissesi alınmak 
suretiyle açılmıştır. Medeni memleketlerden Os
lo'da ve Tahran'da bunun misali vardır. 

Ömer Sunar arkadaşımızın noktainazarına 
gelince : Komisyonumuzun bu hımıştaki kana
ati şudur; 11 nci maddede takdiri kıymet un
surları gösterilmiştir. Takdiri kıymet komisyon
ları (bu esaslar dâhilinde 'bir gayrimenkulun kıy
metini takdir edecekler, tesbit edeceklerdir. Bu
na mukabil 12 nci maddede, kısmî istimlâkler 
yine aynı takdir komisyonlarınca yapılacağına 
göre, 'bu komisyonların takdiri kıymet yaparken 
nazarı itibare alacağı cihetler gösterilmiştir. Me
selâ, bir gayrimenkul kısmî istimlâk edildiği za
man geriye kalan kıymetinde 'bir artış veya bir 
düşüş yoksa aynen ödenecektir. Kıymet artmış-
sa artış miktarı tenzil edilecektir. Aksi de va
rittir. Kıymet yükselmişse o nispette !bu miktar 
istimlâk bedelinden takdir edilirken düşülecek
tir. Cevat Ülkü arkadaşımız tereddüde düştüler. 
Bu muamele henüz para verilmiyen saf hadi ce
reyan eden muamelelerdir. Ömer Bey arkadaşım 
bir noktada haklı olalbilir, bu cihet tatbikatta da 
görülebilir. Geri kalan kısmın kıymeti fevkalâde 
yükselmiştir, öndeki kısmın bedeliyle müsavi ol
muştur; Ibu takdirde ne olacaktır? Vatandaşı da 
mağdur etmtemek lâzımdır. Komisyonumuzca böy
le bir halin vukuu derpiş edilmemiştir. Bir miktar 
artacağı veya düşeceği şekliyle metin hazırlan
mıştır. Bu bakımdan arkadaşımızın noktainaza
rı Yüksek Heyetinizce nazarı itibara alındığı 
takdirde komisyonumuz 'buna uyarak metni ona 
göre hazırlayabiliriz. 

Biberoğlu arkadaşımın öne sürdüğü, imar 
plânında nazarı itibara alınması meselesine ge
lince : 

Arkadaşlar, istimlâkler yüksek malûmunuz
dur, belediye hudutları dâhilinde veya haricinde 
olur. Belediye hudutları dâhilinde ise imar plâ
nı, Yapı ve Yollar Kanunu ve son çıkan kanun 
gereğince geriye kalan kısmın kabili istifade 
olup olmadığı belediyelerce taayyün eder. Ge
riye kalan kısım mevzuat ve kanun gereğince 
kabili istifade değilse belediye tamamını istim
lâk eder ve bu mecburidir diyoruz; bir mecbu-
rivet tahmil edivoruz. Savot belediye her hangi 
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bir noktainazar ihtilâfı olarak bunu kabul et
mezse vatandaş mahkemeye gidecektir. Bunu 
mahkemenin halletmesine bırakıyoruz. Esas 
prensip, geriye kalan kısım kabili istifade olma
dığı takdirde onun istimlâkinin mecburi olma
sıdır. İhtilâf halinde mahkemeye gidilecek. Ge
riye kalan kısım kabili istifade değilse mal sa
hibinin isteğiyle bu yerin istimlâki mecburidir, 
diye bir müessese koyuyoruz. Bu itibarla bir 
endişeye mahal olmıyacağı kanaatindeyim. Aşa
ğı yukarı Süleyman Kuranel ve Cevat Ülkü ar
kadaşlarımın sualleri de bu mealde idi. Bunlara 
da cevap vermiş oluyorum. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Bir sual sormak 
istiyorum : Bu şekildeki kıymet tezayüdü ne za
man ve ne suretle anlaşılacaktır? Seneler sonra 
tahakkuk eden bir kıymet artışının bidayeten 
anlaşılması kabîl midir? . * 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSt KEMAL 
EREN (Devamla) — İstimlâk sırasında geriye 
kalan kısım bir yola çıkmış ise kıymeti o za
man artmış demektir. Takdiri kıymet komisyo
nu, ıbu vaziyete göre kıymetini takdir edecek
tir. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) —Efendim, bir.sual 
daha : İstimlâklerde, istimlâk anındaki o ma
hallin kıymetleri esas olduğuna göre, bir tesisin 
beş sene sonra, altı sene sonra vücuda getirilme
si halinde yeni kıymeti eski, yani ilk kıymetinin 
aynı olacak mıdır? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ KEMAL 
EREN (Devamla) — Efendim, bu hususta 11 nci 
maddede sarahat var. Bu maddede deniyor ki ; 
(Şu kadar ki, istimlâki icabettiren imar veya 
âmme hizmeti teşebbüsünün sebebolacağı kıymet 
artmaları ile mutasavver kullanma şekillerine 
göre getireceği kâr kıymet takdirinde nazara 
alınmaz.) Esas hüküm budur. Bu hüküm ka
bul edildiğine göre kısmî istimlâklerde bu esas 
ve prensibe istinad suretiyle halledilecektir. 

REİS — Tadil tekliflerini okuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ve izah ettiğim gibi 12 nci 

maddenin (c) bendinin kaldırılmasını rica ede
rim. 

Tokad 
Ömer Sunar 
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Yüksek Reisliğe 

12 nci maddeye (D) fıkrası olarak eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
S. Ataman 

D -~- Büyük limanlar, Devlet Karayolları 
ve barajlar gibi tesisler dolay isiyle yapılacak 
istimlâk, satınalma veya mübadele sebebiyle 
değerleri artan ve 5237 sayıb Kanunun 16 nci 
maddesinin şümulüne girmiyen gayrimenkul-
ler hakkında da idarenin teklif ve tcra Ve
killeri Heyetinin tesbit" edeceği yerlerde 11 nci 
maddedeki komisyonlar tarafından belirtile
cek eski ve yeni rayiç değerleri arasındaki far
kın yarısı değerlenme resmi olarak o gayrimen
kulun siciline geçirilir. Tapu siciline geçirilen 
değerlenme resmi borcunu mal sahibi beş yıl
da ve beş müsavi taksitlerle hazineye öder, 
Ödenen miktarlar Hazinece tapu dairelerine 
bildirilir ve sicillerine şerh verilir. Bu suret
le tapu siciline şerh verilmiş olan gayrimenkulu 
satınalanlar bu. borcu tapu siciline yazılı vecai-
biyle birlikte ödemekle mükelleftirler, 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen de arz ve izah eylediğim veçhile 12 

nci maddenin son fıkrasında mevcut (bir kısmı 
istimlâk olunan gayrimenkulden bakiye kalan kı
sım) ibaresiyle (istifade) kelimesi arasına (imar 
mevzuatına göre) ibaresinin ikamesini arz ve tek
lif ederim. 

Çorum 
Kemal Biberoğlu 

Yüksek Reisliğe 
12 nci maddenin son fıkrasının aşağıda yazılı 

şekilde tadilini teklif ederim. 
izmir 

ilhan Sipahioğlu 

«Bir kısmı istimlâk edilecek gayrimenkulden 
bakiye kalan kısım istifade kaabil olmıyacak bir 
durumda ise o kısmın dahi istimlâki mecburidir. 

ihtilâf vukuunda mal sahibi mahkemeye mü
racaat edebilir.» 

Riyasete 
Tadil teklifleriyle birlikte maddenin encüme

ne iadesini arz ve teklif ederim. 
Gazianteb 

Süleyman Kuranel 
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j REİS — En aykırı teklif, Süleyman Kurâ-
| nei'in, tadil teklifleri ile birlikte maddenin encü* 
| mene iadesini tazammun eden takrirdir. Bunu 

dikkate alanlar lütfen işaret versinler... Almıyan-
lur... Teklif nazara alınmıştır. 

Diğer takrirleri okumaya lüzum yoktur; mad
de tadil teklifleri ile birlikte encümene iade edil 
iniştir. 

13 ncü maddeyi okuyoruz efendim. 

Tebligat 
MADDE 13. -— İstimlâki kararlaştırılan yer

lerin tapu ve tapu kaydı yoksa vergi kayıtlan 
ile ve ayrıca haricen yapılacak tahkikatla tesbit 
edilen mal sahibi, zilyed ve diğer alâkalıların
dan ikametgâhı tesbit edilmiş olanlara istimlâk 
olunacak gayrimenkulun plân veya ebatlı kro
kisi, istimlâk karan ve takdir olunan kıymeti 
ve istimlâkin hangi idare lehine yapıldığı ve 
açılacak dâvalarda husumetin kime tevcih edi
leceği 15 gün içinde noter marifetiyle tebliğ 
olunur. Tebligatta Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu hükümleri tatbik olunur. Noterler tara
fından tebligat masraflarından başka yalnız 
yüz kuruş maktu ücret alınır. Köy lehine istim
lâklerde, tebligat ihtiyar meclisi huzurunda şah
sa yapılır. Tevsik edilen tebliğ muteberdir. 

Doğrudan doğruya tebligat ile beraber yu
karda yazılı hususlar ayrıca ilân olunur. 

İlân: 
A) istimlâki kararlaştırılan yerin umuma 

mahsus mahallerinden birine ve belediye dairesi 
veya köy odasına on beş gün müddetle talik 
edilmek suretiyle; 

B) Gazete çıkan mahallerdeki gazetelerden 
birisinde evrak hulâsalarının on be* gün ara ile 
en az iki defa neşri suretiyle, 

Yapılır. 
Köy lehine istimlâklerde yalnız (A) bendi 

hükmü tatbik olunur. 
Açılacak dâvalarda hangi idareye husumet 

tevcih edileceğinin tebliğ varakasında açıkça 
gösterilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması 
yüzünden dâvada husumet yanlış tevcih edilmiş 
ise hakiki hasma tebligat icrası suretiyle dâvaya 
devam olunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Tevfik Şenocak. 

TEVFlK SENOCAK (Erzincan) — Muhte
rem arkadaşlar, burada husumetin kime tevcih 
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olunacağı tebliğ varakasına kaydedilmek sure
tiyle tebliğin yapılacağına dair bir hüküm 
vardır. Bu hatalıdır. Yani ekser ahvalde husu
metin kime tevcih edileceğine dair yapılan teb
liğlerin, binnetice idarenin hasım diye göster
diği kimseyi salahiyetli merciler hasmı addet
mişler, bu yüzden dâvalar uzamıştır. Asıl has
mın aranması suretiyle yeniden dâva açılması 
veya husumetin esas hasma yeniden tevcih edil
mesi suretiyle dâvaların uzamasına meydan 
yermekten başka bir fayda sağlamamıştır. Ni
tekim maddenin sonundaki tâbir de bu işin ha
talı olduğunu sarahaten gösteriyor. 

Okuyayım : «Açılacak dâvalarda, hangi ida
reye husumet tevcih edileceğinin tebliğ varaka
sında açıkça gösterilmemiş veya yanlış göste
rilmiş olması yüzünden» denilmektedir. 

Ekseriyetle, diyebilirim ki, bu vâkıdır ve 
olacaktır. Binaenaleyh, mahkemelerin tâyin 
edeceği bir husumeti idarenin bidayeten üzeri
ne bir külfet halinde alarak, şu hasım muvace
hesinde dâva açacaksın diye böyle bir külfet 
altına girmesi doğru değildir. Bendeniz, bir 
takrir takdim ediyorum. Gerek maddenin has
mı tâyine ait fıkrasına gerekse son fıkrasında
ki arz ettiğim hususlara ait takririn dikkate 
alınmasını istirham ederim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ ÖMER LÜTFÎ ERZURUMLUOĞLU 
(Yodgad) — Muhterem arkadaşlar, sözlerimi
zin başında da arz ettiğimiz gibi, bu mevzuu 
bize ilham eden Şûrayı Devlete ve Temyiz 
Mahkemesine açılan dâvalardır. Açılmış olan 
bu dâvaların - bu hususa dikkatinizi çekerim -
nev'i bakımından büyük bir miktarını yani 
aşağı - yukarı 100 de 80 ni husumetsizlik yü
zünden açılmış olan dâvalar teşkil eder. Bu ba
kımdan Şûrayı Devlete husumet dolayısiyle dâ
va açıldığr zaman ve husumet arandığında, me
selâ . Devlet Demiryolları aleyhine açılmışsa o 
Münakalât Vekâletine tevcih edileceğini söyler, 
Münakalât Vekâleti Devlet Demiryollarına tev
cih edileceğini söyler ve bu suretle iş uzar gi
der. Hakikatte lehine istimlâk yapılan hangi 
idare ise bunun tebligatta sarahat ile ifade 
edilmesi gerektir. Bu suretle hem vatandaş için 
büyük bir kolaylık sağlanmış olur, hem de dâ
va açıldığı zaman ben hasım olamam diye J>ir 
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şey mevzııubahsolmaz. Tam 4,5 yıl bu şekilde 
bakılmıyan dâvalar vardır, arkadaşlarım. 

Bu bakımdan hassaten idareye bir külfet da* 
hi olsa, vatandaşın lehine, olarak bu maddede 
husumetin kime tevcih edileceğinin zikredilmesi
nin şayanı kabul görüleceğini zannediyorum. 

Fıkranın sonunda bu ihtimal nazarı dikkate 
almıyor : «..Açılacak dâvalarda husumetin kime 
tevcih edileceği 15 gün içinde noter marifetiyle 
tebliğ olunur. Tebligatta Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu hükümleri tatbik olunur. Noter
ler tarafından tebliğ masraflarından başka yal
nız yüz kuruş maktu ücret alınır...» 

Bu kanunun muvakkat maddeleri şimdiye ka
dar yani kanunun neşri tarihine kadar devam 
etmekte bulunan istimlâk dâvalarının ne şekilde 
halledileceğini tesbit etmiştir. Bu sebeple görül
mekte olan istimlâk dâvalarına bu kanun ahkâ
mının cari olabilmesi için, şayet bu kanunun neş
ri tarihine kadar yapılan istimlâklerde husu
met j'anlış tevcih edilmiş veya zikredilmemişse, 
bu maddenin bu fıkrasını koymak, her halde va
tandaşların mahkeme kapılarında fazla ızrar 
edilmemesi için âdil bir kıstas olması dolayısiy
le, yerindedir, Şenocak arkadaşımın takririnin 
reddini istirham edeceğim. 

REİS— Nusret Kirişcioğlu, buyurun. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, Tevfik Şenocak arkadaşı
mızın tereddüdüne hakikaten mahal yok. Encü
men sözcüsü arkadaşımız gayet güzel izah ettiler. 
Ben şunu arz etmek istiyorum; burada mevzu-
bahsolan husumet, mülkiyet ihtilâfı veya bir hak 
iddiası sebebiyle fertler arasında hâsıl olan hu
sumet değildir. İstimlâki yapan kimdir? İstimlâ
ke itiraz edildiği takdirde hangi idare uzvu aley
hine dâva açılacaktır, tebliğde bu cihet yazıla
caktır. İstimlâk dâvasında husumetin kime tev
cih edileceğinin tebliğde yazılması vatandaş le
hine bir kolaylıktır. Yanlış yazıldığı veya yazıl
madığı takdirde ise son fıkra maksadı tamamen 
temin ediyor. Meselâ tebliğde husumetin Nafıa 
Vekâletine tevcih edileceği yazılmış ve fakat ha
kikatte husumetin Millî Müdafaa Vekâletine te
veccüh etmesi lâzım ise o takdirde Nafıa Vekâle
ti aleyhine dâva açıldıktan sonra bu dâva husu
met noktasından reddedilmiyecek, aynı dâvada 
hakiki hasma tebligat icrasiyle muhakemeye de
vam olunacaktır. 
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Bu fıkra tamamen vatandaşın lehinedir, onu 

ret harcı, yeni mahkeme masrafları ödemekten 
kurtaracak ve sükûtu hak ve saire ile hakkının 
ziyaa uğramasına mâni olacaktır. 

Bu madde kanunun en güzel maddelerinden 
birisidir, aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — îhsan Aktürel. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlar; bu madde üzerinde prensibe taallûk 
etmesi noktasında söz almış bulunuyorum. Dev
let Şûrası Kanununun muaddel 24 ncü madde
sinde husumetten rededilen dâvaların, dâvaların 
eğer vaktinde açılmış ise, müddet müruru nokta
sından reddedilemiyeceğini ve munzam on gün
lük müddet içinde yani hasım aleyhinde yeni dâ
va açılacağını âmir bir hüküm konmuştur. Bura
da denmiştir ki; husumetin yanlış tevcihi halin
de dâva reddedilir ve kararın tebliği tarihinden 
itibaren on gün zarfında yeni hasım aleyhine dâ
va açılır. Şu halde, görüyorsunuz ki, bir usul mev
zuudur. Yani zan ve tahmin edildiği gibi açılan 
dâvaların husumetten reddi halinde o dâvanın 
müddet müruru bakımından reddini istilzam et
mez, on gün zarfında tekrar dâva açılabilir. Bu
rada idare husumet mahallini tâyin ediyor. İda
re bu salâhiyeti nereden alıyor? Mahkemeler bu 
beyanla mukayyet midir, değil midir? işin asıl 
mühim noktası buradadır. Çünkü idarenin, has
mı falandır demesinin mahkemeler için hiçbir hü-
kü ifade etmemesi lâzımgelir. Çünkü hasmı tâyin 
bakımından davacının bir, ibtidaen; mahkemenin 
iki, intihaen; mutlak takdir hakkı vardır. Ben 
davacı olarak davalıyı istediğim gibi tâyin ve tes-
bit ederim. Buna kimse müdahale edemez. Ancak 
Mahkeme benim husumeti tâyindeki kanaatimi 
hakikate uygun bulmazsa bunu reddeder ve bu 
takdirde 10 günlük müddetten istifade ederek 
mahkemenin işaret ettiği hasıl aleyhinde dâvamı 
yenilerim. Binaenaleyh bu noktalarda aldandığı
nı zaten encümen de kabul etmiş ve fıkranın al
tına şöyle bir kayıt koynyış ve demiş ki : îdare 
aldanırsa; hasım mahallini göstermekte veya 
mahkeme kabul etmemiş bulunursa; bu dâva ha
kiki hâsım kimse, onun aleyhinde yürüsün, devam 
etsin demiş. 

Ben şu noktayı yanlış bulmaktayım. Malûmu 
âliniz, istisnai bir usul tesis etmeye hiçbir sebep 
yoktur. Umumi hükümler, husumet mahalli yan-
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lış tâyin edildiğinde, ne yolda hareket edileceğini 
göstermiştir. İstimlâk hükümleri de cari usule tâ
bi olur. 

Şu sebeple böyle bir kayıt koymanın haşiv 
olduğu ve lüzumsuz bulunduğu ve takririn kabu
lü gerektiği kanaatindeyim. Karar sizlerindir. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 

LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Muh
terem arkadaşlar, kanunlarda bazan ıısuli hü
kümlerin de yer alması, tatbikatın gösterdiği 
aksaklıklar bakımından, yerinde olur kanaatinde
yiz. Biz gerek müddet müruru bakımından, ge
rekse son fıkranın izahında bâzı hususatın muh
terem üstadımız tarafından yanlış anlaşıldığını 
zannediyorum. Biz bu bakımdan mütalâa etme
dik, şu bakımdan mütalâa ettik: Tatbikatta şim
diye kadar hiçbir kanunda yer almıyan bir fık
ranın konulmasında encümen olarak fayda mü
lâhaza ettik. Bugün bu yüzden 4,5 senedir de
vam eden ihtilâf vardır. Bu bakımlardan biz 
her hangi bir ihtilâfa mahal kalmamak, sade ve 
sadece vatandaşın menfaatine olmak üzere, ida
reye bir külfet tahmil ettik. İdare bu külfeti 
yanlış yapmış ise onun için de ayrı bir fıkra ilâ
ve ettik. Vatandaşın lehinde olan gerek Şûrayı 
Devlette, gerekse Temyiz Mahkemesinde husume
tin kime tevcih edileceğine dair birçok dâvaların 
reddedildiği de realite iken hiç olmazsa bu dâva
ların, bu fıkra haşiv de olsa-ki biz o mahiyette 
görmüyoruz - yatandaşı salahiyetli merciler ka
pılarında ızrar edilmemesini temin babında bu 
fıkranın kabulünde fayda görüyoruz. Bu sebep
le teklifin reddini rica ederiz. 

REİS — Teklifi okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 13 ncü 

maddedeki (husumetin kime tevcih edileceği) 
kaydiyle bu maddenin son fıkrasında aynı mev
zua taallûk eden kaydın maddeden tayyedilmesi-
ni arz veteklif eylerim. 

Erzincan Mebusu 
Tevfik Şenocak 

REİS — Teklifi nazarı itibara alanlar... Al-
mıyanlar... Teklif nazarı dikkate alınmamıştır. 

13 ncü maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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İtiraz v̂e dâva I 

Müddetler ve merci 
MADDE 14. — İstimlâk olunacak gayrimen

kulun shaibi zilyed ve diğer alâkalılar veya is
timlâki yapan idare tarafından 13 ncü madde 
gereğince ikametgâhlarında tebligat yapılmış 
olanlar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün, bun
lar haricindekiler son ilâlı tarihinden itibaren L 
30 gün içinde istimlâk muamelesine karşı Şûra
yı Devlette ve takdir edilen bedel ile maddi ha
talara karşı da gayrimenkulun bulunduğu ma
hal asliye hukuk mahkemesinde dâva açabilir
ler. Şu kadar ki, Şûrayı Devlete müracaat edil
diği takdirde mahkemeye* müracaat müddeti 
Şûrayı Devlet kararının katîleştiği tarihten, bu 
karar aleyhine karar tashihi istenmiş ise bu ta
lebin reddine dair ilâmın tebliği tarihinden ce
reyana başlar. 

Altıncı maddenin son fıkrasında gösterilen 
ve umumi menfaat kararı alınmasına ve tasdiki
ne lüzum* olmıyan hususlardan dolayı Şûrayı 
Devlete dâva açılamaz. 

İstimlâk dâvaları diğer dâvalara tereihan ba
sit muhakeme usulü ile görülür. 

REÎ-S — Söz istiyen var mı? Buyurun Cevat 
Ülkü. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Efendim, kana- ! 
atimce bu 14 ncü madde encümene iade edilen 12 
nci madde ile alâkalıdır. Çünkü burada hukuk 
mahkemesine tanınan salâhiyet yalnız istimlâk 
bedeli üzerinedir. Şayet 12 nci madde (C) ben
di istimlâk vâki olan mahalde bir bedel indirmesi* 
veya o kıymetin tezayüdü icabediyorsa bu tenzil 
ve tezayüdün yerinde olup olmadığı hususunda 
bir itiraz hakkı olarak işin mahkemeye intikal et
tirilmesi lâzım olduğu kanaatindeyim. 

NUSBET KÎRlŞÇÎOĞLÜ^ (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar, 14 ncü madde tanıamen 
müddetler ve merci hakkında bir maddedir. Ar-
k§da§ımız Cevat Ülkü'nün iddiası hilâfına 12 nci 
maddenin C bendi ile alâkalı değildir. Burada 
itirazı mevzubahsolan ve mahkemede tetkiki ica-
beden bedel meflumıuna tenkis, tezyid hususları 
dâhildir. Maddenin reye konmasını ve aynen ka
bulünü rica ederim. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Komisyonun tav
zihini rica ediyorum. 

REİS — thsan Aktürel. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim, 

benim bu maddeden anladığıma göre; istimlâk I 
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muamelelerinde esasa taallûk eden hususa; Dev
let Şûrası merci olacaktır, sırf bedele taallûk 
eden hususa ise mahkemeler bakacaktır. Bıi; 
eski hükmün tekrarından ibarettir, güzel. 

Yalnız burada bir (maddi hata) tâbiri var
dır. Onun için de adlî mahkemelere gidilecektû' 
deniyor. Maddi hatayı sadece, hesaba, bedele ta
allûk eden meseleler telâkki ediyor encümen. 

Kendilerinden rica ediyorum, maddi hata 
yalnız bedelde değil esasta, şekilde de olabilir. 
Meselâ falan daire diyecek yerde falan daire 
denebilir. -Bu gibi halde maddi hatanın 1»shihi 
esas meseleyi hangi mahkeme tetkik edecekse 
oraya gitmesi icabeder. 

Binaenaleyh maddi hatanın ıslahını muhak 
kak adlî mahkemeye vermek tehlikelidir. Çün 
kü menafii umumiye kararında bir maddi hata 
vâki olabilir, bunun ıslahı ise idari kazaya aid-
olmak lâzımgelir. Bu noktanın ıslahının muva-: 
fık olacağı kanaatindeyim. 

Efendim, bendenizin burada söz almamı mu 
cibolan asıl nokta maddenin son fıkrasıdır, 
Onun üzerinde duracağım. Deniliyor ki; altın
cı mddenin son fıkrasında gösterilen ve umumi 
menfaat kararı alınmasına ve tasdikine lüzum 
olmıyan hususlardan dolayı Şûrayi Devlete dâ
va açılamaz. İstimlâk dâvaları diğer dâvalara 
tereihan basit muhakeme usulü ile görülür. 

Arz ettim, istimlâk muamelelerinin ihtilâf ha
linde tetkiki, idari kazaya taallûk eder, orada 
ise basit ve mürekkep diye ikiye ayrılmış usulft 
muhakeme yoktur. Zaten orada bir usulü muha
keme vardır, o da basitin basitidir. Eğer bu ba
sit usulü muhakeme tâbiri adliyeye taallûk edi
yorsa bunun tavzihi lâzımdır. Şûrayi Devlete 
taallûk eden bir ciheti düşünülüyorsa o vakit 
bir mâna ifade etmez. Onun için bu kaydi ad
liyede bedele taallûk eden dâvalara münhasır 
saymak gerekir. Eğer basit usulü muhakeme ye
rine sadece tereihan tâbiri kabul edilirse belki 
bu mahzur ortadan kalkar. 

Basit usulü muhakeme yerine tereihan tâbiri 
kabul edilirse belki bu mahzur ortadan kalka
bilir. Bu maddede Devlet Şûrasına müracaat 
edilemez kaydı da kaldırılmalıdır. Bu maddede 
plân tatbikatından mütevellit istimlâklerde me- , 
nafii umumiye kararı almaya mahal ve lüzum 
görülmemiştir. (Bu madde geçti sesleri) Umu
mi menfaat kararı istimlâke bir salâhiyet ver
mektir, plân bunu bertaraf edemez. Kaldı ki. ma- .-
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demfci umumi menfaat kararı verilmiyecektir, 
§u halde Devlet Şûrasına müracaat edilemez 
kaydının de sebep ve hikmeti kalmaz. 

Mademki, menafii umumiye kararları için, 
encümen şayanı takdir bir adım atmış, Devlet 
Şûrasına müracaat edilmez kaydına yer verme
miştir. Bu noktaya hasren istisna yapılması
nın sebebi nedir? Menafii umumiye karan 
alınmasına mahal yoksa elbette tetkikine de 
lüzum olmaz. Menafii umumiye kararı alınması
na mahal yoksa dâva açmak da bahis mevzuu 
olamaz. Yalnız işin dikkate şayan ciheti bu plân 
tatbikatından mütevellit ihtilâfların dâva mev
zuu olmasıdır. Bugün Devlet Şûrasında^ buna 
mütaallik binbir mevzu görülmektedir. Yani plân 
ve şehir haritası tatbikinden mütevellit ihtilâf
lar idari kaza mevzuu ittihaz ediliyor. Bir şey 
ki, aslında idari kazaya gidiyor, fakat asla tev
fikan yapılan muamele Devlet Şûrasına gitmiyor, 
o halde her hangi bir tasarrufun dâva mevzuu 
olup olamıyacağmın- takdirini Devlet Şûrasına 
bırakmak idare hukukuna daha uygun düşer. 
Müsaade buyurulursa bu «Şûrayı Devlete mü
racaat edilemez» kaydının kaldırılmasını rica 
edeceğim, bu kayıt kanaatimce tamamen lüzum
suz ve tehlikelidir. Kaldırılmasını temenni ede
rim. :;;'^'v.'t^Öfp 

RElS — Nusret Kirişçi oğlu. 
NUSRET KİRİŞCIOĞLU (Zonguldak) *-

Muhterem arkadaşlar; bedel ihtilâflarında oldu
ğu gibi maddi hatalarda da asliye hukuk mahke
melerinin salahiyetli olmasında bir mahzur ben
deniz görmemekteyim. 

îkinci fıkraya taallûk eden itiraza gelince; 
hakikaten kabul buyurmuş olduğunuz altıncı 
maddenin son fıkrasındaki hükümle bu maddenin 
ikinci fıkrası tenazur halindedir. Menafii umu
miye kararı alınmasına lüzum olmıyan haller al
tıncı maddenin son fıkrasında zikredildi ve He
yeti Umumiye kabul buyurdu. Bu hallerin artık 
dâva mevzuu olmaması icabeder. İhsan Aktürel 
Beyefendi; «Esasen bu kabil dâvalar Şûrayı 
Devlette görülüyor» buyurdular. Fakat bu dâ
valar imar plânının veya tasdikli projenin mev
cut şekline göre tatbik edilmemesi bakımından 
açılmış dâvalardır, yoksa bizatihi imar plânının 
tatbiki dâva mevzuu olmamak icabeder. Bu hü
küm dahi hatalı tatbikler sebebiyle açılacak dâ
valara mâni olmadığı gibi, boş yere açılacak dâ
valardan Devlet Şûrasını korumak gibi bir neti-

.1966 0 : 2 
ceyi de temin etmiş olacaktır. Bu fıkra 6 ncı 
maddenin son fıkrasının tabiî bir neticesidir. 

14 ncü maddenin son fıkrasına vâki itiraza 
gelince; bendeniz bu hususta da tereddüde ma
hal görmemekteyim. Fıkrada; «istimlâk dâvaları 
tercihan ve basit muhakeme usulü ile görülür.» 
denilmektedir. Yani fıkra umumi olarak sevk 
edilmektedir. BinaaGaleyh her vazifeli merci bu 
fıkradan kendisine aidolan kısmı alacaktır. Bu 
fıkranın kabulü halinde Şûrayı Devlette tercihan 
işe bakma meselesi mevzuubahsolacaktır. Adliye 
mahkemeleri için ise hem tercihan işe bakma ve 
hem de basit muhakeme usuliyle takip, bahse 
konu olacaktır. Bu*maddeyi de bu şekliyle kabul 
buyurmanızı bilhassa rica ederim. 

REÎS — Efendim, Cevat ülkü arkadaşımız 
12 nci madde ile bu maddenin alâkadar olup ol
madığının tavzihini istiyor. Lütfen tavzih bu-
yurulsun. Alâkadar mı, değil mi? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 
LÜTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Muh
terem arkadaşlarım, arkadaşımızdan özür dile
riz, 12 nci madde ile bu maddeyi umumi pren
sipler bakımından pek alâkalı görmemekteyiz. 

REÎS —• ilhan Sipahioğlu. 
İLHAN SİPAHİOĞLU (izmir) — Arkadaş

lar, bu madde hangi arkadaşın kaleminden çıktı 
bilmiyorum. Bunu okuyup doğru bir mâna çı
karmak için keramet sahibi olmak lâzım, «istim
lâk olunacak gayrimenkulun sahibi zilyet ve di
ğer alâkalılar veya istimlâki yapan idare tara
fından 13 ncü madde gereğince ikametgâhların
da tebligat yapılmış olanlar...» Kim bu? Yukar-
dakinin dışında bir şey kalmıyor ki, bunlar dı
şında tebligat yapılabilmiş olsun. 

Şimdi, ben bu kısmın hiç değilse doğru dü
rüst bir Türkçeye sokulması için komisyona ia
desine taraftarım, bu bir. 

Bunu yarın köy muhtarı tetkik edecek arka
daşlar. Bunu da nazara alınması iktiza eder. %On-
dan sonra «şu kadar ki» diye başlıyan ikinci 
cümle «..şu kadar ki, Şûrayı Devlete müracaat 
edildiği takdirde mahkemeye müracaat müddeti 
Şûrayı Devlet kararının katîleştiği tarihten, bu 
karar aleyhine karar tashihi istenmiş ise bu tale
bin reddine dair ilâmın tebliği tarihinden cere
yana başlar.» Şimdi Şûrayı Devlet kararının ka-
tîleşmesinden sonra bir de tashihi karar denmiş. 
Bu tashihi karar talebinin reddine dair ilâmın 
tebliği tarihinden cereyana başlamasını bendeniz 
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anlamadım. Bu bakımdan maddenin daha vazıh 
bir hale getirilmesi için komisyona iadesini tale-
bediyor, bu hususta bir takrir takdim ediyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU 
(Yozgad) — Bundan evvel konuşan ve hukukçu 
olduğundan şüphe etmediğim muhterem Sipahi-
oğlu arkadaşımız tecahülü arifanede bulunuyor
lar gibi geliyor bendenize. Şûrayı Devlette ,bir 
daire tarafından verilmiş bir karar var. Birinci 
karar da katîleşmiştir. Müddetin bu kararın ka-
tîleşmesinden sonra başlaması lâzımgelir. 

İkinci hal, tashihi karar talebinde bulu
nulmuş ise tashih talebinin reddolunduğu tarih
ten itibaren başlaması ieabeder. ikinci olarak 
söylediği hususu 13 ncü madde esaslı olarak tes-
bit etmiştir. Burada ikametgâhlar için 13 ncü 
maddeye atıf yapılmaktadır. Bu itibarla takririn 
reddini talebederim. ^ „ 

REÎS — Takrir var, okutuyoruz, efendim -: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 14 ncü madde

nin komisyona iadesini teklif ederim. 
İzmir Mebusu 

ilhan Sipahioğlu* 

REİS — Komisyona iadesi hakkındaki tekli
fi dikkate alanlar lütfen işaret etsinler.,. Almı-
yanlar... Takrir nazara alınmamıştır. 

14 ncü maddeyi aynen reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Ehlivukufun seçilmesi 
MADDE 15. — Vilâyet umumi meclisleri her 

seneki toplantılarının ilk haftasında mülk sa
hipleri ile mühendis ye mimarlardan ve yapı ve 
ziraat işlerinden anlıyanlardan vilâyet merkez
leri için otuzdan, kazalar ile belediye teşkilâtı 
olan yerler için ondan ve lüzumu halinde köy 
ihtiyar meclisleri de beşten aşağı olmamak üze
re seçecekleri ehlivukufların isim ve adresle
rini havi listeyi mahallî asliye hukuk mahke
mesine gönderirler. 

Taraflar beş kişilik ehlivukuf seçmekte it
tifak edemedikleri takdirde asliye hukuk mah
kemesi, gayrimenkulun cinsine göre en az biri 
fen adamı ve fen adamının bulunmadığı yer-

8.1956 0 : 2 
I lerde o işten anlıyan kimse olmak üzere sözü 

geçen listeye dâhil olanlardan re'sen beş kişi 
seçer. Katî zaruret hâsıl olduğu takdirde ehli
vukuf heyetini hariçten ikmal eder. Ehlivu» 
kuflara yemin ettirilir. 

istimlâki yapan idarede vazifeli şahıslar ile 
komisyonda kıymet takdiri işinde bulunmuş 
olanlar mahkemede ehlivukuf olamazlar. 

Ehlivukuf hakkında umumi hükümler tatbik 
olunur. 

Ehlivukuf heyeti, gayrimenkulun kıymetini, 
11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tâyin 
ve takdir ederek mucip sebepleri havi bir ra
porla sekiz gün içinde mahkemeye bildirir. 

Takdiri kıymet komisyonunca tesbit edilen 
kıymette bir değişiklik -yapılmış ise bu değişik
liğin sebepleri de rapora dercolunur. Hâkim 
ehlivukuf heyetinin mütalâasını mucip sebep
leri ile birlikte mahallinde tutulacak keşif za
bıt varakasına geçirmekle iktifa edebilir. 

Hâkim, ehlivukuf heyetince tâyin edilen be
delde açık bir isabetsizlik bulursa yeni bir he-* 
yet teşkili suretiylet kıymetini bir kere daha 
takdir ettirebilir, istimlâki yapan idare 13 ncü 
madde gereğince tebligatı, istimlâk kararının 
tekemmülünden itibaren bir sene içinde yaptır
mamış ise kıymet takdirinde istimlâk kararının 
hak sahibine tebliğ olunduğu tarih esas tutulur. 

Altıncı maddenin son fıkrasında derpiş edi
len ve ayrıca umumi menfaat kararı alınmasına 
lüzum olmıyan hallerde, idarece istimlâkin ka
rarlaştırıldığı tarih umumi menfaat karan tari
hi addolunur. 

RElS — Tevfik Şenocak. 
TEVFİK ŞENOCAK (Erzincan) — Muhte

rem arkadaşlar, huzurunuzu bugün fazla işgal 
. ettiğimi, müdrikim. Fakat tatbikatta bu dâvalar 

dolayısiyle uğranılan bâzı hâdiselere muttali ol
duğumuz için yarın da bu hususta uğranılacak 
müşkilâtı önlemek ve kendi vicdanımı tatmin 
bakımından affınıza sığınarak tekrar maruzatta 
bulunacağım. 

15 nci maddede ehlivukuf heyetinin 5 kişi
den mürekkebolacağı kaydedilmektedir. Hal
buki tatbikatta 5 kişiyi bir araya getirmek ga
yet zordur. Nitekim Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununda ehlivukuf bir kişi, nihayet üç ki
şi olarak tesbit edilmiştir. Nitekim 15 nci mad
dede katî zaruret halinde muayyen şahıslardan 
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tedariki mümkün olmazsa hariçten «hlivukuf 
heyetinin ikmal edileceğine dair bir lüzum gös
terilmektedir. Demek ki maddeyi tedvin eder
ken arkadaşlar bu beş kişinin bir araya gelemi-
yeceğini mülâhaza etmişler, bu kaydı koymuş
lardır. Yüksek Heyetinizce lüzum görüldüğü 
takdirde bunun üç kişi olarak kabul edilmesini 
rica edeceğim. Bu hususta da bir takrir takdim 
ediyorum, kabulünü rica ederim. 

Bir de üçüncü maddeye değer pahanın is
timlâk tarihindeki değer paha olduğuna dair bir 
sarahat verilsin dedim, muhterem Encümen Rei
si 15 nci maddede sarahat vardır dediler. Tavzih 
buyursunlar. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSt KEMAL 
EREN (Amasya) — Kabul edilen 11 nci madde
de vardır, dedim. 

TEVFÎK ŞENOCAK (Devamla) — Zapta 
15 nci madde olarak geçmiştir, kanaatindeyim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSt KEMAL 
EREN (Devamla) — 11 nci maddede vardır, de
dim. 

REÎS — Teklifi okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 15 nci 

maddedeki ehlivukufun 5 kişi yerine 3 kişi 
olarak tadilini arz ve teklif eylerim. 

Erzincan Mebusu 
Tevfik Şenocak 

REİS — Tevfik Şenocak'm, 5 kişilik bilir
kişi heyetinin 3 kişiye indirilmesine dair tekli
fini nazarı dikkate alanlar... Kabul etmiyen
ler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Acele işlerde elkoyma 
MADDE 16. — Mahkemede dâva açıldığı ve 

dâva neticesine intizar edilmeksizin istimlâk 
olunan gayrimenkule hemen elkonulmasına ida
rece zaruret görüldüğü hallerde, gayrimenku
lun takdir olunan kıymeti millî bankalardan bi
risine, bulunmıyan yerlerde malsandıklarına 
yatırılarak makbuzu, ilgili evrak suretleriyle 
birlikte mahkemeye tevdi edilip delil tesbiti is
tenir. Mahkeme 8 gün içinde gayrimenkul sa-

" hibini davet ile 5 gün zarfında gayrimenkulun, 
11 nci maddede yazılı olduğu şekilde kıymet 

8.1966 0 : 2 
I takdirine esas olabilecek bütün evsafını tesbit 

ettirerek o gayrimenkulun siciline şerh veril
mesini tapu dairesine bildirir. 

Bu muamele, mahkemenin davetine icabet 
etmiyen veya delillerin tesbiti sırasında hazır 
bulunmıyanların gıyabında yapılır. 

İstimlâk olunan gayrimenkulun mülkiyeti 
veya hisse miktarı münazaalı bulunduğu haller
de dahi bu madde hükmü tatbik olunur. . 

REÎS — İbrahim Kirazoğlu. 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Efen

dim, bu 16 nci maddenin 1 nci fıkrasının sonun
da (Kıymet takdirine esas olabilecek bütün ev
safını tesbit ettirerek o gayrimenkulun siciline 
şerh verilmesini tapu dairesine bildirir) ibare-
sindeki (şerh), tâbiri acaba tescili tazammun 
ediyor mu? («Ediyor.. Ediyor» Sesleri). Tescili 
tazammun ediyorsa, bu takdirde «şerh ve tes
cili tapu dairesine bildirir,» şeklinde olmasında 

I fayda vardır. Bu muhtelif meselelerde şimdiye 
kadar tatbikatta ihtilâflara sebebiyet vermiş-

I tir. Onun için ya (şerh) kelimesi yerine (tescil) 
I veya (şerh ve tescili tapu dairesine bildirir) 

dersek bu yoldaki ihtilâflara meydan vermemiş 
oluruz. Takririmin kabulünü arz ederim. 

Yüksek Riyasete 
16 nci maddenin 1 nci fıkrasının son kıs

mındaki (siciline) kelimesinden sonraki kıs
mın (şerh ve tescil edilmesini tapu dairşsine 
bildirir) şeklinde tashihini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu 

REİS — Bu teklifi dikkate alaâlar... Almı-
yanlar... Teklif dikkate alınmıştır. 

Encümen buna iştirak ediyor mu? 
ENCÜMEN REİSİ KEMAL EREN (Amas

ya) — İştirak ediyoruz. 
REÎS — Encümen d^eklife iştirak ettiğine 

göre, maddeyi bu şekliyle reyinize arz ediyorum. 
[ Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Katîleşen istimlâklerde idare adına tescil 
Tapulu gayrimenkul hakkında 

MADDE 17. — İstimlâk olunan gayrimen
kulun takdir edilen kıymetine, kanuni müddet 
içinde mahkemeye müracaat ile itiraz edilmedi
ği ve tapu dairesinde r:za ile ferağ muamelesi 
yaptırılmadığı hallerde takdir edilen kıymetin 

I tamamı millî bankalardan birisine ve bulunmı-
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yan yerlerde malsandığına yatırılarak makbu
zu alâkadar evrak sureti eriyle birlikte mahke
meye tevdi edilir. Mahkeme iki tarafı derhal 
davet ederek, gelmeşeler dahi gıyaplarında o 
gayrimenkulun lehine istimlâk yapılan idare adı
na tescilini tapu dairesine tezkere ile bildirir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Efen

dim, burada bir hususu komisyondan öğrenmek 
istiyorum. 

Hükümetin buna mütenazır olan 13 ncü mad
desinde tapuya tescil muamelesinin idare âmiri
nin bir tezkeresi üzerine yapılacağı yazılı iken 
komisyon, mahkemelere yeni bir iş ihdası sure
tiyle, bunu mahkeme huzurunda yapılacak bir 
murafaadan sonra tescilini lüzumlu görüyor. 
Bunun esbabı mucibesini bu kürsüden bir kere 
daha lütfederlerse biz o madde hakkındaki dü
şüncemizi ona göre tesbit edebiliriz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 
L Û T F Î ' E R Z Ü R U M L U O Ğ L U (Yozgad) — Ar-
kadaşlarımızea işi sürüncemede bırakılması anla-
şılıyorsa, bu asla varit değildir. Bu hükümler 
tapu dairelerine verilecek emirlerine ne şekilde 
verileceğine dairdir. Eskiden tapu dairelerine 
idare âmirlerinin verdikleri emirlerde bâzı ak
saklıklar olduğu malûmunuzdur. Hattâ Tapu 
Kanununun zannederim 28 nci maddesinde ida
re âmirlerinin verdikleri emirlere tapu muame
lelerinin (akde ve tescile dair) durdurulamıyaca-
ğına dair kayıt vardır. Biz kanunun diğer mad
delerine de uygun olarak teknik bakımdan bu 
mevzuu daha esaslı bir hükme bağlamak için 
mahkemelerin verecekleri emirlere bağladık. 
Zannederim bu da daha sağlam ve kanuni bir yol 
olacaktır. Bu sebeple bu hükmü koyduk. Bunun 
asla işi uzatacağı mahiyette anlaşılmamasını ri
ca edeceğiz^ 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Madde
yi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynın ihtilaflı bulunması 
MADDE 18. — Gayrimenkulun aynına taal

lûk eden ihtilâflarda lehine istimlâk yapılan ida
re hasım olmaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

. 1956 O : 2 
Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun idare 

adına tescili, ve zilyedin hakları 
MADDE 19. — Tapuda kayıtlı olmıyan gay-

İ rimerfkulün zilyedi mevcudolup da zilyedlikte 
iktisap iddiasında bulunursa lehine istimlâk ya
pılan idare mahallinde tahkikat yapar, delilleri 
toplar ve keyfiyeti bir zabıtla tevsik eder. Gay-
rimenkule takdir olunan kıymetin tamamını millî 
bankalardan birisine ve banka yoksa mal sandı
ğına yatırarak makbuzunu tahkikat ve istimlâk 
evrakiyle birlikte gayrimenkulun bulunduğu 
mahal asliye hukuk mahkemesine tevdi eder. 

Mahkeme evrak üzerinde tetkikat yaparak 8 
gün içinde o gayrimenkulun lehine istimlâk ya
pılan idare namına tescüıni ve ayrıca zilyedinin 
şerh verilmesini tapu dairesine bildirir. 

Mahkeme idari tahkikat neticesini zilyedin is
timlâk tarihinde gayrimenkulu Medeni Hukuk 
hükümleri dairesinde ve zilyedlikte iktisabetmig 
olduğunu belirtmeye, yeterli görmediği takdirde 
keyfiyeti zilyede mucip sebepleriyle tebliğ eder. 
Zilyedin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün için
de Medeni Hukukun zilyedlikle iktisap hüküm
leri dairesinde, aynı usul ve şekillere tevfikan 
dâva açarak gayrimenkulu istimlâk tarihinde 
iktisabetmiş olduğunu ispat etmesi lâzımdır.^il-
yed bu müddet içinde dâva açtığını tevsik ede
mezse istimlâk bedeli Hazinece emanete alınır. 

Üçüncü şahısların umumi hükümler dairesin
de istimlâk bedeline istihkak dâvası açmak hak
ları mahfuzdur. 

Mahkeme, idari tahkikatın iktisap iddiasını 
haklı götserecek mahiyette olduğunu görürse 
keyfiyeti o yerin ıflalmüdürüne bildirmekle be
raber gazete ile bir defa ve gayrimenkulun bu
lunduğu mahalde münasip, diğer vasıtalarla üç 
defa ilân eder.' 

İlânda: 
a) Gayrimenkulun bulunduğu mahal, mev

ki, hududu, miktarı, 
b) Züyedin hüviyeti, 
c) İstimlâk bedelinin yatırıldığı banka ve

ya malsandığını, 
d) Hak sahiplerinin son ilândan itibaren 

üç ay içinde zilyed aleyhine mumi hükümler 
dairesinde dâva açıldığını tevsik etmedikleri tak
dirde istimlâk bedelinin zilyede verileceği kaydo
lunur. 

Son ilânden itibaren 6 ay içinde Hazine ve-
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ya üçüncü bir şahıs tarafından zilyed aleyhine 
dâva ikame edildiği tevsik olunmadığı takdir
de zilyed istimlâk bedelinin kendisine verilmesi
ni istiyebilir. * 

Bu müddet içinde zilyed aleyhine dâva ika
me edilirse istimlâk bedelinin ödenmesi dâva
nın katî neticesine bırakılır. 

istimlâk bedelinin zilyede verilmiş olması o 
gayrimenkulde hak iddia edenlerin umumi hü
kümler dairesinde zilyed aleyhine bedele istih
kak dâvası açmak haklarını ıskat etmez. 

Tapuda müseccel olmıyan bu gibi gayrimen-
kuller hakkmdtTclahi 16 ncı madde hükmü uy
gulanabilir. 

Sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisabedilme-
miş yerin istimlâkinde bina ve ağaçların 11 ve 
12 nci maddeler uyarınca takdir olunan bedeli 
zilyedine ödenir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 
LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Muh
terem arkadaşlar, bu maddede bir iki tashih ya
pılması icabediyor, bunu rica edeceğiz. 

1 nci fıkranın 2 nci satırının sonundaki zil-
yedlikte tâbiri (zilyedlikle) olacaktır. 

3 ncü fıkranın 2 nci satırında ' (medeni hu
kuk) yazılmıştır, (Medeni Kanun) şeklinde ola
caktır.^' 

Yine 3 ncü fıkranın üçüncü ve yedinci satırı
nın ortasında (...hükümleri dairesinde zilyedlik-
te) denilmektedir. Buradaki (zilyedlikte) kelime
si (zilyedlikle) şeklinde değiştirilecektir 

Ondan sonra üçüncü fıkranın dördüncü satı
rında «Iktisabetmiş olduğunu belirtmeye, davet 
eder ve yeterli görmediği takdirde» deniliyor, (da
vet eder ve) kelimeleri ilâve edilecektir. 

Son fıkranın son satırından evvelki satırda 
Hazine tâbirinden, kanunun ikinci maddesiyle 
(idare) kastedilmektedir, (Hazine) kelimesi (ida
re) olacaktır. 

26 ncı sahifenin (D) bendinden sonra gelen 
satırın başında yine (Hazine) tâbiri geçmiştir, 
(idare) olacaktır. 

Bu şekilde tashihini arz ve teklif ediyoruz. 
•=• İLHAN StPAHÎOĞLU izmir) — Efendim; 

encümenden bir sualim var. 
RE IS — Sipahioğlu arkadaşımızın encümen

den suali vardır, buyurun. 
İLHAN SİPAHİOĞLU (izmir) — Efendim, 

maddenin birinci satırında «tapuda kayıtlı ol
mıyan gayrimenkulun zilyedi mevcudolup da...» 

8.1956 C : â 
I hükmü vardır. Komisyon bunun lüzumuna ina

nıyor mu? 
Sonra ikinci fıkradaki tapusuz gayrimenkule 

ait hüküm, tapusuz gayrimenkullerin tapuya 
raptma aidolan ve yeni hükümleri ihtiva eden 
6133 sayılı Kanun ve Medeni Kanunun 639 ncu 
maddesiyle bir tezat arz ediyor mu? Yani orada 
başka hüküm, burada başka hüküm oluyor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 
LÛTFI BRZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Ev
velâ Sayın Sipahioğlu arkadaşımızın birinci sua
line cevap vereyim. Lüzumuna biz tamamen kaa-
niiz. 

ikinci sualine, yani Medeni Kanunun 639 
ncu maddesiyle aynı şekilde tezat teşkil edip et
mediği hususuna cevabımızı esbabı mucibe sarih 
olarak vermektedir. 

NUSRET KtRlŞClOÖLU (Zonguldak) — 
Efendim, ikinci maddesinde idare tâbiri içinde 
neyi kasdettiğimiz belirtilmiştir. Bu tâbirle; bu 
kanunda idare tâbiri ile, lehlerine istimlâk salâ
hiyeti tanınan âmme hükmi şahısları, müessesele
ri ve mahsus kanunlarınca lehlerine istimlâk sa
lâhiyeti tanınan hakiki, hususi ve hükmi şahısla
rı kastediyoruz. Bu takdirde Hazinece irat kay
dedilir cümlesinden muradımız hakiki veya hu
susi veya hükmi şahısların murakabesine tâbi 
oldukları idarece anlaşılması gerekir. Bu icabında 
hususi şahıs olabilecektir. Bunu kabul ediyor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 
LÛTFI ERZURUMLUOĞLU (Devamla) — 
Mevzuubahsolamaz. Hakiki ve hususi hükmi şa
hıslar bir şey yapamaz. Ancak bunların da gör
dükleri âmme hizmeti olması babında bu şahıs
ların murakabesine tâbi oldukları idarelerce an
laşılması iktiza eder. Bu hüküm bu gayeye matuf 
olarak tedvin edilmiştir. Bu bakımdan madde sa
rihtir. Muhterem arkadaşımız endişe buyurmasm-
lar. 

RElS — Nusret Kirişoioğlu. 
NUSRET KlRlŞClOĞLU (Zonguldak) — 

Madde sarihtir ama galiba bu izahat karşısın
da sarahatini kaybetti arkadaşlar. 

Kanunun 2. maddesinde «idare» tâbirinden 
lehine istimlâk yapılan âmme hükmi şahsı mü
essesesi veyahut hususi şahsın kasdedildiği sa
rih olarak ifade edilmiştir, idarenin tarifi bu
dur. istimlâki yapan- «idare» denmiyor, lehine 
istimlâk yapılan şahsa «idare» deniyor. Bu 

I maddedeki «Hazine» veya sözcü arkadaşımızın 
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bu kelime yerine ikamesini istediği «idare» ke
limesi kullanılmaz da «istimlâki yapan daire» 
denirse o zaman hususi şahıslar lehine istimlâk 
yapılması halinde bu hususi şahıslar hesabına 
istimlâki intaceden âmme hükmi şahsı kaste
dilmiş olur. Bu itibarla «idarece» demiyelim de 
müsaade buyururlar ve «Hazinece» tâbirini 
mahzurlu sayarlarsa, bunların yerine «istimlâ
ki yapan dairece» diyelim. Aksi takdirde arka
daşımın «vazıhtır» dedikleri madde vuzuhunu 
kaybedebilir. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 

LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Muh
terem arkadaşlar; istimlâk daireleri o kadar 
çoktur ki, a^edleri çok olan âmme hükmi şahıs 
ve müesseselerinin yapmış oldukları istimlâk 
bedellerini maliyeye vereceksin diyoruz. Zaten 
biraz evvel izah eylediğimiz veçhile bundan 
kastımız, daha evvel arkadaşların suallerine 
cevap verirken tebarüz ettirildiği gibi, lehine 
istimlâk yapılan idarenin murakabesine tâbi 
olduğu âmme hükmi şahısları veya müessesele
ridir. İdarece denilmesi ikinci maddenin mâna
sını tamamlar ve hem de tatbikatı kolaylaştı
rır. Hazine tâbirinin* kullanılması çok tehlikeli 
olur. İdare tâbirinin kullanılması daha yerinde 
olur. 

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

girmiyeceğim, yalnız komisyonun bir hususta* 
nazarı dikkatini celbedeceğim. Bir taknin usu
lü hemen hemen taayyün etmiş gibidir. Ama 
Meclisten çıkan kanunlarda (matlaplar, kanun 
mudur; değil midir) meselesi doktirinde bir 
hayli münakaşa mevzuu olmaktadır, Riya-
: setçe reye vaz 'edilmemektedir. Şekil bakı
mından, çıkan kanunlarımızın muayyen bir 
istikamete tevcih edilmeleri zaruridir. En
cümen maddelerin matlabmda a, b, c di
ye madde harf teselsülüne yer vermiştir. 
Eğer komisyon bizdeki kanun tedvinindeki 
usulü ihlâl etmemek için bunun tashihini kabul 
edeeek olursa, kanun taknini istikametinde 
inhiraftan bizi korumuş olur. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

REİS — Kemal Biberoğlu. 
KEMAL BİBEROĞLU \ (Çorum) — Efen

dim, Komisyon Sözcüsü arkadaşımın konuşma-
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smdan sonra Nusret Kirişçioğlu arkadaşımızın 
bu kürsüden ifade ettiği fikirlere ben de iştirak 
etmek istiyorum. 

Burada «Zilyed bu müddet içinde dâva açtı
ğını tevsik edemezse istimlâk bedeli Hazinece 
emanete alınır» denilmektedir. Komisyon Sözcü
sü arkadaşımız «Hazinece emanete alınır» iba
resi yerine «idarece emanete alınır» ibaresinin 
ikamesini istemektedir. Bunun birçok mahzur
ları vardır. 2 nci madde ile kime «idare» denil
diğinin tasrih edildiğini belirtti. İcabında lehi
ne istimlâk yapılmış olan hususi şanıs dahi, tak
ririmizin reddi dolayısiyle, Yüksek Meclisçe 
idare tâbirinin içine alınmıştır. Şimdi Hazine 
yerine idarece emanete alınır, denince öyle hâ
diseler olacak ki, bir hususi şahıs bunu emanete 
aldım diyecek. Neyi alıyor arkadaşlar? Âmme 
'hükmi şahısları alsa müsaade edecek miyiz? 
Sonra o gün malûm olmıyan bir hak sahibi or
taya çıksa, para dese ne olacaktır arkadaşlar? 
Hak sahiplerinin karşısına Hazine çıkacaktır. 

Onun için fıkranın aynen ipkası hem maksa
da hem de kanun tekniğine dalha uygun olacak
tır. 

REÎS — Başka söz istiyen... Yok. Takriri 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
19/3 maddedeki, «Hazine» kelimesinin «is

timlâki yapan idare tarafından» olarak tadilini 
arz ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Nusret Kirişçioğlu 

REİS — Hazine kelimesinin «istimlâki yapan 
daire» şeklinde düzeltilmesi hakkındaki teklifi 
nazarı dikkate alanlar. (Daire olmaz sesleri) 
Buyurun Kemal Bey. 

KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Korniş-
yonun elimizde bulunan madde metninde «Ha
zinece» tâbiri vardır. Bunun aynen kalması için 
yeni bir yazılı teklif yapmaya lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. Bu itibarla Komisyon Sözcüsü
nün teklifi reye arz edilip kabul edilmediği tak
dirde yeniden yazılı bir teklif yaparız. 

REİS — Efendim, bu olmaz, çünkü usule 
aykırıdır. Komisyon sözcüsü daktilo hataları ol
duğundan bahsederek bunları birer birer tas
hih ettirdi ve o şekilde de metinde tashih ya
pılmış oldu. Şimdi teklif tamamiyle ona ay
kırı bir şekildedir. Buyurun Nusret Kirişçi* 
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oğlu. Komisyon sözcüsünün beyanını reya arz 
etmek usûldendir. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) 
Muhterem arkadaşlar, bu madde metninde ko
misyon sözcüsünün yaptığı değişiklik üzerine 
madde metni reye konacak olursa ki takrir 
verilmedi, (Hazine) kelimesinin yerine (îdare)" 
kelimesi ikâme edilmiş olacaktı. (îdare) keli
mesinin konmasının mahzurlu olduğunu gödü-
ğüm içindir ki, (îdare) kelimisinin konmasını 
önlemek için, sırf içtüzük bakımından, sözcü
nün beyan şekli ile meydana çıkacak madde 
metnine mâni olmak ve sırf (İdare) kelimesi
ni oradan çıkartabilmek için takrir verdim. 
Takririn reye konması isabetlidir, kabulünü is
tirham ediyorum. Aksi takdirde sözcünün tâ
dili ile «îdare» kelimesi maddenin metninde 
kalır, maddeyi reddetmek imkânı olmadığına 
göre madde ile beraber metinde bulunan «îda
re» kelimesi de beraber kabul edilmiş olur. Bu 
itibarla benim takririmin reye konması zaru
ridir. 

REÎS — Tashih yapıldığı içindir ki, sizin 
takririnizi reye koymak zarureti hâsıl oldu. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSI KEMAL 
EREN (Amasya) — Efendim, bu hususda ma
demki muhtelif takrirler vardir, takrirlerin han
gisi nazarı dikkate alınırsa komisyonca da o 
kabul, edilir. 

REÎS — izzet AkçaTm sualine cevap lüt
fedecek misiniz? 

İZZET AKÇAL (Rize) — Şimdiye kadar 
bu Meclisten çıkan kanunlarda matlâpların 
harfle sıralanması usûlden değildi. Şimdi bu 
harflerin çıkarılmasına muvafakat ediyor musu
nuz? 

MUVAKKAT ENCÜMEN REtSÎ KEMAL 
EREN (Devamla) — Bunu evvelce şifr romen 
olarak almıştık. Bilâhara komisyonda bunun 
şifr romen olarak yazılmasının doğru olamıya-
oağı ileri sürüldü ve bunun üzerine de A, B, C 
şeklinde sıraladık. Bunun çıkmasında bir mah
zur görmüyoruz. 

REÎS — ihsan Aktürei. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) - Efendim, 

buradaki hazine tâbiri müşkülât ihdas edecek
tir, Bunun için encümenin bu maddeyi geri alıp 
yeniden tedvin etmesi faydalı olur kanaatinde
yim. Çünkü (hazinece) denildiği takdirde bâ-
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zı istimlâkler vardır ki, hazine ile alâkası yok
tur Faraza belediye bir istimlâk yaptı, bunun 
zilyedi bulunamadı, bedeli istimlâki ne yapa
caklar? Elbette belediyece emanete alacaklar
dır. Hazine ile alâkası olraıyan birtakım âmme 
müesseseleri vardır ki, bunların bütçeleri, he
sapları tamamen ayrıdır. Bunların yaptıkları 
istimlâklerde bu bedeli götürüp siz bunu ema
nete alın diye hazineye mi verecekler? Emane
te alma doğrudan doğruya istimlâk bedelini 
ödeyecek idare tarafından yapılabilir. Emane
te alma, sahibi tahakkuk ettiği takdirde ödemek 
kaydiyle yapılan bir hesap kolaylığıdır. Şu 
takdirde hazine tâbiri, idare tâbirinden daha 
çok işi tehlikeli ve karışık bir vaziyete sokacak
tır. Çünkü hazine, bu kanunda yazılan bütün 
müesseseleri eami değildir. Hazine, burada ka
nunda idare namı altında toplanan bütün mü-
essesatı cami değildir. Birçoklariyle alâkası 
yoktur. Binaenaleyh, hazine böyle bir emanet 
parayı kendisine irat kaydedemez. Şu halde, 
hazîne kaydı tehlikeli olur ve bu teklifin sureti 
katiyede reddi lâzımgelir. 

Sonra, idare tâbirine gelince; burada bu ka
dar tevehhüme bendeniz pek mahal görmüyo
rum. Malûmuâliniz bir maddei müstakile ile is-
timi âk yapan müesseselere ve lehine istimlâk 
yapılan şahıslara idare namı verildi. (Bir ses: 
îtiraz edin) Ben bulunmadım, bulunsaydım -iti
raz edecektim. 

Arkadaşlar, idare hukuku da, böyle bir tavsifi 
tecviz etmez. Sakatlık ve hata şahıslara idare 
namı verilmesinden başlıyor. Fakat, madem ki 
verilmiştir, bunu gayeye uygun bir şekilde tefsir 
edeceğiz. Malûmu âliniz fertler için asla istim
lâk hakkı mevzuubahis değildir, mevzuubahsolan 
âmme idaresidir ama arkadaşlar, oradaki kayıt 
lâalettâyin fertler değildir. Tanılan istimlâk hak
kı âmme hizmetine her hangi bir suretle iştirak 
eden fertlerdir. Dikkat' ederseniz hususi kanun
ların tanıdığı hak da bu kabil fertlere mahsustur. 
Petrol Kanunu, . Maadin Kanunu, Orman Ka
nununda olduğu gibi.. Çünkü imtiyaz sahibi âm
me hizmeti gören kimsedir. Meselâ Orman Ka
nununda, Petrol Kanununda fertler v̂e hususi 
şirketler istimlâk talep hakkına maliktir. Fakat 
bizzat istimlâk yapamazlar, istimlâki talep hak
kına. maliktirler, istimlâk bedelini öderler. Bun
ların bağlı olduğu idare de istimlâki yapar. Bi
liyoruz ki para ondan çıkacak, malı o kullanacak 
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ama istimlâki yapan idaredir. Binaenaleyh ida
reyi istimlâki yapan daire olarak tefsir etmek ve 
Hazineyi ayırmak lâzımdır. 

BEİS — Efendim; matlaplardaki harfler en
cümenin muvafakatiyle kaldırılmıştır. Şimdi 19 
neu madde ile alâkalı takrirleri okuyoruz : 

B. M. M. Riyasetine 
19 ncu maddedeki «Hazinece emanete alınır.» 

kaydının yerine «İdare adına Hazinece emanete 
alınır.» kaydını arz ve teklif ederim. 

Çorum Mebusu 
Kemal Biberoğlu 

Yüksek Riyasete 
19/3 maddedeki «hazine» kelimesinin, «istim

lâki yapan idare, tarafından» olarak tadilini arz 
ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Nusret Kirişcioğlu 

REİS — Şimdi takrirleri tekrar okutup jreye 
arz edeceğim. 

(Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun takri
ri tekrar okundu.) 

REİS — Encümen iltihak etmiyor. Biberoğ
lu'nun takririni nazarı ^dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Alınmamıştır, 

(Zonguldak Mebusu Nusret Kirişcioğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Encümen iltihak'ediyor. Takriri na
zarı dikkate alanlar... Almıyanlar.. Naz£n dik
kate alınmıgtır. 

TEVFİK ŞENOCAK. (Erzincan) — Bir tas-
hjjı var, yapılması lâzım, (malmüdürîüğü) den* 
nfiş, (malsandığı) yahut (mal dairesi) olacak.. 
• NUSRET KİRİŞCİOÖLU (Zonguldak) — 
Mal dairesi diye bir şey yoktur, malmüdürlüğü-
dür. 

REİS — (Maliye dairesi) şeklinde tashih 
-edildi. Maddeyi son şekliyle tekrar okuyoruz. 
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evrakiyle birlikte gayrimenkulun bulunduğu ma
hal asliye hukuk mahkemesine tevdi eder. 

Mahkeme evrak üzerinde tetkikat yaparak 8 
gün içinde p gayrimenkulun lehine istimlâk ya
pılan idare namına tescilini ve ayrıca zilyedinin 
şerh verilmesini tapu idaresine bildirir. 

Mahkeme, idari tahkikat neticesini zilyedin 
istimlâk tarihinde gayrimenkulu Medeni Kanun 
hükümleri dairesinde ve zilyedlikle iktisabetmiş 
olduğunu belirtmeye davet eder ve yeterli gör
mediği takdirde keyfiyeti zilyede mucip sebep
leriyle tebliğ eder. Zilyedin tebliğ tarihinden iti
baren 30 gün içinde Medeni Kanunun zilyedlik
le iktisap hükümleri dairesinde, aynı usul ve şe-, 
killere tevfikan dâva açarak gayrimenkulu is
timlâk tarihinde iktisabetmiş olduğunu ispat et
mesi lâzımdır. Züyed bu müddet içinde dâva 
açtığını tevsik edemezse istimlâk bedeli istimlâki 
yapan idare tarafından emanete alınır. 

Üçüncü şahısların umumi hükümler dairesin
de istimlâk bedeline istihkak dâvası açmak hak
ları mahfuzdur. 

Mahkeme, idari tahkikatın iktisap iddiasını 
haklı gösterecek mahiyette olduğunu görürse 
keyfiyeti o yerin maliye dairesine bildirmekle 
beraber gazete ile bir defa ve gayrimenkulun bu
lunduğu mahalde münasip diğer vasıtalarla üç 
defa ilân eder. 

İlânda : 
a) Gayrimenkulun bulunduğu mahal, mev

ki, hududu, miktarı, 
b) Zilyedin hüviyeti, 
c) İstimlâk bedelinin yatırıldığı banka veya 

malsandığını, 
d) Hak sahiplerinin son ilândan itibaren 

üç ay içinde zilyed aleyhine umumi hükümler 
dairesinde dâva açıldığını tevsik etmedikleri 
takdirde- istimlâk bedelinin zilyede verileceği ^ 
kaydolunur. ; 

Son ilândan itibaren 6 ay içinde Hazine ve
ya üçüncü bir şahıs tarafından zilyed aleyhine 
dâva ikame edildiği tevsik olunmadığı takdirde 
zilyed istimlâk bedelinin kendisine verilmesini 
istiyebilir. 

Bu müddet içinde züyed aleyhine dâva ika
me edilirse istimlâk bedelinin ödenmesi dâvanın 
katî neticesine bırakılır. 

İstimlâk bedelinin zilyede verilmiş olması o " 
gayrimenkulde hak iddia edenlerin umumi hü-

Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun idare 
adına tescili ve zilyedin hakları 

MADDE 19. — Tapuda kayıtlı olmıyan gayri
menkulun zilyedi mevcudolup da zilyedlikle ik
tisap iddiasında bulunursa lehine istimlâk ya
pılan idare mahallinde tahkikat yapar, delilleri 
toplar ve keyfiyeti bir zabıtla tevsik eder. Gayri-
menkuLe takdir olunan kıymetin tamamını millî 
bankalardan birisine ve banka yoksa malsandı-
ğına yatırarak makbuzunu tahkikat ve istimlâk 
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kümler dairesinde zılyed aleyhine bedele istih- ı 
kak dâvası açmak haklarını ıskat etmez. 

Tapuda müseccel olmıyan bu gibi gayrimen-
kuller hakkında dahi 16 ncı madde hükmü uygu
lanabilir. 

Sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisabedilme-
miş yerin istimlâkinde bina ve ağaçların 11 ve 
12 nci maddeler uyarınca takdir olunan bedeli 
zilyedine ödenir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahliye 
MADDE 20. — 16, 17 ve 19 ncu maddelere 

tevfikan tapu siciline şerh verilen ve lehine is
timlâk yapılan idare namına tapu dairesince tes
cil edilen gayrimenkulun tahliyesi idarece icra 
memurundan istenir. îcra memuru gayrimenku
lu 15 gün içinde tahliye etmelerini şagillerine 
tebliğ eder. Bu mehil içinde gayrimenkul tahli
ye edilmezse icraca tahliye olunur, itiraz ve şi
kâyet tahliyeyi durdurmaz ve mahkemece ihti
yati tedbir kararı.verılemez. 

Gayrimenkulun tahliyesi sebebiyle mal sahibi 
ve idare tazminat ile mesul tutulmaz. 

REİS — Madde .hakkında söz istiyen yok, re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

.-, İstimlâkten vazgeçme 
İdarenin tek taraflı vazgeçmesi 

MADDE 21. — İdare, istimlâkin her safha
sında istimlâkten tek taraflı olarak kısmen veya 
tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, dâva sırasın
da vazgeçme halinde dâva masrafları ile sarf edi
len emek ve işin ehemmiyeti gözetilerek mahke
mece maktuan takdir olunacak avukatlık ücreti 
idareye tahmil olunur. 

RElS— Madde hakkında, söz istiyen yok, rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tarafların anlaşmasiyle 
MADDE 22. — İstimlâkin tahakkukundan 

sonra gayrimenkulun istimlâk maksadına tahsisi 
lüzumu kalmaması halinde keyfiyet 12 ncî mad
de hükümleri dairesinde mal sahibine veya mi
rasçısına tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine mal sa
hibi veya mirasçısı aldığı istimlâk bedelini üç ay 
içinde ödiyerek gayrimenkulu geri alabilir. | 

$.1956 0 = 2 
i REİS — Ferit Alpiskender. (Yok, sesleri) 

Buyurun, encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ÖMER 

LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) —Efen-
dim, bu maddenin üçüncü satırında geçen «12» 
rakamının «13» olarak değiştirilmesini teklif edi
yoruz. 

I REİS — Maddede «12 nci» denmiş «13 ncü» 
olacaktır. Bu tashih sekli ile maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Mal sahibinin geri alma hakkı 
MADDE 23. — istimlâk bedelinin katüeşmesi 

tarihinden itibaren on sene içinde istimlâk mak
sadına uygun her hangi bir tesisat yapılmıyarak 
gayrimenkul olduğu gibi bırakılırsa mal sahibi 
veya mirasçısı istimlâk bedelini ödiyerek gayri
menkulu geri alabilir. 

Doğmasından itibaren bir sene içinde kulla-
nılmıyân geri alma hakkı düşer ve idare gayri-
menkule dilediği gibi tasarruf eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurun, Selâhattin Gülüt. 
SELÂHATTlN GÜLÜT (Tokad) — Efen

dim, istimlâk edilen bir yĞr veya binanın istim
lâk maksadına tahsis edilmeden 10 sene boş bı
rakılması birçok mahzurlar doğurur. Evvelâ is
timlâk edilen yerin on sene boş bırakılması âmme 
hizmetlerinin iyi yürütül mediği kanaatini doğu
rabilir. Saniyen, halkın âmme menfaati kararını 
veren daireye ve istimlâk müessesesine karşı iti
madı haklı olarak sarsılır. Hususi 'şahıslar için 
de bâzı kayıtlarla istimlâk yapılabileceği kabul I 
edildiğine göre bir hususi şahsa geçen bir yerin • 
on sene boş bırakılması ihtimalinin derpiş edil
mesi kabul edilirse bu müddetin uzun olduğu 
anlaşılır. Esasen hükümet teklifi bu on senelik 
müddeti iki sene olarak kabul etmiştir. Yani 
hükümet teklifinde istimlâk edilen yer istimlâk 
gayesine uygun olarak iki sene kullanılmadığı 
takdirde mal sahibine bedelini ödemek şartiyle 
o gayrimenkulu geri almak hakkı tanınmıştır. 
Hükümet iki sene olarak kabul ettiğine göre 
encümenin birden bire on seneye çıkarması 
doğrusu pek kabule şayan olmasa gerektir. 

Sonra, bu maddeye göre istimlâk maksadına 
uygun bir tesis yapılmaz; fakat her hangi bir 
şekilde başka maksatla kullanılabilir. Bu tak
dirde mal sahibinin geri alma yetkisini tanımak 
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lâzımdır. Eski İstimlâk Kanununda bu müddet 
hükümet teklifinde bir sene fazlasiyle 3 sene 
olarak kabul edilmişti. 3 senelik müddetin kâfi 
geleceğini ve istimlâk edilen gayrimenkulun 
istimlâk bedeli katîleştiği tarihten itibaren 3 
sene içinde maksada uygun bir şekilde kulla
nılmadığı veya başka bir maksada tahsis edil
diği takdirde, mal sahibinin veya mirasçısının 
istimlâk bedeli ödenmeden gayrimenkulunu geri 
almak hakkını tanımak adalet icaplarına uygun 
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olacağını zannediyorum. İkinci fıkra aynen ka
larak birinci fıkranın tadili için bir takrir tak
dim ediyorum. («Beş sene yap, kabul edeceğiz» 
sesleri) 

RElS — Efendim, mad^hakkında söz almış 
daha birkaç arkadaşımız mevcuttur. Vaktin 
gelmesi sebebiyle yarınki 29 Ağustos Çarşamba 
günü saat 10 da toplanılmak üzere inikada ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,56 

6. - SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABİ 
1. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğlu'-

nun, memleketimizde her yü istihsal edilen tü
tünün miktarına, ne kadarının harice satıldığı
na ve bu sayede elde edilen döviz miktarına dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Z ey yat 31 anda-
linci'nin tahrirî cevabı (7/208) 

17 . VII . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki suallerimin Ekonomi ve Ticaret 
Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla rica ederim. 

Bursa Mebusu 
Sabahattin. Çıracıoğlu 

1. Memleketimizde her yıl istihsal edilen tü
tünün kilo olarak miktarı nedir? 

2. İstihsal edilen miktarın ne miktarı harice 
satılmakta ve bu sayede memleketimize giren dö
viz miktarı nedir? 

3. İstihsal edilen tütünlerin hariç memleket
lere sevk edilmek üzere yabancı firmalara Türk 
firmaları tarafından satılmadan önce nevilerine 
ayrıldıktan ve (sıra pastal) ve (tonga) gibi usul
lerle tasnif edildikten sonra mı satılmakta, yok
sa dizi veya demet halinde hiçbir tasnife tâbi tu
tulup kıymetlendirilmeden mi yabancı firmalara 
satılmaktadır. ' 

4. Tütünlerimizin kıymet tasnifi yapıldık-^ 
tan sonra harice satılmasından hâsıl olacak" kâr
la, nevilerine göre tasnife tâbi tutulmadan satıl
masından hâsıl olacalr kâr arasında kilo başında
ki fark nedir? 

5. Tütün yetiştirip hariç memleketlere sa

tan sair memleketler (sıra pastal) ve (tenga) 
usullerine riayet etmekte midirler? 

6. Tütünlerimizi nevilerine ayırıp kıymet 
tasnifi yapmaksızın harice satmak usulü cari ise, 
bu usul kıymetlendirme usulüne nazaran mem
lekete döviz kaybettiriyor ve binnetice tütün iş
çilerinin iş hacminin inkişafına mâni oluyorsa, 
Hükümet; bunları bertaraf etmek için alınması 
icabedn ne gibi tedbirler ve çareler düşünmekte
dir? 

T. C. 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 27 . VIII . 1956 

Tetkik Heyeti Reisliği 
Sayı : Genel : 11 *• 

özel : 668 -
özü : Bursa Ŝ Eebusu Sabahattin 
Çıracıoğlu'nun yazılı sorusu hak
kında. 

m 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
18 . VII . 1956 tarihli Kanunlar Müdürlüğü 

7-208/3114-13868 sayılı yazılarına cevaptır. • 
Memleketimizde her yıl istihsal edilen tütü

nün miktarına, ne kadarının harice satıldığına 
ve bu sayede elde edilen döviz miktarına dair 
Bursa Mebusu Sabahatfîn Çıracıoğlu tarafından 
vekâletimizce cevaplandırılması dileğiyle Yük* 
sek Makamlarına verilmiş olan tahrirî sual tak
riri tetkik olunmuştur. 

6 madde halindeki bu suallerin cevaplarının 
ilişikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

iktisat ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci i 
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Madde I - Memleketimizde her yıl istihsal edi

len tütünün kilo olarak miktarı? 
Be§ senelik istihsal aşağıda gösterilmiştir : 

Kilo 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

89 000 000 
92 000 000 
117 000 000 
102 000 000 
118 000 000 

Madde II - İstihsal edilen miktarın »e kadarı 
harice satılmakta ve bu sayede memleketimize ne 
miktar döviz gelmektedir? 

Yukarda bildirilen senelik istihsallerin % 10 
u civarında fire ve toz düşüldükten sonra 24 - 26 
milyon kilo dahilî istihlâkte sarfedilmekte ve ba
kiyesi ihracolunmaktadır. 

Seneler 

1951 
1952 
1953 
1954 
,1955 

Kilo T. L 

56 191 217 187 089 805 
55 899 000 173 034 000 
70 704 675 238 492 730 
62 908 017 240 060 258 
58 359 076 248 730 972 

Madde III - İstihsal edilen tütünlerin hariç 
memleketlere sevk edilmek üzere yabancı firma
lara Türk firmaları tarafından satılmadan önce 
nevilerine göre (sırapastal, tonga) gibi kısımla
rı tasnif edildikten sonra mı yoksa dizi veya de
met halinde hiçbir tasnife tâbi tutulmayıp kıy
metlendirilmeden mi satılmaktadır? 

Tütünlerimjz zürra tarafından başlıca iki şe
kilde balyalanarak alıcılara satılmaktadır : 

1. Dizi halinde, 
2. Sırapastal halinde. 
Dizi balyalan istihsal yekûnunun takriben % 

70 ini, sırapastal balyalan ise % 30 unu teşkil 
etmektedir. 

; Bu suretle yerli ve yabancı alıcılara intikal 
eden tütünler memleketten ihracedilmeden önce 
dizi balyaları, % 100 yeni bir manipülâsyona tâ
bi tutulmakta, nevilere ayrılarak tonga balyası 
haline getirilmektedir. 

Sırapastallara gelince : Bunlar esasen zürra 
tarafından diziye nazaran çok daha muntazam 
bir tarzda işlenmiş olmakla beraber, bunlar dahi 
ihracattan evvel muhtelif şekillerde (Samsunkâri 
sırapastal, Rumelikâri sırapastal, Tonga) işlen-
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mektedir. Bu işlemeler standart olmayıp alıcıla-
nn temayülüne ve maliyet unsurlanna göre da
ha basit veya daha ince yapılmaktadır. 

Yalnız senelik istihsal vasatisi 3 - 3,5 milyon 
kilo olan Taşova mmtakasına ait {Erbaa, Nik
sar, Tokad, Taşova) tütünleri esaslı bir imalâta 
tâbi tutulmamakta, partinin vaziyetine göre bazan 
sathi surette işlenmekte bazan kısmen işlenip kıs
men işlenmemejrte ve bu suretle ihracedilmekte-
dir. Bunun sebepleri şunlardır : 

a) Taşova tütünleri nötr tütün olup içimle
ri bir hususiyet tanımadığı için fabrikalarca sa-
tmalmması pek zaruri değildir, 

b) Bu tütünler, bilhassa düşük kaliteli olan
ları, zayıf olduğu için imalâtta fazla zayiat ver
mektedirler. 

c) "Taşova mıntakasında zürra, tütünlerini 
oldukça temiz sırapastal ve demet tarzında işle
mektedir. 

d) Taşova mıntakasında zürra elinde tütün 
200 - 400 kuruş arasaıda satılmaktadır. Munta
zam bir imalâta tâbi tutuldukları takdirde mali
yetleri yükselir; ihraçlan müşkülleşir. 

e) (a) fıkrasındaki sebepler dplayısiyle da
ha muntazam imal edildikleri takdirde hariç alı
cılara daha yüksek fiyatla satılması mümkün de
ğildir. 

Bunun haricinde bir de Marmara mıntakasın
da pek mahdut miktarda çok düzgün işlenmiş 
zürra balyalanmn mamul vasfını taşıdıkları vâ-
kıdır. • 

Madde IV - Tütünlerimizin kıymet tasnifi ya
pıldıktan sonra harice satılmasından hâsıl olacak 
kâr ile nevilerine göre tasnife tâbi tutulmadan 
satılmasından hâsıl olacak kâr arasında kilo ba
şındaki fark nedir? 

Yukarda belirtildiği üzere esasen tütünlerimi
zin % 95 ten ziyadesi imal edilmektedir, imalâtı 
zayıf olanlann hususiyeti de izah olunmuştur. 
Binaenaleyh işlenerek veya işlenmiyerek satılan 
tütünler arasında bir mukayese mevzuubahis de
ğildir. 
* Madde V - Tütün yetiştirip harice ihracatta 

bulunan memleketler sırapastal ve tonga usulle
rine riayet etmekte midirler? 

Müstahsil ve ihracatçı memleketlerin her bi
rinin muhtelif cins tütünler üzerine kendilerine 
göre imal tarzlan vardır. Bâzı cins tütünleri bi
zimkilere benzetilebilirse de bâzıları benzememek-
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tedir. Ancak basit veya ince tarzda her halde 
umumiyetle ihracat mamul olarak yapılmaktadır. 

Madde VI - Tütünlerimizi nevilerine ayırıp 
kıymet tasnifi yapmaksızın harice satmak usulü 
cari ise bu usul kıymetlendirme usulüne nazaran 
memlekete döviz kaybettiriyor mu, ve binnetice 
tütün işçilerinin iş hacminin inkişafına mâni olu
yorsa, Hükümet bunları bertaraf etmek için alın
ması icabeden ne gibi tedbirler ve çareler düşün
mektedir? 

Tütünlerimizin bir tasnife tâbi tutulmadan, 
nevilere ayrılmadan ihraçları bahis mevzuu de
ğildir. Yukarda zikri geçen Taşova tütünleri de 
zürra elinde tasnif edilmiş ve nevilere ayrılmış 
bulunmaktadır. Binaenaleyh bu bakımdan bir dö
viz kaybı bahis konusu olması meselesine gelince: 

İhracat mevzuunda kıymet ve evsaf bakımın
dan malın dış pazarlara satılabilmesi ve müstah* 
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1 silin vikayesi başta gelmektedir. 

Harice satılabilecek durumda imal edilmiş ve 
daha fazla masraf kaldırmıyan malı muhakkak 
işçiye iş temin etmek için işlemek düşünülemez. 
Kaldıki, tütün istihsal yekûnuna nazaran işçiliği 
zayıf olan miktar yukarda belirtildiği gibi mah
duttur. 

Ayrıca halen tütün, mer'i mevzuata göre mec
buri standardizasyona tâbi değildir. Mer'i Tütün 
Kanununda, balya haline getirilen tütün satılabi
lir, kaydı mevcuttur. 

I Ancak; ileride standardizasyona gidebilmek 
I için İnhisarlar İdaresi ve alâkalılar zaman zaman 

bu mevzuı üzerinde çalışmalar yapmaktadırlar. 
İhracatı sektedar etmiyecek ve alıcılara emni

yet bahşolunacak, tütünde bir stadardizasyon, 
Hükümetin gayesidir. İmkân hâsıl olunca bu da 
tahakkuk ettirilecektir. 

H « M * • • 
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1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (D) işaretli cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 272 

Kabul edenler : 271 
Reddedenler 1 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 253 
Münhal mebusluklar : 16 

edenleri 
AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Ramiz Eren 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
ffllümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
Cevât Ülkü 

BALIKESİR 
Mücteba Iştm 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

[Kabul 
Sim Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLEOtK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zf.ğra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 

Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan -
A. Haindi Sancar 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih İnal 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu , 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
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Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil sadi Altuğ 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet îneekara 
Osman Kapani 
Eauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan ,Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı» Kuraıel 
Ömer Mart 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akm 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 

Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç. 
Mekki Keskin 
Xarık Kozbek 1 ^ 
Muammer Obuz \ 
Himmet ölçmen \ v 

M. Rüştü özal <H 

KÜTAHYA V 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan £ - ' 
Nuri Ocakcıoğlu '•* 

MANİSA I 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke ^ J 
Semi Ergin 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Reşit Kemal Timnıroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca ' 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlıı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu ' "* 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbakan 

. 1956 C : 2 , 
Memiş Yazıcı 

RİZE £ 
• Hüseyin Agun ^ 
izzet Akçal * 
Kemal Balta 
Osman Kavrakûğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 0: 
Salim Çonoğlu %>-
Abdullah Eker 
Ömer Güriş k 
Tevfik Heri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay /t. 
Şükrü Uluçay i' 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı T 
Sedat Ban > 
Enver Batumlu 
Salim Serçe 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Unaldı 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim^Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 

TOKAD 
ihsan Baç 
Selâhattin Gülüt 

I Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

L Sami Orberk 
Pertev Sanaç ** 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz Ozbay -

UŞAK 
f Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

I Avni Yurdabayrak 
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101 28.8.1966 
[Reddedenler] 

Muhit Tüınerkan 

C : 2 

AFYON KARAHISAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioflu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 

AYDIN 
Necati Celim 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu (V.) 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 

BÎLEOlK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

[Beye iştirak 
BİNGÖL 

Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıraeıcğlu . 
Muhlis Erdener 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
Ihsan%[arasioğlu 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydm 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçiöğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan** Hamid Tiğrel 

etmiyenlerj 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginüıı 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlıı 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Sekip inal 

A. Mithat Küseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İSPARTA 
[ Said Bilgiç 

Kemal Demiralay 
İSTANBUL 

Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Aleksandros Hacopulos 
LÛtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan JSrdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Üs 
Ali Yeniaras 
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KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERÎ 
Osman Nuri Deniz (î.) 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bak ay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tabir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Ali can 
Ziya Atığ 
Ham di Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Ham di Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziya d Ebiizziya 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
ihsan Şerif Özgen 

î : 101 28. 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay (î.) 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu „ 

MARAŞ 
.Abdullah Aytşjaiz 
Ahmet Bozdağ^31* 
Nedim ö k m e n O 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN « 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet» öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nıırî özsari 

8.1956 C 2 
NİĞDE 

Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
(V.) 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacı oğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati ü lkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâfiattin Orhon 

SAMSUN 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Cavid' Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
lşm«t:Üslu 

SİÎRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu • 
Sferver Somuneuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Etem Erdinç 
Rifat öçten 

Ahmed özel (V.) 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramh 
Samim Yücodcre 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

Afyon Kara hisar 1 
Ankara 2 
Antalya " 1 
Aydın 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Devre : X -
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Kamulaştırma kanunu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/95) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik' Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1982, 6/196 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar, Kurulunun 14 . XII . 1951 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kamulaştırma kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte su
nulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Kamulaştırma kanunu tasarısına ait 

GEREKÇE 

Kamu menfaatleri için yapılacak istimlâklerde esas olan hükümler bugüne kadar bilindiği üze
re, bir kanun içinde toplanmış olmayıp halen yürürlükteki 1295 tarihli umumi istimlâk kararna
mesinden'başka, Cumhuriyetten sonra genel bütçeye dâhil idarelerden birçokları ile katma ve 
özel bütçeli daireler için. ayrı ayrı tedvin edilmiş olan beş altı kanuna dağılmış ve bu yüzden 
ahenk ve insicam arz etmekten uzak bulunmuştur. 

Bu cümleden olarak bellibaşlı istimlâk kan- nları arasında 1295 tarihli umumi istimlâk karar
namesi ile birlikte Devlet Demiryolları istimlâkleri hakkındaki 10 . VI . 1926 gün 929 sayılı, be
lediye istimlâkleri hakkındaki 14 . VII . 1939 gün 3710 sayılı, Millî Savunma ihtiyaçları için yapı
lacak istimlâkler hakkındaki 29 . VI . 1940 gün 3887 sayılı kanunları saymak mümkündür. 

Mevzuattaki bu taaddüdün neticesi, yurdun aynı bölgesinde başka başka kamu lîükmi şahıs
larına ait olarak yapılan istimlâk için kamu menfaati kararlarının idare heyetlerinden Bakanlar 
Kuruluna kadar çeşitli makamlar tarafından verilmesi istimlâk bedellerinin kâh belediye muham-
minlerince takdir, kâh şu veya bu tarihteki vergi kıymeti esas alınmak suretiyle tâyin edilmesi, 
bu bedellerin miktarına dâva yolu ile bazan itiraz olunabilip baaan itiraz olunmaması, itiraz halen
de idarenin gayrimenkullere bazan derhal ve hiçbir merasime tâbi olmadan, bazan muayyen istim
lâk bedelini aynen, bazan da (% 20) fazlası ilfs bankaya yatırmak suretiyle el koyabilmesi gibi 
birbirine hiç uymıyan şekillerde tecelli etmek ve bundan çok defa idare ve vatandaşlar kadar 
hem maddi zararlara, hem de zaman ve binnetice iş bakımından büyük kayıplara uğramaktadır. 

Bilhassa takdir işinin belediye muhamminlerine verilmiş olduğu hallerde bedeller çeşitli tesir
lerle gerçeğin çok fevkına çıkmakta ve keyfiyet takdire taallûk ettiği için kanun yollarına baş
vurulmakla da her zaman ıslah ettirilememektedir. 

Diğer taraftan, bedelin takarrüründen sonra istimlâkten vazgeçilmesi de mahkemelerce tecviz 
edilmediği için mülk sahiplerinin, aşırı değerler konmuş olan mülklerini istimlâk yolu ile idareye 
zorla kabul ettirmeleri gibi garip ve istimlâk muessesetımin hedefi ile bagdaştırüamıyacık du
rumlar hAeıl olmuştur. 
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Bundun başka harb yıllarının durgunluk devresini takiben son yıllarda hızlandırılmış, olan 

memleket kalkınması hareketinde birçok idarelerin geniş ölçüde kamulaştırmalar yapmak zorun
da kalması; nispeten sakin zamanlardaki ihtiyaca göre hazırlanmış ve çok defa amelî değeri olmı-
yan uzun formalitelere, mükerrer muamelelere lüzum göstermekte bulunmuş olan* yürürlükteki ka
mulaştırma mevzuatının zamanın süratle tatmini gereken ihtiyaçlarına daha uygun bir şekle so
kulmak üzere medeni memleketlerin bugünkü mevzuatından da faydalanılarak yeniden gözden 
geçirilmesi zaruretini duyurmuştur. 

îşte yukarıki âmil ve sebeplerle hazırlanmış olan ilişik tasarı da : 
a) Genel, katma ve özel bütçeli bütün dairelerle diğer kamu tüzel kişileri adına yapılacak 

kamulaştırmalarda usul ve esasları birleştirmek, (Madde 1) 
~"b) Gerek kamu faydası kararının verilmesinde, gerek gayrimenkulun anayasa hükmü daire

sinde kamulaştırma tarihindeki alım, satım bedeli olarak kabul edilen değer pahasının takdirinde 
merasimi azaltarak neticeye imkân nispetinde sürat ve isabetle varılmasını sağlamak, (Madde 
2 - 1 1 ) 

c) Kamulaştmlacak gayrimenkulun idare adma tescilinde veya buna el konulmasında vatan
daşın hak ve menfaatleri ile kamu işinin icaplarını bağdaştırmak, (Madde 12 ilâ 14) 

d) îşin mahkemeye intikali halinde bedelin takdiri ve indî olmaktan ziyade müspet ve afaki 
esaslarla gözden geçirilmesine imkân vermek, (madde 15, 16) 

e) Kamulaştırmadan veya kamu işinin yapılmasından vazgeçme konusunda halen mevcut ka
nun boşluğunu etraflıca doldurmak (madde 17 ilâ 21) Maksatları güdülmüştür. 

Tasarının 22 ilâ 30 ncu maddelerinde yukarda işaretlenen ana hükümler dışındaki çeşitli hüküm
lere yer verilmiş ve savunma veya ulaştırma işlerinde fevkalâde veya müstacel haller için bir istis
na kabulüne (madde 27) zaruret görülmüştür. 

Kanunun yürürlüğe ̂ girmesi sırasındaki duruma taallûk eden üç geçici madde ile ilga edilen hü
kümler hakkındaki 31 nci maddeyi takibeden İM madde tasarıyı sona erdirmektedir, 

( S. Sayısı : 300) 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M, M. 
Muvakkat Encümeni 

Esas No. 1/95 
Karar ;Vo. 2 

Yüksek 

Nafıa Vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri 
Heyetince 14 .XI I . 1951 tarihinde şevki karar
laştırılan ve Yüksek Meclisin 9 ııcu Devresinde 
intacedjlemeyip hükümsüz kalan Kamulaştır
ma kanunu lâyihası 26 Ekim 1954 tarihli Başve
kâlet tezkeresi ile tekrar görüşülmesi talebedil-
ıniş ve Yüksek Meclisçe sırası ile alâkadar en
cümenlerden Dahiliye Encümenine havale bu-
ymıılnnıştur. Dahiliye Encümeninin.6 . I I . 1956 
tarihinde âmme hizmetlerinin mer'i istimlâk hü
kümleri içerisinde aksaması ve bu sebeple is
timlâk mevzuatının biran evvel çıkmasını hâvi 
kararı Yüksek Meclisçe 6 . II . 1956 tarihinde 
tasvip ve teşkili kabul edilen, encümenimize ha
vale buyurulmakla hükümet temsilcilerinin hu
zuru ile tetkik ve müzakere edildi : 

Umumi menfaatler için istimlâke dair 24 
Teşrinsani 1295 tarihli İstimlâk Kararnamesi, ve 
eklerinden sonra, zamanla genişliyen ve artan 
âmme hizmetleri ve ihtiyaçları karşılıy amama -
sından dolayı tedvini gereken ve tedvin edilen 
İstimlâk kanunlarmın âdedinin 55 i tecavüz et
mesi ve başka kanunlar içerisinde yer alan mad
deler ve. bunların izahı mahiyetinde neşredilen 
mütaaddit nizamnamelerin çeşitli ve birbirinden 
farklı hükümleri ihtiva etmesi ve bunlara adeta 
ek olarak Temyiz ve Şûrayı Devlet içtihatları da 
hesaba ilâve edilirse istimlâk hakkındaki hü
kümlerin tatbikinde ne kadar müşkülâtla kar-
şüanıldığı tebarüz edeceği kanaatindeyiz. Kal
dı ki bu çeşit hükümleri ihtiva eden ve adedi yet
mişi tecavüz kanun, nizamname, Temyiz ve Şû
rayı Devlet kararları dahi bugünkü ihtiyaçlara 
cevap verememekte, mazide ihtiyacolduğu ve 
hattâ olacağı bile tasavvur edilemiyerı birçok 
ihtiyaçların*bugün zaruri ihtiyaçlar arasına gir
diği hususu da göz önünde bulundurulursa hem 
bu çeşitli hükümleri bir arada toplamak, hem 
de bugünün ve geleceğin çeşitli âmme hizmet
lerinin görülebilmesi hususunda yeni bir istimlâk 
kanunu tedvininin zaruri olduğu realitesi karşı-

(«S. Sayı 

21 . Ylll . 1956 

Reisliğe 

smda bulunduğumuz her türlü şüpheden vares
te olsa gerek... 

Hükümet lâyihasının esbabı mucibesi yukar
da izah olunan sebeplere istinaden encümenimiz-
ce de kabule şayan görülerek, hem bu dağınık ve 
adedce çok olan istimlâk mevzuatını bir arada 
toplamak, hem de bugün ve geleceğin ihtiyaçla
rına cevap verebilecek yeni bir istimlâk mevzua
tının tedvini muvafık mütalâa edilmiştir. 
• Bilhassa mevcut ve mer'i kanunlardaki, istim

lâk edilen gayrimenkulun, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 74 ncü maddesi gereğince, peşin veril* 
mesi gereken «değer paha» sının tesbitinde ipti-
daen takdir edilen kıymet ile salahiyetli mahke
melerde bedele ait itirazların tetkik ve tesbitinin 
başka başka esas ve şekillere bağlanmış olması is
timlâk müessesesinin işlemesine mâni olmakta ve 
dolayısiyle âmme menfaatlerinin zaruri kıldığı 
kolektif ihtiyacı tatmin ve temin edememekte ve 
gayrimeşru yollarla menfaat teminine sebebiyet 
vermekte olduğu hususu bu mevzuun encümeni-
mizce üzerinde hassasiyetle durulması iktiza etti
ği bir husus olduğu kanaatine de varılmıştır. 

Bu arada, belediye meclisi yedek azalarından 
teşekkül edecek hakem encümeni, ehlivukuf ve 
mahallindeki yüksek dereceli hâkimin riyaseti al
tında toplanan ve tarafların da hazır bulunduğu 
heyetlerce çeşitli usul ve şekillerle kıymet takdir 
edilmesi ve bu kıymet takdirinde bazan serbest 
alım satım rayicinin ve bazan da vergi kıymeti
nin esas tutulmuş olması ve daha önceden idari 
mercilerce (nef'i idare mülâhazası ile) ve mahke
mece tesbit edilen kıymetler arasında fahiş fark
ların bulunması, bir taraftan görülmesi icabeden 
âmme hizmetinin aksamasına, diğer taraftan • 
vatandaş hak ve hukukunun zıyaa uğraması
na sebebiyet verdiği hususu ile bedelin takarrü-
ründgn sonra istimlâkten vazgeçilmesi de mahke
melerce tecviz edilmediği için mülk sahiplerinin 
aşırı değerler konmuş olan mülklerinin istimlâk 
voliyle idareye zorla kabul ettirmeleri gibi garip 
ve istimlâk müessesesinin hedefi ile kabili telif 
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olamıyacak vaziyetler ihdası zamanımızın aeı ha
kikatlerinden olduğu encümenimizin dikkat naza
rından kaçmamıştır. 

Son yıllarda, aziz milletimizin daha mesut 
ve müreffeh yaşaması ve mübarek vatanımızın 
daha mamur bir hale gelmesini sağlama hususu n-
cfa, hızlandırılmış olan memleket kalkınmasında 
birçok idarenin geniş ölçüde istimlâkler yapmak 
zorunda kalması; sakin zamanlardaki ihtiyaca gö
re hazırlanmış ve uzun formalitelere, mükerrer 
muamelelere lüzum göstermekte bulunmuş olan 
mer'i istimlâk mevzuatının zamanımızın süratle 
tatmini gereken ihtiyaçlarına daha uygun bir şek
le sokulması encümcnimizce zaruri görülerek ha
len mer'i olan istimlâk mevzuat ve tatbikatı ile 
yabancı devlet mevzuatından ve doktrinde ekse-
rijret kazanan rey ve mütalâalar nazarı itibara 
alınmıştır. 

Yukarda izah edilen âmil ve sebeplerle encü-
meninıizce hazırlanmış olan metindeki esas ve 
prensipler şöylece hulâsa edilebilir: 

1. Âmme hükmi şahıslariyle müesseseleri 
tarafından ve mahsus kanunlarına göre hususi 
şahıslar lehine yapılaeal? istimlâklerdeki usul ve 
esasların birleştirilmesi; 

2. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 74 ncü 
maddesine göre umumi menfaatler için, lüzumlu 
işlere tahsis edilmek üzere yapılacak istimlâk
lerde idarenin kanunen ifasına memur bulun
duğu âmme hizmeti veya teşebbüsünün yürütül
mesi için lüzumlu gayrimenkuller ile kaynakla
rın ve irtifak hakkı tesisinin değer pahası peşin 
verilmek suretiyle yapılabilmesi; 

3. İstimlâk kararını verecek mercilerle ka
rarı tasdik edecek mercilerin hiçbir karışıklığa 
sebebiyet verilemiyecek şekilde tâyin ve tesbit 
edilmesi; 

4. Gayrimenkul sahiplerinin ızrar edilme
mesi ve aynı zamanda idarenin de istimlâk yo
luna tevessül ederek zaman kaybetmemesi bakım
larından idare ile gayrimenkul sahipleri arasın
da pazarlık ile satmalma usulünün ihdas edil
mesi; , 

5. Takdiri kıymet komisyonlarının birleşti
rilerek idarenin bu komisyonlarda temsil eciil-
meden istimlâk bedellerinin tâyin ve tesbit edil 
mesi; 

6. Takdiri kıymet komisyonlarının değer 
pahanın tâyin ve tesbitinde göz önünde bulun

duracağı hususların, muayyen prensiplerin bü
tün vuzuhu ile belirtilmiş olması; 

7. Gerek gayrimenkul sahiplerinin ve ge
rekse lehlerine istimlâk yapılacak idarenin men
faatleri göz önünde bulundurularak tebligat 
usullerinde teminatlı bir sisteme gidilmiş olması 
ve itiraz müddetlerinin de bu sisteme göre ayar
lamış bulunması; 

8. Mahkemeler marifeti ile değr pahanın 
tâyin ve tesbitinde, takdiri kıymet komisyonla
rının tâbi olduğu esas ve. prensiplere tâbi kılın
ması ve hâkime ayrıca ehlivukuf heyetince tâ
yin ve tesbit edilen bedelde açık bir isabetsiz
lik görüldüğü tadirdc yeni bir heyet teşkili 
salâhiyeti ile keşiflerin nezareti altında yapıl
ması; 

0. Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 
istimlâkinin güçlükleri ve hattâ birçok haller
de imkânsızlığı, idare ve zilyed olan vatandaşın 
çekmekte oldukları müşkülât nazara alınarak, 
idare ve zilyed lehine yeni prnsipler ihdas edil
mesi ; 

10. İstimlâkin her safhasında. idareye is
timlâkten vazgeçme salâhiyetinin tanınması ve 
istimlâkten sonra da mal sahibinin rızasiyle bu 
sa'lâluyetm verilmesi prensibinin kabul edilmiş 
olması; 

11. Mal sahibinin muvafakati ile istimlâk 
İH-.!e.)i veıine idarenin hususi emlâkinin takas 
yapılabilmesi esasının kabul edilmiş olması: 

.12. Gayrimenkul değerinde istimlâk doln-
yısiyle vâki olacak artışların spekülâsyona mey
dan vermemek için, önleyici ahkâmın vaz'edilmiş 
olması; 

Bu esas ve prensipleri ihtiva etmek üzere 
tedvin edilmiş olan istimlâk kanunu metni 39 
esas, 5 muvakkat madde olarak hazırlanmıştır 

Madde 1 : Bu madde kanunun mevzuu ve 
lehlerine istimlâk salâhiyeti tanınan şahıs ve 
müesseseleri göstermekte ve bunlar lehine ya
pılacak istimlâklerde bu kanun hükümlerinin 
tatbik edileceğini belirtmektedir. Diğer bir 
tâbirle, bu madde ile kimler lehine * istimlâk 
yapılabileceği ve istimlâkin kimler arasında 
cereyan edebileceği tesbit edilmiştir. 

İstimlâk âmme hükmi şahısları ile âmme 
müesseseleri ve mahsus kanunlarınca tesbit edi
len hakiki veya hususi hükmi ^ahjslar lehi
ne . yapılabilecektir. 
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Bugün idari rejimimizle, âmme menfaatle
rinin zaruri kıldığı kolektif ihtiyaçların gi
derilmesi babında görülmesi iktiza eden âm
me" hizmetlerinin taksiminde, idari hizmet ade
mi merkeziyeti bakımından iktisadi müşte
rek hizmetlerin .ieabettirdiği muhtelif şekil
lerde kendisini gösteren âmme hükmi şahıs 
ve müesseselerini ve hakiki şahısları, kanun
larla kendilerine tanınan vazife ve salâhiyet, 
noktai nazarından şu şekilde mütalâa etmek 
yerinde olur : 

I - Âmme hükmi şahısları : 
1. Devlet hükmi şahsı, 
2. Hususi idare hükmi şahsı, 
3. Belediye hükmi şahsı, 
4. Köy hükmi şahsı, 
I I - Âmme müesseseleri : 
Bugün bu nevi müesseseler muhtelif kata-

goriler arz etmektedir. Bunları burada, vaz'-
edilen kanunlar muvacehesinde, tadat etmekle 
bunlar veya benzerleri ile bundan sonra bu f>e-
kil ve şartlarda teessüs edecek ve aynı gayeleri 
tahakkuk ettirmek kasdma makrun olarak ku
rulacak âmme müesseseleri kasdedilmiştir. Bu
gün mevcut âmme müesseseleri şunlardır : 

1. Devlet bütçesi içerisinde mütedavil ser
mayeli âmme müesseseleri; 

2. Devlet bütçesi içerisinde mülhak bütçeli 
gayrimuhtar âmme müesseseleri; 

3. Devlet bütçesi içerisinde mülhak bütçeli 
mütedavil sermayeli ve muhtar âmme müessese
leri; 

4. 3460 sayılı Kamına tâbi iktisadi Devlet 
Teşekkülleri; 

5. Millî Korunma Kanununa tevfikan ku
rulan âmme müesseseleri; 

6. îller Bankası; 
7. Şirket halinde kurulan âmme müessese-' 

leri; 
8. Tamamen anonim şirket şeklinde kuru

lan âmme müesseseleri; 
9. işçi Sigortaları Kurumu. 
I I I - Hususi kanunlarla lehlerine istimlâk 

yapılması ieabeden hakiki veya hususi hükmi 
şahıslar. 

Yukarda 3 madde halinde izah edilen âmme 
hükmi şahısları ile âmme müesseseleri ve mah
sus kanunlar gereğince lehlerine istimlâk salâ
hiyeti tanınan hakiki ve hususi hükmi şahıslar 

lehine umumi menfaatler için lüzumlu işlere 
tahsis edilmek üzere hususi şahıslara ait gayri
ni enkuller ve kaynaklar mütaakıp maddelerde 
gösterilen şekil ve şartlar dairesinde istimlâk 
mevzuu olabileceklerdir. 

Madde 2 : Bu madde ile, yalnız bu kanuna 
hasredilmek kayıt ve sartiyle, lehlerine istimlâk 
yapılacak olan âmme hükmi şahısları, âmme mü
esseseleri ve mahsus kanunlarına tevfikan istim
lâk salâhiyeti tanınan diğer şahıslara (idare) 
tâbiri kullanılması kabul edilmiştir. 

Hemen hemen her maddede bir kelime yeri
ne mütaaddit kelime kullanmanın kanun tekniği 
bakımından mahzurlu görülerek bu tâbir ile ik
tifa edilmesi prensibi kabul edilmiştir. 

Madde 3 : Bu madde istimlâk şartlarını tâ
yin etmektedir. Ne gibi hallerde istimlâk yoluna 
başvurulacağının birer birer tadadedinilmesin-
den. kaçınılmıştır, idare, âmme hizmetinin veya 
âmme teşebbüsünün vazifelendirildiği ve bu va
zifeyi kanundan aldığı için, istimlâki ancak, o 
hizmet VB teşebbüsün yürütülmesine lüzumlu 
gayrimenkul ve kaynakların' ve bunlar üzerinde 
kısmen veya tamamen irtifak hakkı tesisinde ce
reyan eçleceği hususu kabul edilmiştir. Bu iti
barla, hizmet ve teşebbüsün yürütülmesi için lü
zumlu olmıyan ve alâkası bulunmıyan gayri
menkul ve kaynakların istimlâki cihetine gidi-
lemiyecektir. Meselâ idarece bir âmme hizmeti 
ifası için münhasıran irat (akaar) temini mak-
sadiyle yapılacak .istimlâke cevaz verilmemiştir. 
idare, kanunun kendisine tahmil etmediği bir iş 
zımnında istimlâk yoluna gidemiyecektir. Buna 
mukabil aşağıdaki tadadedilen hususlar ile ben
zerleri hakkında istimlâk hükümleri tatfeik olu
nacaktır : 

1. Köy veya beldeni* yahut köy veya bel
de sakinlerinin medeni, sıhhi, bediî ihtiyaçla
rının tanzim ve tesviyesi ve tehlikeden korun
ması için köy veya belediye sınırları içerisin
de ve belediye sınırları dışarısında tesisat yap
mak maksadiyle, lüzumlu yerler için; 

2. imar plânını tatbik etmek için plânda 
gösterilen mesken, sanayi, ticaret ve saire böl
geleri, imar plânına göre yeniden açacağı veya 
tanzim edeeeği yolların her iki tarafındaki 
gayrimenkullerin imar parseli derinliğine kada
rı, tasdikli plâna göre hizadan dışarıya çıkmış 
binaların bu çıkıntıları, yüksek binaların fazla 
katlan, yol, meydanı genişletmek için mevcut 
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binaların zemin ve bodrum katlarını kaldırmak 
için; • 

3. Medeni Kanunun kaynaklar, su yolu, 
gaz, elektrik borularının geçirilmesi ve bunla
ra karşı müsamaha borcu ile üzerinde tesisat 
yapılacak arsa sahiplerinin menfaatlerinin mu
hafazası hakkındaki bütünleri mahfuz kalmak 
şartiyle belde veya köy için içme ve sulama 
suyu alarak kullanılmak üzere belde veya köy 
içinden yeya dışından getirilecek suyun, kay
nağın kısmen veya tamamen ve kaynaktan bel
de veya köye kadar geçeceği yerler için; 

4. Çeşme, yangın havuzları, hastane, da
rülaceze, darüleytam inşası için lâzım olan yer
lerin ; 

5. Her türlü Millî Müdafaa ihtiyaçlarım 
karşılamak üzere kışla, cephanelikler, atış sa
haları gibi tesisler vücude getirmek için; 

6. Hükümet konağı, ceza evi, adliye sara
yı, mektep, talebe yurtları, tiyatro, opera, spor 
bina ve sahaları gibi umuma ait bilcümle inşaat 
ve ameliyat sahalarına lüzumlu yerler için; 

7. Gerek iç ve dış iskân ve gerekse yangın, 
zçlzele ve arazi kayması dolayısiyle îcra Vekil
leri Heyetince kurulması kararlaştırılmış şehir 
ve köyler ve mahalleler ile iskân edilecekler 

için; 
8. Numune bahçeleri, numune fidanlıkları, 

her türlü ziraat ve orman işletmeleri, Devlet or
manlarının korunması ve bakımı zımnında or
manların ağaçlı veya ormandan açılmış çıplak 
yerlerindeki yaylak ve otlak gibi yerler için; 

, 9. Devlet ofisleri, silolar ve bunların her 
türlü, tesis ve tevsilerine lüzumlu olan yerleri 
için; 

10. Telgraf, telefon, elektrik hatları ve her 
türlü tesisler için; 

11. Sınai müesseselerin ve müçtemilâtı te
sis, inşa ve tesviyeleri, ve kuvvei muharrikele-
rin istihsal nakline ve bu müesseselerin en ya
kın ve müsait demiryolu, şose, liman veya sahi
le bağlanması için; 

12. Her nevi nakliye, tahmil ve tahliye ve
sait ve tesisatına lüzumlu işler için; 

13. Karayolları ye bunların inşa, ıslah, ta
mir, bakım ve emniyetle kullanılması ve işletil
mesi için yapılacak tesislere lüzumlu işler için; 

14. idare binaları, kuvvei muharrike ve 
kuvvet santralleri, atelye, garaj, servis istas

yonları, akar yakıt, kaplama ve saire malzeme 
depo ve ambarları için; 

15. Kâr tünel ve siperleri, meteoroloji, te
sis ve radyo verici ve alıcı istasyonları için; 

16. Turistik ve sosyal ihtiyaçları karşılıya-
cak mahiyette binalar ve benzerleri için; 

17. Iiiman, iskele, baraj, regülâtör ve müş
temilâtı tesisleri yapmak, tevsi etmek ve bun
larda emniyeti sağlamak için; 

18. Küçük ve büyük suların ıslah ve tan
zimi ve sulama cetvellerinin yapılması, direnaj, 
su ve arteziyen kuyuları, kaptaş yerleri, çeşme 
ve su depoları, malzeme ocakları, ariyet ve de
po yerleri, daimî servis iskelesi yolları ve mey
danları, kat yerleri ve park fidanlıkları ve foto
metri ile yapılacak istikşaflar ve uçak sahaları 
inşası için; 

19. Trafik emniyetini temin babındaki lü
zumlu işler için; 

20. Taşkın sulara ve sellere karşı koruyucu 
teftişler yapmak, bataklıkları kurutmak, akar
sularda ıslahat yapmak, bunları seyrüsefere el
verişli hale getirmek, yüksek seviye gösteren 
umumi veya hususi kapalı veya akar suların 
taşmasiyle su altında kalan veya su baskınları
na uğrıyabilecek olan sahaların sınırları içinde 
sularin akmasına engel olanları kaldırmak için; 

21. Hava meydanları, bunlara yardımcı olan 
tank çiftlikleri, petrol boru hatları, petrol 
boru istasyonları, radyo farlar (iç ve dış bi-
kim) radarlar, atrak ve role merkezleri, uçucu 
personel lojmanları, meydan ve radar gidiş yol
ları, su membaları tesisleri için; 

22. Demiryolları ve teferruatı inşaatı, is
tasyon ve istasyon hatlarının tevsii, istasyonlar
da nafi tul uzatılması, varyantlar, kuşak ve mü
selles hatları, hat tahkimatı, kar siperleri, gar, 
istasyon, durak, işletme müdürlük binaları, lo
komotif deposu ve sundurma, ambar, hangar, şu
be, kısım şeflik ve müfettişlik binaları, aliman-
tasyon su rezervuarı, tasfiye cihazı, su kuyusu, 
kömür deposu, tahmil ve tahliye rampaları, bek
çi vo amele barakaları, emniyet tesisat kuleleri, 
atelye, garaj, sığmak, malzeme mağazası, silo, 
akar yakıt tankları ve bunlara ait tesislerle taş 
ve kum ocakları sahaları için; 

Lüzumlu gayrimenkulter ile benzeri işler için 
değer pahası verilmek suretiyle istimlâk yapıla
bilecektir. 
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Yükarıki bentlerde yazılı hususlar birer mi

sal olarak zikredilmiştir. Bunlara benzer ve ka-, 
nunun 3 ncü maddesindeki şartların tahakkuku 
hallerinde bu kanun hükümleri dairesinde gay-
rimenkullerin istimlâki yapılabilecektir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 74 ncü mad
desi gereğince, istimlâkte değer, pahanın peşinen 
ödenmesi şartı bu madde ile tesbit olunmuştur. 
Değer pahanın tahakkuk ve tesbit şekli mütaa-
kıp maddelerde gösterilmiştir. ^ 

Madde 4 : Bu maddede, bir gayrimenkulun 
muayyen bir kısım ve irtifaı üzerinde (irtifak)' 
hakkı tesisi ile iktifa olunabileceği esası kabul 
edilmiştir. Bâzı hallerde gayrimenkulun medeni 
hukuk bakımından tamamının mülkiyetinin is
timlâki yerine, gene medeni hukuka uygun ola
rak malike aidolması lâzımgelen üst ve altı'ın le
hine istimlâk edilen idare namına irtifak hakkı. 
ile takyidi âmme hizmet ve teşebbüsünün yürü
tülmesi için kâfi gelebilir. Bu hallerde istimlâk 
alt ve üst hakkı üzerinde cereyan eder. İstimlâ
kin gerek alt ve gerek üst haklarında muayyen 
hacına ve ebatta inhisarı da mümkündür. Bilfarz 
yolların veya yaya kaldıranların genişletilmesi 
için binaların zemin ve bodrum katlarından lü
zumlu olan kısımları, veya havai bir hat geçiril
mesi için muayyen bir kattan (irtifadan) enine, 
boyuna ve derinliğine kadar lüzumlu olan kısım 
üzerinde idare lehine irtifak hakkı tesis olun
makla hem idarenin görmesi icabeden -hizmetin 
görülmesi, hem de gayrimenkul sahibinin hak
kının fazla zayi olmaması temin edilmiş olur. 

Medeni Kanunun 644 ncü maddesi hükmüne 
istisna teşkil eden bu halin kabulü bugünkü 
âmme hizmetlerinin ^genişlemesiyle müterafik 
olarak, umumi ve fert menfaatlerinin zaruri bir 
neticesi olduğu da şüpheden varestedir. 

Madde 5 : İstimlâkin idari safhasında müm
kün olan hususun birisi, istimlâkte umumi men
faatin mevcudiyetidir. İstimlâk, ferdin mülki
yet hakkının takyidi demek olduğuna göre, bu 
takyidin ancak âmme menfaatinin mevcudiyeti 

* halinde yapılması iktiza edeceği şüpheden va
restedir. İstimlâkin yapılabilmesi için, istim
lâk saikmde âmme menfaatinin mevcudiyeti 
şarttır. Âmme menfaati karan istimlâk mu
amelesinin esasını ve temelini teşkil etmektedir. 

Esas'itibariyle idari bir tasarruf olan istim
lâk muamelesinde bu tasarrufun istimlâkin mev
zuunu teşkil eden mala göre istimlâk edilecek 

olan bu malın yalnız âmme hükmi şahıslarına 
değil, âmme müesseselerine ve hattâ mahsus ka
nunlarla kendisine bu tasarrufta bulunmak sa
lâhiyeti tanınmış hususi hakiki veya hükmi şa
hıslara aidolacağı düşünülerek âmme menfaati 
kararının muhtelif mercilerce verilmesi iktiza 
eder. Hattâ bu karara bazan Meclisi Âlice bir 
kanunla da verilmiş olacağı düşünülerek bu 
madde o şekilde tedvin edilmiştir. Bu prensip
ten hareket edilerek bu merciler gayrimenku
lun köy, belediye, hususi idare huchıtları içeri
sinde bulunması bakımından değil, lehine istim
lâk yapılacak idare bakımından tâyin ve tesbit 
edilmiştir. 

İdarenin sübjektif kıstasına bırakılan bu ta
sarruf 3 ncü maddenin metni ile tarif edilmişse 
de bununla da kifayet edilmediği kanaat ve mü
lâhazası iledir ki, bu maddenin izahında istim
lâk şartlan zikredilirken mümkün mertebe bol 
misal verilmesi yolu tercih edilmiş ve âmme hiz
meti telâkkisinin çok genişletilmemesi prensibi 
kabul edilmiştir. 

Âmme menfaatini verecek merciin lehine is
timlâk yapılacak âmme hükmi şahıs ve müesse
sesinin salahiyetli uzvu ve mahsus kanunla is
timlâk salâhiyeti tanınan hakiki ve hükmi şah
sın murakabesine tâbi olduğu âmme hükmi 
şahıslarının salahiyetli uzvu tarafından veril
mesi prensibi muvafık mütalâa edilmiştir. Bu 
husus âmme menfaatine verilen lüzum ve ehem
miyetin de bir ifadesini teşkil eder. 

Madde 6 : Bu madde ile Devlet ve mahallî 
idarelerin salahiyetli uzuvlannca sübjektif 
mahiyet arz eden idari tasarruflarının idari re
jimimizle müterafik ve idari vesayet ve mura
kabe sistemine uygun olarak mütalâa edilmiş
tir. İstimlâkin idari safhasının çok mühim olan 
bu hususunun âmme menfaati karannm hiye-
rarşik muratebe bakımından mahallî Devlet ve 
Hükümet temsilcilerinin tasdiki jle tekemmülü 
esas kabul edilmiştir. Bu madde ile, 5 nci mad
de gereğince verilecek olan âmme menfaati 
kararlannın hangi mercilerce tasdik edileceği 

' belirtilmiştir. Ancak, Devlet hükmi şahsiyeti 
tarafından verilen âmme menfaati kararları 
gerek lüzumsuz formaliteden kurtulmak, gerek 
istimlâkin uzamaması, gerekse muasır âmme 
hukuku prensiplerine uygun olarak bu tasdik 
keyfiyetinden vareste tutulmuştur. Bu arada 
icabeden formalitelerin ikmal edildiği, bir de
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receye kadar Devlet hükmi şahsiyetinin mura
kabesinden de geçirildiği (Nafıa Vekâletince) 
ve zemin ve zamana göre teknik mükemmeliyet 
arz eden tasdikli şehir imar plânları ile alâka
dar vekâletlerin tetkik^ ile keza teknik mü
kemmeliyet arz eden plân ve projeleri yeniden 
tasdik keyfiyetine tâbi kılmamn lüzumsuz ve 
faydasız olacağı kanaat ve mülâhazasına isti-
nadendir ki bu nevi plân, projeler için ayrıca 
bir tasdik mecburiyeti tanınmamıştır. 

Bu husus bilhassa memleketimizde bugün 
görülen çok ferahlatıcı kalkınma hamleleri ya
pan bütün medeni memleket mevzuatına müte
nazır olarak düşünülmüştür. 

Madde 7 : Umumi menfaat Sararının tekem
mülünden sonra istimlâk mevzuu gayrimenkulun 
bu maddede yazılı vasıflarının kesin şekilde tes-
biti zaruri bulunmuştur. Fennî ve esaslı bir tes-
bite dayanmıyan istimlâklerde, istimlâkin şümu
lünü tâyinde tereddüt ve ihtilâf husule gelmek
te ve bazan bir gayrimenkulun kısmen veya ta
mamen istimlâke tâbi olup olmadığı yeni dâva
lara sebebiyet vermektedir. 

Bu madde, işte bu neviden ihtilâfları önlemek 
maksadiyle tedvin edilmiştir. Gayrimenkul ile 
alâkalı şahısların tesbiti ise tebligatın kimlere 
yapılacağını tâyin bakımından ehemmiyetli gö
rülmüştür. Hak sahibi zilyedin tâyin ve tesbiti 
şekli ayrıca 19 ncu maddede gösterilmiştir. Bu 

. madde lehine istimlâk yapılacak idareye aittir. 
Madde 8 : Bu madde, istimlâk muamelesinin 

her safhasında idare ile mal sahibinin pazarlık 
suretiyle gayrimenkulun devir ve temlikini 
mümkün kılacak bir şekilde hazırlanmıştır. Yal
nız idare,,* varsa, satmalma komisyonu yoksa bu 
maksatla teşkil edeceği komisyon marifetiyle, 
11 nci maddedeki esaslara uygun olarak, tesbit 
ettireceği bedeli aşamıyacak bedel ile satmalmaya 
yetkili kılınmıştır. 

Gayrimenkulun alınması istimlâki icabettiren 
bir muamelenin neticesi olduğu için de mal sa
hibinin ilerde idarenin istimlâkten vazgeçmesi ha
linde malı geri alabilmek imkânını sağlamak ga
yesine matuf olarak alman malların istimlâk yo-
liyle alınmış sayılacağı prensibi kabul edilmiştir. 

Madde 9 • 10 - 11 : İstimlâkin idari safhasın
da çok mühim vazife görecek ve bilhassa mer'i 
mevzuatımızın aksaklıklarını giderecek Takdiri 
Kıymet komisyonları olduğu şüphesizdir. Bu 
sebeple komisyonları seçme salâhiyeti istimlâk 

( S . Sa: 

yapacak idareden alınarak bitaraf heyetlere tev-
t di edilmiştir. 

9 ncu maddede belediye hudutları dahilin
deki istimlâkler için belediye encümeni, köy 
hudutları dahilindeki istimlâkler için de köy 
ihtiyar meclisleri salahiyetli kılınmış ve seçilen 
kimselerin sulh mahkemesi huzurunda yemin et
meleri prensibi ve 2 sene için seçilmiş olmaları 
esası kabul edilmiştir. 

10 ncu ma^de ile belediye hudutları dâhilin
de belediye âzasından ve mülk sahipleri arasın
dan ikişer asıl, ikişer yedek, belediye hudutları 
haricinde de köy ihtiyar meclisi âzası ile köy
deki mülk sahipleri arasından ikişer asil, ikişer 
yedek âza seçileceği ve her iki halde de istim
lâke mevzu olan gayrimenkulun cinsi gözetile
rek ve bir muvazene unsuru olmak üzere seçi
lecek bir fen adamından teşekkül edecek beş 
kişilik bir heyetin seçileceği derpiş olunmuştur. 
Aynı maddede kimlerin komisyona seçilemiye-
cekleri hususu gösterildiği gibi, aralarından bi
rinin reis seçileceği ve kararlarının ekseriyetle 
verileceği esası kabul edilmiştir.- , 

11 nci maddede, ise kıymet takdirinin esası 
tesbit edilmektedir. Bu madde ile, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 74 neü maddesinde adı ge
çen (değer paha) nm tesbitinin nasıl ve han
gi esaslar dairesinde yapılabileceği izah olun
maktadır. 

Değer pahanın tesbitinde objektif ve sübjek
tif olmak üzere iki usul mevcuttur. Objektif 
usulde vergiye matrah olan kıymet esas olarak 
kabul edilmekte ve buna göre de istimlâk olu
nacak gayrimenkulun kıymeti emsal veya yüzde 
hesabiyle tesbit edilmektedir. 

Sübjektif usulle ise ehli vukuflar marife
tiyle istimlâk zamanındaki kıymet tesbit etti
rilmektedir. 

Her iki usulün de faide ve mahzurları mev
cuttur. 

Bugün memleketimizde arazi ve bina ver
gisine matrah rlarak tesbit edilen kıymetler 
muhtelif kanun hükümlerine tâbi olarak ya
pılmakta, bidayeten kıymetler muhamminlere 
tâyin ve tesbit ettirilmekte, vergiye matrah ola
cak kıymetin katîleşmesine kadar birçok me
rasime tâbi tutulmakta ve uzun zaman (19 se
neye yaklaşan) içinde yeni bir tahrire gi
dilememekte ve şu suretle de arazi ve' binanın 
iktisadi konjonktüre tâbi olarak artan veya aza
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lan kıymeti * vergiye matrah olan kıymetine 
inikas edememektedir. Kaldı ki, bizde yapılan 
tahririn o zamanki iktisadi durumumuza göre 
bir kısım vatandaşların lehine ve bir kısmı
nın aleyhine olarak yapılmış olması ve ayrıca 
iktisadi şartların müsait olmadığı yerlerde 
arazi kıymetlerinin çok düşük ve iktisaden in
kişaf eden yerlerde de çok fazla kıymet tak
dir edilmiş bulunması iptidaen tahririn 
âdil bir şekilde yapılmadığını göstermektedir. 
Pek tabiîdir ki böyle bir sistemle tesbit edil
miş olan vergi matrahlarına istinadederek ya
pılacak istimlâklerin âdil kıstaslara göre ya
pılmamış olduğu bariz bir hakikattir. Vatanda
şı ızrar edecek böyle bir sistemin kabule şayan 
olamıyacağı da bedihidir. 

Eğer, arazi ve bina vergisine matrah olan 
kıymut mal sahipleri tarafından deklare edil
miş kıymetler olursa (tabiî Hazinenin düşük 
veya çok yüksek gördüğü hususlarda itiraz 
hakkı bulunmak ve bu itirazın âdil bir şekil
de t-etkik \ e hal şekli gösterilmek şartiyle) 
ve bu kıymetler iktisadi konjonktüre tâbi ola
rak zamanla değiştirilebilecek bir sisteme 
tâbi tutulursa bu usule intibak etmek müm
kün olur ve bu suretle de ne vatandaşın 
hakkı zıyaa uğrar ve ne de idare değerinden 
fazla para vermek suretiyle istimlâk mecburiye
tinde kalır. Veya kısa zamanlarda ve muntazam 
yapılacak arazi tahrirleri de aynj prensibe isti-
nadeder. Bu suretle de Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun zikrettiği (Değer paha) âdil bir şekilde 
tesbit edilmiş olur. 

Bu sebeplerledir ki, değer pahanın mal sa
hibini ızrar ve idareye büyük bir külfet teşkil 
etmiyecek şekilde hakiki değer olabilmesini sağ-
lıyacak esaslar dairesinde takdiri kıymet ko
misyonlarınca tesbiti prensibi kabul edilmiştir. 
Bü prensibe görî Takdiri Kıymet Komisyonu, 
mahallinde alâkalıları da dinledikten sonra 
gayrimenkulun cins ve nev'ini, mesahasını, kıy
metine tesir edebilecek bütün, vasıf ve unsurla
rını ve her unsurunun ayrı ayrı değerini ve, 
gayrimenkulun halihazır durumuna, mevki ve 
şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması ha
linde getireceği gelirin, ayrıca yapılarda istim
lâkin yapıldığı yıl içindeki inşaat fiyatlarına 
göre maliyetini ve bu maliyetten düşülecek yıp
ranma payını, gayrimenkulun emsalinin istim
lâke takaddüm eden tarihteki alım satım rayi

cini esas tutarak istimlâk bedelinin takdir edi
leceği kabul edilmiştir. Burada, takdiri kıymet 
komisyonu tesbit edeceği zabıt varakasında yu
karda tadadolunan her hususu ayrı ayrı tesbit 
etmek ve bunların değerlerini ayrı ayrı göster
meye mecbur tutulmuştur. 

Gayrimenkulun emsalinin istimlâke takad
düm eden tarihteki alım satım rayici tâbirinden 
maksat ise, istimlâk muamelesine başlanmadan 
yani menafii umumiye kararı veyahut menafii 
umumiye kararı alınmasına lüzum olmıyan hal
lerde âmme hizmetinin ifasına zaruret olduğunu 
gösteren kararın alınmasından evvelki kıymeti
nin esas tutulacağı kasdolunmuştur. Âmme hiz
metinin muhakkak surette ifa edileceği ve bu 
maksatla da istimlâk yapılacağının mal sahip
leri tarafından işitilmediği anda mezkûr 'ma
halde satılmış olan emsalinin değeri, nazara 
alınarak değer paha tesbit edilecektir. Şu ka
dar ki istimlâki icabettiren imar veya âmme 
hizmeti teşebbüsünün sebebolaeağı kıymet art
maları ile mal sahibinin ilerde malın şu veya bu 
şekilde kullanacağı bahanesiyle kararın fazlala-
şacağı iddiaları kıymet takdimde nazara alın-
mıyacaktır. 

Ayrıca Takdiri Kıymet Komisyonunun istim
lâk yolu le irtifak hakkı tesisinde gayrimenkul-
de hâsıl olacak kıymet düşüklüğünün mucip se
beplerini zabıtla belirtmesi zaruri kılınmıştır. 

Madde 12. : Bir bütün halinde tasarruf edi
len gayri menkulden bir kısmının istimlâki hali 
derpiş edilerek bu madde tedvin edilmiştir. İs
timlâkten geri kalan kısmın istimlâk dolayısiyle 
kıymetinde husule gelecek artma ve eksilme 
nazara alınmış bu hallerin istimlâk bedeli üze
rindeki tesiri tesbit olunmuştur. 3710 sayılı Be
lediye îstimlâk Kanununun 9 neıı maddesini 
değiştiren 4633 sayılı Kanunda dahi buna mü
tenazır bir hüküm mevcuttur. Ancak, orada üç 
hal için yrı yrı esaslar gösterilmiştir. Fakat bu 
«••saslar tatbikatta tereddüt ve yanlış takdirle
re yol açtığı gibi tasarıda derpiş edilen sade 
ve. basit esası ile 4633 sayılı Kanunun derpiş 
ettiği neticenin istihsali mümkün görülmüştür. 

Kısmi istimlâklerde geri kalan kısmın kabili 
istifade olup olmaması bakımından üç hüküm 
soyk edilmiştir. 

Geri kalan kısım imar mevzuatı bakımından 
veya iktisadi gayenin istihsali noktasından is-
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tifade edilebilir bir halde bulunuyorsa idare o 
kısmı istimlâke mecbur değildir. Ancak, mese
la binalarda istimlâk dolayısiyle arta kalan kı
sınma ianrıuat nusule geımış veya o Kısmın, esiri 
vasılları dairesınae kullanılabilmesi için mal sa
hibi bâzı inşaat ve tamirat icrası küiıetıne mâ
ruz bırakılmış ise gereken masraf bedelinin ay
rıca idarece ödenmesi tabiî görülmüştür. Bu
nunla beraber maddenin b bendinde izah edil
diği üzere kıymet düşüklüğünden dolayı istim
lâk bedeline ilâve edilecek miktar ile inşaat te
sisat masraflarının tedahül etmemesi için mad
deye açık hüküm konulmuştur. Bu suretle bu 
masrafların mükerreren takdiri ihtimali önlen
miştir. 

Keza, istimlâk edilmiyen kısmın kıymetinde 
istimlâk sebebiyle artma hâsıl olmuş ise bu art
mada gayrimenkul sahibinin hiçbir dahli bulun
mamış olmasına ve sadece hizmetin ifasından te-
vellüdetmiş bulunmasına binaen bu artışın is
timlâk edilecek kısmın bedelinden tenzil edil
mesi prensibi de bendinde .zikredilmiştir. 

İstimlâkten bakiye kısmın gayrikabili isti
fade bulunması halinde mal sahibinin talebiyle 
o kısmın dahi istimlâki mecburiyeti idareye tah
mil edilmiştir. Ancak, her türlü spekülâsyonu 
önlemek ve idarenin faaliyetinde istikrarı temin 
maksadiyle mal sahibinin talep hakkı müddetle 
takyidedilmiştir. Bakiye kısmın gayrikabili is
tifade olup olmadığı ve binaenaleyh idarece is
timlâk mecburiyeti bulunup bulunmadığı husu
sunda tahaddüs edecek ihtilâfların halli münha
sıran bakiyeden istifade kabil olup olmadığının 
tesbitine bağlı bulunması itibariyle bu hususta 
mahallî mahkemeler merci gösterilmiştir. Bu 
maddede gösterilen bir aylık müddet içinde yazı 
ile idareye müracaat etmiyenlerin bakiye gay
rimenkulun dahi istimlâkini istemek haklan sa
kıt olacağı prensibi kabul edilmiştir. 

Madde 13 : İstimlâk muameleleri mal sahip
leri hakkında o muamelelere ıttıla tarihinden 
itibaren başlamış sayılır. Ittıla tebliğ ile müm
kün olur. Bu itibarla tebliğ işleri hususi bir 
ehemmiyet arz eder. İstimlâke karşı itiraz müd
detleri işbu tebliğden itibaren cereyan edecektir. 

Mer'i istimlâk kanunlarında tebliğe, ayrıca 
bir ehemmiyet verilmiştir. Ancak bâzı kanun
larda ilânen tebliği kâfi görülmüş, bâzı kanun
larda noter vasıtasifle ikametgâha tebliği, di
ğer bâzı kanunlarda ise en büyük mülkiye âmi

ri delaletiyle tebliğ derpiş olunmuştur. Tasa
rıda prensip* itibariyle doğrudan doğruya ve 
ikametgâha noter vasıtasiyle tebliği esası ka
bul edilmiştir. Araştırmalara rağmen ikamet
gâhı bulunamıyanlara ilânen tebligat yolu uy
gun görülmüştür. Gerek 2613 ve gerek 5602 
sayılı kanunlar gereğince kadastrosu yapılmış 
olan yerlerin istimlâkinde gayrimenkul sahibi
nin sıhhatle tesbiti mümkün olduğundan bu gi
bi yerlerde ilânen tebliğ ikametgâhı bulunmı-
y anlara hasredilmiş, kadastrosu yapılmamış 
olan yerlerde mal sahibinin tesbitindeki müşkü
lât ve tesbit neticesinin katiyet ifade etmemesi 
göz önünde tutularak hakiki hak sahibinin muh
temel zararlarım önlemek üzere ikametgâha 
tebliğ yapılmış olsa bile ayrıca ilân mecburiyeti 
tahmil olunmuştur. 

İkametgâhında tebligat yapılmış kimse hak
kında itiraz ve dâva müddetleri tebliğ tarihin
den, diğerleri hakkında ise son ilân tarihinden 
itibaren cereyana başlıyaeaktır. Buna 13 ncü 
maddede işaret olunmuştur. 

Tebliğlerin muntazam cereyanını ve vuzu
hunu temin için bu hususta noterler tavzif edil
miştir. Noterlik Kanunu ile Hukuk usuiü mu
hakemeleri Kanununda tebliğ için gösterilen 
usuller burada da cereyan edecektir. 

Kal sahiplerine ne gibi evrakın tebliğ edile
ceği maddede açıklanmış bulunmaktadır. Bu 
meyanda istknlâkin hangi idare lehine yapıldı
ğı ve açılacak dâvalarda husumetin kime tev
cih olunacağı dahi varakasına derci zarureti bu
lunmaktadır. Filhakika tatbikatta bu cihet 
gayrimenkul sahipleri tarafından lâyıkiyle tes
bit edilememekte, yanlış husumet teveihi su
retiyle açılan dâvalar da redde mâruz kalmak
ta ve bu yüzden birçok haklar zayi olmaktadır. 
Tebliğ varakasının bu kaydı ihtiva etmemesi
nin hukuki neticesi son fıkrada belirtilmiştir. 

Köy lehine- ve köylerde vâki istimlâkler için 
noter marifetiyle tebliğ külfetli bulunduğundan 
köy ihtiyar meclisi huzurunda şahsa tebliğ ye
terli görülmüştür. Ancak bu tebliğin muteber 
olması için gayrimenkul sahibinin imzasını veya 
imza makamına kaim işaretini ihtiva etmesi ve 
ihtiyar meclisi tarafından tevsik olunması zaru
ridir. 

İlân yoliyle tebliğin şekli de bu maddede 
gösterilmiş bulunmaktadır. Köy lehine istim
lâklerde ilân keyfiyeti basite irca edilmiştir. 
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Madde 14 : Bu madde itiraz ve dâva şekil ve 

müddetlerini ve tetkik mercilerini ve muhakeme 
usulünü tââyin etmektedir. Umumi menfaat ka
rarı aleyhine idari dâva yolu ile Devlet Şûrasına, 
bedele ve buna müessir maddi hatalara karşı umu
mi mahkemelere başvurulabilir. Her iki halde itiraz 
ve dâva müddeti 15 gündür. Bu müddet ikamet
gâhına tebliğ yapılmış olanlar hakkında tebliğ ta
rihinden, diğerleri hakkında son ilân tarihinden 
itibaren cereyana başlar. Ancak umumi menfaat 
kararının yolsuzluğunu ileri sürerek .idari dâva 
açan tarafın dâvası kabul edilerek istimlâkin ip
tali cihetine gidilmesi • halinde bedelin dâvasına 
mahal kalmıyacağı düşünülerek idari dâva vuku
unda bedel dâvasına ait müddetin cereyana baş
laması hususi bir hükme tâbi tutulmuştur. 

itiraz ve dâva hakkı gayrimenkul üzerinde 
mülkiyet ve 'mülkiyetten gayri ayni hakkı haiz 
olanlara ve ayrıca 18 nci madde hükümleri daire
sinde tâyin ve tesbit olunan zilyedlere tanınmış
tır. Muhammen bedelin indirilmesi hakkında da 
lehine istimlâk yapılan idareye dâva hakkı ta
nınmıştır. Tasdikli imar plânına veya ilgili veka
letlerce tasdikli hususi plân ve projesine göre ya
pılacak inşaat ve tesisler hakkında istimlâkte 
ayrıca umumi menfaat kararı alınmasına lüzum 
olmadığı imar plânı, hususi plân ve proje esasen 
katîleşmiş bulunduğu için idari dâva yolu ikinci 
fıkra ile kapatılmıştır. 

Madde 15 : Bu madde bedel dâvasının mahke
meye intikalinden sonra yapılacak muameleleri 
göstermektedir. Prensip itibariyle bedele ait ih
tilâflar 10 ve 11 nci maddelerde yazılı esaslar dai
resinde ehlivukuf marifetiyle hallolunur. Ehlivu
kufun kimlerden seçileceği bu maddede tâyin 
olunmuştur. İttifak ile seçilmesi bir usul kaidesi -
dir. İttifak temin edilemediği takdirde hâkim ta
rafından re'sen seçilecektir. Hâkim maddenin 
birinci fıkrasında yazılı kimseler arasından ehli-» 
vukuf heyetini teşkil edecektir. Ehlivukuf heyeti 
beş kişiden terekkübeder. Bunlardan en az biri
nin fen adamı olması meşruttur. Meselâ bina 
ve buna benzer gayrimenkul istimlâkinde inşaat 
mühendisi, kültür arazisinin istimlâkinde ziraat 
mühendisinin, kaynak ve su istimlâkinde su mü
hendisinin heyete iştirak ettirilmesi lâzımdır. An
cak o mahalde bunlar bulunmadığı takdirde o iş
ten anlıyan bir kimsenin iştirakiyle heyet teşkil 
olunabilir. 

Birinci fıkrada gpsterilen kimseler İçinden eh

livukuf heyeti teşküi fiilî veya hukuki sebeplerle 
mümkün olamadığı takdirde hâkime bu sebepleri 
belirterek hariçten ehlivukuf seçmek imkânı ve
rilmiştir. Ehlivukufa yemin verilmesinde fayda 
mülâhaza olmuş ve bu mecburiyet maddede belir
tilmiştir. 

Ehlivukufun reddi, vazifeye icabet etmemesi 
veya mütalâa beyanından imtina etmesi halinde 
tatbik olunacak hükümler, raporun tanzim şekli, 
ekseriyet reyinin muteber olacağı ve ehlivukuf 
mütâlâasının hâkimi takyidetmiyeeeği gibi Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun umumi hüküm
leri burada da tatbik edilecektir. 

Ehlivukuf 10 ve M nc.i maddelerde yazılı 
esasları ve umumi menfaat kararının verildiği 
tarihe takaddüm eden günlerdeki alım satım 

• rayicini göz önünde tutarak ve mucip sebeple
rini belirterek mütalâa dermeyan edecektir. 
Umumi menfaat kararı ile o kararın taallûk et
tiği gayrimenkul kıymetinde suni artmalar mü
şahede edilegeldiğinden rayice karar tarihine 
takaddüm eden zamandaki rayiç esas tutulmuş
tur. Şu kadar ki tatbikatta umumi menfaat ka
rarı alınmakla, beraber mütaakıp idari muame
lelerin geciktirildiği ve uzun müddet alâkalılara 
tebligat yapılmadığı ve bu arada gayrimenkul-
lerin normal sebeplerle kıymet artışı kaydettiği 
ve gayrimenkullerin artan kıymet üzerinden 
tedavül eylediği görülmektedir. Bu itibarla bir 
taraftan idareyi süratle harekete sevk etmek 
diğer taraftan normal kşymet artışları muva
cehesinde gayrimenkul sahiplerini mağdur et
memek mülâhazasiyle umumi menfaat kararı 
tarihinden itibaren bir sene içinde alâkalılara 
tebligat yapılmamış olması haline hasran ra
yice esas tutulacak zaman ayrıca tesbit edilmiş
tir. Bu gibi hallerde tebliğ tarihinden bir sene 
evveline takaddüm eden zaman rayici esas tu
tulmuştur. 

Mahkemece ehlivukuf heyeti seçildikten son
ra hâkim bu heyetle birlikte mahallinde keşif 
yapacak, 11 ve 12 nci maddelerde gösterilen 
esaslar dairesinde her unsurun kıymetini tak
diri kıymet komisyonları gibi ayrı ayrı tetkik 
ettirecek ve her unsurun da artma veya azalma 
olduğu takdirde bunların esbabı mucibelerini 
ayrı ayrı göstermek suretiyle keşif zabıt vara
kasının tanzim edileceğini ehlivukuf heyetine 
bildirecek ve icabında bu hususları zabta geçi
recektir. 
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Ehlivukuf heyeti, mutlaka, her unsurun kıy
metini takdiri kıymet komisyonları gibi zabıtta 
göstermeye mecbur kılınmıştır. Şayet, hâkim, 
ehlivukuf heyetince tâyin ve tesbit edilen be
delde açık bir isabetsizlik bulursa, bir defaya 
mahsus olmak üzere ve aynı esaslar dairesinde 
yeni bir heyet teşkiline salahiyetli ki.linmis.tir. 

Madde 16 : Bu madde bedel dâvası derdest 
iken istimlâk mevzuu gayrimenkulun süratle* 
istimlâk gayesine tahsisini temin maksadiyle 
sevk edilmiştir. Derhal el koyma zaruretinin tâ
yin ve takdiri idareye aittir. Elkoyma halinde 
gayrimenkulun vaziyetinde de kıymetine mües
sir unsurlarında değişiklik husule gelmesi tabiî 
bulunduğu ve bundan sonra bedel dâvasının, 
halli müşkilât arz edeceği cihetle elkoymadan 
önce delillerin tesbiti usulüne mütenazır olarak 
gayrimenkulun vasıf ve mahiyetini ve kıymetine 
müessir unsurlarını tesbit lüzumu belirtilmiştir. 
11 nci maddede yazılı hususlar nazara alınacak
tır. Bu maddenin tatbikinde gayrimenkul vasıf 
ve kıymetine müessir unsurları ve 11 nci mad
dede yazılı hususları belirtilmekle iktifa oluna
rak ayrıca kıymet takdiri cihetine gidilmiyecek-
tir. O yolda yapılan tesbite istinatla esas dâva
nın .tatbiki sırasında ve 15 nci maddede yazılı 
şekilde kıymet takdir olunacaktır. Delillerin 
tesbiti için ehlivukuf seçilmesi umumi hüküm
lere tâbidir. Tesbitten sonra mahkemenin tapu 
dairesine iş 'an idari bir mesele olup kanun yo
luna gidilebilecek nihai karar mahiyetinde de
ğildir. Tapuda kayıtlı olmıyaıı gayrimenkul 
hakkında da bu madde hükmünün tatbik ola
cağı 18 nci maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 17 : Bu madde istimlâke tâbi gayri
menkulun mal sahibinin rızasına bakılmaksızın 
idareye intikali kaidesinin bir neticesidir. Bu 
gibi gayrimenkullere ait ferağın mal sahibi tara
fından verilmesi esas kaidedir. Tatbikatta bu 
mecburiyetin yerine getirilmediği görülmektedir. 
Gayrimenkul sicil vaziyetinin mâliklerin arzusu
na intizamı haliyle bırakılamıyacağı tabiîdir. 
îstimlâkin kesinleştiği ve bedele itiraz edilmediği 
veya itiraz edilip de hükmün katîleştiği hallerde 
bu madde tatbik olunacaktır, İdare bu hususa 
ait evrakını ve bedelin yatırıldığına dair mak
buza mahkemeye tevdi ve mahkeme iki tarafı 
davetle diyeceklerini tesbit eder. O yolda davet
te zaruret vardır. İdare bedele itiraz edilmedi
ğini ileri sürdüğü halde gayrimenkul sahibi be

del hakkında dâva açtığını tevsik edebilir. Bu 
ahkâmın gayrimenkul sahibine verilmesi yerinde 
görülmüştür. Bununla beraber taraflar gelmese-
ler dahi gıyap kararı tebliğine lüzum olmaksızın 
gıyaplarında tetkikat yapılarak maddede yazılı 
şartların tahakkuku halinde sicil kaydının ida
re adına tedavül ettirilmesi tapu idaresine emro-
lunur. Mahiyetinden de anlaşılacağı üzere bu 
gibi muamelelere karşı kanun yoluna gidilemez. 
Bu madde hükmü tapuda mukayyet gayrimen
kuUer hakkında tatbik olunacaktır. Tapusuz ola
rak tasarruf edilen gayrimenkuUer hakkında 19 
ucu maddede ayrıca hüküm sevk olunmuştur. 

Madde 18 : İstimlâke tâbi bir gayrimenku
lun mülkiyetine veya diğer ayni hakkına müta-
allik şahıslar arasında tahaddüs edecek ihtilâf
lar lehine istimlâk yapılan idareyi hiçbir veç
hile alâkadar etmez. Şahıslar bu kabîl ihtilâfla
rın birbirleri aleyhine açacakları dâva ile- ve 
umumi hükümler dairesinde hallettirebilirler. 
Bu dâvalarda idarenin hasım mevkiini ihraz ede-
miyeceği .diğer bir ifade ile, idareye husumet 
tevcih' edilemiyeceği bu maddede belirtilmekte
dir. 

Madde 19 : Tapuda kayıtlı gayrimenkulle-
rin mâliki tapu kaf di ile ve kayıt sahibi ölmüş 

ise Veraset Vergisi ile tesbit olunur. Tapuda ka
yıtlı olup da 1515 sayılı Kanun ile ve Medeni 
Kanunun 639/2 hükmü dairesinde zilyedi tara
fından iktisabedilmiş ve gayrimenkul hakkında 
zilyedin umumi hükümler dairesinde iktisabını 
hükümle tevsik etmesi zaruridir. Bu cihet lehine 
istimlâk yapılan idareyi doğrudan doğruya ilgi
lendirmez. İdare tapu kaydı sahibi veya miras
çılarını hak sahibi olarak tanır. İstimlâk mua
melesinin cereyanı sırasında zilyed ile kayıt sa
hibi veya mirasçıları arasında o yolda bir ihti
lâfın vukuu halinde idare Borçlar Kanununun 

*' 166 nci ^maddesi hükümleri dairesinde hareket 
eder. Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 
zilyedi işbu gayrimenkulu zilyedlikle iktisabet-
tiği iddiasında bulunursa 19 neu madde hüküm
leri dairesinde muamele ifa olunur. Bu madde 
bütün ihtimalleri derpiş ederek ve Medeni Kanu
nun zilyedlikle iktisaba mütaallik esas husumet 
ve şekil kaideleri göz önünde bulundurulmak 
suretiyle sevk edilmiştir. 

Maddenin birinci ve ikinci fıkraları 17 nci 
maddeye mütenazır olarak tapuda kayıtlı olmı
yan gayrimenkulun idareye intikal şeklim tâyin 
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etmektedir. Zilyedin zilyedlik durumunu iptida-
en tahkik külfeti idareye yükletilmiştir. 

Esasen idare altıncı madde uyarınca gayri
menkul sahiplerini ve bu meyanda zilyedlerini 
tahkik ile mükellef tutulmuştur." idare gayri
menkulun ebatlı plân ve krokisini yaptırdık Un 
ve tapuda kayıtlı olmadığını tesbit ettikten sonra 
zilyedin zilyedlik durumunu tahkik edecektir. 
Zilyedliğin ihdas sebebini ve tarihini ve cereyan 
tarzını belirtecek şekilde tahkikat yapacaktır. 
Bu hususta zilyedin göstereceği delilleri vesika
ları toplıyacak sair komşulardan izahat alacak 
ve keyfiyeti zabıt varakalariyle tesbit ve bu hu
sustaki evrakı mahkemeye tevdi eyliyecektir. 
Mahkeme evrak üzerinde tetkikat yaptıktan 
sonra zilyedin o gayrimenkulu istimlâk tarihin
de zilyedlikle iktisabettiğini haklı gösterecek ma
hiyette delillerin mevcudolmadığı neticesine var-
dığı takdirde keyfiyeti zilyede bildirecektir. Zil
yed Medeni Kanunun 639 ucu maddesi uyarınca 
ve umumi hükümler dairesinde vazifeli mahke
meye dâva açarak istimlâk tarihinde gayrimen
kulu zilyedlikle iktisabettiğini ispat cihetine gi
debilecektir. Zilyedin açacağı dâva esas husu
met ve şekli itibariyle alelûmum tescil dâvaları
nın tâbi olduğu hükümlere tâbidir. Ancak zil
yedin iddiası sabit olduğu takdirde mahkeme 
mülkiyetin sübutunu belirtmekle iktifa, edecek 
ayrıca tescil kararı vermiyecektir. Çünkü gayri
menkul 1 ve 2 nci fıkralar uyarınca idare a cima 
esasen tescil edilmiş bulunmaktadır. Bu husus
ta dâva açmak için zilyede 30 günlük bir müddet 
verilmiştir. Bu müddet zilyed için sükutu hak 
müddetidir. 

Mahkeme idare tarafından tevdi olunan tah
kikat evrakı muhtevasını zilyedin, o gayrimenku
lu istimlâk tarihinde zilyedlikle iktisabetmiş du
rumda olduğunu haklı gösterecek mahiyette bu
lunursa keyfiyeti Hazineyi alâkalandırması do-
layısiyle o yerin malmüdürüne Hazine namına 
hareket edecek kimseye bildirmekle beraber mad
dede gösterilen şekilde ilân eder. Son ilân tari
hinden itibaren üç ay içinde Hazine tarafından 
veya başka bir şahıs tarafından zilyed aleyhine 
dâva ikame olunabilir. îşbu dâvanın mahiye
ti istimlâk bedeline vâki nraarazanm men'i 
davasıdır. Dâva umumi hükümler .dairesinde 
tetkik ve hallolnnur. Bu madde hükümleri
nin tatbiki sruetiyle zilyedin hukuki durumu 
kesin şekilde zilyet lehine halledildiği takdirde 
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istimlâk bedeli zilyede ödenir. Üçüncü şahıs
ların hakları da mahfuz tutulmuştur. 

Zilyed, 14 ncü maddede yazılı müddet için
de bedelin tezyidi talebinde bulunmuş ise, o 
dâva 19 ncu madde hükümleri uyarınca zil
yedin durumu kesinleşinceye kadar tehir olu
nur. Bu maddenin son fıkrası ile yeni bir 
hüküm sevk edilmiştir. Sahipli arsa üzerine 
ahar tarafından bina inşası veya ağaç dikilme
si arsa sahibi ile levazım sahibi arasındaki 
münasebete taallûk eder. Ye umumi hükümler 
dairesinde hallolnnur. Bu cihet idareyi ilgi
lendirmez. Ancak sahipsiz yani Hazineye ait 
arsa üzerine zilyed tarafından bina inşa edil
miş veya ağaç dikilmiş ise ve zilyed arsayı 
henüz iktisabetmemiş durumda bulunuyorsa is
timlak sebebiyle bina ve ağaçlara el konulma
sı muvacehesinde zilyede arsadan mücerret bi
na ve sair mukaddesatın kaim ' kıymetlerinin 
ödenmesi muadelete uygun görülmüştür. Bu hu
susta dâhi 11 ve 12 nci maddeler hükmü nazara 
alınacaktır. 

Madde 20 : Bu madde 16 nci madde uyarın
ca sicile şerh verildiği 17 ve 19 ncu maddeler 
uyarınca idare adına tescil muamelesi yapıl
dığı hallerde gayrimenkulun ne şekilde tahli
ye edileceğini göstermektedir. Şerh ve tescil
den sonra malikin gayrimenkulun aynı ile alâ
kası kesildiğinden o gayrimenkulun istimlâk 
gayesine tahsis edilmek üzere idareye teslimi 
icabetmektedir. Gayrimenkulu işgal edenler 
kendiliklerinden tahliye etmedikleri takdirde 
doğrudan doğruya icra memuruna müracsfat 
hakkı idareye tanınmıştır. İcra memuru musad-
dak sicil kaydı Örneğini ve gayrimenkulu tâyin 
ve teşhise yarıyan vesikaları tetkik ve 16 nci 
madde uyarınca şerh verildiği veya 17 ve 19 
ncu maddeler uyarınca idare adına tescilin ya
pıldığını tesbit ettikten sonra şagillere gayri
menkulu 15 gün içinde tahliye etmelerini bildi
rir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse tahliye 
olunur. İtiraz ve şikâyetlerin tahliyeyi durdu-
ramıyacağı ve mahkemece dahi ihtiyati tedbir 
kararı verilemiyeceği sürati temin bakımından 
ayrıca tasrih olunmuştur. Son fıkrada istimlâk 
olunan gayrimenkulun tahlivesinden dolayı ge
rek mal sahibinden ve gerek idareden tazminat 
talebedilemiyecegi, idarenin o yolda tazminat 
ile meşgul rutulamıyacağı gösterilmiştir. İstim
lâk muvacehesinde mal sahibine hiçbir kusur 
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isnadedilemiyeceği cihetle akde binaen gayri
menkulu işgal edenlere kargı tahliyeden dolayı 
mal sahibi mesul olamaz. îdare ise yalnız gayri
menkulun değer pahasını vermekle mükellef tu
tulmuş, âmme menfaatine istinaden hareket et
tiği ve hareketinde haksız fiil. mahiyeti bulun
madığı için bunun dışında ve tahliye dolayısiy-
le ne mal sahibine ye ne de diğer şagillere kar
şı zarar ve ziyan ödemesi cihetine gidilmemiştir. 

Madde 21-22-23-24 : Umumi menfaat ka
rarı alındıktan sonra istimlâkte vazgeçme hali* 
prensip itibariyle bu tasarı ile kabul edilmiştir. 
Keyfiyet üç halde mütalâa olunmuştur : Birinci 
halde, idareye istimlâkin her safhasında tek ta-

' raflı olarak kısmen veya tamamen istimlâkten 
vazgeçebilmek salâhiyeti tanınmıştır. Ancak. 
dâva sırasında vazgeçme halinde dâva masraf
ları ile sarf ediien emek ve işin ehemmiyeti 
gözetilerek mahkemece takdir edilecek avukat
lık ücretlerinin idareye yükletilmesi prensibi 
kabul edilmiştir. 21 nci madde bu ciheti tanzim 
etmektedir. 

22 ncj madde, derpiş edilen ikinci halde, ta
rafların anlaşmaları ile vazgeçme hükümleri. 
tanzim olunmuştur. Buna göre istimlâk maksa
dı zail olmuş ise, idarece mal sahibine yapıla
cak teklif üzerine tasarıda gösterilen müddet 
içinde mal sahibi bedeli ödeyip gayrimenkulu 
geri alabilecektir. 

Üçüncü hal, 23 ncü madde ile tanzim olun
muştur. Şöyle ki; istimlâk olunan gayrimen
kul istimlâk maksadına tahsis edilmemiş ise 
idamenin muvafakatine bakılmaksızın mal sahi
bi tarafından geri alınabilecektir. Ancak, mal 
sahibine bu salâhiyet istimlâk bedelinin kesin
leştiği tarihten itibaren on sene geçtikten son
ra gelecektir. On sene o gayrimenkulun idare
ce istimlâk maksadına fiilen tahsisi için konul
muş bir intizar müddetidir. îdare işbu on sene
lik müddet içinde istimlâk maksadiyle uygun 
şekilde tesisat yapmaya başlamış ise bu madde 
tatbik edilemiyecektir. Maddede (olduğu gibi 
bırakılması) ibaresiyle bu mâna kasdediliniştir. 
Mal sahibine istirdat hakkı geldikten itibaren 
bir sene" içinde kullanılmıyan hakkı sakıt ola
caktır. Şu halde tesisat yapılmamış olsa dahi 
bedelin kesinleştiği tarihten itibaren 11 sene 
geçmiş ise gayrimenkul, idarenin mutlak tasar
rufuna girecektir. Muvakkat 5 nci maddenin 
bu maddeler ile alâkası mevcuttur. Muvakkat 

' '(8. Say 

maddede mer'i kanunlar dairesinde istimlâk 
edilmiş olan gayrimenkuller hakkında 22 ve 23 
ncü maddelerin ne şekilde tatbik edileceği gös
terilmiştir. 24 ncü madde, diğer üç maddeye ait 
umumi hükümleri ihtiva etmektedir. 

Mal sahibinin iade edeceği bedelden *ne gi-
. bi hallerde tenzilât yapılacağı tasvibolunmuş-
tur. 21, 22 ve 23 ncü maddelerin tatbikinden 
mütevellit ihtilâfların mahiyetleri göz önünde 
tutularak halli umumi hükümler dairesinde 
mahkemelere bırakılmıştır. 

Madde 25 : İstimlâkte tebliğ tarihinden iti
baren gayrimenkul sahibi, istimlâk mevzuu gay
rimenkulu bulunduğu hal üzere muhafaza ile' 
mükelleftir. Bedele müessir ilâve ve değişiklik
ler yapamaz. Medeni hukukun mal sahibine ta
nıdığı mutlak tasarruf hakkı bu suretle takyid-
edilmig bulunmaktadır. Ancak mal sahibini 
gayrimuayyen bir müddetle intizara mecbu^bı-
rakmak hukukun esaslı prensiplerine aykırı gö
rülmüştür. Bu sebeple bir sene içinde istimlâk 
muamelesi idareye kabili atıf bir sebepten do
layı ikmal edilememiş veya istimlâk bedeli öden
memiş veya tediye makamına kaim olmak üze
re tevdi olunmamış ise bu madde ile mevzu tak
yitler kendiliğinden kalkar. Mal sahibinin yeni 
inşaat ve ilâve yapmak hakkı avdet eder. Kıy
met takdirinde işbu yeni inşaat ve ilâveler na
zara alınır. 

Madde 26 : İstimlâk bedelinin nakden öden
mesi esastır. Bu maddede bir mübadele şekli de 
kabul edilmiştir. Mübadele suretiyle tediye an
cak inal sahibinin muvafakatiyle mümkündür. 
Buna mütenazır hüküm 2290 sayılı Belediye 
Yapı ve Yollar Kanununun 7 nci maddesinde 
mevcuttur. 

Madde 27 : Bir gayrimenkulun istimlâk ga
yesine fiilen tahsisi yukarda yazılı şekil ve me
rasimin yerine getirilmesiyle mümkündür. An
cak müstacel ve istisnai bâzı hallerde bu merasi
min yerine getirilmesi için asgari müddetlerin 
geçmesine intizar, istimlâk gayesini bertaraf ede
bilir. Bu sebeple maddede derpiş edilen şartla
rın mevcudiyeti takdirinde kıymet takdiri mua
melesi hariç olmak üzere bu kanunun tâyin et
tiği şekil ve merasimin ikmali dinlennıeksizih 
gayrimenkul^ el koyma salâhiyeti tanınmıştır. 
İdare bunun için mahkemeye müracaat edecek 
ve mahkeme yedi gün içinde 11 nci maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı esaslar dairesinde gay-
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rimenkulün bedelini tesbit ettirecek ve bu be
del mahallî bankaya veya malsandığına tevdi 
olunduktan sonra gayrlmenkule el konulabile
cektir. • 

Madde 28 : Hususi bâzı hallerde Millî Müda
faa ihtiyaçlan ile Nafıa'Vekâleti ve Kara ve 
Devlet DemiryoUan ve Devlet Su îşleri idarele
ri lehine" kireç, taş, kum ocaklanndan bedelsiz 
olarak"faydalanan salâhiyeti kabul olunmuştur. 
Ancak bu madde hükmünün hakiki şahıslarla 
hususi hükmi şahıslann tasarrufu veya ruhsat
name ile intifaları altında bulunan bu gibi ocak
lara şümulü yoktur. 

Madde 29 : İstimlâk masrafları prensip iti
bariyle lehine istimlâk yapılan idareye tahmil 
olunmuştur. Takdiri kıymet komisyonu reis ve 
âzalarının ücretlerini ne şekilde ve nereden ala-' 
cakları bu maddede açıklanmıştır. 

Madde 30 : istimlâk ile alâkalı olarak yeni
den tedvin edilecek kanunların dağınık bir hal
de kalmaması ve muhtelif kanunlar içinde yer 
almaması için bu kanuna ek veya tâdil olarak 
çıkanlması, muvafık görülmüştür. Bu suretle 
istimlâki alâkadar eden kanunlann toplu bir 
halde bulunması ve yekdiğeriyle irtibat tesisi 
temini düşünülmüştür. 

Madde 31 : Âmme hükmi şahıslanna veya 
müesseselerine ait âmme •emlâkinin veya bunla
rın hususi mülkiyetlerine dâhil gayrimenkulle-
rin istimlâke tâbi olup olmıyacağı doktrinde mü
nakaşalıdır. Ancak, âmme hukukunun umumi 
esaslarına uygun olarak ve memleketimizin hu
susiyeti ve kalkınma fâaliyeti dolayısiyle bu gi
bi gayrimenkullerin tahsis cihetlerinin değişti
rilmesi yolu ile diğer bir âmme hizmetine tah
sisi zaruri görülmüştür. Ancak bunlar hakkın
da bu tasarının umumi hükümleri tatbik edile-
miyecektir. iki idare esas maksatta ve bedelde 
anlaşırlarsa ona göre hareket edilir. Esas mak
satta ihtilâf çıkarsa Şûrayı Devletçe ve hakem 
sıfatiyle, bedel hakkındaki ihtilâfların da umu
mi mahkemelerce halledilmesi esası kabul edil
miştir. 

Madde 32 - 33 - 34 - 35 : istimlâk faaliyeti es
nasında suiistimallere ve spekülâsyona mey
dan vermemek,* hakiki bedelin takdirini temin 
etmek ve bu kanundan kasdedilen gayenin fev
kinde idareyi malî külfete mâruz bırakmamak 
için bu maddelerde yazılı bâzı fiil ve muamele
ler ceza tehdidi altında menedilnîiştir. ' Madde
lerde bu bapta tafsilât bulunduğu için aynca 
izaha lüzum görülmemiştir. 

Mer'i kanunlara tevfikan başlanmış istim
lâk meselelerine bu tasarının, tatbiki ve intikal 
devresindeki tereddütleri izale maksadiyle mu
vakkat maddeler sevk olunmuştur. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Riyasete sunulur. 

Muvakkat Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Amasya Yozgad 
K. Eren ö. L. Erzurumluoğlu 
Kâtip 

• Muğla Afyon K. 
Y. Paşamehmetoğlu M. Â. Ülgen 

Ankara Antalya 
Z. Gökçer A. Tokuş 

Burdur Bursa 
Söz hakkım mahfuz A. F. Yücel 

B. Kayaalp 
Denizli Erzurum 

O. Ongan E. Tuncel. 
Gaziariteb izmir 
E. Cenani B. Uz 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Kastamonu Kocaeli 
H. Bura E. Alican < 

imzada bulunamadı 
Kooaeli Konya 

Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuzdur 
8. Yalım E. Aydmer 
Malatya Mara§ 

Söz hakkım mahfuz A. Bozdağ 
N. Ocakctoğlu 
Rize Samsun Samsun 

M. F. Mete E. Anıt Ş, Uluçay 

(S. Sayısı ; 300) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamulaştırma kanun tasarısı 

Birinci kısım 

MADDE 1. — Kamu için faydalı işlere tah
sis edilmek üzere özel kişilere "aidolan veya ka
mu tüzel kişilerine aidolup kamu hizmetine tah
sis edilmemiş bulunan gayrimenkul malların ka
mulaştırılması bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Kamu tüzelkişilerinden başka gerçek ve tü
zel kişiler lehine özel kanunlarla tanınan kamu
laştırma yetkileri, bu gerçek ve tüzel kişilerin 
gördükleri hizmet bakımından murakabesine tâ
bi oldukları kamu tüzel kişisi tarafından bu ka
nun dairesinde ve onlar adına kullanılır, 

* MADDE 2. — Harita veya krokisi ile tesbit 
edilen her hangi bir gayrimenkulun kamulaştı^ 
rılmasmda kamu faydasının varlığı kamu tü^el 
kişisinin kararı ile belirtilir. 

MADDE 3. — Değer biçme komisyonu, ka
mulaştırmayı yapan idarenin talebi ve mahallî 
mülkiye âmirinin daveti üzerine kamulaştırma 
köy sının içinde ise ihtiyar meclisi üyeleri ara
sından seçilecek iki ve mülk sahiplerinden seçi
lecek iki üyeden, kamulaştırma belediye sınırla
rı. içinde ise belediye meclisi üyeleri arasından 
seçilecek iki ve. mülk sahiplerinden seçilecek 
iki üyeden ve her iki halde kamulaştırmayı ya
pan daire temsilcisi tapu memuru ve icabına göre 
yapı fen adamı ile veya kalfa ile tarım fen ada
mından kurulur. Bu fen adamlarının bulunma
ması halinde yerlerine yapı ve tarımdan anlı-
yan diğer tarafsız kimseler alınır. 

Komisyona kamulaştırılacak gayrimenkulun 
sahipleri veya bunların usûl ve füruğ, karı, ! 
koca veya ikinci dereceye kadar (bu derece I 
dâhil) civar hısımları veya gayrimenkul sahip- I 
lerine husumeti olanlar alınmaz. 

Komisyon işe başlamadan önce üyelerinden j 
birini başkan seçer. Kararlar çoğunlukla veri
lir. Reylerde beraberlik halinde başkanın bu
lunduğu tarafın reyi.üstün tutulur. 

Bu maddede yazılı seçimler yerine göre 

( a Say" 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

İstimlâk Kanunu 
m 

Mevzuu 

MADDE 1. — Âmme hükmi şahısları ile mü
esseseleri tarafından umumi menfaatler için lü
zumlu işlere tahsis edilmek üzere hususi şahıs-
lara ait gayrimenkullerin ve kaynakların is
timlâki ile hususi şahıslar lehine mahsus kanun
larına müsteniden yapılacak istimlâkler bu ka
nun hükümlerine tâbidir. 

İdare tâbiri 

MADDE 2. — Bu kanunda (İdare) tâbiri 
ile, lehlerine istimlâk salâhiyeti tanınan âmme 
hükmi şahısları, müesseseleri ve hususi şahıslar 
kasdolunmuştur. 

İstimlâk şartları 

a) Umumiyetle 

MADDE 3. — İstimlâk, ancak bunu yapacak 
idarenin kanunen ifasına memur bulunduğu 
âmme hizmetinin veya teşebbüsün yürütülmesi
ne lüzumlu gayrimenkullerin ve. kaynakların bu 
kanun hükümleri dairesinde değer pahası peşin 
verilmek surtiyle yapılabilir. 

t 800) 



köy ihtiyar meclisi veya belediye meclisj, tftra.-
feftto y&priır, Anc^k Haanu^Stırma köy yeya 
fesle<3y$FA ajdıyan yapılıyorsa komisyondaki şe.r 
çilmlş üyelerin dördü de mülk sahipleri ara.-
§&Ûm ikisine ggrc il ve ileje idare kurulu ta-
rafı.ndan sfcjür. Komisyondaki fen adamla
rı birinci fıkrada yazılı mülkiye âmiri taraftn-
^ görevlendirilir. 

Î İ İ Ş ^ y i 4- r̂ - Ç-a^3Üa,ştınî|5aJ| yerjn hari
ta YAVyl ferokişi hazırlandıktan ve kamu faydası 
karan verildikten sonra, kamu tüzel kişisi tapu 
ve vergi kayıtları üzerinden veya haricen yap
tıracağı araştırma ile tçşbit edebileceği mal 
sahiplerini ve adreslerini, bunlar tespit edileme
diği takdirde gayrimenkulun zilyedlerini, değer 
biçme komisyonunun mahallinde toplanacağı gü
nü belirtmek suretiyle düzenlenecek bir tebliğ-
nameyi ilgililerin tesbit edilebilmiş adresleri
ne taahhütlü olarak göndermekle beraber ma
hallindeki bir gazetede beşer'gün ara ile iki de
fa ve gazete çıkmıyan yerlerde mûtat usuller 
dairesinde on gün süre ile ilân eder. îlân key 
f iyeti bir tutanakla tesbit olunur. Bu ilân 
tebliğ hükmündedir. 

MADDE 5. — Değer biçme komisyonu be
lirli günde mahalline giderek hazır bulunan 
ilgilileri de dinledikten sonra kamulaştınİa-
cak gayrimenkullerin : 

a) Cinslerini, sınırlarını, yüzölçülerini, de
ğerlerine tesir edebilecek diğer her türlü vasıfla
rını; 

b) O günkü değerlerini tesbit eder. 

Muvakkat E. 

b) İrtifak hakkı tesisi 

MADDE 4. — İstimlâk ile kasdedilen gaye
nin yerine getirilmesi için gayrimenkulun mül
kiyetinin istimlâki yerine, kâfi geldiği takdir
de gayrimenkulun muayyen kısım ve irtifa veya 
kaynaklar üzerinde istimlâk yolu ile irtifak 
hakkı tesis olunabilir. 

İstimlâk karan verecek mercü&r 

MADDE 5. — İstimlâkte ,nmumİ menfaajtin 
mevcudiyetine aşağıdaki merciler "tarafından Ya
rar verilir: 

1. Âmme hükmi şahıslan: 
a) Köy lehine istimlâklerde köy ihtiyar 

meclisleri; 
b) Belediyeler lehine istimlâklerde beledi

ye encümeni; 
c) Vilâyet hususi idareleri lehine istimlâk

lerde vilâyet daimî encümeni; 
d) Devlet lehine istimlâklerde vilâyet ida

re heyeti; 
e) Aynı kaza dâhilinde mütaaddit köyler 

I ve belediyeler lehine istimlâklerde kaza idare 
j heyeti; 
| t) Bir vilâyet dahilindeki mütaaddit kaza-
| lara tâbi köyler ve belediyeler lehine istim-
| lâklerde vilâyet idare heyeti; x 
] - g) Ayn vilâyetlere tâbi mütaaddit âm-
! me hükmi şahıslan lehine istimlâklerde İcra 

(6.J3»yja!: W 
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MADDE 6. — Bina ve sabit tesisler değeri, 
kamulaştırmanın yapıldığı yıl içindeki inşaat 
fiyatlarına göre maliyetlerinden yıpranma payı 
tenzil edilmek suretiyle emsalinin değer biç
me tarihindeki alelade alım satım rayiçleri de 
göz önünde tutularak biçilir. Arazi ve üzerin
deki bitkiler değerinin tâyininde birinci fıkra
da yazılı alım satım rayiçleri esastır. Şu kadar-
ki, arsalar dışında kalan her türlü gayrimenkul-
ler için takarrür eden değer, bunların serbestçe 
takdir edilecek üç yıllık iratları vasatisinin 12 
mislini geçemez. 

Değer biçmede kamulaştırma sebebinden ileri 
gelen değer farkları nazara alınmaz. 

MADDE 7. — Dokuzuncu maddede yazıh 
ilândan sonra yapılacak inşaat, tesisat ve zeri-
yat için sahiplerine ayrıca bedel ödenmez. 

Muvakkat B. 

Vekilleri Heyeti; 
h) Mütaaddit vilâyetler dâhilinde Devlet 

hükmi şahsiyeti lehine istimlâklerde İcra Ve
killeri Heyeti; 4 

2. Âmme müesseseleri lehine istimlâklerde 
idare meclisleri ve yoksa salahiyetli idare uzuv
ları; 

3. Hakiki şahıslar lehine istimlâklerde bu 
şahıslann ve hususi hükmi şahıslar hakkında 
da idare meclislerinin müracaatleri üzerine 
gördükleri hizmet bakımından murakabesine 
tâbi oldukları köy, belediye, hususi idare veya 
vekâlet;, 

Tasdik mercii 

MADDE 6. — Umumi menfaat karan aşa
ğıdaki mercilerin tasdiki ile tekemmül eder : 

1. Köy ihtiyar meclisleri ve belediye en
cümenleri kararları, kazalarda kaymakamın, 
merkez kazalarda valinin; 

2. Kaza idare heyetleri, vilâyet daimî en
cümenleri ve vilâyet idare heyetleri kararları 
valinin; 

3. Âmme müesseseleri idare meclisleri ve 
salahiyetli idare uzuvları kararlan murakabe
sine tâbi olduklan vekilin; 

4. Hususi şahıslar lehine köy, belediye, hu
susi idarece verilen kararlar valinin; 

Vekâletler ve îcra Vekilleri Heyetince veri
len umumi menfaat kararlan aynca tasdika tâbi 
değildir, 

Tasdikli imar plânına veya alâkadar vekalet
lerce tasdikli hususi plân ve projesine göre yapı
lacak inşaat ve tesisler için aynca umumi men
faat kararı alınmasına ve tasdikine lüzum yok
tur. 

istimlâke takaddüm eden muameleler 

MADDE 7. — İstimlâki yapacak idare, is
timlâk veya istimlâk yolu ile üzerlerinde irtifak 
hakkı tesis olunacak gayrimenkullerin ve kay
nakların hudut, mesaha ve cinsini gösterir ebatlı 
plân veya krokisini yaptırarak tapu ve vergi ka
yıtları üzerinden veya haricen yaptıracağı araş
tırma ile mal sahiplerini ve tapu kaydı, yoksa 
zilyedlerini ve bunların adreslerini tesbit ettirir. 

( S^Saymı: 300) 
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MADDE 8. — Değer biçme işi bitirildikten 
sonra komisyonun düzenlediği mazbtalar ma
hallin mülkiye âmiri vasıtasiyle kamulaştırma
yı yapan tüzel kişiye gönderilir. 

MADDE 9. — Tüzel kişi değer biçme mazba
tasını aldıktan sonra bunda belirtilen değeri, 
mal sahibine verilmek üzere millî bankalardan 
birine, banka yoksa mail sandığına yatırmakla 
beraber bunun müfredatını, yatırıldığı banka 
veya mal sandığını, gayrimenkule el konulacağı 
tarihi, adresleri tesbit edilebilmiş olan mal sa
hiplerine veya gayrimenkulun zilyedlerine ve 
gayrimenkul üzerinde kamu faydası kararı ta
rihine kadar tapu siciline geçmiş her hanki bir 
hakkı bulunanlara taahhütlü olarak bildirir. 
Bundan sonra keyfiyet gayrimenkulun bulun
duğu yerlere gazete, gazete çıkmıyorsa mûtat 
diğer vasıtalardan biri ile en az üç gün ilân ve 
bu husus bir tutanakla tesbit olunur. Bu ilân 
tebliğ hükmündedir. 

MADDE 10. — Yapılan tebliğ veya son ilân 
tarihinden itibaren 15 gün içinde hak sahiple
rinin şahsında, ölçü, sayı ve saire gibi husus
larda maddi hataya düşülmüş olduğu yolunda 
ilgililer tarafından ileri sürülen itirazlar değer 
biçme komisyonunca incelenerek varit görül
düğü takdirde gerekli tashihler yapılır. Değer 
biçme komisyonunun bu husustaki karan da 
dokuzuncu maddedeki esaslar dairesinde tebliğ 
ve ilân olunur. 

Muvakkat E. 

Satınalma usulü 

MADDE 8. — İstimlâk muamelesinin her 
safhasında istimlâki yapacak idare, kendi satm
alına komisyonu yoksa bu maksatla teşkil edece
ği komisyon marifetiyle tesbit ettireceği bedel 
üzerinden mal sahibi ile anlaşarak gayrimenku
lu veya kaynağı veya bunlar üzerindeki irtifak 
haklarını satmalabilir. 

Bu suretle satmalınan gayrimenkul, kaynak 
veya irtifak hakkı sahibinden istimlâk yolu ile 
alınmış sayılır. 

Takdiri kıymet komisyonu azasının seçilmesi 
a) Seçme salâhiyeti 

MADDE 9. — Takdiri kıymet komisyonları* 
m, belediye hudutları dahilindeki istimlâkler 
için belediye encümeni, köy hududu dahilinde
ki istimlâkler için, köy ihtiyar meclisi seçer. 

Komisyon âzası en yakın sulh mahkemesi hu
zurunda yemin ederler. 

Komisyon azasının hizmet müddeti iki sene
dir. Müddeti biten azanın tekrar intihabı caiz
dir. 

b) Seçme usulü 

MADDE 10. — Takdiri kıymet komisyonları: 
a) İstimlâk edilecek yer belediye hududu 

içerisinde ise, belediye meclisi âzasından ve mülk 
sahipleri arasından ikişer asıl, ikişer yedek; 

b) İstimlâk edilecek yer belediye hududu 
haricinde ise köy ihtiyar meclisi âzası ile aynı 
köydeki mülk sahipleri arasından ikişer asıl, iki
şer yedek; 

azadan ve her iki halde istimlâk edilecek gay
rimenkulun cinsi gözetilerek bir fen adamından 
ve fen adamının bulunmadığı yerlerde o işten 
anlıyan tarafsız bir kimseden teşe&kül eder. 

Lehine istimlâk yapılan idarede vazifeli şa
hıslarla istimlâk olunan gayrimenkulun sahipleri 

.(& S«jyuı ı. 800) 
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MADDE 11. — Tashihler kamulaştırma de
ğerinin artırılmasını veya eksiltilmesin! gerek
tiriyorsa farkı için de dokuzuncu maddede ya
zılı işlem yapılır. 

ve bunların usul ve îüruu, karı - koca veya üçün
cü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve 
sihri hısımları komisyona iştirak edemez. Bu 
hüküm dolayısiyle köylerde komisyonun teşki
line imkân bulunmazsa yakın köylerden âza alın
mak suretiyle komisyon ikmal olunur. 

Komisyon, istimlâki yapan idare âmilinin ve
ya hükmi şahsın daveti üzerine eksiksiz toplanır. 
Kendi aralarında birini reis seçerler. Kararlar 
ekseriyetle verilir. Muhalif kalan âza muhalefet 
sebebini yazıp imzalamaya mecburdur. 

Kıymet takdiri 

a) Umumi esaslar 

MADDE 11. —• İstimlâki yapan idare, değer 
pahanın tesbit edileceği günü tâyin ve alâkalı
lara şahsan veya ilâııen tebliğden hangisinin 
kolaylık ve sürati temin edeceğini takdir eder. 
İlân yolunu tercih ettiği takdirde, mahallinde 
Çıkan bir gazetede beş gün ara ile iki defa, ga
zete çıkmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla on gün 
müddetle ilân ve keyfiyeti zabıtla tevsik eder. 
Bu ilân dahi tebliğ hükmündedir. 

Takdiri Kıymet Komisyonu tâyin edilen gün
de mahalline giderek hazır bulunan alâkalıları 
da dinledikten sonra gayrimenkulun: 

1. Cins ve nev'ini, 
2. Mesahasını, 
3. Kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf ve 

unsurlarını ve her unsurunun ayrı ayrı değerini; 
4. Gayrimenkulun halihazır durumuna, mev

ki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması 
halinde getireceği gelirini, 

5. Yapılarda istimlâkin yapıldığı yıl içinde
ki inşaat fiyatlarına göre maliyetini ve bu ma
hiyetten düşülecek yıpranma payını, 

6. Gayrimenkulun emsalinin istimlâke ta
kaddüm eden tarihteki alım satım rayicini, 

13sas tutarak istimlâk bedelini takdir eder. 
Şu kadar ki, istimlâki icabettiren İmar veya 

âmme hizmeti teşebbüsünün sebebölacağı kıy
met artmaları He mutasavver kullanma şekille
rine göre getireceği kâr kıymet takdirinde na
zara alınmaz. 

. İstimlâk yolu ile irtifak hakkı tesisinde is
timlâk sebebiyle gayrimenkulde hâsıl olacak 

i kıymet 'düşüklüğü mucip sebepleriyle belirtilir, 

(S . Sayısı : 300) 
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MADÇE 12. — Yukarıki maddelere göre 
banka veya malşandığma yatırılması gereken 
bedel yatırılmadıkça ve dokuzuncu maddede 
yazılı son ilândan itibaren bir ay geçmedikçe 
gayrimenkule el konulamaz. 

Boş arazi için bu maddenin süre hakkında
ki bükmü uygulanmaz. 

MADDE 13. —- Kamulaştırma muameleleri 
tamamlandıktan sonra kamu tüzel kişisi kamu
laştırma kararını, değer biçme mazbatasını, be
del yatırıldığına dair belge tasdikli suretini de 
birlikte göndererek keyfiyeti tapu idaresine 
bildirir. Bunun üzerine gayrimenkul, lehine 
kamulaştırma yapılanın adına tescil edilir. 

Muvakkat E. 

b) Kısmi istimlâk 

MADDE 12. — Kısmen istimlâk olunan gay
rimenkulun değer pahası : 

A) "İstimlâke tâbi olmıyan kısmen kıyme
tinde istimlâk sebebiyle bir değişiklik hâsıl ol
mamış ise istimlâk edilen kısmın kıymeti ile; 

B) İstimlâke tâbi olmıyan kısım kıymetin
de istimlâk sebebiyle düşüklük hâsıl olduğu tak
dirde bu düşüklük miktarı tesbit edilerek istim
lâk edilen kısmın kıymetine ilâve suretiyle; 

C) İstimlâke tâbi olmıyan kısım kıymetin
de istimlâk sebebiyle artırma (hâsıl olmuş ise 
artış miktarı tesbit edilerek istimlâk edilen kıs
mın kıymetinden tenzil edilmek suretiyle tâyin 
olunur. 

İstimlâkten bakiye kalan kısım imar mevzu
atına göre kabili istifade olduğu takdirde kesi
len bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik 
ve havagazı mecraları gibi tesislerden mal sa
hiplerine, kalacak olanlarını eski vasıfları daire
sinde kullanabilecek hale getirilmeleri için ge
reken masraf ve bedel takdir edilecek istimlâk 
bedeline ilâve olunur. Bu masraf ve bedeller 
(B) bendinde yazılı kıymet düşüklüğü mikta
rının tâyininde nazara alınmaz. 

Bir kısmı istimlâk olunan gayrimenkulden 
bakiye kalan kısım istifade kabil olmıyacak bir 
durumda ise, mal sahibinin en geç istimlâk ka
rarının tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı 
müracaatı üzerine o kısmın dahi istimlâki mec
buridir. İhtilâf vukuunda mal sahibi mahkeme
ye müracaat edebilir. 

Tebligat 

MADDE 13. — İstimlâki kararlaştırılan yer
lerin tapu ve tapu kaydı yolçsa vergi kayıtları 
ile ve ayrıca haricen yapılacak tahkikatla tesbit 
edilen mal sahibi, zilyed ve diğer alâkalıların
dan ikametgâhı tesbit edilmiş olanlara istimlâk 
olunacak gayrimenkulun plân veya ebatlı kro
kisi, istimlâk kararı ve takdir olunan kıymeti 
ve istimlâkin hangi idare lehine yapıldığı ve 
açılacak dâvalarda husumetin kime tevcih edi
leceği 15 gün içinde noter marifetiyle tebliğ 
olunur. Tebligatta Hukuk Usulü Muhakemelri 
Kanunu hükümleri tatbik olunur. Noterler tara
fından tebligat masraflarından başka yalnız 
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MADDE 14. — Tapuya tescil edilen gayri-
menkuller başkaca hükme lüzum olmaksızın 
mahallî idare amirlerince zorla boşalttırılır. 

Gayrimenkulu işgal edenler mal sahibinden 
veya vârislerinden başkaları ise, kendilerine 
bir aya kadar mühlet verilir. 

Muvakkat E. 

yüz kuruş maktu ücret alınır. Köy lehine istim
lâklerde, tebligat ihtiyar meclisi huzurunda şah
sa yapılır. Tevsik edilen tebliğ muteberdir. 

Doğrudan doğruya tebligat ile beraber yu
karda yazılı hususlar ayrıca ilân olunur. 

î lân: 
A) îstimlâki kararlaştırılan yerin umuma 

mahsus mahallerinden birine ve belediye dairesi 
veya köy odasına on beş gün müddetle talik 
edilmek suretiyle; 

B) Gazete çıkan mahallerdeki gazetelerden 
birisinde evrak hulâsalarının on beş gün ara ile 
en az iki defa neşri suretiyle, yapılır. 

Köy lehine istimlâklerde yalnız A bendi hük
mü tatbik olunur, 

Açılacak dâvalarda hangi idareye husumet 
tevcih edileceğinin tebliğ varakasında açıkça 
gösterilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması 
yüzünden dâvada husumet yanlış tevcih edilmiş 
ise hakiki hasma tebligat icrası suretiyle dâva
ya devam olunur. 

tÜra» ve dâva 

a) Müddetler ve merci 

MADDE 14. — İstimlâk olunacak gayrimen
kulun sahibi zilyed ve diğer alâkalılar veya is
timlâki yapan idare tarafından 13 ncü madde 
gereğince ikametgâhlarında tebligat yapılmış 
olanlar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün, bun
lar haricindekiler son ilân tarihinden itibaren 
30 gün içinde istimlâk muamelesine karşı Şûra
yı .Devlette ve takdir edilen bedel ile maddi ha
talara karşı da gayrimenkulun bulunduğu ma
hal Asliye Hukuk Mahkemesinde dâva açabilir
ler. Şu kadar ki, Şûrayı Devlete müracaat edil
diği takdirde mahkemeye müracaat müddeti 
Şûrayı Devlet kararının katîleştiği tarihten, bu 
karar aleyhine karar tashihi istenmiş ise bu ta
lebin reddine dair ilâmın tebliği tarihinden ce
reyana başlar. 

Altıncı maddenin son fıkrasında gösterilen 
ve umumi menfaat kararı alınmasına ve tasdi
kine lüzum olmıyan hususlardan dolayı Şûrayı 
Devlete dâva açılamaz. 

İstimlâk dâvaları diğer dâvalara tercihan 
basit muhakeme usulü ile görülür. 
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İkinci Kısım 

MADDE 15. — Biçilen değere razı olmıyan 
taraflarla gayrimenkul üzerinde kamu faydası 
kararı tarihine kadar tapu siciline geçmiş her 
hangi bir hakkı bulunanlar dokuz ve on birinci. 
maddeler gereğince yapılacak son ilân tarihin
den itibaren üç ay içinde mahkemeye başvura
bilirler. Bu müddetin geçmesiyle dâva hakkı 
düşer. Bedele itiraz edilmiş olması tescile mâni 
değildir. 

Muvakkat E. 

b) Ehlivukufun seçilmesi 

MADDE 15. — Vilâyet umumi meclisleri her 
seneki toplantılarının ilk haftasında mülk sa
hipleri ile mühendis ve mimarlardan ve yapı ve 
ziraat işlerinden anlıyanlardan vilâyet merkez
leri için otuzdan, kazalar ile belediye teşkilâtı 
olan yerler için ondan ve lüzumu halinde köy 
ihtiyar meclisleri de beşten aşağı olmamak üze
re seçecekleri ehlivukufların isim ve adresle
rini havi listeyi mahallî asliye hukuk mahke
mesine gönderirler. 

Taraflar beş kişilik ehlivukuf seçmekte it
tifak edemedikleri takdirde asliye hukuk mah
kemesi, gayrimenkulun cinsine göre en az biri 
fen adamı ve fen adamının bulunmadığı yer
lerde o işten anlıyan kimse olmak üzere sözü 
geçen listeye dâhil olanlardan re'sen beş kişi 
seçer. Katî zaruret hâsıl olduğu takdirde ehli
vukuf heyetini hariçten ikmal eder. Ehlivu
kuflara yemin ettirilir. 

İstimlâki yapan idarede vazifeli şahıslar ile 
komisyonda kıymet takdiri işinde bulunmuş 
olanlar mahkemede ehlivukuf olamazlar. 

Ehlivukuf hakkında umumi hükümler tat
bik olunur. 

Ehlivukuf heyeti, gayrimenkulun kıymeti
ni, 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tâ
yin ve takdir ederek mucip sebepleri havi bir, 
raporla sekiz gün içinde mahkemeye bildirir. 

Takdiri kıymet komisyonunca tesbit edilen 
kıymette bir değişiklik yapılmış ise bu değişik
liğin sebepleri de rapora dereolunur. Hâkim 
ehlivukuf heyetinin mütalâasını mucip sebep
leri ile birlikte mahallinde tutulacak keşif za
bıt varakasına geçirmekle iktifa edebilir. 

Hâkim, ehlivukuf heyetince tâyin edilen be
delde açık bir isabetsizlik bulursa yeni bir hey
et teşkili suretiyle kıymetini bir kere daha tak
dir ettirebilir. İstimlâki yapan idare 13 ncü 
madde gereğince tebligatı, istimlâk kararının 
tekemmülünden itibaren bir sene içinde yaptır
mamış ise kıymet takdirinde istimlâk kararının 
hak sahibine tebliğ olunduğu tarih esas tutu
lur! 

Altıncı maddenin son fıkrasında derpiş edi
len ve ayrıca umumi menfâat kararı alınma
sına lüzum olmıyan hallerde, idarece iştimlâ-
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MADDE 16. — Bu kanuna uyularak düzen
lenen mazbatalar muhakeme sırasında da esas 
tütülür. 

Dâva, değer biçme mazbatasına itiraz şek
linde açılır. Bedelin artırılması veya eksiltilme-
si yolunda mazbataya uymıyan iddiaların, müs-
tenidatı gösterilmek suretiyle ispat edilmesi 
lâzımdır. 

Bu dâvalarda vazife ve salâhiyet, Hukuk 
Usul Muhakemelri Kanununa göre tâyin olunur. 
Bu dâvalar basit usul muhakemeye tâbidir. 

- MADDE 17. — Gayrimenkule el konulduk
tan sonra mal sahibinin rızası, olmaksızın kamu
laştırmadan vazgeçilemez. 

MADDE 18. — Gayrimenkulun kamulaştır
ma maksadına tahsisine lüzum kalmaması veya 
bundan vazgeçilmesi halinde keyfiyet dokuzun
cu madde dairesinde mal sahiplerine veya mi
rasçılarına tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine is-

Muvakkat E, 

kin kararlaştırıldığı tarih umumi menfaat ka
rarı tarihi addolunur. 

Acele İşlerde elkoyma 

MADDE 16. — Mahkemede dâva açıldığı ve 
dâva neticesine intizar edilmeksizin istimlâk 
olunan gayrimenkule hemen elkonulmasıüa ida
rece zaruret görüldüğü hallerde, gayrimenku
lun takdir olunan kıymeti millî bankalardan bi
risine, bulunmıyan yerlerde malsandıklarina 
yatırılarak makbuzu, ilgili evrak sur.etleriyle 
birlikte mahkemeye tevdi edilip delil tesbiti is
tenir. Mahkeme 8 gün içinde gayrimenkul sa
hibinin daveti ile 5 gün zarfında gayrimenku
lun, 11 nci maddede yazılı olduğu şekilde kıy
met takdirine esas olabilecek bütün evsafını 
tesbit ettirerek o gayrimenkulun siciline şerh 
verilmesini tapu dairesine bildirir. 

Bu muamele, mahkemenin davetine icabet et-
miyen veya delillerin tesbiti sırasında hazır bu-
lıınmıyanlarm gıyabında yapılır. 

İstimlâk olunan gayrimenkulun mülkiyeti 
veya hisse miktarı münazaalı bulunduğu haller
de dahi bu madde hükmü tatbik olunur. 

- Katîleşen istimlâklerde idare adına tescil 
a) Tapulu gayrimenkul hakkında 

MADDE 17. — İstimlâk olunan gayrimen
kulun takdir edilen kıymetine kanuni müddet 
içinde mahkemeye müracaat ile itiraz edilmedi
ği ve tapu dairesinde rıza ile ferağ muamelesi 
yaptırılmadığı hallerde takdir edilen kıymetin 
tamamı millî bankalardan birisine ve bulunmı
yan yerlerde malsandığma yatırılarak makbu
zu alâkadar evrak suretleriyle birlikte mahke
meye tevdi edilir. Mahkeme iki tarafı derhal 
davet ederek, gelmeseler dahi gıyaplarında o 
gayrimenkulun lehine istimlâk "yapılan idare 
adına tescilini tapu dairesine tezkere ile bildirir. 

b) Aynın ihtilaflı bulunması 

MADDE 18. — Gayrimenkulun aynına taal
lûk eden ihtilâflarda lehine istimlâk yapılan ida
re hasım olmaz. 
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tiyenter, altfiîş bnluttdufckrı kaMula^tırma be-
âtlâm $6#i ^memk fiîB&l&M >Ütirdat %debüir-
ler. 

MA.ÖÎ5Î3 19. — Kamulaştırılan gayrimenkul
da yâpilacak î§e eîkoyma tarihinden itibaren 
iki yıl içfnde bâşlanmamiş olması halinde mal 
sahipleri veya mirasçıları bu iki j^lın sonundan 
itibaren altı ay içinde mülklerini geri isterler 
ve "Bu istek'tarihinden itibaren bir yıl içinde işe 
yine başlanmaz ise Ödenmiş olan bedelin iadesi 
şartiyle mülkleri kendilerine ğeriverilir. 

îtâmu tüzel kişisi veya birinci maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı şahıslar gayrimenkul 
üzerinde kâinu faydası dışında daimî bir tesis 
kurdukları takdirde mal sahipleri veya mirasçı
ları bu maddenin tatbiki içîn birinci fıkrada 
yazılı süreyi beklemek mecburiyetinde değil
lerdir. 

Gayrimenkul üzerindeki bina, sabit tesisler 
ve bitkiler yıkılmış, sökülmüş veya harabol-
muşsa gayrimenkulun geri alınmasında mal sa
hipleri veya mirasçıları, beşinci maddenin «b» 
fıkrasında gösterilen tesbit tarihindeki değere 
göre farkın kamulaştırma bedelinden düşül
mesini isteyebilirler. 

Muvıtkl&t E. 

c) Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun idari 
adına tescili, ve zilyedin hakları 

MADDE 19. — Tapuda kayıtlı olmıyan gay
rimenkulun zilyedi mevcudolup da zilyedlikte_ 
iktisap iddiasında bulunursa lehine istimlâk ya
pılan idare mahallinde tahkikat yapar, delilleri 
toplar ve keyfiyeti bir zabıtla tevsik eder. Gay-
rimenkule takdir olunan kıymetin tamamını millî 
bankalardan birisine ve banka yoksa mal sandı
ğına yatırarak makbuzunu tahkikat, ve istimlâk 
evrakiyle birlikte gayrimenkulun bulunduğu -
mahal asliye hukuk mahkemesine tevdi eder. % 

Mahkeme evrak üzerinde tetkikat yaparak 8 
gün içinde o gayrimenkulun lehine istimlâk ya
pılan idare namına tescilini ve ay|ica zilyedinin 
şerh verilmesini tapu dairesine bildirir. 

Mahkeme idari tahkikat neticesini zilyedin is
timlâk tarihinde gayrimenkulu Medeni Hukuk 
hükümleri dairesinde ve zilyedlikte iktisabetmiş 
olduğunu belirtmeye, yeterli görmediği takdirde 
keyfiyeti zilyede mucip sebepleriyle tebliğ eder. 
Zileydin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün için
de Medeni Hukukun zilyedlikle. iktisap hüküm
leri dairesinde, aynı usul ve şekillere tevfikan 
dâva açarak gayrimenkulu istimlâk tarihinde . 
iktisabetmiş olduğunu ispat .etmesi lâzımdır. 
Zilyed bu müddet içinde dâva açtığını tevsik 
edemezse istimlâk bedeli Hazinece emanete alı
nır. 

.Üçüncü şahısların umumi hükümler dairesin
de istimlâk bedeline istihkak dâvası açmak hak
ları mahfuzdur. 

Mahkeme, idari tahkikatın iktisap iddiasını 
haklı gösterecek mahiyette olduğunu görürse 
keyfiyeti o yerin malmüdürüne bildirmekle be
raber gazete ile bir defa ve gayrimenkulun bu
lunduğu mahalde münasip diğer vasıtalarla üç 
defa ilân eder. 

İlânda : 
a) Gayrimenkulun bulunduğu mahal, mev

ki, hududu, miktarı, 
b) Zilyedin hüviyeti, 
e) İstimlâk bedelinin yatırıldığı banka ve

ya malsandığmı, 
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MADDE 20. — Mal sahipleri veya mirasçı
ları 18 nei maddeye göre yapılacak ilândan iti
baren altı ay zarfında, 19 neu maddede yazılı 
hal içinde o maddedeki süre içinde gayrimen-
kullerin iadesi talebinde bulunmazlarsa bunlar 
başka maksatlara tahsis edilebileceği gibi, baş
kalarına da satılabilir. 

MADDE 21. — 17, 19 ve 20 nei maddelerin 
tatbikinden doğacak uyuşmazlıklar usulü daire
sinde idari yargı yerlerinde çözülür. 

Muvakkat E. 

d) Hak sahiplerinin son ilândan itibaren 
üç ay içinde zilyed aleyhine umumi hükümler 
dairesinde dâva açıldığını tevsik etmedikleri tak
dirde istimlak bedelinin zilyede verileceği kayd
olunur. 

Son ilândan itibaren 6 ay içinde Hazine ve
ya üçüncü bir şahıs tarafından zilyed aleyhine 
dâva ikame edildiği tevsik olunmadığı takdir
de zilyed istimlâk bedelinin kendisine verilmesi
ni istiyebilir. x 

Bu müddet içinde zilyed alayhine dâva ika
me edilirse istimlâk bedelinin ödenmesi dâva
nın katı neticesine bırakılır. 

istimlâk bedelinin zilyede verilmiş olması o 
gayrimenkulde hak iddia edenlerin umumi hü
kümler dairesinde zilyed aleyhine bedele istih
kak dâvası açmak haklarını ıskat etmez. 

Tapuda müseccel olıaıyan bu jibi gayrimen-
kuller hakkında dahi 16 ncı madde hükmü uy
gulanabilir. 

Sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisabedilme-
miş yerin istimlâkinde bina ve ağanların 11 ve 
12 nei maddeler uyarınca takdir olunan bede
li zilyedine ödenir, 

Tahliye 

MADDE 20. — 16 -17 ve 19 ncu maddelere 
tevfikan tapu siciline şerh verilen ve lehine is
timlâk yapılan idare namına tapu dairesince tes
cil edilen gayrimenkulun tahliyesi idarece icra 
memurundan istenir. İcra memuru gayrimenku
lu 15 gün içinde tahliye etmelerini sagillerine 
tebliğ eder. Bu mehil içinde gayrimenkul tahli
ye edilmezse icraca tahliye olunur, itiraz ve şi
kâyet tahliyeyi durdurmaz ve mahkemece ihti
yari tedbir karan verilemez. 

Gayrimenkulun tahliyesi sebebiyle mal sahibi 
ve idare tazminat ile mesul tutulmaz. 

Utimlâkten vazgeçme-

a) İdarenin tek taraflı vazgeçmesi 

MADDE 21. — idare, istimlâkin her safha
sında istimlâkten tek taraflı olarak kısmen veya 
tamamen vazgeçebilir. Şu kadar İd, dâva sırasın
da vazgeçme halinde dâva masrafları ile sarf edi
len emek ve işin ehemmiyeti gözetilerek mahkeme-
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MADDE 22. — Kısmen kamulaştırılan gay-
rimenkullerde geriye kalan kısımdan eski kul
lanış şekli ile faydalanılması imkânsızlaştığı 
takdirde, mal sahibinin isteği üzerine, lehine 
kamulaştırma yapılan bu kısmı da kamulaştır
maya mecburdur. 

MADDE 23 Birinci maddenin ikinci fık
rasında zikredilen kamulaştırmalar dolayısiyle 
ödenmesi gereken bedel, lehlerine kamulaştır
ma yapılan şahıslar tarafından doğrudan doğ
ruya banka veya mal sandığına yatırılır. Be
dele itirazen açılacak dâvalarda da davacı veya 
davalı mevkiinde ancak bu şahıslar bulunur. 

MADDE 24. — Mal sahibinin rızası ile ka
mulaştırma bedeli yerine kamu tüzel kişisinin 
özel emlâkinden bu bedele kısmen veya tama
men tekabül eden miktarın temliki caizdir. 

MADDE 25. — Kısmen kamulaştırılan gay-
•rimenkullerde lehlerine kamulaştırma yapılan
lar, kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, 
elektrik, havagazı mecraları gibi tesislerden mal 
sahiplerine kalacak olanlarını eski vasıfları dai
resinde kullanılabilecek hale getirmeye mecbur
durlar, 

Muvakkat E. 

ce maktuan takdir olunacak avuktlık ücreti idare
ye tahmil olunur. 

b) Tarafların anlaşmasiyU 

MADDE 22. — İstimlâkin tahakkukundan 
sonra gayrimenkulun istimlâk maksadına tahsisi 
lüzumu kalmaması halinde keyfiyet 12 nci mad
de hükümleri dairesinde mal sahibine veya mi
rasçısına tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine mal sa
hibi veya mirasçısı aldığı istimlâk bedelini üç ay 
içinde ödiyerek gayrimenkulu geri alabilir. 

c) Mal sahibinin geri alma hakkı 

MADDE 23. — İstimlâk bedelinin katîleşmesî 
tarihinden itibaren on sene içinde istimlâk mak
sadına uygun her hangi bir tesisat yapılmıyarak 
gayrimenkul olduğu gibi bırakılırsa mal sahibi 
veya mirasçısı istimlâk bedelini ödiyerek gayri
menkulu geri alabilir. 

Doğmasından itibaren bir sene içinde kulla-
nılmıyan geri alma hakkı düşer ve idare gayri-
menkule dilediği gibi tasarruf eder. 

1> 

d) İstimlâk bedelinden mahsubtdüecek hasar 

MADDE 24. — 21, 22 ve 23 ncü maddeler 
mucibince geri alman gayrimenkul üzerindeki bi
na, sabit tesisler ve ekili, dikili şeyler yakılmış, 
sökülmüş veya harabolmuş ise gayrimenkulun ge
ri alınmasında mal sahibi veya mirasçısı istimlâk 
tarihindeki değere göre farkını, ödiyeceği istim
lâk bedelinden mahsubunu istiyebilir. 

Bu madde ile 21, 22 ve 23 ncü maddelerin 
tatbikinden mütevellit ihtilâflar mahkemece hal-
loluuur. 

Hakların tahdit ve takyitleri 

MADDE 25. — İstimlâk muameleleri 13 ncü 
madde gereğince yapılan tebligat ile cereyana 
başlar. Tebliğ tarihinden itibaren gayrimenkul 
sahibinin istimlâki kararlaştırılan gayrimenkulde 
yeni inşaat veya zeriyat yapmak veya mevcut in
şaatta esaslı tadilât vücuda getirmek gibi hakları 
takyidedilir. Ancak bu takyitler tebliğ tarihinden 
itibaren bir seneden fazla devam edemez. J3u 
müddet içinde istimlâk muamelesi ikmal veya 
istimlâk bedeli tediye edilmezse yukarda yazılı 
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MADDE 26. — Özel idarelerle belediyeler ve 
köyler, sınırları içinde yapacakları iş gerekli 
kıldığı takdirde, ilgili valinin teklifi ve İçişleri 
Bakanlığının tasdiki ile kendi sınırları dışında 
da kamulaştırmaya yetkilidirler. 

MADDE 27. — Kanuna müstenit fevkalâde 
halterle 3634 »ayılı Kanunun tatbiki sırasında 
memleket savunması için veya müstacel haller
de ulaştırma işleri için lüzumu olacak gayrimen-
kulierin kamulaştırılmasına ait merasim sonra
dan tamamlanmak üzere vergiye matrah olan 
veya vergi kayıtlarındaki irada göre taayyün 
eeUn, kıymet kamulaştırma bedeli olarak sahip
leri namına banka veya mal sandığına yatırıla
rak gayrimenkullere el konulabilir. 

Bu kanun dairesinde sonradan tesbit edilen 
değer yatırılmış olandan fazla veya noksan ise 
farkı da ayrıca ödenir veya geri alınır. 

MADDE 28, -— Değer biçme komisyonu baş
kan ve üyelerinin, muamelesi bitirilen gayrimen
kul başına kamulaştırmayı yapan tüzel kişi ta-
.naîıitdan takdir edilecek ücretleri ile hakiki yol 
masrafları, tapu harçları ve saire gibi bu kanu
nun gerektirdiği diğer masraflar ilgili dairele
rince kamulaştırma tertibinden ve kamulaştır
ma birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şa
hıslar lehine yapılmışsa bu şahıslar tarafından 
ödenir. 

Muvakkat E. 

takyitler ortadan kalkar. Bundan sonra yapılan
larına değeri istimlâk bedelinin tâyininde nazara 
alınır. 

Mübadele suretiyle istimlâk 

MADDE 26. - - Mal sahibinin muvafakatiyle 
istimlâk bedeli yerine idarenin hususi emlâkin
den bu bedele kısmen veya tamamen tekabbül ede
cek miktarın temliki caizdir. 

Acele istimlâk 

MADDE 27. -— 3634 sayılı Kanunun tatbikin
de memleket savunması veya müstaceliyeti İcra 
Vekilleri Heyetince karar altına alman veya 
mahsus kanunlarla derpiş edilen fevkalâde hal
lerde lüzumlu olan gayrimenkullerin istimlâkine 
ait kanuni merasim (kıymet takdiri hariç) son
radan tamamlanmak üzere alâkalı idarenin tale
biyle mahkemece 7 gün içinde o gayrimenkulun 
11 nci maddenin ikinci fıkrasındaki esaslar dai
resinde tesbit edilecek değer pahası lehine istim
lâk yapılan idare tarafından mal sahibi namına 
millî bankaya ve bulunmıyan yerlerde mal san
dıklarına yatırılarak o gayrimenkule el konu
labilir. 

Bedelsiz istimal salâhiyeti 

"MADDE 28. — Millî Müdafaa inşaat ve te
sisatı için lüzum görülen, hakiki veya hükmi 
hususi şahısların tasarruf veya ruhsatname ile 
intifaları altında bulunmıyan kireç, taş ve kum 
ocaklarını hiçbir resim ve ücrete tâbi olmadan 
istimale Millî Müdafaa Vekâleti mezundur. 

Nafıa Vekâleti ile Devlet Demir ve Karayol
ları ve Devlet Su İşleri İdareleri de aynı sebep 
ve şartlarla demiryolu hattının veya Devlet yo
lunun veya su tesislerinin her- iki cihetinden 
beşer kilometre mesafe dâhilinde olan ve haki
ki veya hükmi hususi şahısların tasarruf ve 
ruhsatname ile intifaları altında bulunmıyan 
kireç, taş, kum ve maden kömürü ocaklarını 
hiçbir resim ve ücrete tâbi olmıyarak istimal 
edebilirler. 

(&, Sayısı ? 800) 
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MADDE 29. — Bu kanun dairesinde görev-
lehdirilen özel şahıslar, suç teşkil eden fiillerin
den dolayı aynı suçu işliyen memurlar gibi ce
zalandırılırlar. 

MADDE 30. — Maliye ve Bayındırlık . ba
kanlıklarınca, bu kanunun tatbik suretini gös
terir bir tüzük hazırlanır. 

Muvakkat E. 

Masrafların ödenmesi 

MADDE 29. — Takdiri Kıymet Komisyonu 
Reis ve azasının, muamelesi bitirilen beher gay
rimenkul başına istimlâki yapan idare tarafın
dan takdir edilecek ücretleriyle hakiki yol mas
rafları, tapu harçları ve saire gibi bu kanunun 
icabettirdiği masraflar idarece ödenir. 

Sonradan çıkarılacak kanunlar 

MADDE 30. — istimlâk mevzuu ile alâkalı 
hükümleri ihtiva edecek kanunlar bu kanuna ek 
olarak çıkarılır. 

Bir idareye ait gayrimenkulun diğer idareye 
verilmesi 

MADDE 31. — Âmme hükmi şahısları ve 
müesseselerine ait gayrimenkuller ile kaynak ve 
irtifak hakları bu idarelerden birine lüzumlu ol
duğu takdirde alâkadar âmme hükmi şahısları 
ile müesseseleri anlaşma yoliyle işi hallederler. 
Anlaşamadıkları takdirde ihtilâf Şûrayı Devletçe 
hakem sıfatı ile tetkik ve hallolunur. 

Bedele taallûk eden ihtilâflar mahallî mah
kemelerce karara bağlanır. 

Ceza hükümleri 

a) Vazifeli şahısların suçları 

MADDE 32. — Bu kanunda vazifelendirilen 
şahıslar, suç teşkil eden fiillerinden dolayı aynı 
suçu işliyen memurlar gibi cezalandırıbr. Şu 
kadar ki, bu şahısların cezalan iki misli olarak 
hükmolunur. 

b) Memnu muamele ve fiiller 

MADDE 33. — Aşağıda yazılı muamele ve 
fiiller memnudur : 

a) Takdiri kıymet komisyonu âzası ile ehli
vukufların kendilerine resmen takdir edilen üc
ret haricinde her hangi bir suretle menfaat te
min etmeleri; 

b) İstimlâk kararının tebliğinden sonra is
timlâk bedelinin veya gayrimenkulun başkasına 
devir ve ferağ veya temliki 

c) İstimlâk d&vası için vekil ile m£y*klöl 
arasında vekâlet ücretinin, müddeabihin nük-

(S . Sayısı : 300 ) 
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MADDE 31. — Bütün ek ve tadilleriyle 
1295 tarihli Umumi İstimlâk Kararnamesi, 
Millî Müdafaa ihtiyaçları için yapılacak is
timlakler hakkındaki 3887 sayıh Kanunun 
7 nci, Devlet Demiryolları istimlâkleri hak-

Muvakkat E 

tan (10 000) liradan aşağı olan hallerde avu
katlık ücret tarifesinde tâyin olunan asgari üc
retin üç mislinden, (10 000) lirayı tecavüz eden 
miktarı için de asgari hadden fazla olması; 

d) Artırılan bedele göre artıp eksilen ve
kâlet ücreti kararlaştırılması; 

e) Dâva masraflarının avukat veya dâva-
vekilleri veya onlar hesabına hareket edenler 
tarafından takabbül edlmesi; 

f) İstimlâk bedelinin artırılması hali der
piş edilerek bu miktarın veya bir kısmının nak
den veya sair suretlerle avukat veya.dâvave-
kili veya onlar hesabına hareket edenler tara
fından mal sahibine önceden ödenmesi;; 

g) Artırılan istimlâk bedelinin tamamının 
veya bir kısmının avukat veya dâvavekiü ve
ya onlar hesabına hareket edenlere aido]uçağı
nın kararlaştırılması; 

h) Yukarda yazılı bentlerde uıencdilen 
muamele ve fiillerin avukat veya dâvavekille-
rince bizzat veya bilvasıta mal sahibine teklif 
edilmesi veya bunlara tavassut olunması. 

c) Verilecek cezalar 

MADDE 34, — 33 ncü maddede yazılı mem-
nuiyetlerden biri hilâfına hareket edenler bir 
seneden aşağı olmamak üzere hapis ve (10 000) 
liradan (50 000) liraya kadar ağır para ceza-
siyle cezalandırılır. Avukat veya dâvavekille-
rinin mahkemece meslekten çıkarılmalarına da 
hükmolunur. 

d) Mal sahibinin istirdat hakkı 

MADDE, 35. — Mal sahiplerinin bu kanun
daki memnuiyetler hilâfına avukat veya dâva-
vekillerine veya bu kanuna göre vazifelendiri-
lenlere veya üçüncü şahıslara verdikleri para
ları veya temin ettikleri sair menfaatler karşı
lığını bir yıl içinde istirdada hakları vardır. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 36. — 1295 tarihli Umumi İstimlâk 
Kararnamesi, Millî Müdafaa ihtiyaçları için yapı
lacak istimlâkler hakkındaki 3887 ve Devlet De
miryolları istimlâkleri hakkındaki 929 ve Belediye 
istimlâkleri hakkındaki 3710 sayılı kanunlarla 
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kındaki 929 sayılı Kanunun 2 nci, Belediye 
istimlâkleri hakkındaki 3710 sayılı Kanunun 
2,3 (birinci fıkra); 4,5, ve 6 ncı maddeleri 
ayrık olmak üzere bu kanunlar; 831 sayılı 
Kanunun beşinci maddesi ile diğer kanunla-
n n bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

4785, 4753 ve 5618 sayılı kanunların hüküm-
leri mahfuzdur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce verilmiş olan kamu fay
dası ve kamulaştırma kararlan muteberdir. 
Ancak, henüz bütün idari safhaları« geçirmek 
suretiyle tekemmül etmemiş olan değer biçme 
işlemleri bu kanun dairesinde yeni baştan ya-
pıhr. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesi tarihinde, kamulaştırma değerine 
itirazen kaldırılan kanunlar dairesinde açıl
mış dâvalar, bu kanunun 6 ncı maddesinde 
yazılı esaslar göz önünde tutularak tetkik ve 
karara raptolunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinde, 
kaldırılan kanunlara göre itiraz ve dâva 
müddetlerinin henüz sona ermemiş bulunma
sı halinde, bu kanunda yazılı müddetler uy
gulanır. Şu kadarki, kaldırılan kanunlardaki 
müddetlerin daha uzun olması ve geçen fık
ranın uygulanması dolayisiyle dolmuş bulu
nan müddetler bu kanunun yürürlüğü tari
hinden itibaren bir defa daha işler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 929 sayılı Devlet 
Demiryyoları İstimlâk Kanununa dayanılarak 
kamulaştınrlmış ve henüz ferağı verilmemiş 
veya idare adına tescili yapılmamış olan gay-
rimenkullerin değerine karşı, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren 15 nci madde
de yazılı mdüdet içinde dâva açılabilir., İkin
ci geçici maddenin birinci fıkrası bu dâva
lar hakkında da uygulanır. 

Muvakkat E. 
bu kararname ve kanunların ek ve tadilleri, 
3908 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü, 4623 sayılı Ka« 
nunun 18 nci maddeleri ile 831 sayılı Kanunun 
3 ve 6 ncı maddeleri ve 442 sayılı Köy Kanunu 
ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hüküm
leri kaldırılmıştır. 

4785, 4753, 5618, 6538, 6541, 6746 ve 6683 sa
yılı kanunların hükümleri mahfuzdur. 

•. MADDE 37. — Mahsus kanunların da bu 
kanun ile kaldırılan kanunlara atfedilen istim
lâk muameleleri bu kanun hükümlerine tâbidir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu, kanunun 
meriyete girmesinden önce verilmiş olan mena-
fii umumiye ve istimlâk kararları muteberdir. 
Ancak, henüz idarece kıymet takdir edilmemiş 
olan işlerde kıymet takdiri muamelesiyle müta-
akıp muameleler bu kanun hükümleri dairesin-
de yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte henüz karara bağlan
mamış olan bedel dâvaları 15 nci maddede ya
zılı esaslar dairesinde tetkik edilerek karara 
bağlanır. 

MUVAKKAT MADDg 3. — Bu kanunun 
meriyetinden önce bu kanunla kaldırılan kanun
lara tevfikan cereyana başlamış olan dâva müd
detleri o kanunlara göre hesaplanır. Ancak; bu 
müddetler daha uzun olsa dahi bu kanunun me
riyetinden itibaren bu kanunda yazılı müddet
lerin cereyanı ile sona erer. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 929 saydı Dev
let Demiryolları İstimlâk Kanununa dayanarak 
istimlâk edilmiş ve henü* idare adına tescili ya
pılmamış olan gayrimenkullerin bedeline karşı 
bu kanunun meriyetinden itibaren 30 gün için
de dâva açılabilir; dâva bu kanunda yazılı esas
lar dâhilinde tetkik olunur. 

(6. Sayı» j 300) 
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MADDE 32. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 33. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

MUlî Savunma Bakam 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakam 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

B. Nçısuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
işletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

Muvakkat E. 

MUVAKKAT MADDİ £. -«r Bu kamumja 
maiyetinden evvelki 0n yıl içinde iştiml|sk edil
miş olan gay^imenkul^r halanda dahi bu ka
nunun 22, 23 ve 24 nsü maddeleri hükümleri 
tatbik olunabilir, Ancak, mal sahibinin iade ede
ceği bedel bu kanunun 11 nei maddesinde yazılı 
komisyon tarafından iade tarihindeki rayiç ^ze
rinden takdir olunur. Bu gibi gayrimenkuller 
hakkında 23 ncü maddenin birinci fıkrasında ya
zılı on senelik müddet bu kanunun meriyetinden 
itibaren hesaplanır. Bu kanunun meriyet tari
hinden evvelki on yıllık müddet istimlâk mua
melesinin tekemmül ederek istimlâk bedelinin 
gayrimenkul sahibine ödendiği veya bunlar na
mına bankaya veya malsandığma yatırıldığı ta
rihten başlar. Bu muamelelerin tekemmülünden 
itibaren on bir sene geçmiş ise gayrimenkul hiç
bir sebeple iade olunamaz. 

MADDE 38. — Bu kanun neşri tarihinden 
bir ay sonra meriyete girer. 

MADDE 39. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

*m?~* 
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Devre : X 
ÎStima: 2 S. SAYISI : 

1956 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A / 1 ve D 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe Encümeni mazoatası (1 /478) 

T. C. 
Başvekâlet , 11. VI. 1956 

Kanunlar-ve Kararlar 
Tetkik Dairesi » 

Sayı: 71 - 377/991 ^ ' • , ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine ; 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye (Kanununa bağlı (A/l) ve (D) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Ve
killeri Heyetince 5 . VI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve 
Hisikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. • 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizde yapılmakta olan kadastro işlerinin fotogrametrik metotlar dâhilinde yapıl
masının takarrür eylemesi üzerine bu mevzuda lüzumla tayyare ile diğer fennî aletler mubayaa 
edilmiş ve uçuş ekibi için gerekli kadrolar, kısmen Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teş
kilât Kanununda yapılan tadilâtla ve kısmen de geçici hizmetler tertibinden E cetveline dâhil 
olmak üzere temin edilmiş bulunmakta ise de E cetveli" kadrolarında istihdam olunan elemanların 
emekli hakkından istifade edememekte olmalarından dolayı fotogrametri işlerinde ihtisas sahibi 

"olan bunların devamlı olarak çalışmaları sağl anamamakta, ve işin mahiyeti hususi bir bilgiye 
mütevakkıf olmasmdan ötürü de yerlerinin doldurulmasına imkâjı bulunamamakta ve binnetice 
bu yüzden kadastro işleri sekteye uğramaktadır. • * 

Kadastro işlerimizin matlup süratte yürütülmesinin temini için bu mahzurun giderilmesine 
katî zaruret hâsıl olduğundan E cetvellerindeki kadrolarda geçici hizmetli olarak istihdam edil
mekte olan ve uçuş ekibine dâhil bulunan' hizmetlilerin kadrolarının (D.) cetveline nakilleri sure
tiyle emeklilik hakkından müstefidolmalarını tçmin ve böylece idareye bağlanmalarını sağlamak 
maksadiyle işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/478 
Karar'No. 148 

Yüksek 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı A/ l ve D işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması, hakkında Maliye Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise t'akdimi İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 11 . VI . 
1956 tarihli ve 71/377 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanun lâyihası encümenimize havale edil
miş olmakla Maliye Vekâleti mümessili ve Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürü hazır oldukları-hal-
de tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanutı şevkini mucip sebepler; gerekçede 
izah edildiği üzere Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünün fotogrametrik metotla kadastro 
işlerini bir an evvel ikmal etmek için gerekli 
tayyare ve fennî aletleri mubayaa ettiği, kadro
larını kısmen tamamladığı, ancak (E) cetveli 
kadrolarında istihdam edilen personelin emekli 
hakkından istifade edememeleri yüzünden vazi
feden ayrılmaları neticesi hizmetin aksadığı, ih
tisas sahibi olan bu personelin devamlı olarak 
çalışmalarının sağlanamadığı ve hizmetin mahi
yeti hususi bir bilgiye mütevakkıf olmasından 
dolayı yerlerinin doldurulmasına imkân buluna
madığı cihetle bu mahzurların giderilmejr için 
uçuş ekibine dâhil (E) cetvelindeki kadroların 
(D) cetveline nakillerinin zaruri olduğu esasına 
istinadetmektedir. 
* Lâyiha üzerinde encümenühizde yapılan mü-

(S. Sayısı 

M . VIII , 1956 

Reisiiğe 

zakerelerde memleketin en mühim dâvalarından 
biri olan kadastro işinin bir an evvel ikmali için 
icabeden tedabirin ittihazı ve buna mütaallik 
olarak hazırlanmış olan kanun lâyihası yerinde 
mütalâa edilerek maddelerin görüşülmesine ge
çilmiş ve lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri 
hükümetin teklifi veçhile aynen ve üçüncü me
riyet maddesi tadilen ve dördüncü maddesi ile 
birinci ve ikinci maddeye merbut cetveller Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. "^ 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine --* 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

» Reis 
Balıkesir 
H. tmre 
Afyon K. 

M. A. Ülgen 
Çanakkale 
F. R. Zorlu 
Erzurum 
Ş. Erker 
îzmir • 

A. Aker 
Muş 

§. Çağlayan 
Tokad 

Ö. Sunar 

Bu Mazbata M. 
Zonguldak 

Kâtip 
Balıkesir 

S. Ataman M. H. Timurtaş 
Antalya 
A. Tokuş 

Çankırı 
T. Uygur 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Konya 

M. Bagnaçık 
Ordu 

S. tşbakan 
Trabzon 
t. Şener 

Aydın 
Z. Vray 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İstanbul 
M. Sarol 
Konya 

R. B{rand 
Siird 

B. Erden 
Yozgad 

D. Akbel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye "Kanununa 
bağlı (A/l) ve (D) işaretli cetvellerde değişik

lik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
21 175 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1956 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kısmına ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri 1 Tem
muz 1956 tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

5 . VI . 1956 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
ve Maarif V. V. 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 

İkt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. ffüsman 

Münakalât Vekili 
A. DvmArer 

İstemeler Vekili 
v Sf. Ağaoğhı 

Devlet Vekili 
M. Cemü Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
iE. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 

Nafıa Vekili 
31. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

Mümtaz Tarkan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1956 m>AÎ yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/1) ve (D) işaretli cetvellerde değişik

lik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. -— Hükümetin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin £ nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri 1 Eylül 
1950 tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

I 

( 8 . Beyim J W ) \ 



F. M. 

Hükümetin teklifine bağlı cetvelle)' 

[1] SAYILI CETVEL 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Tahsisatın Nev'i 

203' Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 

Düşülen Eklenen 

21 175 

21 175 

[2] SAYILI CETVEL 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

1 Başpilot 
Rasıt 
Başmakinist 
Makinist 

1 625 
1 550 
1 400 
1 350 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Lâyihaya ilişik (1) sayılı cetvel aynen kabul 

edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Lâyihaya ilişik (2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir, 

>ı>^»a •se-o 

( & Sayısı s 30T) 


