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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Anayasa Matlıkemesi asıl üye seçimi yapıldı, 
fhiçlbir aday yeter çoğunluk oyunu alamadı. Ka
ibul edilen ömertge gereğince seçimin gelecek 
'birleşime bırakılmıaısı kabul1 edildi. 

'Oüımuikııriye't Senatosu Amasya Üyıeısi Macit 
Zeren ve A. P. Cuımihuriiyet Senatosu Grupu 
Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 180 
nci miaddesi gereğince hazırlanan Anayasa ve 
Adalet Komisyonu mütalâası üzerindeki görüş-
nıeler, Komisyonun ha>zır bulunmaması sebe
biyle gelecek birleşime 'barakıldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymıanlığmın 
Mart 1964, Nisan 1964, Mayıs 1964 aylarına ait 
hesapları hakkınlda C. Senatosu Hesaplarını İn-» 
ice'leme Komisyonu raporu kaibul olundu. 

1964 yılı Bütçe Kainim un a bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve 

1964 yılı Bütçe Kanun una bağlı (A/3) işa-
reitli cetvelde değişiklik yapıllmaısı ve Hazinece 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasında aıçtırılan tev
diat heîsapılarından yapılan hareaımaların tasfi
yesi hakkındaki kanun t asanla IM. görüşüldü ve 
lisanların kanuınlaışımalan kaibul -edildi. 

44 Tamumuz 1.964 Sak günü saat 15 te topta
nı1] inak üzere Birleşiınc son verildi. 

Başkan Kâtip 
B>aışkanvekili Zonguldak 
Hazım Dağlı Tarık Remzi Saltan 

Kâtip 
Niğde 

Kukret Baykan 

SORULAR 

Sözlü sorular 

Cnmlhuriyet Senatosu Ankaraı Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın, kitapların nakline dair 
sözlü sıoru önergesi, Ulaştırnıa Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/272) 
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•2. — Cıımıhuriyeit Seaıaitlosu Eslkiişelhir Üyesi 
Ömer Ucuzların, 1964 senesi baısat mevsiminde 
dair sözlü soru önengesi, Ticaret Balkanli'ğınai 
[gönderilımiştir. (6/273) 

3. — Cuım/huıuyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuızail'm, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar mü&taih'sılı arasında akdedilen 
mukaveleye dair sözlü sora öneııgesi, Sanayi 
ibakaıilığma gönderilaniış'tİT. (6/274) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — T . C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 

bir madde eklenmesine dair' kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolıınan metni (M. Meclisi 
2/221, C. Senatosu 2/136) (Malî ve İktisadi iş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. —• 5134 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since reddolıınan metni (M. Meclisi 2/147, C. Se
natosu 2/137) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 

3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun geçici 14 ncü maddesine 
(ç) fıkrası eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni (M. Meclisi 
2/335, C. Senatosu 2/138) (Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

4. __ 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 ııci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince red
dolunan metni (M. Meclisi 2/262, C. Senatosu 
2/139) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plfm 
komisyonlarına) 

5. — Markalar Kanunu hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 2/160, 2/297, C. Senatosu 2/140) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarına) 

6. —-4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 sa
yılı kanunlarla değişik birinci maddesinin (O) 
ve (D) fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolıınan 
metni (M. Meclisi 2/328, C. Senatosu 2/141) 
(Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

Tezkereler 
7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Tekin A rıhımın'un yasama dokunulmazlığı 

hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/326) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

8. —Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/327) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
9. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/653, C. Senatosu 1/424) (S. Sayısı :474) 

10. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/705, C. Senatosu 1/428) (S. Sayısı : 
475) 

11. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu (M. 
.Meclisi: 2/629, C. Senatosu 2/127) (S. Sayısı : 
476) 

12. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı 
Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve Sosyal İşler komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/628; C. Senatosu 2/132) (S. Sa
yısı : 477) 

13. — Ödemişli Ahmetoğlu Ali Orhan İlk-
kurş.un'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve C. Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/573, C. Senatosu 
1/402) (S. Sayısı : 478) 

14. — Yurt dışında çalışan işçilere konut ve 
küçük sanat kredisi açılması ve ödünç para ve-
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rilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (3.1. Meclisi 
1/699; C. Senatosu 1/427) (S. Sayısı : 479) 

15. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çe

şitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri 
hakkındaki kanım tasarısının Millet Meclisin
ce kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/007, C. Senatosu 
.1/428, (S. Sayısı : 480) 

«> «M» 

BÎRİNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana) Kudret Bayhaıı (Niğde) 

BAŞKAN — Nisap vardır, birleşimi açıyo
rum. (Var mı sesleri) Bir iddia varsa yoklama 
yaparız (Var sesleri) Yok diye bir ses geldi de. 
Mademki yok diyorlar, yoklama yapacağız. 

(Var sesleri) Biz burada sayıyoruz ve neticede 
nisap vardır diyoruz; arkadaşlar oturdukları 
yerden nisap yok diyorlar. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanın; Müşterek Başkanlık divanları 
ile partiler grup başkanlık•}'arının, eldeki müsta
cel işlerin bitmesi ve Cumhuriyet Senatosunun 
yüksek tasviplerine iktiran etmesi şartiyle 18 
Temmuz 1964 gününden itibaren 1 Kasım 1964 
tarihine kadar tatil yapılmasını kararlaştırıldığı
na; bu sebeple üyelerin çoğunluğu muhafazaya 
gayret etmelerinin rica olunduğuna dair sunuşu. 

BAŞKAN — Müzakerelere başlamadan ev
vel bir noktayı arz edeyim, Millet Meclisi ve Se
nato başkanları partilerin Grup başkanları ile 
yaptıkları müşterek bir toplantıda, Senatör ve 
Milletvekillerinin seçmenleri ile temas etmek, 
memleket ahvalini tetkik etmek üzere seyahate 
çıkmaları muvafık görülmüştür, tabiatiyle tak
dirinize ve tasvibinize iktiran etmek şartiyle 
ayın 18 inden itibaren böyle bir tatile gidilmesi 
de - Kasıma kadar - derpiş edilmiş, ancak bir ka
yıtla mukayyedolmak üzere. O da elde bulunan 
son derece müstacel ve memleketin ehemmiyetle 
beklediği birkaç kanunun çıkması şartiyle. Bu 
kanunların çıkması da arkadaşların devam et
mesi ve nisabı temin eylemeleri ve bu suretle o 

güne kadar, 17 Temmuz tarihine kadar bu ka
nunların çıkmasını sağlamaları lâzımdır. Bu 
noktayı yüksek takdirinize arz ediyorum. 

Meselâ Tapulama Kanunu var. Kıbrıs'daki 
birliğimize tahsisat verilmesi hakkındaki kanun 
var. (Bir günde İcra ve İflâs Kanunu çıkarılır 
mı! sesleri.) Nihayet ben arz ediyorum, müsta
cel olan kanunları Heyeti Celileniz «Bu kanun 
kalabilir» diye karar verirse mesele yoktur. 

2, — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Ferit Alpiskendere dönüşüne ka
dar, 'Devlet Bakam Malik Yolcu/in vekillik etme
sine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/313) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır

ma Bakanı Ferit Alpiskender'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Malik Yolaç'ın Vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cemal Gürsel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

3. — Türkiye, Büyük Millet Meclisine mensup 
sekiz kişilik bir heyetin Kasım ayı içinde Pakis
tan'ı .ziyaret edeceklerine dair Başkanlık Divanı 
tezkeresi. 

BAŞKAN Tezkere okunacaktır. 

Genel Kurula 
Türkiye Büyük Millet Meclisine mensup se

kiz kişilik bir Parlâmento heyetinin, Pakistan'ı 
ziyaretleri maksadiyle vâki davetin kabul edil
diği ve davete Kasım Ti.)04 ayı içinde icabet edi
leceği uygun ınütalâa edilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize -ve tasviplerinize arz 
ederim. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

BAŞKAN — Bu husus zaten evvelce arz edil
mişti, şimdi sarahatle tebeyyün etmiş bulunmak
tadır. Saym Senato Başkanı Enver Aka'ııın baş
kanlığında bir heyet Kasım ayı içinde Pakistan'ı 
ziyarete gidecektir. Bilgi edinilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut kanun tasarı ve teklifle

rinin diğer işlerden önce görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Y. 
Kâzım Yurdakul 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kanunların diğer konulardan evvel müzakere
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bir takrir daha var, okutuyorum. 

4. — Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun, 
Bozcaada ı\& İmroz nahiyeler inin mahallî ida
releri hakkındaki 1151 sayılı Kanunim 14 cü 
maddesinin yürürlükten keddırılması hakkında
ki 5713 saydı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
yeniden yürürlüğe konmasına dair kanun tekli
finin, havale olunduğu komisyonlardan üçer 
üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
imroz ve Bozcaada mahallî idaresi ile ilgili 

1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine ait halen 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonuna 
havale edilen Kanunun önemine ve müstaceliye
tine binaen. Senato Dışişleri, İçişleri ve Millî 
Eğitim komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
müteşekkil Geçici bir Komisyona havale buyu-
rul.masım arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
K âmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Bu kanunun Geçici bir Kondis
yonda, teklif edildiği veçhile tetkikini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, bir çok teklifler vardır. Gündem
de henüz meveudolmıyan kanunların hemen 
müzakeresi istenmektedir. Tabiatiyle evvelâ 
gündemdeki kanun1 arı ün plâna alacağız, 'bitin
ce onların da müzakeresine haşlıyacağız. Yalnız 
işin son derece ehemmiyetine binaen şu takriri 
okutuyorum efendi m. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askeriî 
Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çe
şitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen, metni ve (Jumhııriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve. Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/607; C. Senatosu 1/123) 
(S. Sayısı: 480) (1) 

(1) 480 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (480) sıra sayılı ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sakarya 

Kâzım Yurdakul 

«Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği 
mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih-
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C. Senatosu B : 86 14 . 7 . 1964 O : 1 
kakları ve 'Birliğin başka giderleri hakkındaki 
kanun tasarısı.» 

BAŞKAN — Bu kanunun gündeme alına
rak diğer kanunlara tercihan müzakeresi teklif 
edilmektedir. Evvelâ gündeme alınması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir 

Tercihan müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İhtisas Komisyonu raporunu okutuyorum, 
efendim. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 
Esas No. : 1/423 
Karar No. : 29 

1 . 7 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 26 . 6 . 1964 tarihli 114 ncü 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kafoul edilen, Kılbrıs'a gönderilecek 
Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve üc
retleriyle çeşitli istihkakları ve Birliğin başka 
giderleri hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Hü
kümet temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonu
muzda tetkik ve 'müzakere edildi. 

Tasarınım gerekçesinde tafsilen izahı yapılan 
hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş 
ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Büt
çe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve
rilmiştir. 

Başkan Başkan V. 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

F. Özdilek N. Özdeniz 
Sözcü Kâtip 

Ankara Denizli 
M. Ülıısoy M. E. Durul 

İmzada bulunamadı. 
Nevşehir Sivas 

İ. Ş. Atasagun H. Söylemezoğlu 
Zonguldak 

T. İnci 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 

mı? Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE J. — Kıbrıs'a gönderilen Türk As
kerî Birliği aylıklı personelinin aylıklarından 
emekli keseneği, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
aidatı, Gelir Vergisi ve tasarruf bonosu gibi 
kanuni kesintiler düşüklükten sonra artığı, 
her rütbeye göre andlaşmasmda belirtilen ve 
ilişik cetvelde sterling olarak gösterilen mikta
ra tekabül eden Türk Lirası karşılıkları seviyesi
ne çıkarılır ve toplamı hiçbir kesintiye tabi tu
tulmaksızın transfer edilir. 

Birliğin yiyecek, giyecek, yakacak, donatını 
ve tedavi gibi sair her çeşit giderlerinin tutarı 
ve -satın alın a işlerinin şekil ve ödeme tarzları ve 
birlikte istihdam edilmek üzere mahallen temin 
edilecek sivil personele verilecek ücretler Mil
lî Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte 
tesıbit olunarak Bakanlar Kurulunun onanıma 
sunulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mi: Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince ya
pılacak giderleri karşılamak üzere Birlik Komu
tanı emrine Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek 
miktarda kredi açtırılır veya avans verilir. 

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

MADDE 3. — 18 Temmuz 1960 tarihli ve 29 
sayılı (Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli 
istihkakları ve Birliğin sair masrafları hakkın
daki Kanun) yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

GEÇİCİ MADDE — 29 sayılı Kanun gere
ğince Kıbrıs'taki Türk Askerî Birliğine mensup 
personelin aylıkları hakkında alınmış J2.8.1960 
gün ve 5/227 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesine ekli (1) sayılı cetvele göre 1961 ve 1962 
malî yılları içinde gerçekleştirilerek, transfer 
edilmek suretiyle birlik .mensuplarına fiilen ya
pılan ödemelerle bu ödemeler üzerinden aynı 
dönem içinde 1960 malî yılında cari vergi mev
zuatına göre yapılmış bulunan vergi ve tasarruf 
bonosu kesintileri, aynen kabul olunur. 

— 436 



C. Senatosu B : 86 14 . 7 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyon? 

Yok. Maddeyi kaimi edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanını yaymn tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etki 
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kamınım tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Etendim, gündemde bulunmıyan ve takat 
gelen kâğıtlar arasında bulunan Ibirçok kanun
lar hakkında bakanlar tarafından ve senatörler 
tarafından tereilıan ve ivedilikle müzakere tek
lif edilmektedir. Aynı zamanda Tapulama Ka
nunu da gündemdedir. Onun da tereilıan müza
keresi teklif edilmekte olduğuna göre evvelâ 
gündemdekinin. müzakeresine geçmemiz zaru
ridir. O bittikten sonra da diğerlerini takdirle
rinize arz edeceğim. 

Mamafih reyinize arz edeceğim.. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANİ FERLD MELEN (Van) 
—• Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar. Tapu
lama Kanununun, zannediyorum, ki, müzakere
si Yüksek Heyetinizi biraz işgal edecek bir 
mevzuudur. Halbuki ondan sonra bütçede ya
pılacak değişiklikler vardır ki, bunlarda da çok 
müstacel, Devlete ait masraflar vardır. Bunlar 
bugün müzakere edilemezse Millet Meclisine ye-
tişmiyeceklerdir. Bunun dışında bir de yurt dı
şında bulunan işçilerimize taallûk eden ve he
men yürürlüğe girmesi lâzımgelen mühim bir 
kanun daha vardır. Lütuf buyurulıırsa, bu 
müzakereleri zaman alacak olan kanunlar ye
rine, diğerlerine tereilıan Yüksek Senato bun
ları müzakere ve kabul ederse hakikaten yerin
de olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Tapulama Ka
nununun müzakeresi uzun sürer, diğerleri geri 
kalır, buyuruyorlar ve tereilıan diğerlerinin mü
zakeresini teklif etmektedirler. 

Tapulama Kanununun müzakeresinin bu ka
nunlardan sonraya bırakılması hususundaki bu 
teklifi oylarınıza sunuyorum. O halde, hu ka

nunların yani gelen kâğıtlar arasındaki ka
nunların, gündeme alınmasını reyinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tapulama Kanununa tereilıan bunların 
müzakeresi teklif edilmektelir. Efendim mü
saade buyurun sizi tenvir etmek için daha et
raflıca izah. edeyim. Birisi gelen kâğıtlar ara
sında bulunan ve «Yurt dışında çalışan işçile
re konut ve küçük sanat kredisi açılması hak
kındadır. İkincisi ise «15 Temmuz 1963 tarih
li ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi hakkındaki» 
kanundur. Bunlar kısa kanunlardır. Eğer ten
sip buyurursanız bu şekilde müzakere edilsin. 
Takdir sizlerindir. Ondan sonra efendim, Öde
miş'ten Ahmet oğlu Ali Orhon llkbaşa vatani 
hizmet tertibinden maaş verilmesi hakkında. 

Bir de aktarmalar vardır. Bunlara tereilıan 
müzakeresini, yani Tapulama Kanununun geri 
bırakılması ve bunlardan sonra müzakeresi tek 
lif edilmektedir. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 27 oya karşı 57 oy ile 
diğer kanunların müzakeresine tercih edilmiştir 
efendim. 

önce aktarmadan başlıyoruz. Bütçe Encü
meni burada mı?.. (Burada sesleri) Maliye Ba
kanı da burada.. 

2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişildik yapılmasına dair kanuır tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/705; C. Senatosu 1/428) (S. Sayısı : 
475) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunmasını istiyen? 
Yok. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertiplerine 175 000 000 liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 60 000 000 

(1) 475 S. Sayılı, basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 
16.000 Çeşitli giderler 20 000 000 

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

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
34.000 Malî transferler 95 000 000 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni. 
Yok. Maddeyi eetvelleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
na ait İktisadi Transferler kısmında yeniden 
acılan 33.130 ncu «Yurt dışında çalışan işçilere 
konut ve küçük» sanat kredisi açılması ve ödüne 
para verilmesi hakkındaki kanun gereğince işçi 
döviz hesapları için Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi
ne ödenecek faiz ve kredi karşılığı (ödenek yet
mediği takdirde üç. katına kadar artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir) maddesine olağanüs
tü ödenek olarak 10 000 000 lira konulmuştur. 

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

MADDE 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Uluslararası ilişkiler 
giderleri kesimine dâhil «Türk Kültür varlığı
nı tanıtma ve koruma giderleri» maddesine ait 
metnin 1 nci satırındaki 11 000 000 lira 
31 000 000 lira olarak değiştirilmiştir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütül'. 

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

Tasarının tümü acık oylarınıza arz edilecek
tir. 
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3. — Yurt dışında çalışan işçilere konut ve 

küçük sanat kredisi açılması ve ödünç para ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi: 
İ/699; C. Senatosu 1/427) (S. Sayısı : 479) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıya ismi çıkarılan (479) Sıra Sayılı ka
nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
Kars 

Mehmet Hazer 

«Yurt dışında çalışan işçilere konut ve kü
çük sanat kredisi açılması ve ödünç para veril
mesi Pik.» 

BAŞKAN — Gündeme alınması zaten Heye
ti Celilenizin kararma iktiran etmişti. 

Raporun okunmasını istiyen? Yok. 
Tümü üzerinde söz istiyen? Yok.. Maddelere 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 1. —- İş ve İşçi Bulma Kurumu ara
cılığı ile yabancı memleketlere çalışmaya giden 
işçilerin, hariçteki tasarruflarından Türkiye'de 
bulunan yakınlarına yapacakları yardımları ve 
bunlardan istiyenlerin yurda avdetlerinde konut 
ve küçük sanat işletmesi sahibi olmalarını teşvik 
maksadiyle Türkiye Emlâk Kredi ve Halk Ban
kası A. Ş. nezdinde (Hariçte çalışan işçiler 
için ikraz, konut ve küçük sanat işletmesi kre
disi fonu) adı altında bir fon tesis edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fonun kaynakları 

MADDE 2. — Fonun kaynakları şunlardır : 
a) Hariçte çalışan işçilerin gönderecekleri 

(1) 479 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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dövizlerin cari resmî kur üzerinden hesaplana
cak Türk Lirası tutarı; 

b) Bu kanunun yükliyeceği her çeşit malî 
külfetleri ve konut ve küçük sanat kredisi ta
leplerini karşılamak üzere Maliye Bakanlığı 
bütçesinde açılacak özel bir tertibe her yıl ye
teri kadar konulacak ödenek; 

c) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu ka
nuna göre açacağı konut kredisinden tahsil ede
ceği taksit ve faizler; 

ç) Türkiye Halk Bankası A. Ş. nin bu ka
mına göre açacağı küçük sanat kredilerinden 
tahsil edeceği taksit ve faizler; 

d) Fonda biriken paraların faizleri ve sair 
gelirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isi iyen? 
Buyurunuz Sayın Tunçkanat. 

G E Ç Î C Î K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü H A Y 
D A R TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — İkinci 
maddenin (D) fıkrasının sonundaki (İ) harfi 
kalkacak. İkinci maddenin (D) fıkrasının sonu; 
«fonda biriktirilen paranın faizleri v. s. gelirler» 
olacak. 

BAŞKAN — Bu maddeyi tashihi suretiyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkraz hesabı 
MADDE 3. — Hariçte çalışan işçilerden ik

raz hesabı açtırmak istiyenlerin fona göndere
cekleri paralar bankaca 3 yıl vadeli olarak bu 
hesaba nakledilir ve bu hesaptaki paralara va
deli mevduata verilen en yüksek faiz nisbetin
den az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca tes-
bit olunacak nisbet üzerinden faiz verilir ve bu 
faizler 3 yıl vâdeye göre peşin olarak tahakkuk 
ettirilerek ilgililerin hesabına alacak kaydedilir. 

İşçilere diledikleri takdirde ikraz hesapların
daki mevcut miktar ve vâdeleri geçmemek üze
re, bankaca faizsiz olarak ödünç para verilir. 
Vâdelerinde ödenmiyen paralar ilgilinin ikraz 
hesabından mahsup yapılmak suretiyle borçlu 
hesap kapatılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Konut ve küçük sanat kredileri hesapları 

MADDE 4. — A) Hariçte çalışan işçiler
den konut kredisi almak istiyenlerin fona gön-

14 . 7 . 1964 O : 1 
derecekieri paralar, bankaca, (Konut kredisi 
hesabı) na nakledilir ve bu paralara vadeli mev
duata tatbik olunan en yüksek nisbet üzerinden 
faiz yürütülür. 

Konut kredisi hesabında döviz karşılığında 
Türk parası birikmiş olan işçilere Türkiye Em
lâk Kredi Bankasının cari usulleri dairesinde 
40 bin liradan fazla olmamak ve halk tipi konut 
inşa etmek üzere hesaplarındaki paranın 4 katı
na kadar birinci maddede tesis olunan fondan 
konut kredisi verilir. 

Konut kredisinden istifade etmek için işçinin 
yurda avdet ettiği tarihte konut kredisi 'hesa
bında en az 5 bin lira birikmiş bulunması şart
tır. 

Konut kredisinin vâdesi 20 (yirmi) yıl ve 
faizi yılda % 2 (yüzde iki) dir. Ana para ve 
faizler ikraz tarihinden itibaren 2 yıl sonra baş
lamak üzere aylık taksitler halinde bankaca tah
sil olunur. 

Bu kanuna göre her işçiye ancak bir defaya 
mahsus olmak üzere konut kredisi verilebilir. 
Bu kredilerle temin edilen 'konutların başkaları
na satış veya her hangi bir şekil ve suretle 
devri, borçlu hesabın taınamiyle tasfiyesine bağ
lıdır. 

B) Hariçte çalışan işçilerden küçük sanat 
kredisi almak istiyenlerin fona gönderecekleri 
paralar, bu bankaca (Küçük sanat kredisi he
sabı) na nakledilir ve İm paralara vadeli mev
duat tatbik olunan en yüksek nisbet üzerinden 
faiz yürütülür. 

«Küçük sanat kredisi hesabına, döviz karşı
lığında Türk parası birikmiş olan işçilere Tür
kiye Halk Bankası A. Ş. nin cari usulleri da
iresinde birikmiş paralarının 3 ilâ 5 misline 
kadar küçük sanat kredisi açılır. Ancak bu 
miktar 25 bin lirayı geçemez.» 

Bu krediden istifade etmek için işçinin yur
da avdet ettiği tarihte küçük sanat kredisi he
sabında 5 bin lira birikmiş olması şarttır. Bu 
kredinin vâdesi 5 yıl ve faizi yılda % 7,5 dur. 

Ana para ve faizleri ikraz tarihinden itiba
ren bir yıl sonra başlamak üzere yıllık taksit
lerle ödenir. 

Bu kanuna göre her işçiye ancak bir defaya 
mahsus olmak üzere küçük sanat kredisi verile
bilir. 
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(!) Yurda dönüşlerinde bu maddede yazılı 

hesaplarında döviz karşılığı asgari 5 bin lirası 
bulunnııyan işçilerle., kredi almaktan vazgeçen
lerin hesaplarındaki in öven t paraları hakkında 
üçüncü madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen. 
Buyurun Sayın Ürgüplü. 

SU AD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar, bu dışarda çalışan 
işçilerimizin biriktirdikleri paraların yine kendile
rine faydalı bir mevzuda yurda avdet etmesi ve 
burada kullanılması bakımından hazırlanmış bu 
kanun, ümidediyorıız ki, hakikaten müspet bir ne
tice verip fukara işçileri meskene kavuşturacak!ir. 
Bu madde de işçilere faiz ve kredi mevzuunda 
büyük imkânlar sağlamıştır. Yalnız bütün bun
la r, dikkat buyurülursa bir madde ile bir lıusııs 
ile mukayyettir. O da dışarıdaki paranın Tür
kiye'ye getirilip Merkez Bankasına transfer 
(M I ilmesi kaydiylo mukayyettir. 

Avrupa'da son yapılan tetkikler şunu göster
mektedir ve bu tetkiklerin en uzunu 1 Temmuz 
tarihli London Times gazetesinde uzun ve ciddî 
bir tetkika tabi tutulmuş ve «Avrupa'nın ilk de
fa, Türkler tarafından istilâsı» başlığı altında 
bugün Almanya'da yalnız 55 bin işçi ve gelecek 
senelerde bu miktarın 100 bin işçiye ulaşacağı 
hesaplanmıştır. Bu yazının sosyal cephelerini bir 
tarafa bırakırsak malî cephesi nazarıdikkatimi-
zi celbedecek bir hususiyet arz eder. Yazı, tet
kiklerine göre, yaptığı tetkiklere göre işçilerin 
tasarruflarının asgari, yılda yalnız Almanya'da 
bin mark olduğu hesaplanmaktadır. Binaena
leyh o zaman 55 bin işçinin tasarrufu ki, İm, se
nede tam olarak 55 nıi^on marklık bir döviz 
teraldimü oluyor. Yazı devam ederek diyor ki, 
bugün Almanya 'da. karaborsacılar türeni iştir. 
Ve bunlar Almanya'daki işçilerin, Türk işçile
rinin tasarruf ettikleri paraların, dövizlerini el
lerinden almakta ve buna mukabil yüksek rayiç
le Türk parasını Türkiye'doki ailelerine ve ken
di gösterdikleri insanlara, ödem ektedir. 

Birinci yol diyor, bu 3̂ 01da devam edİ3ror. Fa
kat bunun bir de ikinci safhası vardır diyorlar. 
O da şu: Almanya'da dövizi toplayınca Türkiye'
den Avrupa'ya döviz kaçırmak isteyip de Av
rupa'da döviz istihsal etmek i s ti 3*0 n insanlara 
dahi Türk işçilerinden aldıkları dövizleri arz 
ederek bu 3rolda bir karaborsacılık yapmakta

dırlar. Bugün 55 milyon mark dİ37e hesaplanan 
miktarın Belçika ve diğer memleketler ilâve edi
lirse daha büyük olacağı muhakkaktır. Fakat 
3rai'in işçi hareketinin 100 000 i kolaylıkla aşaca
ğını söyliyerek 1965 senesinde 120 000 diye 
talimin ediyor, ecnebi mütehassıslar. Binaena
leyh, bu vaziyette ikinci madde do zaten resmî 
kur üzerinden demiştir. 

Sayın Maliye Bakanlığı başka türlü demesi 
de güçtür. Fakat acaba başka bir formül bulu
namaz mı"? Baskül bir formül üzerinde JVTaliyo 
Bakanlığının çok kıymetli erkân T e mütehassıs
ları çalışmış değiller midir; Bunu merak edi
yorum. Meselâ gene, bu neşriyatlardan öğrendi
ğimiz şudur: Mesken kredisinin temininde, eğer 
orada biriken ecnebi döviz, mesken inşaatiylo 
meşgul olan bir ecnebi firınayla bu yolda bir 
anlaşma yapılırsa, dövizler, karaborsacıların eli
ne düşmeden memlekete gayet kıymetli malzeme 
inşaat malzemesi olarak intikal edebilir ve dö
vizden de hayli istifade edilebilir, derler. 

İkinci husus; bu kredinin yanında bu birikti
rilen faizlerin (paraların) bir kısmını bu kredi
de kullanmak mümkündür. Fakat, bunun ya
nında başka sahalarda meselâ, turizm sahasında 
da kullanmak ve işçilerin bu şekilde kuracakları 
tesislere ortak olmaları ve bunlardan faydalan
maları da mümkündür, denir. 

Velhasıl, hangi cephesini ele alırsak alalım, 
düşünülecek şey, bir işçinin bu maddeden isti
fade etmek için parasını gönderip gönderiniyc-
ceğidir. Bunları cazip hale getirmeyi düşünmek 
•mc'obui'iyetindcjdz. Bugün dokuz lira üzerinden 
bir doları veyahut iki küsur lira üzerinden bir 
markı işçi orada üç. lira, 280 kuruş, hattâ on 
kuruş, yirmi kuruşluk bir fark bulsa dahi bunu 
günderm03rip oradaki karaborsacılara verir. NVş-
ri\Tat.ta da görmüşsüniizdür ki; birçok insanlar 
l)iı hususta bürolar açmışlardır, Gazetelere ilân 
vermişlerdir. 

Ve işçiler bu bürolara gidip paralarını kap
tırmaktadırlar. Bu hususta Sayın Mali\re Ba
kanının bizi tenvir edeceğinden eminim. Hür
met lor ederini. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı buyurunuz. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Ürgüplümün beyan
ları bendenize 1962 senesinde, 1962 bütçesinin 
müzakeresi sırasında, burada yapılan bir ko-
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iıuşmayı hatırlattı. Frankfurt'taki inci vatan
daşlarımızdan Ibu sııada bir mektup almıştım. 
Mektubu burada; Yüce. Senatonun huzurunda 
okuyarak zamanın Ticaret ve Maliye bakanla
rına tevdi ettik. Bu mektupta şöyle diyordu va
tandaş; burada gurbeti bekliyerek, ayda f» - ö 
kuruş para tasarruf edelim diye çabalıyoruz. 
Fakat bu tasarruf, resmî kurun düşüklüğü bâzı 
işçi arkadaşları bunu. daha iyi değerlendirmek 
çabasına götürüyor. Daha iyi değerlendirmek 
için de teyp götürmek, araba götürmek müm
kün olursa traktör götürmek gibi denemelere 
teşvik ediliyorlar. O arada bunları yaparım di
ye para biriktirirken, affınıza sığınarak ay
nen söylüyorum; sarışın bir Alman dilberine 
rasgeliyor, dövizimizi israf etmek zorunda kalı
yoruz. Ve bir kısmımız burada dövizimizi har
cıyoruz. Bu mümkün değil midirki, işçi ailele
ri için Maliye Vekaletimiz daha yüksek bir kur 
tatbik etse de elimize geçeni hemencecik yur
da göndermek çabasına düssek. O zaman niha
yet işçi aileleri için. Hazinece yapılan bir süb
vansiyon ve saire gibi telâkki edilebilir, bir for
mül bulunmalı demiştik ve mektubu da o zama
nın Muhterem Ticaret ve Maliye bakanlarına 
tevdi etmiştik. 

Simdi bugün geç de olsa mesken kredileri 
gibi cazip yollarla bizim değerlendiremediği
miz için Avrupa memleketlerine göndermek zo
runda kaldığımız iş gücümüzün hiç, olmazsa. 
âzami hasılasını yurda çekme yolunda bir dav
ranışın geç. de olsa başlamış olmasına memnun 
olmamak mümkün değildir. Ama, her halde daha 
cazip bâzı imkânlar düşünülebilir ve bunu ara
cılardan kurtarmak için bâzı tedbirler alına
bilir. Suat Hayri Ürgüplü Beyefendinin ifade 
buyurdukları aracılar işçinin peşinde, ona mu
sallattır. Dövizi ehven fiyatla koparacaktır. 
Onun kendisine göre resmî kurdan falan, bah
setmesi ve hattâ bâzı dolandırıcılık olayları bi
le vukubulmaktadır, işçi emeğinin karşılığını, 
yurdunda kendi ailesine veya bir bankaya ödi-
yecek diye inanacaktır. Bir Türk vatandaşı bul
dum diyecektir, üstelik adamın sözü sohbeti ye
rinde, kravatı var, yazıhanesi var, belki altın
da da bir otomobili vardır. Fukara işçi o ya
lan söylemez diyecektir ve o adama tevdi ede
cektir. O da bal gibi bunun üzerine yatacaktır. 
Bu şekilde olanları da duyuruyoruz ve çok da I 

vardır. Bizim Almanya'dan, Belçika'dan eşya 
getirtmek değil, asıl maksadımız. Teyp gelme
si, radyo gelmesi, otomobil gelmesi değil. Bi
zini asıl sıkıntımız dövizdendir. Biz, memleke
te olduğu gibi bu parayı aktarma çaresini dü
şündüğümüze göre beynelmilel muahedelerin 
imkânları ölçüsünde bir sübvansiyon kolaylığı 
ile işçiyi buna teşvik etmek yolu tutulmalı. Ve 
her hal ve kârda aradaki aracılardan kurtarmalı
dır. Ben bu kanun dolayısiyle yurdundan, yu
valarından, ocaklarından uzakta ve hasrete 
katlanarak, sıkıntılara, göğüs gererek memleke
tin bugünkü döviz sıkıntısı içinde ve memle
kete ayrıca geçimini sağlarken birçok hizmetler 
de yapmış olan yurt dışındaki işçi kardeşlerimi
zin de uyanık olacaklarına ve Hükümetin on
ların lehine alacağı tedbirleri değerlendirmek
te müessir olacaklarına inanmak, güvenmek is
terim. Kanunun, ayrıca bu vesile ile ifade ede
yim, kendilerine ve memlekete hayırlı olmasını 
temenni ederim. Fakat geç de olsa bu memle
kete çok faydalı olacaktır, zannediyorum. Yani 
küçük bir kur farkı ile Mazine neticede fazla 
bir sev olmıyacaktır. İşçi ve aileleri için bir 
sübvansiyon olur. Bu mesken kredisine mi yatı
rılacaktır, ailesine mi verecektir, ne olursa olsun 
memlekete döviz çekmek bakımından bunun 
çok faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ buyurunuz. Sa
yın Bakan eğer müsaade ederseniz bir hatip da
ha konuşsun. 

MALİYE BAKANI FERİT) MELEN (Van) 
— Hay hay. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler, Sayın Ürgüplü haki
katen çok önemli bir noktaya temas buyurdular. 
Bu kanunun istihdaf ettiği gaye çok olumlu bir 
gaye olmakla, beraber, bunun neticesi acaba ne 
yolda tezahür edecektir, bunu da dikkate alma
nın büyük ehemmiyeti olduğuna İlendeniz de ka
tılmaktayım. Yurt dışındaki işçilerin durumiylc 
şahsan, yakinen alâkadar olmuş, gerek çalıştıkları 
yerlerde, gerekse İkamet ettikleri yerlerde, ki ha
yat şartlarını tetkik etmiş bir üyeniz sıfatiyle bu 
meseleye eğilmenin ehemmiyetine bir kere daha, 
kendimi yakın hissediyorum. Bugünkü şartlar 
içinde, yani doların î) lira üzerinden hesabını 

441 



C. Senatosu B : 86 14 . 7 . 1964 O : 1 
yapmak suretiyle ve buradaki fonu hesaba katını 
yarak, işçilerin tasarruf ettikleri paraları her 
hangi bir şekilde bankalarımıza transfer etmek 
realist bir görüş değildir. Bunu işçiler yapmaya
caklardır. Ve yapmamaktadırlar da. Nitekim 
ailelerine dahi para gönderirken başka yollan se
çiyorlar ve komüsyoncularm türemesi de bu ba
kımdandır. Binaenaleyh Maliye Vekâletinin İm 
noktaya bir carei hal bulması mutlaka şarttır. 
Bendenizin aklına gelir ki, bu tasarruf edilen dö
viz miktarı, ya Emlâk Kredi Bankasının orada 
açacağı bir şubeye küçük bir şubeye depo edilmek 
suretiyle, inşaat malzemeleri ve saireyi de karşı
lamak suretiyle, doğrudan doğruya döviz olarak 
harcanmak suretiyle toplattırılabilirse bu şekil 
işçilerce daha cazip görülebilir. Ama, bugünkü 
transfer şartları içinde yani, serbest piyasaya na
zaran her dolarda 4 - 5 lira fark ile işçilerin bu 
paralarını yatırmaları tasavvur edilen 55 milyon 
markın veya ileride 155 milyon markın birikme
si imkânlarını sağlıyamıyacaktrr. 

Bu itibarla, bu kanun bu şekilde geçebilir. İni
kat Sayın Ürgüplü'nüıı de beyan ve işaret bu
yurdukları gibi bunun tedbirleri nedir, veya ne. 
gibi tedbirler alınacaksa Sayın Maliye Bakanının 
burada açıklamasında bendeniz de sabırsızlanıyo
rum. Ve şu anda aklıma gelen tedbir, meselâ 
demin de. arz ettiğim gibi Emlâk Kredi Bankası
nın veya her hangi bir bankanın küçük bir şube
sini orada açmak ye orada bu paraları toplamak 
suretiyle acaba bir şey yapılabilir mi? ITürmetlcr 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlarını, tahmin ediyorum ki, bu 
kanunla istihdaf ettiğimiz gaye dışarıda kazanan 
işçilerimizin tasarruflarını emin yollarla Türki
ye'ye nakledebil meyi kolaylaştırmaktır. Bendeni
zin bu mevzuda, dışarıda yaptığım tetkiklerden 
aldığım bir kanaatim vardır. Bunu huzurunuza 
arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Almanya'da çalışan bir 
işçi, Almanya'da tahsil gören talebelere verilen 
döviz miktarmca kazandığı parayı yemek mecbu
riyetinde olduğu telâkki ediliyor, Maliye Bakan
lığınca. 458 Mark kazanıyorsa, ne kadar tasarruf' 
ettim dese 5 kuruş transfer edemez. Çünkü, ora
daki talebeye de 458 Mark verilir bunun için de 
tasarruf edilmez usulü mevcuttur. Bendeniz ora

daki süt fabrikasında çalışanları gördüm, ayda 
30 Mark karşılığında kendileri iaşe ve ibate edil
mektedirler. Ve bunun haricinde de yevmiye al
maktadırlar. Bunların arasında 6 bin Mark kadar 
tasarruf etmiş olup da transfer imkânlarını arı-
yanlar vardı, bulamıyorlardı. Yüce Senatonun 
üyelerine şunu arz edeyim ki; italya'nın dışarı
da çalışan bir milyon işçisi vardır. Vasati olarak 
yıllık tasarrufları 500 dolar. Bu kaynaktan İtal
ya'ya 500 milyon dolar döviz giriyor. Bu kadar 
işçimiz gitti, şu kadar aydır işçilerimiz çalışı
yorlar seneyi çoktan geçti, Türkiye'ye1 girmiş he
nüz göz dolduracak bir miktar yoktur. Ben bu 
mevzua dikkatle eğileceğine emin bulunduğum 
değerli .Maliye Vekilinden şu hususu istirham 
edeceğim: Almanya'da çalışan işçiler, ayda 458 
Mark harcamazlar. Bunların içinde ayda 40 - 50 
Markla geçinenler veya mukavelesini çalıştığı mü
essese ile o şekilde yaptırmış olanlar da vardır. 
Bunların tasarrufları arzu etseler dahi, transferi 
imkânsız bir halde muallâkta duruyor. Dövize 
ım'mîekclimizin şiddetle muhtaeolduğıı bir devir
de bu kabîl yollarla bu tasarrufları temine, çalı
şırken, orada çalışan işçiye», sen çalıştığının 458 
Markını behemehal Almanya'da ye, nasıl yersen 
ye, ona karışmam ama, şayet ondan fazla para ka
zanıyorsan onu, buraya getirebilirsin elememizin, 
bugünkü malî durumumuzla bağdaşamıyacağı ka
naatindeyim. Bu. hususta Sayın Maliye Bakanı
nın tatminkâr izahat vermesi ricasiyle huzurunu
za çıktım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN- Sayın Önal. 

SAKIP O.NAL (Adana) — Sayın Çağlayan-
gil söyliyeceğimin mühim bir kısmını söyledi. İn
şa al.1 ah bu kanun bu memleket için hayırlı olur. 

Yalnız, benim bir noktai nazarım var. Belki 
bununla tam ilgisi yok ama, esasta memle
ketin büyiilk menfaatini ısağlııyacağı kıaüaa'tin-
deyinı. Oradan gelen işçilerimiz, otamıobil gibi 
veya ibuna benzer şeyler getiriiyıorlaır. Bu mem
lekete müvstebliik! valsıtalar geitirinceye kadar, 
aeaıba, Almanya g'iibi, ve başka memleJketler 
de çahş-au işçilerimiz oraların sıınai mamulle
rinden buranın hammaıdeisini, maımul hale geti
rile i, vesaitler getirebilme imkânına salhilbolsa-
lar, bu: şekilde ihem, oradarı gelen diöv izlerimiz 
heba edilmemiş olur, hem de gelen vesaitler, 
meselâ bir msotior, bir traktör getirilir de bu 
memlekette !hizim et görürse hem dövizimiz ha-
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rk-e gitmemiş olur, hem de gelen traktör hu 
memlekette hamıiııadde istihsalimde 'Mı* imkân 
'sağlar, bunun dışında, 'buna benzer bâm «sınai 
nıamuıllerin hu ımenıle'ketc getirilmıesi imkânla
rı da kolaylıkla sağlanırsa' Maliye Vekâleti la
fından, zannediyorum 'ki, yalnız bu clöiviız nakli 
değil, bir mesken ımovzuunu ortaya koyup, ca
zip İhale getirerek panayı buraya aktarmak 
ile beraiber bu yönleri de düşünerek hariçtenı 
ibu nıenilekeJte dövizin girmesini sağlamak 
ınııümkfnn olur kanaatindeyim!. Bu mevzuun na
zarı itilbara aılmasını Sayın Maliye Bakanın-
'dan rica ve istirham ederin». 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı buyurun 
11UİZ. 

MALİYE BAıKANI FE1İİD MELEN (Van) 
—ıSaym Başkan, nıuhterenı arkadaşlar; konu
şan sayın senatör arkadaışlannıa hilihaıssa te
şekkür ederim; bana bâzı açıklamalarda bu
lunmak imkânını lütfettiler. 

Mufhterem arkadaşlar; yurt dışında çalışan 
isçilerimizin emek ve alınterinden elde ettikleri 
kaızany hakikaten bizim için çio'k değerli bir 
•fırsat olmuştur. Hep hiliyorsunuz ki, yıllardır 
ihracatımızı bütün gayretlere rağmen arttıra-
mıyoruız. Buna mukabil ithalâtımız, kalkınma
mızı tominen 'bilhassa, yükselme istidadında-
dıı-, Aradaki farkı •borçla, kredi ile karşıla
mak durumundayız. İki mevzu vardır ki, îbi-
ızim için hakikaten bir ışık olmuştur, l)ir 
iiınidolmuiştur. Buulardaın birisi işçil erilinizin 
dıışarda elde ettikleri dövizler, diğeri ise tu
rizmden elde edeceğimiz dövizler. Bu iki mev
zuu Türkiye lâyıkı şekilde değerlendirdiği tak
dirde, nmidediyioruz ki, ve hattâ plânda da. 
derpiş et'tiğinııiz devreden evvel daıhi, (biz ar-
tıfk dışarıya eli açmaktan kurtulaıbileceğiz. Bil-
lıassa işçi dövizleri ön plânda gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımı, Hükümetin vo 
Yülksekj Plânlama KııruHuımn yaptıkları hil-
Öıassa Almanya'da yaptırılan geniş etütler so
nundaki, teitkik neticesini arz edeyim. Buna 
ıgöre yapılan talhmıinler, 1904 tc işiçilerimiziııf 
oradaki sayısı yıl sonuna (kadar yüzbin olacak
tır. Daha hu günden 7'5 hini aşmıştır. Ve ay
da 5 hin işçi gitmektedir. Sayın Ürgüplü 55 
bin olarak bir makaleye istinaden ifade e.t-
nıişlerdi. Gömilyonsunuz ki, Makalenin çıktığı 
günden buıgüne kadar ıbu miktar süratle art-
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mıstar. Halen ayd«< 5 bin işçi gitmektedir. Ve 
iyi ıbir şekilde organize edersek bu miktarı 
artırmak imkânı da vardır. Bu sayı, 1965 tc 
140 bin olacaktır. 1966 da 180 hin olacağı tah
min ediliyor. 1967 de 220 ıbin, 1968 de 260 hin, 
1969 yılında ise 300 bin, 1970 de 340 000; 1971 
de 380 000; 1972 de 400 000 e varacaktır. Bun
la rm elde ettikleri kazanç, vasatilerine ıgöre 
Iheisaıbedilmiştir. 1964 te yani bu sene 97,5 '.mil
yon dolar he'saıh ediliyor, aldıkları ücret... 1965 
te bu meblâğ 180 ımilyon,, 1966 da 240 milyon, 
1967 de 300 milyon, 1968 de 360 milyon, 1969 
/da 420 milyon, 1970 de 480 milyon, 1971 de 
540 'milyon, 1972 de 585 milyon. Tasarruf ede-
hileeeklcri miktar ki. Türkiye'ye getirilmesini 
istediğimiz... 

(Mark mı, dolar mı sesleri.) 
•BAŞKAN — Sayın Bakan, mark mı, dolar 

mı diyorlar.... 

MALİYE BAıKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Dolar efendim... Tasarruf ettikleri mik
tar 1964 te 39 milyon dolar tasarruf tahmin edili
yor. Bu miktar 1965 tc 72 milyon dolara, 1966 
da 96 milyon dolara, 1967 de 120 milyon dolara, 
1968 de 144 milyon dolara, 1969 da 168 milyon 
dolara, 1970 de 192 milyon dolara, 1971 de 216 
milyon dolara, 1972 de 234 milyon dolara baliğ 
olacaktır. Bu miktarlar bilhassa bu hadlere ba
liğ olduğu takdirde Türkiye'nin dış tediye açı
ğının mühim bir kısmını sadece bu kanaldan 
karşılama imkânını elde edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bugün işçi dövizleri 
ne oluyor? Bugün maalesef, bizim resmî kuru
muzla, serbest piyasa kuru arasında dolar başı
na iki liraya veya 180 kuruş ile 200 kuruş ara
sındaki fark dolayısiyle resmen gelememekte-
dir. İşçilerimiz bunu çeşitli yollarla kullanmak
tadır. Daha doğrusu bunlar başka yollarla yur
da girmektedir. Bir kısmı bedelsiz ithal rejimi
mizden faydalanmaktadır. Bir kararname ile 
Türk Parasının kıymetini Koruma Kanununa is
tinaden çıkarılmış bir kararname ile, yurt dışın
da tasarruf edilen, elde edilen kazançların mal 
olarak yurda ithal edilmesine imkân verilmiş
tir. Arz ettiğim gibi, serbest piyasa kuru ile 
resmî kur arasındaki fark dolayısiyle. Büyük 
bir kısmı otomobil olarak gelmektedir. Türki
ye'nin yılda 5 000 otomobile ihtiyacı vardır. Bu 
5 000 otomobilin tamamı bugün işçi dövizi ile 
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gelmektedir ve kotalarımızda, t icaret rejimleri
mizde a r t ık otomobil i thal etmiyoruz. Bu sekil 
karaborsayı beslemektedir . Arkadaş l a r ımı /m da 
izah et t ikleri gibi, hak ika ten bu işin t icaret iyle 
•meşgul olan 'bir çok kimseler, oradan gidip işçi
lerimizden döviz almakta, onlarla bâzı mallar 
mıu'bayaa etmekte ve bu malları çeşitli yollarla, 
yine kısmen t icaret rejimi içinde onun da çok. 
çeşitli hileleri var, saymakla bitmez, bu yollar
dan. Türkiye 'ye ' i thal etmekte, bir kısmı da belki 
kaçak olarak gelmektedir . Faraza yurdumuza 
bol mik ta rda saat gelmektedir, maalesef kaça'k 
olarak ve k u n d a n beslenmektedir . Kahve gel
mektedi r yurdumuza. . . Belki bir kısanı bu döviz
le. k i r kısmı da cenuba ihracett iğimiz veyahut 
da, kaçak olarak' giden hayvan para la r ından gel
mektedir . i ş te bu tedbirle biz, bu anormal yol
lar, şüphesiz bu anormal yollar işçi için de bü
yük zararlar ı mucibolmakta ve işçi
nin bir çok ahvalde dolandırı ldığı . al
dat ı ldığı da şu veya bu yapıldığı da vakidir . Ar
kadaş la r bunları yakınen görmüşlerdir , tetkik
lerinde. İşte bu 'kanunun huzurunuza getirilme
sindeki başlıca sebep budur. Bu dövizleri işçi 
için en az zarar l ı bir şekilde bu memlekete geti
rilmesi ve memlekete en tayda.li bir şekilde kul
lanılmasını âmirdir . Günkü bunu resmen getirdi
ğimiz takdi rde , bu Hükümet in her yıl 'koyduğu 
t icaret rejiminin içerisinde ve bunlar ı daha ziya
de işçilerin veya başkalarının arzu et t ikleri yer
lerde değil de plânımıza en uygun yer lerde kul
lanma imkânını verecektir. Bu dövizleri getir
menin en pra t ik yolu, üzerinde sayın a rkadaş la r 
da durdular . Bir ayrı ku r ta tb ik e tmekt i r hiç. 
şüphesiz. .Kesmî kur, 9 lira, bir doların karşılı
ğı, serbest piyasada. 11 lira. o lduğuna iXÖr<-\ -İl 
lira verip almak. 

Muhterem arkadaş lar . Türle Paras ı 1958 yı
lında alman is t ikrar tedbirlerinden sonra, tescil 
ett ir i lmiştir , Pa ra 'Konuna. Biz Para Konuna ve 
Avrupa Para Bankasına. EMA'ya üyeyiz ve pa
ramızı orada tescil ettirmişizdir. Tek ku ru var
dır. Çeşitli ku ru kabul etmez. Aksi halde Pa ra 
Konu üyeliğinden ayrılmamız lâzımdır. Ve para
mıza çeşitli ku r ta tb ik eden bir memleket ola
rak ve dolayısiyle i s t ikrar tedbir lerinden vazgeç
miş bir memleket, olarak oradan ayrı lmamız lâ
zımdır. Bunu sadece bir işçi dövizi sebebi ile 
hakikaten hiçbirimizin arzu etmediği bir saha

ya kayd ı rmak mümkün değildir ve doğru da de
ğildir, ekonomimiz bakımından.. . Sonra, kaldı 
ki, bu, meseleyi halletmez. Günkü bir ayrı ku r 
ta tb ik ettiğiniz zaman, karaborsa gene işler, biz 
11 dersek bu defa 12 den, bir karaborsa, 12 der
sek I o ten bir karaborsa, teşekkül edebilir. Başa 
da. çıkamayız. Bu defa Türk parasının, iki derken 
o - t kuru olabilir ve bugün is t ikrara kavuşmuş 
olan ve hak ika ten bilhassa milletlerarası, bir sa
hada, değeri gün geçtikçe yükselen paramızın 
bu defa yeniden tehlikeye düşürmüş olacağız. 

Bir prim ta tbiki usulü vardır . Bu da aynı 
neticeyi veril1. Devalüasyon demek olacaktır . 
1958 den evvel prim ta tb ika t ı vardı ve ha t tâ 
1949 da da ta tb ik edilmişti. İkinci Dünya Har
binde, bunlardan ekonomimiz zarar gördü, vaz
geçtik. 1958 is t ikrar tedbir ler inden sonra artık 
bütün bu anormal tedbirlerden vazgeçmiş bulu
nuyoruz. 

Bu vesile ile bir defa daha, oraya girmek 
mümkün değildir. Kaldı ki üyesi bulunduğu
mun gerek Para Konu ve gerekse .10 MA'd a bu 
tür lü tedbirlere rıza göstermezler. Böyle olunca; 
bunlardan başka, faydalar sağlamak suretiyle 
yu rda getirilmesini düşündük. İşte huzurunuza 
getirilen tasarı da evvelâ bir ikraz hesabı açaca
ğız ve işçiler elde et l ikleri para lar ı veya. dövizi 
bir banka vasıt asiyle buraya gönderdiği takdir
de kendisine hu bankada bir ikraz hesabı açaca
ğız. İkraz hesabına farklı bir faiz nisbeti tatbik. 
ederek üç senelik faiz hesabedilerek derhal ana. 
paraya, ilâve edilecektir. Gönderdiği ana para
ya bu faizler ilâve edilecektir tabiî . Ye hesabe-
deceğimiz bu faiz, kur farkını serbest piyasadan 
hattâ biraz daha lehte olarak izah1 edecek bir 
faiz olacaktır . 

Bunu peşinen ilâve ederek hesabına, kayde
deceğiz. Bu parayı yakınlar ı , kendisi, ailesi ve
ya diğer bir yakını b a n k a d a n bu hesaptan faiz
siz olarak çekip alabilecektir. Bu belki, dolam
baçlı bir yolla bir pr imdir . Ama bir banka ınu-
amelesi olduğu için anormal te lâkki edilmemek
tedir. Gerek Pa ra Konu gerek EM A, gerek üye
si bulunduğumuz diğer teşekküller taraf ından. 
Bunun yan ında bir mesken kredisi hesahını da 
düşündük . İs t iyenler ya ikraz hesabına para ya
tırır veyahut da ilerde bir mesken sahibi ol
mak istiyorsa kendisine muayyen bir miktar dö
viz yat ı rdığı t akdi rde bir mesken kredisi veril-
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mek üzere mesken lıesabma yatıracaklardır ve
yahut da bunun dışında birşeyler istiyenler, Tür
kiye'ye avdetlerinde eğer bir tezgâh sahibi ta
lan olmak istiyenler olursa kendilerine küçük 
sanat kredisi verecek bir hesaba yatıracaklar
dır. 

Bu iUj hesaltı emirlerine amade tutuyoruz. 
hangisini tercih ederlerse ona yatıracaklardır. 
Muhterem arkadaşlar; belki bunun işlemesi bi
raz müşkül görünür, ama bu bir tatbikat mese
lesidir. Hakikaten sayın arkadaşlarımın da üze
rinde durdukları gibi, Almanya'da banka şu
beleri açarsak ki açacağız, hem oralarda şube
ler açacağız hem muhabirler bulunduracağız ve 
hem de bu şubelerde Türk memurları bulundu
racağız ki, işçileri(^ kolaylıkla temas temin ede 
bilsinler... Broşür v. s. göndereceğiz. Hem Ça
lışma Bakanlığı, teşkilâtı ile hem bizim Bakan
lığımız teşkilâtı ve lıenı de Dışişleri Bakanlığı 
teşkilâtı vasıtasiyle, mümkün olduğu kadar İm 
işleri pratik bir hale getirip işçileri buna alıştır
maya çalışacağız. Bunu yaparken diğer tedbir
leri de almayı düşünüyoruz. Bu, kanunla hu
zurunuza gelen bir tedbirdir; ayrıca kararname 
ile alınacak ve idareten alınacak tedbirler de 
vardır. Bedelsiz ithali daraltmak istiyoruz arka
daşlarım. Meselâ otomobil ithalâtı, bu kapıyı aç
tıktan sonra bunları da daraltmak istiyoruz. 
Bilmem, bilhassa lüks eşyalar faraza frigidaire. 
çamaşır makinası ve saire gibi artık memleketi
ni izde de yapılmakta olan maddelerin getirilme
sini büsbütün daraltmak istiyoruz. Ancak iki -
üç sene orada ev tesis edip oturan vatandaşların 

yurda gelişlerinde ev eşyalarını getirme imkânı 
verilecektir. Üst tarafını kaldıracağız. Teyp ve 
saire gibi eşyaların ki o yolla gelmektedirler: 
bütün bunların ithalini zorlaştıracağız ve bu 
suretle işçi dövizlerinin bu yoldan memlekete 
gelmesi sağlanacaktır. Yani bu tedbir tek ted
bir değildir. Diğer tedbirlerle bir arada alaca
mız 

Sayın İhsan Sabri CağlayaııgiFm bu vesile 
ile üzerinde durduğu bir noktaya da işaret ede
yim. Talebelere verilen döviz miktarının üstün
de bir tasarruf düşünülmüyor. Bu bedelsiz it
hal rejimi için düşünülmüştür. Bedelsiz ithal 
rejimini koyarken dışarıda tasarruf edilen mik
tarı tesbit için bir esas bulmak lâzımdır. Dışa
rıda elde edilen kazancın bir kısmını orada is-

1 tilılâk edecektir. Bütün bu ihtimallerde talebe 
dövizi asgari olarak, esas alınmıştır. Çünkü 
herkes dışarıda bir talebe asgari dövizi kadar 
kazancını kullanabilir, istihlâk edebilir. Üst 
tarafı ile bedelsiz olarak mal getirebilecektir. 
Bedelsiz ithali daraltacağımıza göre, artık bunu 
da genişletmek şöyle dursun, hattâ daraltmak 
lâzımdır. Ama tasarruf ettiği paranın, istediği 
kadarını, elde ettiği kazancın yüzde 80 ine va
rıncaya kadar o kısmını ikraz hesabı yolu ile ge
tirmesine bir mâni yoktur. Orasını açık tutaca
ğız. Başkaca arkadaşlarımın emirleri yoksa. 

NİYAZİ AĞIRNASLl (Ankara) — Bir 
sual. Sayın Bakana, tatmin edici beyanlarından 
dolayı teşekkür ederim. Yalnız kanunun sağ
lamlığı, menfaatinin bu şekildeki dolaylı yol
dan, prim farkı ve saireden sağlanacağı işçi
ye rahatça izah edecek büroşürlerle ve saire ile 
buradaki teşkilâtın harekete geçirilmesi ve işçiye 
bunun anlatılması, yolu düşünülüyor mu? 

MALİYH BAKANI FLRİD M.HLEN (De
vamla) — Arz ettim efendim, yapacağız. Bil
hassa ona bağlı görüyoruz bir de bunları. 

BAŞKAN — Sayın Ürgüplü buyurunuz so
runuz. 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
10fendim, Sayın Maliye Vekilimizin bilhassa ver
diği rakamlar mevzuun ehemmiyetini gösteri
yor. Hatırlayacaklardır, İtalya aynı sıkıntılı 
vaziyete düşmüştü. Bankalarla Hükümetin yap
tığı anlaşmalara müsteniden kur devanı ederken 
bankaların dışımla kambiyo dedikleri bürolar 
burada satış barakaları gibi birtakım barakalar
da faaliyet göstermeye başladılar. Doğrudan 
doğruya döviz satışı ile diniz alışını serbest bı
rakan bir teşkilât kuruluyor. Ve 3 - •"> sene son
ra döviz akımı o hale geldi ki, bu kambiyo mü
esseseleri ortadan kalktı normal kur üzerinden 
muamele yapan sarraflar ve bankalar kuruldu. 
İşte İtalya böyle bir durumu geçirdi. Bizim pa
ramız italya'da çok kıymetli iken, isterseniz 
Banko Di Roma'ya. gidebilirsiniz. Resmî kur ve 
beynelmilel anlaşmalar üzerinden paranızın kıy
metinde karşılığı olanı verir. Bunu kambiyolar 
da yapabilir. Hükümetin de nazarı daima üs
tündedir. Fakat Hükümet sadece serbest bir 
münasebetin kurulmasını tesis etmiştir. Bunun 
tatbikini nazarı itibara alırsınız diye arz ediyo
rum. 
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MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (De

vamla) — Biz anlaşmalarımızı ve taahhütlerimi
zi zedeleyecek olan her türlü tedbirden tevakki 
ediyoruz. Salim yol olarak bunu görüyoruz. 
italya ve Yunanistan zamanında veya İkinci 
Dünya Harbinden sonra aldığımız tedbirlere 
benzer tedbirler aldılar. Biz de o tedbirler için
den geldik. Artık bütün dünya bir nevi selâmete 
çıkmış bir haldedir ve normal tedbirlere doğru 
yol almaktadır. Bütün dünya o yola giderken. 
bilhassa ortak olduğumuz memleketler de bu 
yolda iken bizim geriden onları takibetmemiz 
hakikaten, anlaşmalara aykırı düşmektedir. Ve 
arz ettiğim gibi bilhassa para fonu ki, ekonomi
mizle yakinen alâkadardır, para fonu ile muta 
bık kalmıyacağımız her mevzu ve tedbir, bütün 
dünya nazarında bizi zayıf düşürür. Onların di
rektifi de bu istikamettedir. Bu istikamette 
tedbir .almayı daha muvafık buluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt buyurunuz so
runuz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bir noktada tenvir edilmemizi rica edeceğim. 
Muhterem Maliye Vekilimiz buyurdular ki, ya
bancı memleketlerde, işçilerimizin çalıştığı yer
lerde banka şubeleri açacağız ve işçinin elindeki 
dövizi alıp bankada depo edeceğiz. Simdi bu 
işçiden alınan döviz Türk bankalarında, meselâ 
Münih'teki Türk bankasından toplandıktan son
ra bu döviz memlekete girebilir mi? Yani orada 
toplanan bu döviz o bankada kalırsa Alman Hü
kümetiyle bir iktisadi, malî anlaşma neticesinde 
bunlar dolar mı kaydedilerek içeri girecektir, 
yoksa serbest döviz olarak mı içeri girecektir'; 

MALİYE BAKANI FERİ]) MELEN (De
vamla) — Almanya'da para takyidi yoktur. 
Tahsil ettiğimiz gün hesabımıza geçer, istemezsek 
orada kullanılmak üzere hesabımızda kalır. İs
tersek derhal yurda getirebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkeine buyurunuz 
sorunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen 
dini, burada 5 bin lira gibi bir paradan bah
sediliyor. Ve daima konuşmalarda ve kanun 
metinlerinde Türk parası olarak bahsedilmekte
dir. Almanya'da çalışan işçi, tutar, Türkiye'de 
bulunan akrabasına bunu Türk parası olarak 
gönderecek olursa, o zaman kanunun döviz kıs-
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mmdaki hükmünün buradaki tatbikatı nasıl ola
caktır? Bu bir. 

ikinci sorum, 400 000 Türk işçisi Almanya'ya 
gitmektedir. Bu durum harb göçümüzü zedele
mez mi': 

MALİYE BAKANI FERİ D MELEN (De
vamla) — Birinci soruya cevap arz edeyim. 
Zira ikinci soruya cevap vermeye kendimi yet
kili görmüyorum. 

5 000 liralık Türk parasına tekabül eden dö
viz kastedilmiştir, resmî kurdan bu gönderile
bilecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oağlayangil 
sorunuz. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
— Sayın Bakanın verdikleri izahata teşekkür 
ederim. Acaba bugün elimizdeki mevzuat ile iş
çi t aasrruf hırının ikraz fonu vasıtasiyle tahak
kuk ettirilmesi istenen miktar hakkında döviz 
arıyacak mıyız, aramıyacak mıyız? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Aramıyacağız. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — İkinci sual, bugün kotalar, Türkiye'ye 
ithali derpiş edilen maddeler için, Devlet olarak 
döviz veriyorsunuz ve zaman zaman döviz müş-
kilâtı çekiyorsunuz. Bedelsiz ithalât da istedi
ğiniz tahdidatı yapın, fakat Türk işçisinin ta
sarrufu ile kotaya dâhil maddeleri, dövizi ken
disi temin etmek suretiyle, getirmek isterse, ge
tirmeyi mahzurlu buluyor musunuz? 

MALİ VE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Bir teknik müşkilât vardır. Biliyor
sunuz ki, muayyen bir miktar koruz kotaya, fa
raza bir milyon dolarlık bir nevi mal için. Bu
nu yurt içerisinde tevzi ederken bâzı esaslara da 
riayet etmeye mecburuz. Müracaat edenler ara
sında bir taksim yapılır. Yurt dışında bunu 
tatbik etmeye imkân yoktur. Her işçi bunu 
peyderpey getirmeye kalkar ve hududa gittiği
niz zaman o kotanın 10 misli mal geldiğini gö
rürsünüz. Biz de bu hususları düşündük, fa
kat hakikaten müşkülât vardır. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil buyurunuz 
sorunuz. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Bakanın izahatından yanlış anlamadımsa, işçi 
dövizinin bedeli Türkive'de ailesine ödenecek. 
Ancak a iz 1 erakümünün tedivesi bakımından 
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3 yıllık bir müddet bekliyecektir. O noktayı 
şimdi, Almanya'daki işçimizin tasarruf ettiği 
dolarların Türkiye'deki hesabı carisine itası 
nasıl olacaktır? Ve faiz bedelleri nisbet tutarı 
ile bu döviz tutarının brüt farkı ne olacaktır? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (Van) 
—Efendim bir not hazırlamıştık. Burada mi

salleriyle birlikte mevcut idi. Faizi üç sene 
sonra ödiyecek değiliz. Yani para yatırıldığı 
anda üç senelik faizi peşin olarak hesabına ge
çecektir. Ve ertesi günü de çekebilecektir. Fa
raza şöyle hesabedersek, yüksek bir faiz tat
bik edeceğiz. Meselâ, 1 000 liralık döviz getirdi 
% 15 den «üç senelik faizi olan 450 T. L. he-
sabedeceğiz. 1 000+450=1 450 lirayı hesabına 
kaydedeceğiz. Ailesi bunu derhal çekebilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

Bundan evvelki kanuna oylarını kullanmıyan 
var mı?. (Var sesleri) 

HÜSNÜ DlKEÇLÎOÎL (Kayseri) — Bu 
kanun bizi sevindirir. Yalnız Sayın Bakanı ar
kadaşlarımızla dinledik. Hakikaten işlerimizde 
yakînen gördüğümüz sırada bu kanunun biran 
önce çıkmasını arzuluyordıık fakat bugüne kaldı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1972 sene
sinde Avrupa'da bizim 400 bin işçimiz olacak. 
Bu işçilerimiz orada çalışacaklar, fakat müd
detleri bitecek, Türkiye'ye gelecekler. Sayın 
Bakan, orada Maliye Vekâletinin şubeler aça
cağını söylediler. Fakat orada eksportçular da 
var. Fakat eksportçular o kadar güzel alışmış
lar ki bu işe; bunların.işlerini kolaylıkla halledi
yorlar. Ama Sayın Bakanın buraya göndere
cekleri memurlar, işçilere onlar kadar kolaylık 
ve suhulet gösteremezse yine bunlar karaborsa
da muvaffak olacaklar. Bir defa Sayın Baka
nın buraya göndereceği banka memurlarının, 
eksportçulardan daha çok Türk işçilerine yar
dım göstermeleri kolaylık göstermelerini alâka 
göstermelerini sağlaması lâzım. Eğer bunları 
sağlamadığı takdirde olmaz. İkinci bir mesele 
yine bunu Bakandan bu kanun münasebetiyle 
istirham edeceğim. Oraya gidecek olan memur
ların, bilhassa Türk işçileri ile yakînen temas 
etmeleri, onlarla dost olmak suretiyle mese
lelerini dinlemeleri ve böylece onların meselele
ri ile alâkadar olmaları ve işlerini ona göre orga 
nize etmelerini istirham edeceğiz. Eğer bu me
murlar işçilere yakınlık göstcrmczlerse; kara-
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borsa yapan insanlar daha çok alâka gösterecek
ler ve dolayısiyle banka şubeleri orada faal bir 
rol oynıyamıyacaktır. Diğer taraftan, mesken 
kredisi meselesine çok yatırım yapamıyacaklar-
dır. Anadolu'dan giden işçilerimizin ekserisinin 
zaten evleri vardır. Bunlara daha çok küçük 
sanatlar mevzuları daha cazip gelecek ve para
larım ona aktaracaklar. Bunlar para gönderme 
işinde de müşkülât duyuyorlar. Bu işi burada 
kolaylıkla sağlıyoruz diyorlar. Ama bunun ko
layca yollanması mümkün olmadığı takdirde 
yine para gönderilmiyecektir. Çünkü Belçika'
dan aldığımız mektuplarda oradaki tetkika-
tımızda, zarf içinde Türk parası gönderiyorlar. 
Dolayısiyle Türk parası da postada veya yolda 
kayboluyor. Bize kaybolan paramızı bulun di
ye müracaat edenler de çoktur. Bu durumda 
kolaylık gösterilmesi lâzımdır. Çünkü ister is
temez ailesine para göndermek ihtiyacını duyu
yorlar. 

Esas mesele şuradadır. Sayın Bakan, 400 
bin işçi, bütçe müzakerelerinde de bu söylendi, 
evet eninde sonunda bu işçilerimiz Türkiye'ye 
dönecekler ve döndükleri zaman Türkiye'nin 
problemi bunlara karşı ne olacaktır? İşçilerin 
orada çalıştıkları sahalarda ki iş kollarına göre, 
bunların parası ile daha şimdiden yatırım ya
pılması lâzımdır bence. Ve bu yatırım yapıl
dıktan sonra o iş sahasında onların çalışabilme
si imkânlarım hazırlamalıdır. Acaba işçilerin 
bu dövizleri, burada büyük sanayi tesislerine 
bir ortaklık tesisi ile daha cazip hale getirilebi
lir mi, getirilemez mi? Bakandan bu mevzu 
üzerinde de düşünmesini istirham ediyorum. 
Eğer bu sahada işçilerimizin çalıştığı sahalara 
göre böyle tesislere ortaklık imkânı sağlanırsa, 
burada kurulacak büyük işyerlerinde, sınai te
sislerde iş bularak buralarda yetişmiş işçiler 
olarak çalışırlar ve dolayısiyle müesseseye or
tak oldukları için de randıman artar ve rantabl 
bir çalışma yoluna giderler. Belki bu daha ca
zip olabilir. Onun için Sayın Hükümetin, bun
ları getirelim derken, her gün gönderdiğimiz
den dolayı büyük bir sevine duyduğumuz işçile
rimizin Türkiye'nin ilerde başına büyük bir 
problem olacağını ve bu problemin önleyici ted
birlerinin daha şimdiden alınmasını burada ben 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
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FİKKIOT TldMlAN<İİL (Aydın) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; Sayın Maliye Ve
kilinin hakikaten Senato kürsüsünde nıülaaddil 
defalar bir mesele haline getirilmiş olan işçi dö
vizi hakkındaki kamın teklifini şükranla karşı
lamak elden gelmiyor. 

BAŞKAN' — Karşılamamak olacak «-al il m. 

F İ K R E T T l ' i n i A N Ü İ L (Devamla) — Evet 
karşılamamak elden, »'çimiyor. Fakat Sayın Ma
liye Vekilimizin emriyle bana verilen bu ka
nım tasarısı, hakkındaki vesikayı alelacele tet
kik ettim. Eğer bu acele tetkikin neticesinde 
yanlış bir kanaat zuhur etmiş ise peşinen özür 
dilerini. Bu dâvayı bendeniz 'kendilerinin bu
gün izah ettikleri şekilde, en az zararlı bir şekil
de halledilmesi değil, işçinin en fazla lehine 
halledilmesi lâzımgelen bir mevzu olarak ka
imi. ediyorum. Eğer -işçinin alın teri, emeği ve 
vatan hasreti içerisinde kazandığı paradan bir 
kuruşunun kaybolduğunu hissettiği anda insan 
yapısı itibariyle, bu kanunun ölü olarak doğ
muş olacağını peşinen ifade etmek isterim. O ba
kımdan Hükümetimizin, bilhassa Maliyenin 
bu mevzuda kanunun işçilerimizin, daima le
hinde ve itimat telkin edecek bir şekilde işle
mesi başta, »'elen unsurdur . Şimdi elimizde bu
lunan, belki muhterem arkadaşlarımızın da eli
ne geçmiş bulunan bâzı mevzulardan misal ver
mek istiyorum. Alelacele işaret ettim, konut 
kredisi hesabı. Şimdi bu konut 'kredisi hesabın
da ödenecek kredi karşılığı faiz nisbeti kabul 
edilmiş ve gösterilmiş r/r '1 denmiş Kakat 
konut kadar ehemmiyetli olan. ve betahsis işçi
lerimizin Avrupa dönüşlerinde ekmeklerini ka
zanacakları kol, sanat kolu olması lâzımgelir-
ken, küçük sanat kredisi hesabında ödenecek 
parada hem kısıtlama yapılmış, hem faiz nis-
beli </( 7,5 olmuş. İşte Devletçilik ve Hükümet -
çilik zihniyeti burada, işin içine giriyor. Ekono
mik zihniyetten âdeta müdebbir bir tüccar zih
niyet iden. lamamiyle uzaklasılmış oluyor. Ni
çin acaba mesken kredisinde borç vereceğin 
paradan {/r '2 faiz alıyorsunda, küçük sanat kre
disi hesabında açıkça tasrih, etmişsiniz <:/< 7,5 
faiz alıyorsunuz? Ve birine 5 yıl vâde ile ve
riyorsunuz, diğerinde bu vâde yirmi yıl oluyor. 
Olmuyor İm arkadaşlar. Bu muayyen menşe
den almak: islediğiniz parayı yatıracak insan
lar üzerinde, ama siz simdi diveeeksiniz ki, efen

dim mademki (/( '2 uisbet muvafıktır , o krediye 
yatırsın parasını, öbür krediye yatırmasın. Şim
di muhterem senatörler bir mevzuatın ki, o ye
ni. bir mevzuattır, bence tedbirlerde daima mü
samahakâr ve müsavi hareket etmenin mutlak 
ve mutlak lüzumuna kaaniim. Bununla bera
ber hattâ resmî kurlar dışında bir faizin tedi
yesi suretiyle işçi' dövizininin kaybının da. ön
lenmesini arzu etmekleyim. Ancak şu noktanın 
da Sayın Maliye Bakanı larafındaıı izahını rica 
ediyorum. Biliyorsunuz ki, memleketimizde faiz 
nisbetleri muayyendir . Bu milyonlara varan 
bedel ve bunun karşılığında ödenecek olan faiz
ler memleket içi para konusunda bir meseleyi 
ortaya atacaktır . Maliye Vekâleti bankaların 
yüksek faiz ödemeleri suretiyle, resmî kur dı
şından binnetice aldıkları bu dolarların alınma
sından mütevellit açığı faiz açığını, bankaların 
uğrıyaeakları faiz açığını ne suretle karşılama
yı düşündüklerini de öğrenmek istiyorum. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir . 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın (jağlayangil. 
Kanunlar ın oylama muamelesi bitmiştir. 

İHSAN SABHİ (JAÜEAYAN(ÎİL (Bursa) 
— Muhterem arkadaşlar, Sayın Maliye Baka
nından bir sual sormuştum. Acaiba dedim, işçi
lerimizin tasarruf ettikleri hesaptan 'kotaya dâ
hil malların getirilmesi düşünülüyor mu? Bu
yurdular ki, biz de üzerinde durduk ama, o za
man kolada tesbit edilen limit taşabilir. O iti
barla böyle bir yola gitmedik. Ben, Fikret Tur-
hangil arkadaşımın da işaret ettiği gibi işçinin 
parasını âzami şekilde değerlendirmek cehti için
de bulunulduğuna kaaniim. Ve bu kotada mev
cut mallar yu rda bu suretle gelirse, bu yolun da
ha çabuk, daha emin ve daha rahatlıkla işi ivece
ğine de kaaniim Sayın Maliye Bakanının bahset
tiği prat ik müşkülât hususunda ben de mutabı
kım. Kendilerine yeni bir teklif yapacağım. Mese
lâ buyurdu la r ki, 1964 yılında şu kadarlık döviz 
tasarrufu hesabediyoruz. Diyelim ki, 70 milyon 
'dolar. Buna mukabil kotada meselâ, 35 - 40 mil
yon tu tar ında ve nisbeten yurdumuza süratle it
hali icabetmiyen maddelerin şu kalemleri Alman
ya'daki işçi tasarruflar ı hesabından ithal edilmek 
şartı ile kotaya konmuştur diye müstakil olarak 
bu mevzuu karşlığa hasretmek suretiyle, hesabı 
orada tu tup bir döviz tasarrufu yapmak müm
kündür. Bu takdirde buyurduklar ı gibi, limit 
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tecavüzüne ve teşevvüşe de mahal kalmaz. Bu 
maddeleri yu rda ithal etmek istiyenler ihtiyaç
larını oradaki işçilerimizin tasarruf kaynağından 
temin ederler ve limit de hu suretle murakabe 
ettiri lmiş olur. 

Acaba, bu yolu takibetnıck mümkün müdür? 
Eğer böyle bir yolu kullanırlarsa daha emin bil
vasıta kulanılmış olacağı kanaatindeyim. 

B A Ş K A N — B u y u r u n u z Sayın (>t in . 

A L Â E D D İ N (Jt iTİN ( ( > - u m ) — Muhterem 
senatörler, buraya, geldiğimiz günden beri Yük
sek. Meclisinizin üzerinde hassasiyetle durduğu 
birle '.tını nihayet Hükümet t a ra r ından yüksek 
huzurlarınıza, getirilmiş bulunuyor . (!e<; de olsa 
yine teşekkür etmek lâzım, (/ünkü hakika ten , 
bilhassa bu döviz sıkıntısı çektiğimiz devirde, iş
çilerimizin emekleri sayesinde memleketimize bir 
kısım dövizin sokulması vazgeçilecek, bir mevzu 
değildir. Yalnız burada, bâzı şeyler bendenizin 
şahsan nazarı dikkatimi celbetti. Hükümet , Sa
yın Maliye Bakanı bundan evvelki bütçe müza
kerelerinde veya her hangi bir vesile ile bu nok
taya, temas ettiği zamanlarda daima bu kur fark
larının ödenmesindeki güçlüğü ileri sürmüş ve 
önümüzdeki tasarı da dar bir çerçeve içinde hu
zurunuza. gelmiş bulunuyor. Meselâ neden, sade
ce Emlâk Kredi Bankası olarak Hükümet bu 
teklifi yapmış.'1 Ve sonradan da nasılsa Halk Ban
kasını buna ilâve etmiştir. Bir kere şuna itimat 
buyurmalısınız, işçilerimizin zannettiğiniz kadar 
mesken kredisine para yatıracaklarına ihtimal 
vermiyorum. İşçinin bugün aradığı, geride bırak
tığı yavrusuna, karısına, iht iyar anne veya baba
sına, süratle para göndermektir. İcabında kendi
si pek çok mahrumiyetlere kalkınacak, fakat ge-
ridekilerine bu parayı gönderecektir. Anadolu'
nun fakir bölgelerindeki, dağlık bölgelerindeki iş
çilerimiz, gurbete giltikleri zaman nasıl mahrumi
yete katlandıklarını ve bir tek kuruşu yuvalarına 
intikal e11 irebilmek için nasıl çaba gösterdikleri
ni hepimiz biliyoruz. Bendeniz eminim ki; Al
manya.'daki birçok işçilerimiz de aynı feragati 
gösteriyorlar. Bugüne kadar muttali olduğumu
za. göre, ve yahut da gazetelerden yahut da Al
manya'ya gidip gelen arkadaşlarımızdan öğren
diğimiz şudur ki, isçilerimizin Almanya'ya git
melerinde, onları istismar etmek için bir teşekkül 
de, sanki otomatik bir davranışla Almanya'ya 
sızmıştır. Birçok exportcular türemiştir , birçok 

dalavereli yollar tahaddüs etmiştir. Belideniz emi-
im ki, işçilerimi orada geride bırakt ıklar ına pa
rayı bâzan bir, iki ay gönderemezken veya para
sını. göndermek için bin bir sıkıntı çekerken bir
çok kimseler de onların bu ıstıraplı durumlar ın
dan bilistifade milyonlar kazanmaktadır lar . 

İkinci olarak nazarı dikkatimi celbeden nok
ta ; Hükümet işçilerin, paralarını memlekete ge
t i rmekte samimî ise iki noktayı esas tu tmak mec
buriyet indedir . 

Madde 1. Bu gelen para işçinin parasıdır . 
Ve işçi haklı olarak büyük sıkıntılarla kazandı
ğı, Türkiye'deki gibi bir çalışma sistemi içinde 
değil, asap bozucu, otomatik denen, bir an bile ne
fes aldırmıyan bir Alman çalışma sistemi içinde, 
kazandığı bu parasının bir kuruşunu dahi heba 
etmek istemez; bu tabiîdir. Şimdi hal böyle oldu
ğuna göre, işçi 225 kuruş resmî kur eden para
yı. bankaya yatırdığı zaman bunun Türkiye'ye 
gönderilme masrafları ile her tür lü masrafını ödü
yor ve aşağı - yukarı bu suretle 211) kuruş gönder
miş oluyor-. Halbuki Mark 280 - 300 kuruş ara
sında satı lmaktadır . Şu halde Hükümet in yapa
cağı ilk iş bunu nasıl bir formülle bu imkânı sağ-
lıyacak, işçilerimizin parasını 280 - 300 kuruş 
arasında, kıymetlendirecektir. ' Nitekim Sayın 
Maliye Bakanının verdiği rakamlardan ve önü
müzdeki şu muhtıradan anlaşılıyor ki; eğer he
saplar her halde gerçektir, üç senelik faizi, ikraz 
fonundan karşılıksız para , faizsiz para aldığı gün, 
a şağ ı -yuka r ı bu hesap üzerinden para geçecek
tir , deniyor. Bu iyi bir şeydir. Valnız, ikinci nok-
tai nazar. Bunu önlediklerini kabul edelim, ki 
bunu önlememiz de lâzım, işçilerimizin parasının 
değerini vermek hem vicdan borcumuz hem de 
döviz başka tür lü Türkiye'ye gelmez. 

İkinci nokta şu: Neden yalnız Kmlâk Kredi 
Bankası da sonradan Halk Bankası? Fmılâk Kre
di Bankasının bâzı müşkül durumlar ına şahidol-
duk. Ama, Hükümet burada iki şey düşünecek
tir. Birisi, oradaki dövizin olduğu gibi Türkiye '
ye gelmesi, diğeri de bu dövizin heder edilmeden 
işçinin ana ve babasına ve geriye kalanlarına sü
ratle intikal el tiril mesidir. Bu da bütün banka
lara bu hakkı tanımakla olur, kanaatindeyim. Ni
çin bunu bir nevi inhisar altına alıyoruz? Belki 
ben yanlış anlıyorum. Hükümet hepsini müsavi 
kılsın, bütün bankaları bu yolda faaliyete geçir
sin; emin olun ki, orada bir tek kuruşumuz, dola-
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rımız kalmaz. Bütün tasarruflar Türkiye'ye akar. 
Ve bankalar biribirleri ile bu hususta yarış ya
parlar. Bireok devlet mevduatının su veya bu 
bankaya yatırılması gibi inhisarlar vardır. 

Bâzı bankalar bu yüzden inkişaf edemez. 
Dikkat ediyorum, burada da aynı inhisar zihni
yet i. Maksat belki malî müşkülât içerisinde olan 
bir bankayı kalkındırmakda, bu yol iyi bir yol 
değildir. Belki banka kalkınır, ama, işçi de inhi
sar altına alınır. Onların tasarrufları ve döviz
leri laymetlendirilmez ve kâfi derecede Türkiye'
ye intikal ettirilmez. Maliye Vekilinden istirham 
ediyorum, bu imkân ve selâhiyet bütün bankala
rımıza verilsin. 

İkinci nokta: Bugün bir ithalât yapıyoruz. 
Bu Devletin bir ithalâtı ve ihtiyaçları vardır. 
Madem ki, orada bir fon teşkil edeceğiz, buraya 
yatacak. Neden İm % 30 - % 35 gibi yüksek kâr
lar verdiğimiz ithalâta, belki daha yüksek kârlar 
verilen ithalât eşyalarına, bu fondan bedel öden
işe de, meselâ Donatım, meselâ Makin a - Kimya, 
birçok Devlet teşekkülleri vardır. Malîımuâliniz., 
bunlar hep doğrudan doğruya ithalât yaparlar. 
Hiç olmazsa bu kanaldan yapılan ithalâtların 
kâr kısmını işçilerimize intikal ettirmek şartı ile 
bunu da karşılı yabiliriz. Özet olarak şunu arz 
etmek istiyorum. Bu işte düstur şu olmalıdır: 
Bir işçinin parasını hakiki değeri ile, fiilî değeri 
ile Türkiye Ve süratle intikal ettirmek. 

Madde iki, her hangi bir inhisardan vazge
çilerek ve bütün bankalara bu imkân verilmek 
suretiyle ve diğer ithal sahalarımızda da bu dö
vizlerden veyahut da bu fonlardan istifade Fay
dalı olur. Hürmetlerimle arz ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, bir noktanın aydınlanmasını rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, her ne kadar ter
cih hakkı varsa Bakanın... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bizimki de cevaplanmış olur efendim. 

BAŞKAN — Evet, o itibarla zatıâlinize söz 
vereceğim. Buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - . 
Efendim, 3 ııeü maddede bu işçilerin verilen pa
ralarının bankalarca, en yüksek faiz niş/betinde 
-bir faize tabi tutulacağı ifade ediliyor. Ve bil-
iıesap bu paraların faizi yüzde 9 ile hesabedilip 
ona göre kendi hanesinde yatırmış olduğu para 
sütununda bir ilâve ve ver'miş olduğu paranın 
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üç senelik faizini de bu şekilde ilâve ederek f/f. !) a 
çıkarıldığı ifade edilmektedir. 

Şimdi bizim bildiğimize göre, vadeli para ya
tıranlara, bankaların, bu paralara vermiş okluk
ları faiz miktarı % 5 - G dır. Halbuki burada 
(/c 9 deniyor. Biz diyoruz ki, bu sözde kalmasın, 
hiç olmazsa maddenin içine girsin, en yüksek faiz 
uisîbeti bana güre % 5 - % *6 dır. Ötekine göre 
c/r 0 dur, diye ifade edilmesin de, bu tâbir % 5, 
(i, 8 diye rakamlandırılsm. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, hangi mad
de üzerinde konuşuyorsunuz? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) - -
Üçüncü madde üzerinde ama öbürleriyle denk... 

BAŞKAN — 3 ncü madde kakıl, edildi. 
HÜSEYİN KALPAKLlOdLU (Devamla) — 

Sayın Başkan, bunun farkındayım bende. Üçün
cü maddeden ali]), sözü 4 ncü maddeye bağlantı. 
yapacağım. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLTOdLU (Devamla) — 

Müsaade ederseniz. 
Şimdi 4 ncü maddenin esası buna göre ııeli-

eeleııiyor. Bu bakımdan 3 ncü maddedeki bu yüz
de hesabı ile değil de, en yüksek faiz ııisbetinc 
bu bakımdan dokundum. 

7 ne i fıkraya geliyorum; burada; «Küçük sa
nat kredisi hesabına döviz karşılığı nida Türk pa
rası biriktirmiş olan işçilere Türkiye Halk Ban
kası Anonim Şirketinin cari usulleri dairesinde 
birikmiş paralarının 3 ilâ 5 misline kadar küçük 
sanat kredisi açılır. Ancak bu miktar 25 bin li
rayı. geçemez.» fıkrasına dokunuyorum. Şimdi 
gaye1, şu kanunu getirenlerin ifade ettiğine güre 
ve bizim düşündüğümüze göre bunların âzami de
recede tasarruf teminini istemek, arzu etmek ve 
oradan buraya yatıracakları, gönderecekleri pa
rayı kendilerine değeri nispetinde burada iade 
etmek ve âzami randımanla çalışıp fazla parala
rını Türkiye'ye göridertmek. Asıl mesele böyle 
olduğuna göre ve bunu da yapması için karşıda-
kine bu fedakârlık karşısında bir şey vereceği
mize göre, neden bu 25 000 lira gibi küçük bir 
rakamla bırakılır. Bu kanunun, espirisi şu: Aza
mi tasarrufu temin ederek buraya bir kuruş faz
la göndertmesini sağlamak. Ama biz burada 
adamcağız bilfarz 10 bin mark yolladı. 10 bin mark 
2,25 ten hesabedersek 22 500 lira eder. 22 500 lira 
gönderiyor, adamcağıza biz burada 25 bin lira 

450 



C. Senatosu B ; 86 
mı vereceğiz? Âzami olarak bu konulmuş. O za
man ne olacak! Adamcağız 22 500 lira gönde
recek, 3 - 5 senelik tasarrufunu. O zamanda biz 
onun bu fedakârlığı karşısında 2 500 lira ilâve
siyle 25 000 lira mı vereceğiz! Çünkü burada âza
mi 25 000 lira, diyor. Ama bunun böyle olmaması 
lâzımgclir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, mademki 
lıke döviz temini bakımından, bu kadar hizmet 
ederek, çalışarak, emeğinden artırarak göndermiş 
olduğu bu paralar için lütfetsin de bizim Mali
yemiz, bu paranın 3 - 5 misli de dediğine göre, 
22 500 lira üç. misli, eder 67 500 lira. Beş mis
li, eder yüz bin liraya yakın Ibir para. 25 bin 
lira olarak tahdidettiğimize göre 25 bin lira gibi 
bir rakamı ile bu gayeye varılmamış olur. Bunu 
da istirham ediyorum, düzeltilmesinde fayda mü
lâhaza ediyorum. 

Şimdi bu 4 ncü maddenin 8 nci fıkrasına ge
liyorum; «Bu krediden istifade etmek için işçi
nin yurda avdet ettiği tarihte küçük sanat kre
disi hesabında boş bin lira birikmiş olması şart
tır.» Yani asgari rakamı beş bin lira olarak ka
bul ediyorlar; buna hiçbir diyeceğimiz yoktur. 
«Bu kredinin vâdesi beş yıl ve faizi yılda yüzde 
7,5 dur.» diyorlar. 

Şimdi bizim verdiğimiz para var ona Devlet 
olarak Devletin işçiye verdiği paranın faizi var. 
Bir de bir işçinin vermiş olduğu paranın faizi 
var. Bu faizinin ikisi; biri diğerine denk değil. 
O örüyorsunuz ki, biri âzami faiz tâbiri ile meç
hul bırakılmakta, öbürü ise rakamlandırılmakta, 
c/o 7,5 diye kesin bir rakamla karşımıza çıkmak
tadır. Bu kanunun müzakeresinde gönül ister
di ki, biri sarih bir rakama raptedildiği zaman 
öbürü de aynı şekilde raptedilsin. Biri âzami 
denilmiyor, meçhul bırakılıyor, öbürü de ma
lûm. Şimdi % 7,5. Bu % 7,5 maddenin yazılış 
şekline göre parayı yatıran işçinin parasına 
Devletin verdiği paradır, faizdir. Halbuki bili
yorsunuz arkadaşlar, bugün zirai sektöre Zira
at Bankasının vermiş olduğu para ki, en düşük 
faizli paradır. % 10 un üstüne çıkmaktadır. 
Zirai istihsalin zorluğunu biliyorsunuz. Zirai 
istihsâle matuf olmak üzere Devlet kendi para
sını ziraatçiye %• 10 faizle verir. Fakat işçinin 
dişinden tırnağından artırarak, alnı terliyerek 
kazanmış olduğu ve yadellerden gönderdiği pa
raya % 7,5 faiz verir. Diyecekler iki, biz % 7,5 
faiz veriyoruz ama üç senelik de peşin vereee-
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ğiz binaenaleyh, bunun üzerine üç seneliği de 
peşin olarak koyarsanız bu da .•% 10 u bulur. 
Ama mesele aldatmak veya aldanmak değil, be
nim anladığıma göre. Devlet, karşısındakini al
datsın diye bir kanun yapmaz. Devletin gaye
si, Hükümetin gayesi şudur: Adamı fazla çalış
tırmak. («karşı sıralardan yok öyle şey» sesleri) 
Yok... Biz de yok diyoruz, biz de ne diyorum! 
Fazla sinirlenmeyiniz Sayın Bakan. Efendim, 
benim fikrim böyledir. Şayet böyle bir şey yok
sa siz de gelip konuşursunuz. Ben de sizi hür
metle dinlerim. Belki yanlış yoldayım, belki 
yanlış düşünüyorum. Ama sizin daha iyi bir dü
şüncenizi şu anda anlıyabiimeme imkân yok. 
Çıktığınızda öğrenemedim. Ben de yoktur, diyo
rum; böyle bir şey vardır, iddiasında değilim. 
O halde eliyorum ki, sarih ve net olmak faj'dah-
dır. Çünkü bu işçiler orada, bu kadar kolaylığı 
gören ve kendi menfaatlerinin bu yolda olduğu
nu anlıyan işçi, elbet 'biraz daha fazla gayret 
edecek, biraz daha fazla çalışacak, birajz daha 
fazla tasarruf edecek ve döviz temini için yur
da çok para gönderecek. Buna matuf olarak 
diyorum ki; bunda net olmak, sarih olmak ve 
işçiye mutlak menfaatinin bu yolda olduğunu 
göstermek lüzumunu işaret etmek istiyorum. 
Çünkü şu yolla eğer bu temin edilemezse, ken
dimizi aldatmış oluruz ve karaborsayı kısmen 
önliyemediğimiz zaman yine faydalı olamayız. 
Yani şu müesseseyi getirmiş olmakla umduğu
muz neticeye varamazsak netice alamıyor ve 
bu bakımdan boş yere gayret sarfetmiş oluyo
ruz. Şu izahatım karşısında sayın komisyondan 
ve sayın vekilden beni tenvir etmesini istirham 
ediyorum ve bir de bu yedinci fıkradaki 25 000 
rakamının artırılması için takrir sunacağım. 
Ikına göre reylerinizi istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, sayın 
hatiplerin üzerinde durdukları, hakikaten önem
li olan noktalara kısaca birer birer cevap arz 
edeceğim. 

Bir arkadaşımız bu işçiler yurda döndükten 
sonra ne yapacaklardır, Hükümet bunu düşü
nüyor mu! Hiç şüphesiz çok mühim bir prob
lem. Hakikaten bu işçiler bir zaman sonra top
tan dönmek mecburiyetinde oldukları zaman, 
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veya. ayı.-L ayrı. ve zamanda döndükler inde ken
dilerine bir- iş sakası bul ninni 1/ icabeder. Yo 
zaten Türkiye 'n in problemi sadece bu •değildir. 
Yani oradan dönen isl i ler değildir. Yur t la ar
lan nüfusa iş bulmak meselesiyle karşı karşıya-
yız. Beş Yıllık Kalk ınma Plânı, yat ı r ımlar , İm
lim. bu gayret ler hep bunun içindir. Ama lalı-
sisen bu işçiler için bir şey yapılabil ir 'ini? Bu-
•;un üzerinde de bâzı düşüncelerimiz var. Bun-
:ar arasında, faraza bir de ş i rket ler kurdurmak . 
Teşvik etmek ve 'bu işçileri o şirketlere hissedar 
yapmak yine onlarm kuracağı sanayi tesislerin
de bunlara iş vermek. Bu nevi tedbir ler üze
r inde de bâzı t asa r ruf la r vardır . Ve bunlar 
üzerinde de çalışıyoruz. Ama, bunlar ın biri ve
ya, ikisi hiç şüphesiz ki, yetmez, bunları tüm 
halinde ele almak lâzımdır. Pir kelime ile Tür
k iye 'de yat ı r ımlar ı hızla a r t ı rmak lâzımdır. 
Tek tedbiri , çaresi budur. 

Sayın Turhan »'i I arkadaşımız küçük sanal 
kredisine temas buyurdu la r . Neden bu miktarla 
tahdidedi l iyor ? I »una son. olarak konuşan Kal-
pakhoğlu arkadaşımız da işaret etti. 

Muhterem arkadaşlar , evvelâ bu 'madde Mil
let Meclisince kanun metnine sokuldu. Hükümet 
teklifimle mevcut değildi. Millet Meclisinde 
birkaç Milletvekili arkadaşımız bu müesseseyi 
de koyalım, bundan da faydalanılsın dedi. Yo 
bir takr i r le teklif ett ikleri metin aynen »'irdi. 
25 000 lira ile iakyidedilmesinin sebebi şudur, 
mahiyet i aslında küçük sanat kredisidir. .Halk 
Bankası küçük sanat kredisi olarak bu miktarı 
tesbit etmiştir ve bu miktarı vermektedir . Bu
nu 50 000 lira ve 100 000 liraya, veya birkaç 
100 000 liraya çıkardığımız takdirde; o vakit kü
çük kredi mahiyetini kaybeder ve hat tâ bir sui
istimal kapısı da açılabilir. O vakit bâzı işçileri 
yüksek kredi almak için, bâzı işçileri bu istika
mette kullanana »'avretleri başlar, Füukü bunu 
fondan (»diyeceğiz, bu krediyi. 5 000 lira yatı
racak, 25 000 lira kredi alacaktır . Diğer 20 bin 
lirasını fondan ödiyeceğiz. Fon; işçilerin tasar
rufu orada mevcut ise o olacak ve şayet bu pa
ra yetmediği takdi rde bütçeden vereceğiz. O va
ki t büyük rakamiara , milyonlara belki de 100 
milyona varan bir durum hâsıl olabilecektir. Bu 
t akd i rde bütçeden bir yardım .yapma zaruret iyle 
karşı karşıya kal ınacaktır . O vakit de bu sistem 

islemez, büyük külfet olur ve kanun kadük olur, 
nazarî doğar, işlemez. 

Binaenaleyh, işliyecek bir kanunu ölçüler 
içerisinde kullanmak, lâzımdır. Müesseseleri do 
ona «'öre kurmak lâzımdır. Bu sistemi Mecliste 
teklif eden arkadaşlar ımız da, küçük sanat kre
disi mahiyetinde olmak üzere bir müessesenin 
kurulmasını t asavvur etmişler ve bu hudut la r 
içerisinde teklifi yapmışlardır . . Arz eltiğim ıdbi, 
mâkul olanı da budur. Faiz nisbetinde de 
% 7,5 olarak tesbit edilmesinin sebebi de diğer 
kindik sanat kredisinde böyle bir nisbet ta tbik 
edildiği içindir. 

Yine. 'Fikret Turhan»!! arkadaşımız, faiz nis-
bctlcri bir para meselesini ortaya ç ıkaracakt ı r . 
.Bu nerdcıı karş ı lanacakt ı r? Bunu biraz evvel 
arz eltini. Bunu bütçe ile karşılıyaeağız. Fon ge
lirleri yetmediği takdi rde aradaki farkı bütçe 
ile karşılıyacağız. Biraz evvel, bu kanundan ev
vel kabul ettiğiniz bir bütçe münakalesi vardır . 
Daha şimdiden 10 milyon lira'lık bir tahsisat koy
duk, yıl içerisinde bu fon gelirini sağlamak ü/e
re. Bütçeden karşılıyacağız. 

Sayın Fağlayau^i l arkadaşımız, kota mevzuu 
üzerinde t ekra r durdular . Biraz evvel verdiğim 
izahat arasında da arz ettim. Hakikaten müşkü
lât ile işbu*. Bir defa kota ile verdiğimiz; kola
dan malcsat Türkiye 'nin ithalât ihtiyacını tesbit 
etmek ve nıulıtacoldtığuııııız miktar da her hau-
«'i bir maldan ithalât yapmakt ı r . Binaenaleyh, 
bir yıl içinde ithalât kota 'ile tahdit edilen mik
tar ın içinde kalacaktır . Bunun dövizini esasen 
Hükümet temin ediyor ve memleket içerisinde 
sanayiciler ve i thalâtçı lar arasında mevcut, usul
lere »'üre bölüşülerek getiriliyor. 'Bunu, bir de 
işçiler getirsin dediğimiz takdi rde o vakit ne 
yapacağız. Bunun »'üç işlemesinin sebebi şu ; arz 
edeyim ,bir defa çeşitli memleketlerde işçiler 
var. Fransa 'da, İngil tere 'de surda hurda. Bunla
rın hangisinin ne miktar mal getireceğini bile
meyiz. \ re her birisi buna idivenerek mal getire
ceklerdir. Hudut kapısında bakacaksınız I mil
yonluk b i r kotaya mukabil 10 milyonluk mal ge
tirmiş. I ini ithal edeceğiz, dokuzuna belde diye
ceğiz. Bu onları şüphesiz ızrar odov. Yeva savın 

dışarıda lıulunan işçilerimizin dövizlerini karşı
lık »'östererek getirsinler. Devlet esasen bunlara, 
döviz verİvor. Dışarıdaki bir dövizden istifade 
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etmelerini sağladığımı/ takdirde bunların ayrı 
bir kurla döviz satmalımdan nıevzuubahsolur. 
Yine eksportçuları ara yere sokmak mecburiye
tinde kalırız. Hem muğlak bir sistem olur, hem 
hakikaten ızrar eder. Ve hem de ara yerde haki
katen bâzı insanların sebepsiz kazanç temin et
melerini sağlar. Bu pratik bir yol da değildir, 
işler bir yol da değildir. 

Bu sebeple de aynı zamanda çift kura imkân 
verir. 

Sayın (Jetin arkadaşımız neden dolayı 10uı-
bVk Bankasına inhisar ettiriliyor bu. iş derler. 
Muhterem arkadaşlarım, mesken kredisi Emlâk 
Bankasında açılıyor. Orada bir fon tesis ediyo
ruz. Ve binaenaleyh diğer kredilerin de orada 
açılması lâzımdır ki bu fonu her iki işte mevsu-
ken kullanalım ve bu fonun muhasebesini ağır 
ağır ve toptan yapalım. Aksi halde her bankada 
bir fon açmak ve her banka ile bir muhasebeye 
»irişmek lâzımgelir ki, bu da hem pratik olmaz 
hem de güç işlerdir. Ama Emlâk Kredi Banka
sına başka bankalar vasıtasiyle havak1 gelmesi 
veyahut da »elen paranın işçi tarafından faizi 
ile birlikte alındıktan sonra başka bir bankaya 
yatırılması pekâlâ mümkündür. 

ıBiz daima pratik yolu tercih, ettik ve bun
dan, dolayı Emilâlk, Kredisi Baulkaısıua inhisar 
ettirdik. 

'Sayın Kalpaklıoğiu'mun, üzerinde durduğu 
faiz nispeti madde metni içineıgirsin dediler. O fla
man, hu işlemez arkdaşlari'm. Oün'k'ü hu elâstiki 
lolaeaktır. Seıibest kur İl e resmî kur aıraısmdaıki 
faı'k büyüyebilir. O takdirde faiz nisbetini 
yıülk'sol'tni'eımiz lâzi'mdi'r. O zaman 'kanufiılaşması 
için tekrar Meclise gelme'si lâzımdır. Ve bir 
anda, işlemez. Veya, küçüleıbilir, hazan reJsnıî 
ikurla -serbest piiyaSa kuru araisındalki faılk 50 
Ikııruşa irıe'bilir, o vakit faizi daha aşağıya in
dirmek lâzımlgel'ecektir. Bundan dolayı elâs
tiki bir sistem getirilmiştir. 

Yine sayın arkadaşımız, bunlara r/r 7,5 faiz 
veriliyor dediler. Hayır, % 7,5 faiz vermiye-
eeğiz. Vadeli mcivlduata verilecek en yüksek 
nisıbeit faiz verilecek den'miıştir mıaddede. Yüzde 
7,5, bu küçük 'sanat kredisinde, 25 hin lira, 
OtreJdi aldığı taıkdirde aıçacağımız kredidir. Bi-
raız evvel arz ettim. Küıçrüfk sanat kredilsi oı>a-
'hiyeitinlde kalması için, ibu ölçüde tutulımuştur. 

Ye> ayrıca burada, ıbir büyük de müşkülât 
vardır. Zait en Hükümet teklifi arasında yer 
aluramıasmın 'sebeıbi d<* budur. Bunun kanaa
timce en zor işliyecek kısmı budur. Oünikü te
minat M er. Kisıki bankaya aidolacaktır. Ye 
'küçük sanat 'kredisine teminat bulunmasında. 
müşjkülât mevcuttur. İşçi ıbir de. ayrıca hu kre
diyi aTmak. için 25 bini liralık.'bir teminat bul-
uıa.ya meelburdur. Bu istenen teminatı İmlim a 
müşıkülâtı karşısında, en az işliyeeek kredi bu 
•o la-e akıtır. Bir de bu seibep vardır, miktarın 
25 bin liradan faizi a tutulınıaısında. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun, 
FİKRET TURHANlGİL (Aydın) — Efen

dim, sual sormak "stiyorum. Sayın Balkandan 
'özür dilerim, kendileri youg'unlar ama bir sua
lim var. 

Buradaki bültende mıesken veya konut (kre
disinden c/( 2 gibi .(iiızi bin- faiz alacağız deniyor. 
Ama, rhnlâk Kredinin f.alhmin. ediyorum mor
una! faiz n'isıbeti r/r 2 değildir. Beryamni'Z Tla.lık 
Banlkaisı meıv'zuua,tından verilen. Ikrediler de 25 
-bin lirayı kalbul ediyîor. Fakaıt % 7,5 faize 
mesnet ittilhaz ettiğiniz halde, Emlâik Kredi 
Bankasının faizini mesneit ittiha.z etmiyorgsu
nuz. Bendeniz özür diliyercık sioruyiorum. (iç
len bu işçilerin şiddetle t ah i folacakları hük
me .«-öre bugünkü faiz mesken kredisi faizinden 
hu sebeple mi yüksek kon muştur? Sayın Balka
nın bu husustaki mütalâasvm istirham ediyo
rum; hu bir. 

2 mcisi, vaizinin sonunda bir hesap veril
miş, 100 mark hesaplanmış; 225 lira, üç yılli'k 
c/( 9 faizle, 65, 70, ilâvesiyle 285, 75 denmiş. 

Şimdi aealba bu faiz, ileriıki seneilerde 'kal
dığı takdirde 'mürekkep faiz sistemine mi taıbi 
Kılacak, yioklsa. yalnız ana. faiz sistemi üzerin -
•den mi işi iyeliktir? Bunu da istiı-ham ediyo
rum. 

MiALİYB BAKAM; rdvRil) MELEN (De
vamla) — Efendim, m-e'slkenden neden % 2 faiz 
alıyorsunuz da, küçük sanat kredisinde c/c 7,5 
alınıyor? Bunu .biraz evvel arz: ettim, Hükü
met teklifinde mevcut değildi, 'küçük sanat 
kredisi; Millet, Meclisinin telklif ettiği şekilde 
metne girdi. Hükümet teklif etseydi acaba 7,5 
dan aişağı mı teklif ederdi, diye 'bir sual alkla, 
gelir bu üoıktada. Bunu bir priıytoritc, sıraya 
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ikoıymıak istiyoruz. Biz istiyoruz ki, tercilhan 
ikraız fıonu i§leisin,. Bunu daha eaızip hakle tn-
ıtuıyoruz. Ondan sonra mesken fer edişinin işle
mesi ikinci sırada gelmelidir. Çftkıikü mealken 
kredisi tetminalt ister. Meskenin ıkend'üsi yapıda 
caık (binanın kendisi teminat olacağı için ko
laydır iişler. Üçüncü teminat balkımandan iişle-
ımesi ziordur ve -o en sona gelmelidir. Bu 'kanaatn 
feyiz. Binaenaleyh, priyoriteyi de hesaba kattı
ğımız için Büyük Millet Meclisinden teJklif edi
len mötinlle biz de mntabıikıız. Bu sejbeple bir 
faiz farlkı tekevvün ediyor. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Mürefk-
kep faiz? 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Mevziimıb&his değil mlüretkkep faiz. 

BAŞKAN — 4 njoii madde haıtokında başka 
ıskkz istiyen? Yok. Bir tadil te&lifi vardır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (îstanıbul) — Efen
dim &on SÖK vmill];etjve\kilin:inıdir. Söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim söz vermedi
ğimden değil. 

RİFAT ÖZTÜRKÇLNE CDevamila) — Sa* 
yın Başfcan, muih'terem ankada-şüarım, .bu işi he-> 
saba döklbüğüımüız ızıaman da îbu ikanun cidden 
yürüyemiyeıeelk Ibir kanun gibi geliyor bana. 
Temenni ederim ki hakikaten yürüsün. Çünkü 
!bu lüzumlu bir kanundur. He'saıbı şöyle ele al-
drğumıız zıaman deniyor ki, 5 bini lira birikti-
rilnvesi lâzımdır. Bunun dolar olarak karşılığı, 
356 dolar yapıyior. 9 liıra retsmî »kur nazarın
dan, bunu ilki misli olarak kaibul edelim; 1112 
dolar, yani 10 bin liraâıık (bir mıeisken 'hesaibın-
da 40 bin liradan fazla ıbir teredisi verillmi-
yeceğinc göre bir işçinin ancak 1 112 dolar pa
ra biriktirmesi lâzımgelecektir. Bu 1 112 dolar 
için, giden işçilerden 100 bin işçinin bu hu
susta müracaat ettiğini kabul edelim. Hakika
ten, 100 Ibin işçi müracaat ettiği zaman 111 mil
yon 200 bin dolar yapıyor ki: Bu büyük bir ka
zanç olacaktır. Şimdi 100 bin işçinin yüz bini 
de Türkiye'de mesken kredisi için müracaat et
tiğine göre, 40 bin lira ile do banka bunun kar
şılığını ödiyeeeğine göre 100 bin işçinin hesa
bı tutarı 4 milyar lira gibi bir para yapmak
tadır. Bu 4 milyar lirayı acaba banka ve ve
kâlet karşılıyabilecek durumda mıdır? Bunu 
ü ulamak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir sözünüz var mı Sayın Ba
kan]. 
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MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (Van) 

—• Fondan ödenecektir, nihayet fonun farkı kar-
şılanacaktıi'. Bunu mümkün görüyoruz. 

RİFAT ÖZTÜRKÖİNE (İstanbul) — 4 mil
yar lirayı nereden bulacaktır? 

MALİYE BAKANİ FERİD MELEN (Van) 
— Bu hesap .yanlış. 

BAŞKAN — Hesabın yanlış olduğu söy
lendi. Sonra karşılaştırırsınız efendim. 

Bu madde hakkında bir takrir vardır oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin (B) fıkrasının 2 nci ben

dindeki «Ancak bu miktar 25 bin lirayı ge
çemez.» tâbirinin içindeki 25 bin lira 50 bin 
lira olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, 4 ncü maddenin 7 nci 
fıkrasındaki «Ancak bu miktar 25 bin lirayı ge
çemez kaydının 50 bin liraya iblâğı teklif edil
mektedir. Hükümet no diyor? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— İzah edeyim elendim. 

BAŞKAN — Buyurun, evvelce izah etmişti
niz ama. Tekrar izah etmek istiyorsunuz. Bu
yurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
—• Şimdi Sayın Maliye Vekilimizin bu fıkra
nın 25 Ibin lira değil de 50 bin lira olduğunda 
ne gibi bir mahzur doğacağına mütedair mü
talâasını dinledik. Bu pek muhtemel değildir. 
Her no kadar Maliye Vekilimiz mesken kredi
lerinde, meskenin bizatihi mevcudiyeti para
nın karşılığını ifade eder. binaenaleyh, bir teh
like bahis mevzuu değildir, zaten bu 25 bin lira 
rakamını dahi tatbik etmek endişeli bir mese
ledir. Kaldı ki biz böyle bir rakamın tatbikini 
istemedik. Sarih bir rakamla gelmedik. Fakat 
küçük sanat kredileri, Halk Bankasına göre bu 
rakam âzami 25 bin olduğuna göre, bu Millet 
Meclisinde teklif edildi ve Hükümet olarak biz 
kabul etmek mecburiyetinde kaldık der gibiye 
getirdiler. 

BAŞKAN -—• Mecburiyet değil, mutabakat 
haline vardık dediler. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
—Peki özür dilerim. Yalnız benim anladığını 
sarili olarak şudur; Hükümet olarak, bu tekli-
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fi biz getirmedik, yoktu maddenin aslında de
diler : 

Şüphesiz yarın bu kanun çıktığı zaman, 
küçük sanat erbabına kredi verilirken hiçbir 
zaman bankayı bağlamaz. Ve bir Hnka, kar
şılığında teminat almadan al sana su, kanuna 
göre 25 bin lirayı veriyorum hiçbir teminat ge
tirme deyip bırakamaz. Bankacılar da mesul 
olur. Zaten bu kanun «Teminatsız verir» diye 
bir sarih hüküm ihtiva etmemektedir. Hiç olmaz
sa biz komisyondan ve Sayın Hükümetten şu
nu istirham ediyoruz; benim bu takririme iş
tirak etmezlerse kolaylığı temin bakımından 
yine Hükümetin şu 4- ne il maddenin (b) fıkra
sının 2 nci bendinin kaldırılmasının faydalı 
olacağı kanaatinde değiller midir.' Vekil Be
yin de az evvel işaret ettikleri gibi paraların 
nisbeti arasındaki oran değiştikçe bu c/c 7,5 -
% faiz de o nisbette azalıp, çoğalabilir. Bu ba
kımdan biz buraya kati bir rakam koymadık, 
dediler. Şimdi aynı şekilde söyledikleri gibi, 
bu fıkranın da kaldırılmasında fayda mülâha
za etmezler mi? .Eğer benim mâruzâtıma işti
rak ediyorlarsa ve bunun hakkında yermiş ol
duğum takririmdeki, 4 ııeü maddenin (B) fık
rasının 2 nci bendinin kaldırılmasında bir fay
da mülâhaza edip iştirak ediyorlarsa, takriri
mi geri alacağım. Yoksa takririmin oylanması
nı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 

—- Muhterem arkadaşlar; biraz evvel izah ettim, 
eğer biz bu miktarı 25 bin liranın üstüne çıkar
dığımız takdirde, daha başlangıçta bu müessese
yi işlemez bir müessese olarak ihdas etmiş olaca
ğız. Teminat bakımından işlemez, karşılık bulma 
bakımından işlemez olacak. Çünkü arz ettiğim 
gibi, bunun karşılığını bir fondan ödiyeeeğrz, 
yetmediği takdirde bütçeden ödiyeeeğiz. Ve bunu 
anormal bir miktara iblâğ ettiğimiz takdirde arz 
ettiğim gibi bunu biz daha 1 nci seneden itibaren 
işletemiyeeeğiz ve tekrar huzurunuza geleceğiz. 

Bu fırkayı kaldırmaya gelince: Bu fıkrayı 
bililtizam vaz'ettik. Millet Meclisinde bu takrir 
verilirken 25 bin lira ile hiçolmazsa asgari olarak 
t akyidedil meşini biz iltizam ettik. Çünkü bu ta
vanı kaldırırsanız o zaman arkadaşımızın dediği 
gibi 50 bin lira değil, 150 - 250 bin liraya kadar 
da çıkabilir. Bu sebeple ona da taraftar olamıyo
ruz, maalesef. 
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BAŞKAN — Yani muvafakat etmiyorlar 

efendim.... 
Tekrar okutuyorum takriri. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorlar. 
Dördüncü madde hakkında başka bir söz isti-

yen olmadığı gibi bir tadil teklifi de yoktur. 
Maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Fonun işleyiş tarzı, fon ile il
gili hesapların açılması, ikrazata ait esaslar, 
hesap sahiplerinin vecibeleri, bu kanunla Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına ve Türkiye Halk 
Bankası A. Ş. ne verilen görevler ve sair hu
suslar Maliye, Çalışma, İmar ve İskân bakan
lıkları ile adı geçen bankalarca müştereken ha
zırlanacak bir yönetmelik ile tâyin ve tesbit 
olunur. 

BAŞKAN •— Madde hakkında söz ist iyen ar
kadaş! imiz var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Giderler 
MADDE 6. —• Bu kanuna göre açılacak he

sapların tahsil ve tediyeleri ile ilgili her türlü 
giderler ve sair malî külfetler 1 nci maddede 
tesis olunan fondan karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muafiyetler 
MADDE 7. — Bu kanun uyarınca tesis olu

nan hesaplara yürütülecek faizler ve bu hesap
ların açılması sırasında tanzim olunacak sözleş
meler, ipotek tescil ve fekleri ve sair belgeler 
her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine'nin bir 
teklifi vardır, okutuyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — İzah 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Hele bir okuyalım efendim, on
dan sonra. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7 nci maddeden sonra bir madde eklenmesini 

saygı ile arz ve istirham ederim. 
İstanbul 

Rifat öztürkcine 
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Madde 7. — Türkiye 'de imal cdilcmiyen (mal-

zame, alet, edevat, eşya ve yedek parçalar) her 
tü r lü (Jümrük Vergisi Kesim ve Harçlardan ve 
İstihsal Vergisinden muaftır . 

B A Ş K A N — Bu daha ziyade (Jümrük Tarife 
Kanunu ile alâkalıdır galiba? Bu kanımla bir 
ilgisini ben göremedim. Belki benim anlıyamadı-
ğım bil' lııısus vardır . Buyurun izah edin lütfen 
•Sayın Oztürkçine. 

Türkiye 'de imal edil m iyen makimi ve sairenin 
vergiden muafiyeti hakkında. 

Kİ 'FAT O Z T Ü R K Ç İ N E (İstanbul) — Şimdi 
Say m. Maliye Vekilimiz bu takr i re cidden güldü
ler ve gülmekte de samimî olabilirler. Ama ben 
de inandığım bir dâva. olduğundan dolayı bunu 
müdafaa etmekte haklıyım. 

Şimdi her hangi bir Türk hekimi Avrupa 'ya 
gidiyor, senelerini oraya vakfediyor. Bir rönt
gen makinası, bir tıbbi alet ve edevat getirecek, 
gümrükten muaf değil. Senelerce orada tr ikotaj 
farib.kasmda çalışan bir işçi, çalıştığı müesseseden 
tr ikotaj makimi I arı getirecek, bunlar da gümrük
ten muaf değil. Beki, bu nasıl olacak? Öbür' ta
raftan küçük sanatları konuna fonundan yardım 
vahlerinde bulunuyor. Bu duruma göre bâzı kim
seler bu sanat kollarındaki yardım fonundan 
•faydalanmak istemiyorlarsa, hiçolmazsa çalıştığı 
ülkelerden getirecekleri alet ve edevatların, (Jüm
rük Vergi ve resimlerinden muaf tutulması ile 
döviz tasarruflar ı daha fazla bir meblâğ da. sağla
nacaktır. Demin yaptığını hesabın Sayın Maliye 
Vekili yanlış olduğunu söylediler. 

B A Ş K A N — O mesele kapandı efendim. 
R İ F A T ÖZTÜl lKOİNE (Devamla) — Şim

di, bir işçi mesken fonundan faydalanabilmek 
için, en. aşağı 1 1.00 dolar gibi bir parayı tasar
ruf etmesi lâzımdır. 

Halbuki, bir mütehassıs eleman her hangi bir 
röntgen makinası getirirken şunu izah etmek isti
yorum. Bir işçiye verilen döviz ile bir röntgen 
mütehassısının getireceği döviz arasında büyük 
fark vardır . 

(Kat ip sadet dışına çıktığı için Başkan hati
bin sözünü ve mikrofonun sesini kesti.) 

B A Ş K A N — Bilmem, Sayın Bakanın bu hu
susta söy]iveceği bir sözü var mı? 

M A L İ Y E B A K A N İ F E R İ ! ) M E L E N (Van) 
—• Arkadaşımızın söylediklerinin bu tasarı ile 
hiçbir alâkası voktur. 

BAŞKAN — Bu teklifin kanunla hiçbir alâ
kası olmadığı için reye koymuyorum. 

(JEOİCİ M A D D E — Bu kanunun yayımı ta
rihinden evvel İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
aracılığı ile olsun veya olmasın, harice giden 
işçiler, kanunun yürür lüğe girdiği tar ihi takibe-
den en çok bir yıl içerisinde Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ve Türkiye Halk Bankası A. Ş. ile 
temasa geçerek hesap açtırmaları şartı ile bu ka
nunun bahsettiği haklarından istifade ederler. 

B A Ş K A N Söz istiven var mı? Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Et m iyeni er... 
Kabul edilmiştir. 

Yürür lük hükümleri 
M A D D E S. -—- Bu kanun yayımı tar ihinde 

yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N — Söz istiven? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

B A Ş K A N — Söz istiven var mı? Yok. Ovla-

M A D D E !). 
vürütür . 

rmıza sunııyorun 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kanunun tümünü reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanunu her ne kadar Millet Meclisi açık 
oya koymuşsa da içtüzüğümüz bu kanunun açık 
oya -konulmasını icabettirecek bir hükmü ihtiva 
etmediği için Senato, ancak reyi işariye başvur
muş bulunmaktadır . 

• /. — 15 Temmuz İ9(İH tarihli re 27 i sayılı 
Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi halikında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni re (Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İster Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/G29; (\ Senatosu 2/127) (S. Sayısı: 
•İ7G) 

B A Ş K A N — Çalışma Bakanlığı mümessilleri 
var mı? (Var, sesleri.) Temsil en geldiğinize dair 
bir kâğıt var mı? Vesaikiniz yanınızda mı efen
dim? 

H Ü K Ü M E T T E M S İ L C İ S İ — Var efendim. 
B A Ş K A N — Sosyal İşler Komisyonu Başka

nı burada mı? (Yok, sesleri.) Kalmıştır . 

- 4 5 6 



C. Senatosu B : 86 
5. — 15 Tenimiz 19G3 tarihli ve 275 sın/ılı ı 

Toplu, iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kednıl edilen metni 
ve (Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Sosyal İşler Komisyonları raporları (M. 'Meclisi: 
2/G2R; C. Senatosu- 2/132) (S. Sayısı: 177) 

BAŞKAN — Yine komisyon yok... Kalnıışlır. 
("Bu kanun mühim sesleri.). 

İki «'ö/ünı, si/in sözünüzle, bizim de aralımız
la olma/... 'Heyeti rmumiye dikerlerini <>'örüse
lim, dedi. 

G. — Öd emişi i Ahmet oğlu Ali Orhan İlk-
kurşıen'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kemun tav.arısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve C. Senatosu Malî 
ve İktisadi İsler ve Bü/e<- ve 'Plân komisyonları 
raporları (M. Metlisi : 1/573; ('. Seuafosu: 
1/102) (S. Sayısı : 17S) 

BAŞKAN — Malî ve İktisadi İsler 'Komisyo
nu?.. Yok. Ceciyoıuız 

?'. — Tapulama l;ununu tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriı/tt 
Senatosu (leeici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/(153; C. Senatosu 1/121) (S. Sayısı : 171) 
(D I 

BAŞKAN — Sıra Tapulama kanunu tasarısı
na, gelmiştir. 

Şimdi söz ist iyon arkadaşların isimlerini oku
yorum. Sayın Kâmil Coşkunoğlu. Siz grup adına 
mı salısını/ adına mı konuşacaksınız? 

KÂMİL COŞKCNOCLV (Cşak) — Şahsım 
adına. 

BAŞKAN - - Sayın Okyayuz si/?.. 
O AVİ T TBVFİK OKYAYFZ (İçel) — (inip 

adına. 
BAŞKAN — Devlet Bakanı buradalar im? 

(Burada sesleri.) 
Umum Müdür bura'" ı. Oeçici Komisyon.' (Bu

rada, sesleri.) 
Sayın Turhangil, Sayın Bozcalı 1 fit ten yerini

ze. 
Buyurun Sayın Okyayuz. I 

(1) 171 re 171 e ek S. Sayılı basma yazılar tu
tanağın sanandadır. 
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SİRRİ ATA LAV (Kars) — Ksul hakkında 

söz istiyorum. Bu kanunun görüşülmesine mahal 
olmadığı hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tapulama Ka
nunu tasarısı Komisyon raporunda, Tapulama 
Kanunu ve 890 sayılı Kanun olarak Yüce Sena
tonun huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. Dene
bilir ki, teşriî hayatta bu derece bir hataya rast
lamak mümkün değildir. Kanun tasarısıdır. 396 
sayılı Tapulama Kanunu ile Yüce Senato karşı 
karşıya değildir. Cidden üzerinde esefle ve ib
retle durulacak bir durum karşısındayız. Bizim. 
karşımızda bulunan ve müzakere edeceğimiz hu
sus 396 sayılı Tapulama Kanunu değildir. Ra
poru okursanız görocokseniz ki, 396 sayılı Tapu
lama Kanunundan bahsedilmektedir. Bu tasarı
dır, tapulama kanun tasarısıdır. Bu tasarı Ana
yasanın 94 ve 93 ncü maddeleri gereğince ("hun
im rbaş'kanı tarafından tekrar yasama organların
ca görüşülmek üzere iade edilmiş bulunmaktadır. 
Yüce Senatonun hangi üyesi kendilerim1 tevzi 
edilen Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçesini 
görmüş ve okumuştur? Cumhurbaşkanının veto 
gerekçesinin Yüce, Senatonun üyelerine dağıtıl
ması ve buna biz ancak bilgi edindikten sonra 
görüşülmesi mümkündür; bu bir. Yine anlıyoruz 
ki, Cumhurbaşkanınca bu kanun tasarısı veto 
edilmeden önce Hükümetin 11 Şubat 1964 tarihli 
ve 584 sayılı bu kanun tasarısının mahzurlarını 
belirten bir görüşü olmuştur. Bu görüş hakkın
da da hiçbir bilgimiz yoktur. Hükümet bu ka
nun tasarısının yürürlüğe girmesinin çeşitli mah
zurları olacağını belirtmiş ve bunu Cumhurbaş
kanına iletmiş bulunmaktadır. Şimdi, bu kanun 
tasarısı üzerinde görüşmeler yapılıp ve fikirleri
mizin ortaya atılacağı bir sırada biz no Cumhur
başkanının veto gerekçesine, ne de Hükümetin 
bu görüşüne ve ne de Millet Meclisi Oceici Ko
misyonunda bu mesele görüşüldüğü sırada Hü
kümet adına vâki olan tadil tekliflerine sahip 
değiliz. O halde neyi görüşeceğiz? Daha önce 
Cumhuriyet Senatosunun izhar edilen iradesi 
karşısında yeni bâzı hususlar meydana çıkmıştır 
ama Komisyon, bunların hiçbirisini bize getirmi
yor. Nerede Cumhurbaşkanlığının gerekçesi? Ne 
raporda vardır, ne de C. Senatosu üyelerine ba
sılıp dağıtılmıştır. Ne Hükümetin görüşü var
dır ve ne de Hükümetin çeşitli itirazları ve ta-
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dil 1 eki itleri vardır. Hiçbirisi yoktur. Bunlar ol
madan Yüce Senatonun bu yanlış olan raporu 
göıüşmeisıine imkân yoktur. 

Cumhurbaşkanlığının veto gerekçesi basılıp 
en kısa bir zamanda dağıtılmalı, Hükümetin gö
rüşü dağıtılmalı. Ve hele 396 sayılı Tapulama 
Kanunu tasarısı adı a.ltnıda Yüce Senato gibi bir 
teşriî organına böyle bir hatanın gelmesine im
kân .yoktur. Nereden 396 sayılı Kanun oluyor? 
Hayret edilecek şey. Mesele şuradan doğuyor ve 
bir yanlışlıkta öyle talimin ediyorum ki, buradan 
geliyor: Millet Meclisine gittiği zaman, Millet 
Meclisi bunu Cumhurbaşkanına göndermeden 
evvel çok yanlış ve hatalı olarak kanun numara
sı vermektedir. Nasıl olur, mümkün değildir, 396 
sıra sayılı kanun tasarlısının bu şekline hayret et
memek elden gelmiyor. Cumhuriyet Senatosunun 
bir komisyonda, tıpkı bunu Millet Meclisinden 
alıp 396 sayılı Kanun diye şurada aynen ifade 
edilmesi. Okuyorum, Yüksek Heyete. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisince 3 1 . 1 . 1964 
tarihinde kabul edilip, Cumıhunbaşkanma ilân 
olunmak üzere sunulan 396 sayılı Tapulama Ka
nununun yaymlanmıyarak müddeti içerisinde» 
demek ki, kanunlaşmış, 396 sayıyı da almış ve 
ondan sonra da gelmiş. Bu hatanın düzeltilmesi 
lâzımdır. Zabıtlara geçecektir. Ve gelecek nesil
ler bir Komisyonun hele ikinci bir Meclisin, ya
ni Millet Meclisi böyle bir hata yapmıştır. Bina
enaleyh M. Meclisi Komisyonunun onu aynen ge
tirip buraya aktarmasına gönlünüzün razı olma
nı asL lâzımdır. Bu sdbeplc Yüksek Heyetinizden 
istirhamım; şu anda bunun görüşülmesine imkân 
yoktur. Rapor tashih edilecektir, Cumhurbaşkan
lığı veto gerekçesi ile Hükümetin, bu tasarının 
kanunlaşması halindeki mahzurları gösteren gö
rüşü de basılıp Yüksek Heyetinize dağıtılacak
tır. Ancak ondan sonra görüşme mümkün ola
cak! ir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Komisyon Sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 

TUBHANOİL (Aydın) — Sayın Başkan, muh
terem senatörlei'. Sayın Sırrı Atalayı dikkatle 
dinledim. Şimdi, kendilerine kendilerinin beya-
niyle cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı At alay, size cevap 
veriyorlar, dinleyiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TITRHANGÎL (Devamla) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kalbul olunan - çünkü 
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muhterem senatörler, bir kanun iki meclisten geç
tikten sonra T. B. M. Meclisince kalbul edilmiş 
bir kanun haline inkılâlbeder. Şimdi Tapulama 
Kanunu Sayın Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ta
rafından bir defa daha gözden geçirilmek üzere 
geri çevrilmişitir. Müsaadenizle Sayın Cumlıur-
başkanının bu yazısını okumakla Sayın Sırrı 
At alay'm, kanun olmıyan ve olmasına da im
kân bulunmıyan 396 sayılı Kanun hakkındaki 
beyan ve ifadeisini arz etmek isterim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 6 Şubat 1964 tarihli ve 2400/11414 sa

yılı yazı karşılığıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ka
bul olunduğu bildirilen 396 numaralı kanunu... 

Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunun 
396 numaralı kanun olduğunu kabul ederek, (ol
maz olmaz sesleri) Müsaade buyurun beyanda. 
bulunayım. Lütfeder, fikirlerinizi çıkıp beyan 
edersiniz. Dinleyin ondan sonra vurun. 

«Emekli tasarısını» demiyor. Ben orayı oku
yorum. «396 sayılı Kanunu, ekli gerekçede be
lirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığım
dan ilişik olarak takdim ediyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gere
ğince bir daha görüşülmesini rica ederim. Cum
hurbaşkanı Cemal Gürsel.» 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi sayı: 
705, dönem: 1, toplantı : 3 .başlığını taşıyan Ta
pulama Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. 1/653 sayısını ihtiva eden, Millet Meclisi
nin kabul ettiği metin teamül gereğince bütün 
Senatör ve Milletvekillerine ayrı ayrı sunulmuş
tur. Sayın Sırrı Atalay Beyin hararetle bunun 
gerekçede mevcudolmadığı hususundaki beya
nı, ıttılalarınıza arz edilmiş olduğuna göre bir 
mucip sebep olmasa gerektir. 

Cumhuriyet Senatosu da, meseleyi iade key
fiyeti üzerine tetkik etmiş ve gerekçesini Millet 
Meclisinin gerekçesinde yazılı ve 13 sayfa tu
tan bir gerekçeyi ariz ve amik tetkik etmek sure
tiyle tekrar bu mevzuları, yayılan 474 sayılı bel
geye ithal etmeyi bir zaman işgali ve memleke
tin bu kanuna şiddetle ihtiyaç hissettiği ve orta
ya atılan nazari bir münakaşadan mütevellid-
olan Millet Meclisi görüşüne, Geçici Komisyon 
aynen iştirak ettiği cihetle bir tabı tekrarından 
ibaret olan bu hususa gitmemiştir. Bu demek de
ğildir ki, Senatörler, Sayın Cumhurbaşkanının 
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yeniden tetkik etme dileğini havi, gerekçeye va
kıf değillerdir. Bu demek değildir ki, bizim ge
rekçemizde beyan edilen ve Millet Meclisi gerek
çesine atıf yapılan fikir ve düşüncelere muhte
rem üyeler sahip değillerdir. 

Bu bakımdan biz Tapulama Kanununun 396 
sayılı Tapulama Kanunu olup, yeniden, bir ke
re daha tetkiki gerekçesiyle Anayasanın 93 ncü 
maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından ta-
lebedilen hususun tetkik edilemiyeeeğine kaani 
değiliz. Komisyonumuzun mütalâası bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun oğlu, usul hak
kında buyurunuz. 

KÂMİL COŞKUNOÖLU (Uşak) — Efen
dim, Sayın Sırrı Atalay arkadaşımızın noktai 
nazarı, şu tasarının gerekçesiyle de kabili telif 
değildir. Tasarının şekliyle de kabili telif değil
dir. Tasarı elimizde arkadaşlar. Bakınız orada 
ne diyor"? «Tapulama Kanunu Tasarısı» taşan
ımı başlığı. Bir tarafta. Millet Meclisinin kaimi 
ettiği metin, diğer tarafta Cecici Komisyonun 
kabul ettiği metin ve bu tasarı olarak elimize 
gelmiş ve tasarı olarak da yüksek tetkiklerini
ze arz edilmiştir. 

Gerekçede bahsolunan, 396 sayılı Kanun Sa
yın Cumhurbaşkanının vetosu münasebetiyle -
Sayın Komisyon Başkanı da ifade buyurdular -
Sayın Cumhuılbaşkanmm vetosunda bu kanu
nun numarasından bahsedilmiş olmasından ileri 
geliyor. Ne deniyor? 

Cumhurbaşkanına ilân olunmak üzere sunulan 
396 sayılı Tapulama Kanunu yaymlannuyarak 
müddeti içinde ve Anayasanın 93 ncü maddesi
nin kendilerine vermiş bulunduğu yetkiye da
yanılarak bir defa daha görüşülmek üzere, da
yandığı gerekçe ile birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisine iade edilmesi üzerine.. 

Yani Sayın Cumhurbaşkanının veto yazısın
da bahsetmiş olduğu paragrafı burada ifade edi
yor. Yoksa tasarının kanun şeklinde müzakere
si bahis konusu değildir. Kaldı ki onun altında 
sayın arkadaşımı biraz daha aşağısına baksa vu
zuha varacaklar. Daha aşağısında ne diyor? 
30 . 6 . 1964 tarihli ve Millet Meclisinin 116 ncı 
birleşiminde, görüşülerek T. B. M. M. den çıkan 
şekliyle tekrar kabul edilen Tapulama Kanunu 
tasarısının.., «Komisyonun gerekçesi, Millet 
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Meclisinde kabul edilen. Ne kabul edilmiş? Ta
pulama Kanunu tasarısı kabul edilmiştir. İşte 
bizim Komisyonda, o Tapulama Kanunu tasarısı
nın 2 . 7 . 1964 tarihinde havale edilmesi sure
tiyle Komisyonumuzca yapılan toplantı ve gö
rüşmesi sonunda tapulama kanunu tasarısının 
filân tarihli toplantıda yapılan görüşmesi sıra
sında şu neticeye vardık diyor ve tasarı halin
de yüksek huzurunuza sevk ediyor, Tapulama 
Kanunu tasarısı elimizde. Sayın Cumhurbaşka
nının hir ifadesinin oraya alınmış olması, 396 
Sayılı Kanunun müzakeresi şeklinde kabul olu
namaz. Binaenaleyh usul hakkında Sayın Sırrı 
Atalay arkadaşımızın ileri sürmüş olduğu görüş, 
elimizdeki metne göre varit değildir. 

Sayın Cumhurbaşkanının vetosunun esbabı 
mueibesine gelince : 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzu burada za
man zaman ileri sürüldü. Millet Meclisine bütün 
gerçekler veriliyor. Millet Meclisi Tutanak der
gisine geçmesi itibariyle bütün gerekçeleri ora
ya veriyor. O gerekçeler Senatörlere ve Millet
vekillerine tevzi ediliyor. Fakat bize, Millet 
Meclisinden çıktıktan sonra Senatoya tasarılar 
geldiği zaman .Millet Meclisine verilmiş olan 
gerekçeler aynen bize de verilmiyor, bir daha 
verilmiyor. 

Yalnız bizim komisyonumuzdan çıkan gerek
çe ile buraya geliyor. Denildi ki, 'bunu bir daha 
tabedelim, bizim komisyonun gerekçesiyle bir
likte Millet Meclisine verilen gerekçe ve Millet 
Meclisinin gerekçeleri de bulunsun. Sayın Sırrı 
Atalay 'm Başkanlık ettiği celsede de bu mev
zubahse'du. Bizzat kendileri de ifade ettiler ki; 
tabı müşkül oluyor, bu sebeple Millet Meclisine 
sunulmuş olan gerekçeleri biz burada 'bozamıyo
ruz bir daha tabedemiyoruz, bu sebeple muhta
sar olarak görüyoruz, Senatonun 'bütçesi kabul 
edilirse ve Senatoya mahsus bir matbaa kurar
sak arkadaşların bu arzularını yerine getirece
ğiz, dediler. Başkanlık Divanındaki sayın ar
kadaşlarım ve Divan bunu hatırlıyacaklardır. 
Eğer şu gerekçenin içerisinde Sayın Cumhurbaş
kanının veto esbabı mucibesi görülmemişse, 
Millet Meclisi tutanaklarında var, zaten diğer
lerinde de olduğu gibi buraya da bu gerekçe 
alınmamış, Bu, yalnız şimdiki tasarıya münhasır 
bir hal de değildir. Bu daha evvel de münakaşa 
edildi. Arz ettiğim gibi bunun temin edilmesi, 
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ancak bir matbaaya kavuşmamızla mümkün 
olacağı esbalumucibesiyle bu hal. devam etmek
tedir. 

Sayın arkadaşınım itirazları varit değildir. 
Tasar ının müzakeresine geçilmesinin uygun ola
cağı 'kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, bu usul hakkında bir 
münakaşadır . Yani 5tS nci maddede ; bir konu
nun görüşülmesine yer olup olmadığına, gün
deme veya tüzük hükümler ine uyulması gerek
tiğine ilişkin .olur diyor. Bunun için de bir leh
te bir aleyhte olmak üzere iki kişiye söz veri
lir, denmektedir . 

A H M E T NUSRET T l 'NA (Kastamonu) — 
Anayasa ile ilgili bir mevzudur. 

'BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, efendim, 
Anayasa ile ilgili 'bir mevzu inden oluyor? Ma
mafih, birer kişiye değil ikişer kişiye söz veri
yorum. Bu ıneyanda size de söz veriyorum. Yal
nız bu bir kanun değil, kanun tasarısıdır . Ka
nun tasarısına ancak kabul ve neşrinden sonra 
kanun deniliyor. 

AHMET N E Ş R E T TEN A (Kastamonu) -
Şimdi muhterem arkadaşlar , Sayın Eski Başkan. 
Vekili Sırrı Atalay, kanun kelimesinin geçmesi 
do'layısiyle komisyonumuzu pek ağır bir şekilde 
itlıanı. etti . 

BASAN - - Sayın Tuna,.size komisyon naml
ım söz mü verilmiştir? 

A H M E T N U S R E T TUNA (Devamla) —• 
Hayır , bendeniz de komisyonun bir üyesi şifa
hiyle cevap veriyorum. Şahsım namına konuşu
yorum. 

E A Ş K A N _ Şahıs mevzuu bahis değildir . 
Yalnız ıısulı midir, değil midir? Bu hususa re
va]) veriniz. 

A H M E T N U S R E T TUNA (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlar ını , 'bizim hepimizin tabî ol
ması lâzımgelen elimizde mevzuat var. Biz Ana
yasaya riayet edeceğiz, içtüzüğe riayet edece
ğiz. Şimdi, arkadaşım şu tasarı mıdır, .kanun 
m u d u r ? Mevzuunda büyük bir hataya düşüldü
ğü kanaa t inde . Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin iki Meclisinden geçmiş olan bir vesika tasa
rı değildir a rkadaş lar . Müsaade ederseniz oku
yorum. Hakin şimdi. Anayasanın 9:> ncü madde
sini okuyorum. 

Madde 9:> : Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul edilen kanunlar ı On gün 

içe resinde yayımlar... (Demek k i Reisicumhura 
gittiği, zaman Anayasamız ona kan un.' diye hi-
taıbediyior.) Uygum, bulmadığı ' kanunu.. . (Ka
n u n tasarısını değil) bir dalha görüşlühnıelk üzere 
bu hususta. >gö'sterdiği gerekçe ile birlikte ay
nı ıSiüre içerisinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine geri gönderir . Bütçe kanunlar ı ve Ana
yasa bu hükmün dışındadır . İşit e asri ehemmi-
yeti i olan yeri bııraısı. Tür'kiye Büyük Millet 
Meclisi, geri gönderi len 'kamunu yi ive kabul 
ederse, 'kanun (lıımıhuıfbaşl\anımca. yayım hin w.» 

Demek oluyor ki, a likadaki ar, riayete ımee-
bıır olduğumu'/. Anayasamın 9.Î ncü maddesi şu 
vesikaya kamum adımı vermektedir . Kanunun 
geri e ev ri'le'b ileceğini söylemektedir . Bir daha 
B ü y ü k Millet Meclisine gi t t iği zaman da ilân 
zaruret ini ifade etın.dktedir. Tasar ı lardan 1'aHkı 
buradadır . (Jelelim İçtüğüınıüze : .Madde Sİ. 
İade îte ilgili, riayete mecbur olduğumuz İçtü
zük hülkniiü. 

Tü rk iye (•umdıuriyeti Anayalsasınım 9b' ncü 
maddesi gereğince, (hımjh.urfbaşkanı tarafından 
İade olunan kamını; kanun taisaırısı deği l ,kanun (1 
Senatosuna geldiği zaman aidolduğu komis
yona 'havale olun ur. Komisyon, gerekli gürüş-
mıelcri yantıiktan sonra, o kanun hakk ında dik
kat 'buyurun kanun tasarısı değil d üzeni iveceği 
raporu, (ieuel Kuru la sunar. denel Kurulca 
iade edilen kanun , yeni ibir talsarı veya tek
lifte olduğu gi|bi , yeni başlan görüşülür ve 
oylamaya .'başvurulur. Demek oluyor ki, Sayın 
Atalay 'm büyük, bir asalbiyetle komisyonumuzu 
tescile nıâtuıf sözleri Anayasa ve İçtüzüğe ay
kırıdır . Diğer hUsulsîarı arkadaşlar ım iz cevap
landı rd il ar. Kendi ler inin başkanlığı zamanım
d a bu esbabı mıncibelerin tabeditnıesini. defaat-
le ikendilei'iue •bildirmiştik. Î atka-t ''kendilerimin 
verdikleri cevap Mili el M'eclisiüe geldiği za
man eslbabı mucibe neşredilmektedir, bilin
mektedir . He r senatörün gözleri Önüne serildi
ğine görü mut ta l i demektir . Binaenaleyh, mıü-
zaîkere başlamıştır demıiişier ve Om görüışıneler 
(böylece deva.nı el mlş gelmiştir. Memleketimizin 
acilen ihtiyacı olan bir 'kanundur, ve ser d 
edileni esbap yer inde değilidr. Lütfen, bu tale
bin reddini ve memleketim Lİıitiyaeı olan, sabır
sızlıkla beklenen bu 'kanunu, biran evvel çıka
ralım. Hürmetlerimle. (Braıvo sesleri.) 

BAŞKAN • - Buyurun Sayın Atalay, son 
söz olarak. 
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Elemlim, 1964 yılı Bütçe K a n u n u n a bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılıı ıasına dai r tasa
rının oyiannıasına. 115 sayın üye katı lmış 115 
kabul . Tasarı Senatonıuz<ca k a b u l edilmiştir. 

iKi'bms'a gönde rilete'ek Türik Askerî Birliği 
meımııplarııun aylık ve 'ücretleriyle çeşitli is
t ihkakla r ı ve Birliğin ba^ika gidenleri hakkın
daki kanunun oyl alımısın a 126 saiym üye kat ı l 
mış; 1*23 kaıbul, 2 ret, 1 cekinser. Ta'sarı kainin^ 
laşnmşitır. 

S İRKİ ATALAY (Kars) — K a n u n nedi r? 
Arkadaşlar ımızın, eğer ifakle et t ikler i gilbi iki 
Mecliste usulle uyıgun tul a r ak reye ik t i ran edip 
şu veya bu şekilde tecelli eden tasa r ı l a r huıkıı-
!kî mânada kanun ollsalaır, o andan i t ibaren bir 
kanunun; lâzı'm/geldiği şar t la r ı h a k oluıp M'ı-
Iküım, ifade etmeleri iktiza ederdi. Eğer dedik
le r i gilbi bü tasar ı la r bir k a n u n idiyse Mil
let Meeelisinin ison iradesinin izharından ve 
Oumhurbalşkanına o96 sayılı K a n u n d u r diye 
tevdi et t ikler i andan i t ibaren h ü k ü m ifade 
etmesi iktiza ederdi. K a n u n l a r hüküm ii'ade 
edeı ler ve herkes ona riayet etmeye mecburdur. 
Kanım budur . Buradaki kanun ifadesi tasarıla
rın ifadesidir, tekliflerin ifadesidir. Yani Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun iadelerinde 
izhar et t ikleri tasarı veya tekliflerin ifadesidir. 
Kanun ifadesi değildir. »Simdi :>96 sayılı, Tapu
lama Kanunu mudur ve meselâ bugün veyahut 
yarın Cumhuriyet Senatosunca kabul edilip 
Cumhurbaşkanına tevdi edildiği andan itibaren 
396 sayı mı alacak? Hayır , :J96 sayıyı almıya-
caktır . Hangi sayıya tekabbül ediyorsa o sayıyı 
a lacakt ır . Sizlere şimdi anlatacağım. Lütfen ace
le etmeyiniz. 

10 ucu devre ve 9 nen devre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin Hazine ve Ziraat Ban
kasına ait olan borçları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisince izhar edilen ira
deler Cumhurbaşkanına bir kanun numarası 
tevdi edilmiş ve fakat Cumhurbaşkanının bunu 
veto etmesi üzerine Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosundan geçtikten, sonra başka bir nu
mara ile kanun olmuştur. Ye daha evvel iki Mec
lisin i rade izharı ile Cumhurbaşkanına tevdi 
edildiği zamanlardaki numara Türkiye Cumhu
riyeti tar ihinde, boş bir kanun tasarısı olarak 
'beklemektedir. İşte bu bir hatadır . Benim de 
buraya getirdiğim budur. Boş bir numaradır . 

Büyük Millet .Meclisinin 9 ve 10 nciı devrede, 
üyelerine verilen, üyelerin .borçlarına ait çıkan 
kanun teklifinin aldığı numara boş bir numara 
olarak' beklemektedir . Conlüm istiyor ki, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin iki kanadı olan 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde bir 
daha boş numara la r kanun numarası olarak kal
masın. Bğer kanunlar ımızda bir boşluk ve ka
nunlarımızda, Anayasamızda, ta tbikat ile uygun 
olmıyan. ve ileride1 gerçekten mahzurlu ve hata
lı hususlar varsa bunu d ü z e l t m e k mecburiyetin
deyiz. Anayasanın 9.'> ncü ve İçtüzüğün de 
84 ncü maddesindeki kanun tabirini bizim orga
nik mânada ve maddi mânada anladığımız ka
kamın mânasında değildir. İşte, arkadaşlarımız
la birleşemediğimiz ve kendilerinin hatalı olarak 
ortaya at t ıklar ı husus budur. Oradaki kanım, 
ve tekliflerin müşterek isimleridir. Bir kanun. 
değildir, kanun olsa derhal hüküm, ifade eder. 
Niçin arkadaşlar ımız bunu düşünmüyor la r? Ka
nun nedir? Neşir tar ihinden it ibaren herkesin 
riayete mecbur olduğu yazılı metinler. Bu ya
zılı metne bir numara verildiği andan i t ibaren 
bir kanun hüviyeti alması iktiza eder. Halbuki 
bu bir kanun mudur? :>96 sayılı Tapulama Kanu
nu, Millet Meclisinden bu tarafa gelen ve hata
lı olarak ifade edilen husus bir kanun mudur? 
Değildir. Bir kanun olmadığı halde bir kanun 
yaftası al t ında, bir numara alt ında bunu alıp 
götürmeye imkân yo ldur ve mümkün değildir. 
İşte burada da aynı. Sonra ne diyorum. Cum
hurbaşkanının veto gerekçesi ile Hükümetin bi
raz önce okuduğum tar ih ve numarasını okudu
ğum yazı ile Hükümetin çeşitli görüşleri olmuş
tur . Bunlar Millet Meclisi metninde de yoktur . 
Sayın Kâmil Ooskıınoğlu ve Sayın Nusret Tuna 
daha önce diğer kanun tasarısı ve tekliflerinin 
gerekçelerinin ve .Millet .Meclisi komisyonların
daki yazıların niçin basılmaması gerektiği yo
lunda benim başkanlıkta bulunduğum bir sıra
da ifade ettiğim husus da hatal ıdır lar . Oradaki 
husus, diğer kanım teklif ve kanun tasarı lar ının 
gerekçesine ait t ir . Bir madde güldüğün ifadesi
dir. Şimdi, buradaki nedir? Millet Meclisinin 

metninde de yoktur . Hükümetin görüşü Millet 
Meclisi metninde de yoktur . Şu haldi1 Millet 
Meclisi zabıt ceridelerinde ve Millet .Meclisinin 
şu sayılı şeyimle de yoktur . Niçin a rkadaş la r ım 
dikkat edip okumazlar, ve okumadan da bıırava 
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gelirler'? Millet Meclisinin şu sıra sayılı metnin
de Hükümetin görüşü var mıdır? Yoktur. Hü
kümetin görüşü orada da yoktur. Hükümetin 
görüşü orada yazılı değildir, işte bunun için di
yorum ki, bu yazılar basılsın ki, biz bunları gö
relim. 

Nerededir onlar? Buradaki dosyanın irinde 
mevcut. Her dosyada her arkadaşımız ayrı ayrı 
gidip görmek ve okumak mecburiyetinde değil
dir. Hükümetin görüşünü öğrenmek istiyoruz. 
I ki husus Millet Meclisinin yazısında var mıdır? 
Hayır. Millet Meclisinin şu sıra sayılı evrakında 
yok. Bu sebeple diyorum ki, Millet Meclisi, sıra 
sayısı şu tarihli metinde mevcudolmıyan Hükü
met görüşünü öğretmen istiyoruz. Hükümet cid
dî bir tehlikeden bahsederek diyor ki, bu tasarı 
kanunlaştığı takdirde çeşitli mahzurlar olacak
tır. Fakat bu mahzurları biz bilmiyoruz. Bunu 
bilmek hakkımız değil midir? Ben bunu isliyo
rum. Acaba gerçekten ve ciddî olarak var mıdır1» 
Hükümet sadece şu sıra numaralı metinde bil
cümle ile mahzurdan bahsediyor. Nedir bu mah
zurlar? Sayın üyeler bunları geniş bir zaman 
içinde öğrenmek hakkına sahibolmasmlar mı? 
İste farklılığımız, Sayın Nusret Tuna ve Sayın 
Kâmil Coşkunoğlu ile burada. Benim diğer tasa
rı ve tekliflerden farklı olarak burada basılma
sını istediğim husus budur. Ve ben bunu sinirli 
bir şekilde ifade etmedim ki arkadaşım; «Bü
yük bir asabiyetle çıkıp burada ifade etti» diye-
bilsin. Hayır serinkanlılıkla kendi hukukî görü
şümü getirip burada arz ettim. Elbetteki karar 
Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay bir takrir ver
miştir, bu mevzuda. Efendim evvelâ usulü hak
kında oya koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle; 
1. — Raporun düzeltilmesi, 
2. — Veto gerekçesi ve Hükümet yazılarının 

basılıp dağıtılması için Komisyona havalesini 
saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Sayın Atalay'm teklifi kabul 
edilirse müzakeresi geçiştirilecektir. Kabul edil
mediği takdirde derhal devam edilecektir. 

Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyonler... Kabul edilmemiştir. 

Söz Adalet Partisi adına Sayın Okyayuz'ıın-
dıır. 

ADALET PAKT İSİ GRUPU ADINA CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, 
muhterem Senatörler; Tapulama Kanunu hak
kında çok kısa olacak mâruzâtımıza başlamadan 
Adalet Partisi adına Oıımhuriy -t Senatosunu 
hürmetle selâmlarım. 

Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosun
da arkadaşlarımızın çok dikkatli ve gayretli ça-
lışmalariyle esaslı şekilde incelenen Tapulama 
Kanunu tasarısının, Cumhurbaşkanı tarafından 
bir daha. görüşül m ek kaydiyle geri çevrilmesin
den sonra; aynı ölçü ve aynı hukukî hüviyette 
Senatoya gelmiş olmasındaki gerçek sebep ve 
mevzuun unsurları itibariyle teknik ve hukukî 
olmasındandır. Bu kanunun sosyal ve politik bir 
istikamete tevcih edilmesindeki hatayı ineeliye-
rek, yeniden fikrî bir çatışmayı tahrik etmeyi 
hiçbir şart içinde düşünmüyorum. 

Daha 1920 yılında Millet Meclisi; gayriresmî 
şekilde satılan ve zilyedleri (dinde bulunan gay-
rimenkulleriıı, zilyedleri lehine tescilleri için (ta
pu kayıt hırından hukukî kıymeti erini kaybet
miş olanların tasfiyesine ait kanunu) kabul et
tiği zaman büyük hukuk otoritesi, hukuk haya
tımızın erişilmesi güç. boylarından olan ve bir 
çoğumuzun fikrî hayatımızı kazanmamıza ger
çek ve aydın emekleri geçmiş olan aziz hocamız, 
Ebülula (memleketimizin gayrimenkul tasarruf
larında pek müzminleşen bir derdini tasfiye ga
yesini güden 1515 sayılı Kanun; halkın ihtiya
cını zorlıyan ve imkânsızlıklardan doğan güç
lüklerini hafifletmek gibi isabetli bir görüşün 
eseridir... demiştir. Bilindiği veçhile zilyedlik, 
Kanunu Medeni ile de tanınmış ve korunmuş 
hukukî bri müessesedir. Nitekim bu kanunu ta
kiben çıkarılan 5602 sayılı Kanun tasfiye esası
na dayanan esas karakteri ile ilim adamlarımız 
tarafından; «G-ayri'menkulleri muasır hukuku
muzun aradığı evsaftaki plân ve kayıtlara bağ
lamak bir zaruret halini almıştı.. Tapulama Ka
nunu, böyle bir zaruretin ifadesi saymak lâzım
dır..» diye ifade ve izah edilmiştir. Halen elimiz
deki tasarının bilhassa ihtilâflara sebdbolan 32 
nci maddesi hakkında Ankara Baro Başkanlığı
nın gayet vazıh mütalâası dikkati çekmektedir. 

«Medeni Kanuna göre, tapuda, kayıtlı gay
ri menkullerin haricen temliki muteber değilken 
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5602 sayılı Tapulama Kanunu; istisnaen bu ka
nunun tatbikatında tapulu gayrimenkullerin da
hi harici temliklerini muteber addetmişti. Bu de
fa hazırlanan tasarının 32 nci maddesinde bu 
temlikin muteber addedilmesi için ayrıca temel
lük edenin 10 sene müddetle zilyed bulunması, 
ilâve şart olarak derpiş edilmiştir. 

Kanaatimizce Tapulama Kanunu ile mevcut 
durumları tesbit etııek bir nevi tasfiye yapmak 
istendiği için ayrıca on senelik zilyedliğin ilâve
si lüzumsuz bir tahdittir...» 

Bu mütalâalar, bu hukukî gelişme ve sara
hatle ifade ve izah edilen zaruretler içinde; bu 
kanunun getirilmesindeki gaye; Medeni Kanunu 
zedelemek ve onun uygulanmasını önlemek ola
maz; aksine, bu kanunun istediği hukukî niza
mı, hukukî şartları temin ve tesis ederek, onun 
tatbikatını tam bir emniyetle sağlamak için dü
zeninde bir tapu sicili kurmak olalbilir. Bir tas
fiye kanunu olarak ve işleyişine hâkim usuller 
bakımından hakkın ziyama imkân vermiyecek 
bir nizamı da kıymetlendirmiş bulunması sebe
biyle ötedenberi bu istikamette takip ve tatbik 
edilmekte olan hükümleri daha ciddî ve daha 
dikkatli bir ölçü içinde getiren bu tasarının bu 
maddesinin de Millet Meclisince kabul edilen 
şekliyle kabulünde fayda ve isabet olduğu mü-
talâasmdayız. j 

Sayın Senatörler: 

Tarih içinde kayıtların dağınıklığı, intizam
sızlığı, ehil elemanların azlığı ve hizmetin inti
zamla yürütülmesi bakımından kifayetsizliği 
sebepleriyle ve kayıt ücretlerinden kurtulmak 
endişesi gibi maddî âmillerle; tedbirlerin yeterli 
olmamasından (senetsiz tasarruf) hali, memle
ketimizde maalesef büyük ölçüde gelişmiş ve 
âdeta normal bir müessese halini almıştır. 

Bugün jrapılan esaslı tetkikler sonunda gö
rülen gerçek manzara şudur k i : memleketimizde 
gayrimenkullerin % 60 ı kayıtsızdır. Senetsiz 
tasarruf hareketi içinde gayrimenkuller, devam
lı olarak zilyed değiştirmektedir... Tasarının 33 J 
ncü maddesi, bilindiği gibi, ilk gelişinde Senato
muzun Karma Komisyonunda, Millet Meclisinin, 
75 dönümlük kabulü tadil edilerek 100 dönüme 
çıkarılmış ve heyeti umumiyenizden böylece geç- I 
misti... îlim adamlarımız, fiilî bir durum olan I 
zilyedliğin her vasıta ile şahitle de ispat edile
bileceği görüşünü kabul etmişlerdir. Bu noktada | 
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bu tasarıda bu hususta kullanılabileceği tasrih 
ve tesbit edilen belgelerin nitelikleri, hukukî 
kıymet ve hususiyetleri hakkında yeniden mü
nakaşaların açılmasına sebebolabiiecek bir mü
talâada bulunacak değilim!.. 

Ancak izninizle bu mütalâa ve kanaatlerimi
zi böylece arz ve ifade ettikten sonra; efkârı 
umumiyeye de yanlış kanaat ve kararlara sebe-
bolabilecek diğer mühim iddia ve beyana kendi 
hukukî anlayış ve inanışımızla kısaca dokun
mak istiyorum. 

Bu kanunun yabancı hakiki ve hükmi şahıs
lara birtakım imtiyazlar ve haklar vereceği id
diasının anlayışımıza göre; bu tasarı ile hiçbir 
ilgisi olmamak icabeder. . 

Bilindiği gibi; yabancıların gayrmienkulle 
alâkalı hakları tam bir mütekabiliyet şartı için
de Lozan Muahedesi ile tesbit edilmiş ve yürür
lüğe konulmuştur. Ve bu hakların tatbikatında 
bâzı kanunlarımızın sevk ettiği yasaklamalar 
mutlak olarak saklıdır. 

Tapulama Kanunu, İskân Kanununun, Ta
pu Kanununun bu hususa ait sevk ettiği cebrî 
ve hukukî tatbikata hiçbir noktada karşı değil
dir. 

Yine hepimizce bilinmektedir ki ; Hükmi şa
hısların mülikyiet hakları daha ciddî ve ağır hü
kümlere bağlanmıştır. Eşhası hükmiyenin gay
rimenkul tasarrufları hakkındaki kanun ile bu 
hak, Türk uyruklu olanlara verilmiştir. Lozan 
Anlaşmasiyle böyle bir hakka sahibolacaklar 
için, hususi bir kanunla müsaade alınması şartı 
kabul edilmiştir. 

Tapulama Kanunu ile bu hükümlerin ve bu 
tatbikatın kaldırılması değil; zedelenmiş olaca
ğı dahi kanaatimizce ifade ve iddia edilemez... 

Firari eşhas ve eşhası mütegayyibenin malla
rını ve haklarını geri alacakları iddiası da anla
yışımıza göre varit değildir. Ve böyle bir endişe 
ve iddia hukukî bir sebebe istinadettirilemez. Bu 
husustaki hukukî münasebetlerini tanzim eden 
(ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi hakkında geçici ka
nun) ile bu kanunu kısmen değiştiren (Emvali 
metruke) kanunu ve bunu takibeden hükümlere 
tüzük ve kararnamelere göre bu gibi şahısların 
gayrimenkulleri Hazineye intikal etmiştir. 1929 
yılında Millet Meclisinin bir tefsir karariyle bu 
cihet yeniden tesbit ve tavzih edilmiştir. 
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Ayrıca 1954 yılında Yargıtay bir tevhidi içti

hat kararında, bu gibi gayrimenkullerin zaman
aşımı ile iktisabedilemiyeceğini ifade ve tcsbit 
etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi de; Danıştaym bu ka
nunların Anayasaya aykırı olabileceği hususun
daki mütalâasına iştirak etmiyerek, 1963 yılın
da verdiği bir kararla, bu kanunların Anayasa
ya mutabakatını ve ayrı olmadığını hükme 
bağlamıştır. 

Bu hukukî netice ile sarahatle görülmekte
dir ki; bu kanunlar halen yürürlüktedir'. 

Tapulama Kanunu tasarısının bu kanunları 
gizli veya açık şekilde kaldırıcı bir hüküm getir
diği veya böyle bir zihniyet peşinde ve içinde 
olduğu bu hukukî gerçek içinde iddia ve ifade 
edilemez . 

Sayın Senatörler; 
Yürürlükte olan 5602 sayılı Tapulama Ka

nununun tasfiye hükümleri taşıyan 13 senelik 

BAŞKAN — Yoklamaya lüzum yok, mama -
fih dışarda arkadaşlar vardır, yoklama yaptıra
lım. (Zil çalınsın sesleri.) 

(Ekrem Acuner'den başlanarak yoklama ya
pıldı. ) 
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tatbikatında görülen boşlukları doldurmak; ak
saklıkları gidermek için hazırlanmış olan bu ta
sarı da esasında bu karakterde olup; memleketi 
senetsiz tasarrufların sevk ettiği huzursuzluk
lardan kurtaracak bir tatbikat getirecek ve Me
deni Kanunun tapu kayıtları bahsinde arzu et
tiği nizam] hazırlayıcı olacaktır. Kanaatimiz 
odur ki kanun Millet Meclisince kabul edildiği 
takdirde 3961 sayı ile neşredilecektir. Redde
dildiği takdirde bu numara muallâkta kalacak
tır. 

Bu sebepledir ki kanunun tümünün yüksek 
Cumhuriyet Senatosunca da kabulünü arz ve 
teklif ediyoruz. Memlekete umup inandığımız 
ölçü ve istikamette hayırlı olması dileğiyle, Se
natomuzu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Ekseriyet yok Sayın Başkan, yoklama yapılsın. 

(Haydar Tunçkanat, Kâmil Karavelioğlu, 
Âmil Artus, Ahmet Yıldız, Kadri Kaplan ayağa 
kalkmak suretiyle yoklama yapılmasını istedi
ler.) 

BAŞKAN — Yoklama sonunda maalesef ek
seriyet olmadığı anlaşılmıştır. Yarın saat 15 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,15 

3. — YOKLAMA 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına veri

len oyların sonucu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdüek 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
îbrahim Saffet Oraay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

(Tasarının kanımUığu kabıü edilmiştir.) 

184 
115 
115 

0 
0 

69 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Hali t Zar bun 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Oıımrah 

Mustafa Dinekîi 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğl u 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Getıer 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kunırulu 

RİZE 

O. Mecdi Agun 

SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 
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SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 

Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beıkata 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkam) 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğhı 

BOLU 
Rahmi Arakan 

C. Senatosu B 
SİVAS 

Rifat Öçten 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
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Esat Mahmut Karakur> 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Oya katılmıy anlar] 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk.V.) 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
thsan Hâmit Tigrel 
(Bşk.V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GÎRESUN 
Mehmet tzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
Ömer Ldtfi Bozcalı 

Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELt 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik ITlusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SttRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

CUMHCJRBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil A.rtus 
Hasan Atakan 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

Selâmi Üren 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Ömer Ergün (î.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 

• — — — - » * -
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Kıbns'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkaklan 

birliğin başka giderleri hakkında kanuna verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılınıyanlar : 58 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş. 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pınlt ı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldıran 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
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Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 

ADANA 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rıfat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakur' 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukrnaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Çekinser] 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

[Oya kattlmıyanlar] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açiikalm 
ömçr Ergün (I.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

SEKSEN ALTINC1 BİRLEıŞtM 

14 . 7 . 1964 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâml Üren'im, Çukurova Çimento Fabrükası-
'nın yanışımdan fazıla ıhıissesinin satıldığı hak
kında 'bâzı gazetelerde liıntişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığına dair, Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/254) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Anlkan'ım, 11 Nisan 1928 'tarih ve 1219 sa
yılı Tababet ve şuabatı sanatlarının icrasına 
ait Kanunun bugünkü şartlara göre yeterli olup 
olamadığına dair, Sağlık ive Sosyal Yardım Ba
kamından sözlü ısorusu (6/260) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DifceçLigil'm, Kayseri kazalarımın deme 
ve sulama tesis'lerimıe dadı* Enerji ve 'Taibiî Kay
naklar Bakanından sMii sorusu (6/262) 

4. — Cuımmuriıyet Senatosu Kayseri Üyeısi 
Hüsnü ıDikeçjligil'im, turizm gelişmelerinde göz 
önünde (bulundurulan esaslarım neler olduğuna 
dair Turizm ve 'Tanıtıma Bakanından sözlü so
rusu (6/263) 

'5. — C. Senatosu İzmir Üyesi 'İzzet Birand'-
ın, memleketimizi ziyaret eden Altman Parlümen-
'to Heyetinin karşılanması merasimline dair Dış
işleri Bakanımdan sözlü sorusu (6/266) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rall
imi Arıkan'ın, Düzce kazasının Yakabaşı köyün
deki ıbir hâdiseye dair İçişleri Bakanımdan sözlü 
ısorusu. (6/267) 

7. — Cuamhuıriyat Senatosu Talbiî Üyesi Ah-
ımet Yıldız'm, ıbugünlkü malî ve ekonomik du
rumumuza dair Maliye Bakamımdan sözlü soru
su (6/268) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdetmoğdu'ınun, 1/3 Senato ıseejimlerine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/269) 

9. — Cumhuriyet Senatosu îzımir Üyesi Ca
hit Okurerln, açılacak olan Eğitim Fakültele
rime dair Millî Eğitimi Bakanından sözlü sorusu 
(•6/270) 

10. — Cumih.ur.iyet Senatosu îzmıiır Üyesi Ca
hit Okurer'in, orta dereceli okullardaki yeni 
kayıt ve 'kabul şantlarrna dair Milî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/271) 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Mac it Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu Başkanlığımın 'yazıları hakkımda İçtüzüğün 

180 nci maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâası (C. Senaitosu 
S/5) [Dağıtma ıtariıhi 15 . 4 . 1964] 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğümün 
51 ncıi maddesinin değiştririlım>esine dair tüzük 
teklifi ve Cum/huriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (C. Senatosu 2/118) 
(S. Sayısı : 470) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1964] 
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Dönem : 1 
Toplantı: 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 / 4 

Tapulama kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/653; 

C. Senatosu 1/424) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 705) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1.7. 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı,: 8169 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 . 6 . 1964 tarihli 116 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, tapulama hakkındaki kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 18 . 2 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 29 ve 30 . 6 . 1961 tarihli 115 ve 116 ncı birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 705) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 9.7.1964 

Esas No: 1/424 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 31 . 1 . 1964 tarihinde kabul edilip, Cumhurbaşkanına ilân olun
mak üzere sunulan 396 sayılı Tapulama Kanunu yaymlanmıyarak müddeti içinde ve Anayasanın 93 
ncü maddesinin kendilerine vermiş bulunduğu yetkiye dayanılarak bir defa daha görüşülmek üzere 
dayandığı gerekçe ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmesi ile Millet Meclisinin 
30 . 6 . 1964 tarihli ve 116 ncı Birleşiminde görüşülerek Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan şek
liyle tekrar kabul edilen tapulama kanunu tasarısının Geçici Komisyonumuza 2 . 7 . 1964 tarihin
de havale edilmesi suretiyle Komisyonumuzca yapılan toplantı ve görüşme sonunda; 

Anayasanın 93 ncü ve İçtüzüğün 84 ncü maddeleri göz önünde bulundurularak kanunun tümü
nün bir daha tetkik edilmesi gerektiği sonucuna varılarak yüz madde ile dört geçici madde ve bağlı 
cetveller ayrı ayrı yeniden gözden geçirilmek ve onaylanmak suretiyle tetkike tabi tutulmuş ve ka
nunun önemi, evvelce teşekkül eden Geçici Komisyonların gerekçeleri ve bu komisyonların çalışma-
lariyle Millet Meclisi Geçici Komisyonunun 30 . 4 . 1964 tarih ve 4 karar, sayışını taşıyan leh ve aleyh-
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teki mütalâa ve fikirleri, Osmanlı imparatorluğundan bugüne kadar arazi hukukunun geçirdiği deği
şiklikleri muhtevi kanun, Meclis kararı ve bu konuda birçok otoritelerin mütalâa ve beyanları, Mec
lis iyi faaliyetlerle ilgili birçok milletvekili ve senatörlerin ret ve tasvip sebepleri, tapu mevzuatın
daki özel iktisap ve arazi nevileri ve binnetice iade gerekçesinde 6 bend içinde sıralanan sebepler ve 
bu sebeplerin kanunun yürürlüğe girmesi halinde varit olup olamıyacağı hususları ile birlikte yine 
kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıktığı şekliyle .yürürlüğe konulmasında fert ve kamu 
menfaatini haleldar edebilecek hususlar incelenmiştir. 

Komisyonumuzca tetkikat sırasında 33 ncü madde ve buna ilişkin olarak 97 nci madde ile geçici 
3 ncü maddenin tadili hakkındaki Hükümet teklifi de görüşülüp incelenmiştir. 

Millet Meclisi Geçici Komisyonunun iade gerekçesi üzerine .yaptığı müzakere sonunda almış olduğu 
karara ait gerekçede ileri sürülen görüşler Komisyonumuzca da benimsenmiş ve yerinde görülmüş ol
duğundan tasan üzerinde her hangi bir değişiklik yapılmadan aynen kabulü uygun bulunmuştur. 

Hükümet (eklifinde ileri sürülen hususlara gelince; Anayasanın 3(5 ucı maddesi mülkiyet hakkını 
teminat altına almıştır. .Devlet, sahipli ve fakat tapusuz olan gayi'imeııkulleri tapuya bağlarken ikti-
sa bedii iniş hakları ihlâl etmeyi düşünemiyeceğine, vergi kanunlarındaki sarih hükümlere göre vergi 
kaydı hiçbir zaman mütl'Myete esas ve vergi borcunun muntıazaıinain ödeınfiıp ödemmıe-
mesi mülkiyet hakkının doğumuna veya ziyama sebep teşkil etmiyeceği aşikâr bulunduğuna göre mül
kiyet hakkını tahdit ve hattâ ihlâl eder mahiyette bulunan teklifin haklı ve yerinde olmadığı neticesi 
ne varılmıştır. 

Açıklanan sebeplerle bir an evvel yürürlüğe konulmasında memleket ihtiyaçları bakımından zorun-
luk görülen bu kanun tasarısının, «izcilikle yatırım bölgelerindeki tapulama faaliyetlerinin bir an ev
vel neticelendirilmesi lüzumu da göz önünde tutularak öncelik ve ivedilikle ve gündemde mevcut bil
cümle işlere takdimen görüşülmesi hususu da karar altına alınmıştır. 

({ereğinin yapılması ve (Jenel Kurulda öncelik ve ivedilikle ve gündemde mevcut bilcümle işlere 
takdimen görüşülmesini teminen Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın İzmir Konya Tabiî Üye 

F. Turhanç/il Ö. L. Bozcalı A. Onar 33 ncü maddeye! 
muhalifim 
S. Küçük 

Ağn Kastamonu İstanbul 
S. Türkmen A. N. Tuna E. Özden 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 474 ) 



* 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tapulama kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Umumi hükümle i' 

Kanunun konusu ve uygulama alanı 

MADDE 1. — Tapulamaya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dışında 
kalan gayrimenknllerden tapusuz olanlarını bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve tapulu 
olanların da kayıtlarını bu kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle kadastro plânları tan
zim ve tapu sicilleri tesis olunur. 

Bu kanunun tanzim ettiği idari ve kazai faaliyetler kanunun şümulü içinde bulunan bütün gay-
rimenkuller hakkında kadastro plânlarının tanzimini, hak sahiplerinin doğru olarak tâyinini ve 
tescile tabi gayrimenkulîerin sicil harici bırakılmamasını istihdaf eder. 

Kamımın uygulanması dışında kalan gay rimenkuller 

MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz kayalar, 
tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmaz. Bir
lik sınırları içinde kalan bu gibi gayrimenkulîerin tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda il
gililer arasında anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi tu
tanakla belirtilir. 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili kanunların esasları dairesinde çözülür. 

. Bölge ve birlikler 

MADDE 3. — Tapulama işleri için her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer bölge, her 
bucak merkezi ile her köy birer birlik sayılır. 

İl ve ilce merkezlerinin belediye sınırları dışında kalıp da bir bucak merkezine veya köye 
bağlı olmıyan mahalleri, bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, bir birlik saymaya veya
hut yakınlık ve sair husasiyetlerini gözeterek topluca veya kısım kısım bucak veya köylerin 
birlik sınırları içerisine almaya tapulama müdürü salahiyetlidir. 

îdari teşkilâtta değişiklik 

MADDE 4. — Birlik genel sının dâhilinde ilk parsel için tapulama tutanağı tanzim edildik
ten sonra, birlik tamamının veya bir kısmının, idari teşkilâttaki değişiklik sebebiyle, bu kanunun 
tatbik sahası dışına çıkmış veyahut başka bir birlik dâhilinde tapulamayı icabettirmiş olması 
birlik dahilindeki tapulamayı durdurmaz. Tapulamaya bu kanun hükümleri dairesinde devam 
edilir. 

Bu gibi gayrimenkulîerin tapu kütükleri ayrıca tanzim ve alâkalı tapu idaresine devrolunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilât 

îdari teşkilât 

MADDE 5. — Tapulama işleri her bölgede bir tapulama müdürü tarafından idare olunur. 
C. Senatosu ( S. Sayısı : 474 ) 
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(4E0Î0İ KOMİSYONUN KAıBUL ETTİĞİ METİN 

Tapulama kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 474 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
Her bölgeye lüzumu kadar kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol memurları ile en az dört 
teknisyen ve dört teknisyen yardımcısı, kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir. 

Adlî teşkilât 

MADDE 6. — Genel mahkemelere aidolup da bu kanunun tatbiki ile ilgili dâva ve işleri, tes-
bit olunan usul ve esaslar dairesinde görmek üzere, her bölgede tek hakimli ve asliye mahkemesi 
sıfatını haiz yeter sayıda (Tapulama mahkemesi) kurulur. Bu mahkeme hâkimleri, Hâkimler Ka
nunu hükümlerine tabi olup, tercihan hukuk hâkimliği yapmış olanlar arasından seçilerek tâyin 
edilir. 

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

îdari memurların tâyini [5 

MADDE 7. — Tapulama müdürleri, kontrol mühendisleri, fen ve tasarruf kontrol memurları, 
tcknisiyen ve yardımcıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce resen, bu teşkilât mensupla
rından ve bu maksatla açılmış ve açılacak kurs ve okullardan mezun olanlar arasından tâyin 
edilir. 

Kâtipler, tapulama müdürlerinin inhası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, hizmet
liler ise, tapulama müdürünün teklifi üzerine mahallinin en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin 
olunurlar. 

Bunların vazife ve salâhiyetleri yönetmelik ile belirtilir. 

Tapulama müdürünün vazifeleri 

MADDE 8. — Tapulama müdürü, bu kanunda ve yönetmelikte gösterilen vazifelerden başka, 
tapulama işlerinin çabuk ve düzeninde yürütülmesini sağlıyacalk her türlü tedbirleri alır ve me
murların iş durumlarını takibeder. 

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme salâhiyeti 

MADDE 9. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; merkez ve iller teşkilâtında aylık v^ya 
ücretle çalışan her hangi bir memuru, yapılması Genel Müdürlüğe ait iş için, orada Genel Müdür
lük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın, kadrosu ile birlikte dile
diği yerde vazifelendirmek salâhiyetini haizdir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlılk işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilâm 

MADDE 10. — Tapulama yapılacak bölgeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi 
ve bağlı bulunduğu Bakanlığın tasvibi ile tâyin olunur. Bu husus, tapulamaya başlamadan en az 
bir ay önce Eesmî Gazetede, bölge merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il merkezinde mûtad 
vasıtalarla ilân olunur. 

Ayrıca radyo ve Ankara ile İstanbul'da çıkan günlük birer gazetede ilân yapılır. 

Tapulama birliklerinin tâyini ve ilâm 

MADDE 11. — Her birlikte tapulamaya başlama tarihi tapulama müdürü tarafından tâyin 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 474 ) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 474 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

olunarak, bu bölge merkezinde ve tapulamasına başlanacak birliklerle bitişik birliklerde en az, 
onbeş gün evvel nıûtad vasıtalarla ilân edilir. 

Bu ilânın bir sureti o birliğin bağlı bulunduğu en büyük mal memuruna tevdi ve keyfiyet 
bir tutanakla tevsik olunur, 

Kayıt;, harita ve plânların çıkarılması 

MADDE 12. — Her birliğe ait vergi kayıtları ile tapu kayıtları (üzerlerindeki bütün hak 
ve mükellefiyetleri, takyitleri ve şerhleri muhtevi olarak) birlikler itibariyle ayrı ayrı çıkarılır. 
Bu kayıtların aslına uygunluğu çıkaran memurlar tarafından tasdik olunur. 

Tapulama müdürü, bütün resmî daireler, belediyeler, özel idareler ve müesseselerle şahıslar 
tarafından yaptırılmış harita ve plânlardan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait vesikaların ör
neklerini aldırabilir. 

Mahallî mahkemelerden dâva listesinin istenilmesi 

MADDE 13. — Tapulama müdürü; birlikte tapulama işine başlamadan önce, mahallî hukuk 
mahkemelerinden o birlikteki gayrimenkuller hakkında tapulama ile ilgili olup, görülmekte bu
lunan dâvalarla, hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmlyen dâvaların birer listesini alır. 

Tapulama müdürü, bu listeyi tapu ve vergi kayıtları ile birlikte tesbitte nazara almak üzere, 
teknisyen ve yardımcısına tevdi eder. Gayrimenkulun tesbitinde, dâvanın mahiyetine göre ihtilâf 
mülkiyete ait ise maliki açık bırakılmak, hududa taallûk ediyorsa o kısım işaretlenmek suretiyle 
birlikteki parsel sırasına göre ilgili gayrimenkul lerin tesbitini yaptırarak tutanakları ekleriyle 
birlikte hemen tapulama mahkemesine verir. 

Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında ma
hallî hukuk mahkemelerine açılan dâvalar derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde tapula
ma müdürü yukarıki fıkralar hükmü dairesinde işlem yapar. Mahallî hukuk mahkemesinde gö
rülmekte olan dâvanın konusu gayrimenkul hakkında, tapulama tutanağı tanzim edilince, keyfiyet 
hemen dâvanın görülmekte olduğu mahkemeye bildirilir. 

Bilirkişilerin seçilmesi 

MADDE 14. — Tapulama müdürü; tapulaması yapılacak birliklerin muhtarı ile ihtiyar ku
rulu üyelerini ve belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye başkanını, o birliğin tapulamasına baş
lamadan önce, bölge merkezine davet ederek bu işlerin nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. Köy 
veya belediye idaresinin en yüksek karar organını toplıyarak bu işlerde bilgi sahibi altı bilirkişi 
seçmelerini ve adlarını bildirmelerini tefhim ve keyfiyeti bir tutanakla tevsik eder. 

Bu bildiri üzerine, bir hafta içinde köy idaresinin veya belediyesinin en yüksek karar organı, 
muhtar veya belediye reisinin başkanlığında toplanarak salt çoğunlukla altı bilirkişi seçer. Bi
rinci toplantıda çoğunluk bulunmazsa toplantı ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mevcu
du ile seçim yapılır. Seçim neticesi karar defterine geçirilir. Seçilenlerin adları muhtar; veya bele
diye reisi tarafından tapulama müdürüne bildirilir. 

Bir birlikte birden fazla tapulama teknisyeni ile yardımcısının çalıştırılması halinde diğer 
her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. 

Bilirkişiler süreısi içinde seçilmediği takdirde veya üçüncü madde uyarınca bir bucak veya 
köye bağlı olmaksızın birlik sayılan mahaller için bilirkişiler o bölgenin mülkiye amirlerince 
seçilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi sebeplerle birlik içindeki gayrinıenkullerin tama
mının veya bir kısmının durumunu o birlik bilirkişileri tâyin edemezlerse, tapulama müdürünün 
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MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen 12 noi madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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müracaatı üzerine alâkalı civar birlikler veya şehir ve kasaba halkından o bölgenin mülkiye âmiri 
tarafından bilirkişiler seçilir. 

Yemin 

MADDE 15. — Bilirkişilere, tapulamaya başlamadan önce tapulama müdürünün daveti Üze
rine tapulama hâkimi veya aynı bölgedeki sulh hâkimi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu gereğince yemin ettirilir ve keyfiyet tutanakla tevsik olunur. 

Bilirkişiliği engelliyen haller ' ::<) 

MADDE 16. — (40) yaşını bitirmemiş olanlarla kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan kesinleş
miş şekilde hükümlü bulunanlar bilirkişi seçilemezler. 

Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

MADDE 17. — Bilirkişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve fü-

ruuna ait gayrimenkullerin tesbitinde, 
b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında dâvası bulu

nanlar, 
c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerle (a) bendinde yazılı derecede 

hısımlığı olanlar, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Birlik sınırının tâyini 

MADDE 18. — Bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, teknisyen ve yardımcısı beraber
ce birlik genel sınırını tâyin ve buna ait krokiyi tanzim ederler. 

Bu hususta, o birlikle bitişik bölge veya birliklerin belediye başkanlarının, muhtar ve ihtiyar 
kurulu üyelerinin ve genel sınırları tâyin edilecek birliğe ait bilinkişilerle bitişik birliklerin varsa 
bilirkişilerinin irae ve beyanlarından, köy sınırı kâğıtlarından, mahkeme ilâmı ve benzeri vesika
lardan, tapu ve vergi kayıtlarından istifade edilir. 

Tapu veya vergi kaydı veyahut mülkiyet ve intifa bakımlarından kül teşkil eden gayrimenkul, 
teknik zaruret olmadıkça, aynı birlik sınırı içine alınır. 

Teknisyen ve yardımcısının çizmiş olduğu birlik sınırına itiraz halinde tapulama müdürü işi 
inceler ve karara bağlar. Bu karar ilgili hazırsa tefhim, değilse tebliğ edilir. 

Tapulama müdürünün kararına karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde 
tapulama hâkimine itiraz edilebilir. İtiraz, 15 gün içinde ve evrak üzerinde incelenerek karara 
bağlanır. Bu karar kesindir. 

İtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz. 

Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi 

MADDE 19. — Tapulaması yapılacağı ilân edilen birliklerde sınırları işaretlerle belirtilmemiş 
olan gayrimenkullerin sahipleri, mahallî icaplara göre, sınırlarını belirtecek şekilde işaretler koy
maya ve bu işaretleri muhafaza etmeye ve uçakla fotoğraf alınacağının tebliği halinde, gerekli 
malzemesi idarece temin edilmek şartiyle bu işaretleri tapulama müdür ve memurları tarafından 
tarif olunacak şekle getirmeye mecburdurlar. 

Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 nci madde uyarınca o mevki veya sokağa gittiği ta
rihe kadar gayrimenkul sahibi bu vazifesini yerine getirmezse 88 nci madde uyarınca cezalandırıl-
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MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edilen 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edilen 16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edilen 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edilen 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisince kabul edilen 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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diktan başka bu işlemler 75 nci maddede bahsi geçen tahsisattan ödenmek üzere teknisyen tara
fından yaptırılır. Masraf tutan tapulama tutanağına kaydedilir. Masraf tapulama harcı ile bir
likte ve aynı usul dairesinde alâkalıdan tahsil olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tesbit işleri 

Tesbiti yapılacak mevkiin ilâm 

MADDE 20. — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı 12 ve 13 ncü maddeler gereğince alınacak 
kayıtlarla, listelerden ve bilirkişilerin vereceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını yapacak
ları mevkii veya sokağa gidecekleri günü tesbit ve en az iki gün evvel muhtar veya belediye baş
kanı marifetiyle ve mûtat vasıtalarla birlikleri içinde ilân ettirir ve ayrıca bu hususta düzenle
necek ilân ihtiyar kurulunun çalışma yerinin veya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet 
bir tutanakla tevsik olunur. 

Bu ilânda, belirli günde mal sahiplerinin ve diğer alâkalıların gayrimenkulîerinin sınırlarını 
göstermek ve iddialarını bildirmek için hazır bulunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyapların
da tapulama yapılacağı belirtilir. 

Gayrimenkullerin tesbit usulü 

MADDE 21. — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı belli günde beraberce gayrimenkulun bu
lunduğu yere giderler. Bilirkişiler, muhtar ve hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ve sair 
alâkalılar muvacehesinde tapu ve vergi kayıtla nnı ve ibrazı halinde imza mukabilinde teslim 
alacaklan sair vesikaları en az üç bilirkişinin ve muhtann malûmatına müracaat suretiyle tetkik 
ve mahalline tatbik ederek parselleri sınırlandmr ve beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde hak 
sahiplerini tâyin ederler. Bu suretle hak sahipleri tâyin edilmiş olan parselleri ölçer veya hava 
fotoğraflanna işaretlerler. 

Tahdit ve ölçü işinde tatbik edilmesi gereken klâsik ve fotogrametrik metotlara ait teknik hu
suslar yönetmelik ile açıklanır. 

Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkisi 

MADDE 22. — Teknisyen ve yardımcısı; bilirkişilerin mütalâasını kanaatbahş görmedikleri 
veya bilirkişiler o işte bilirkişilik yapamıyacak durumda bulunduklan takdirde, bilirkişilerin 
mütalâasiyle bağlı olmaksızın sair kimselerin mütalâa ve şahadetlerine müracaat edebilirler. 

Şu kadar ki, bilirkişilerin beyanları hilâfına yapılan tesbitler; kayıt ve vesikalara istinadetti-
rilir ve mucip sebepleri tutanaklarda belirtilir. 

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir ekiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar kurulun
dan bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar kurulu üye
sine terettübeden vazifeler, varsa mahalle muhtan ve mahalle ihtiyar kurulu üyesi, yoksa belediye 
başkanı ve encümen üyesi tarafından görülür. 

17 nci maddede gösterilen memnuiyet hükmü, tapulama teknisyeni ve yardımcısı ile muhtar ve 
belediye başkanı ve bunların yerine kaim olanlar hakkında da tatbik olunur. 

Tapulama tutanağının tanzimi 

MADDE 23. — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı tetkikat ve tahkikat neticesinde elde ettik
leri malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini her gayrimenkul için açacakları bir tutanağa ya
zarlar. 
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MADDE 20. — Millet Meclisince kabul edilen 20 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 21. — Millet Meclisince kabul edilen 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisince kabul edilen 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisince kabul edilen 23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Teknisyen ile yardımcısı arasında görüş ayrılığı çıktığı takdirde teknisyenin oyu tercih olunur, 
Yardımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa kaydeder. 

Tapulama tutanakları; teknisyen ve yardımcısı ile muhtar, bilirkişiler, mütalâa ve şahadetleri
ne müracaat edilen diğer kimseler, orada hazır bulunan alâkalılarla bitişik gayrimenkul sahipleri 
ve tesbite itiraz edenler varsa bunlar veya mümessilleri tarafından imza edilir. İmzadan istinkâf 
halinde keyfiyet o şahsın imzasının yerine yazılarak diğer hazır bulunanlar* tarafından tasdik 
olunur. 

Tutanağın ihtiva edeceği hususlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yönetmelik ile 
tesbit edilir. 

Tutanakların tevdii 

MADDE 24. — Her birlikte, tapulama işinin bitiminden sonra teknisyen ve yardımcısı tarafın
dan tapulama tutanakları; gayrimenkullerin parssi numaraları sırasına göre, maliklerinin ad ve 
soyadlarını, tutanağa iliştirilen belgelerin sayısını ve gayrimenkullerden itirazlı olanları gösterir 
iki nüsha cetvel ile birlikte tapulama müdürüne verilir. 

Müdür tarafından cetvelin bir nüshası imzalanarak iade olunur, ikinci nüshası evrakı müsbite 
mahiyetinde saklanır. 

Tutanakların tetkiki 

MADDE 25. — Tapulama müdürü 24 ncü madde gereğince kendisine verilen tutanakları en 
kısa bir zamanda tetkik ederek noksan veya yanlışlıklar görürse ilgili teknisyen ve yardımcısına 
ikmal ve tashih ettirir. 

tkmal ve tashih, alâkalıların haklarına müessir bulunuyorsa, bu hususta tapulama tutanakla
rının tanzimindeki esaslara riayet olunur. 

Tutanakların askı ilânı 

MADDE 26. — Tapulama müdürü; tapulaması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin tes
bit durumunu ve maliklerini ve varsa itiraz edenleri gösteren bir cetvel hazırlıyarak birliklerde 
ihtiyar kurulunun veya belediye balkanının çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge merkezinde 
belediye başkanının göstereceği yere (30) gün astırmak suretiyle, itirazı olanların bu müddet için
de tapulama müdürlüğüne müracaat etmelerini ilân eder. 

Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği tarihler tutanak ile tevsik olunur. (30) günlük itiraz 
müddeti, yerlerine en son asılan cetvelin asıldığı tarihin ertesi gününden işlemeye başlar. 

Tapulama müdürü; henüz tapulaması nihayete ermiyen birliklerde bir mahalle veya mevkiden 
daha küçük olmamak şartiyle, tesbitleri ikmal edilen gayrimenkullere ait tutanakları teknisyen 
ve yardımcısından alarak yukardaki esaslara göre ilân etmeye salahiyetlidir. 

Bu kanunda yazılı müddetlerin hesabında Hukuk TJsulü Muhakemeleri Kanunu hükmü uy
gulanır. 

Tutanakların tasdiki 

MADDE 27, — (30) günlük itiras müddeti geçtikten sonra itirazsız olan tapulama tutanak
larına ait tesbitler kesinleşir. Tapulama müdürü müddetin bitimini takibeden günün tarihini ko
yarak tutanakları tasdik eder. 

İtirazların komisyonda tetkiki 

MADDE 28, ttirazlı tutanakları tetkik etmek üzere tapulama müdürünün başkanlığında 
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MADDE 24. — Millet Meclisince kabul edilen 24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisince kabul edilen 25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26, — Millet Meclisince kabul edilen 26 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisince kabul edilen 27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisince kabul edilen 28 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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fen ve tasarruf kontrol memurlarından müteşekkil bir «Tapulama Komisyonu» kurulur. 
Bölgede harita ve kadastro yüksek mühendis veya mühendisi mevcutsa fen kontrol memuru 

yerine üye olarak bunlar alınır. 
îcabı halinde komisyon veya üyelerden biri veya ikisi mahallinde tetkikat ve tahkikat yapar. 

Alâkalıları dinler, elde edeceği neticeye göre işi karara bağlar. 
Komisyonun kararı, tapulama müdürü tarafından itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti yapı

lana tebliğ olunur. Alâkadarlar tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde tapulama mahkemesine 
dâva açtıkları takdirde tapulama tutanağı ve ilişikleri tapulama hâkimi tarafından celp ve ihti
lâf 6 ncı bölümde yazılı hükümler dairesinde hallolunur. 

Tapulama komisyonu kararı aleyhinde (30) gün içinde dâva açılmadığı takdirde komisyon 
kararı kesinleşir ve keyfiyet tapulama müdürü tarafından kararın altına yazılarak tasdik olunur. 

İtirazları inceleme süresi ve sonuçlan 

MADDE 29. — Tapulama Komisyonu, askı ilânının bitiminden itibaren üç ay içinde itirazlı 
tutanakları tetkik ederek karara bağlar. 

Komisyon, itirazın mahiyeti itibariyle işin halline kendisini salahiyetli görmediği hallerde, se
bebi belirtilmek suretiyle itirazlı tutanaklar müdür tarafından derhal Tapulama Mahkemesine 
tevdi olunur. 

Plân ve kütüklerin tanzimi ve tapu senetlerinin verilmesi 

MADDE 30. — Tapulama müdürü tarafından tasdik edilen tutanaklarla, Tapulama Komisyo
nunun kesinleşen kararlarına ait tutanaklar, birlikler itibariyle parsel numarası sırasına göre ve 
tutanakların tasdik tarihi, tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle tapu kütüklerine geçirilir. 
İtirazlı olup Tapulama Komisyonunca tetkik edilmekte olan veya Tapulama Mahkemesine intikal 
etmiş bulunan gayrimenkullerin parsel numaralarına ait kütük sayfaları boş bırakılır. 

Kütüğe geçirme işlerinde mahallî tapu teşkilâtı memurlarını çalıştırmaya Genel Müdürlük sa
lahiyetlidir. 

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten sonra çaplı tasarruf vesikaları veya çapları ayrıca ve
rilmek üzere tapu senetleri alâkalılarına dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar ve sair fer'î siciller ma
hallî tapu idarelerine devir ve teslim edilir. Tanzim olunacak üç nüsha devir cetvelinin birisi ta
pulama müdürlüğünde, diğeri tapu idaresinde saklanır ve üçüncü nüshası kütük ve pafta örnek
leriyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Pafta ve foto plânlar fennî esaslar dairesinde tanzim edildikten sonra teknisyen ve teknisyen 
yardımcısı tarafından imzalanır. Bunlar bölgede bulunan harita ve kadastro yüksek mühendisi 
veya bunların yerine vazife gören fen kontrol memuru tarafından fennî kontrolü yapıldıktan 
sonra tasdik olunur. 

Sicillerin hukukî kıymeti ve sukutu hak müddeti 

MAÖDE 31. — Tapulamaya müsteniden tesis olunan tapu sicilleri, aksi hükmen sabit olunca
ya kadar muteberdir. 

Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene geçtikten sonra, tapula
maya takaddüm eden sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz ve dâva açılamaz. 
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MADDE 29. — Millet Meclisince kabul edilen 29 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisince kabul edilen 30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisince kabul edilen 31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller 

MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise : 
a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hükümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, kayıt 

sahibi ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazılmak sure
tiyle kayıt sahibi adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müddeti 
içinde dâva yolu ile tapulama hâkiminden talebedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre 
aranılacak belgelere istinaden idareden de istiyebilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devredilme
miş ise tapulama müdürü, devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapılacak 
intikal muamelelerinin intikal harç ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçıla
rının tapulama teknisyeni ve yardımcısı huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adına tesbit 
olunur. 

Noter tarafından tesbit ve tevsik edilen muvafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 
c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibinden veya 

mirasçılarından veyahut bunların mümessillerinden gayriresmi surette temellük ettiğini bunla
rın beyanı veya her hangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği ve ay
rıca en az on sene müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. 

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu 
sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müddetle ve malik 
sıfatiyle zilyed bulunan kimse adına tesbit olunur. 

Tapusuz gayrimenkuller 

MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve beher parçasının yüzölçümü yüz dönüme kadar olan 
(Yüz dönümü dâhil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfatiyle zil-
yedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tesbit olu
nur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüzölçümü toplamı yüz dönümden fazla bulunan müs
takil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ayrı sebeplere istinadettiği takdirde beher parçanın yüzöl
çümü yüz dönümü geçmemek ve zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcudolmak şartiyle, zilyedi namı
na tesbit olunur. 

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil parçaların veya aynı şahsın aynı sebebe dayanarak zil
yed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüzölçümleri toplamı yüz dönümü aşan birden fazla parçala
rının her birinin yüz dönümlük kısmı, zilyedliğe ait birinci fıkradaki unsurların mevcudiyeti ha
linde, zilyedi adına tesbit olunur, 

Bunların yüz dönümü geçen kısmının zilyedi namına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin ayrıca, 
aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri ile tevsiki lâzımdır. 

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan ilâmlar, 
c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga Hazinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmü

haberi, 
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MADDE 32. — Millet Meclisince kabul edilen 32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. - - Millet Meclisince kabul edilen 33 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 
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f) Gayrimusaddak taptı yoklama kayıtlan, 
g) Mülkname, muhasebatı atîka kalemi kayıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmem 1Î; tasarruf kayıtları. 

T ali shn halinde 
!"TAI O ", V . ' ' 'v1 ^ ı m r ^ d ' - ı italikleri veya humarın mirasçıları ve tapuda 

kayıttı c1 ı v T «- -ı) k «' ı ' ^ J ^ J im ^ u s Î S^ e ~ tahakkuk eden züyedleri arasında taksim 
edud. ,ı bvi „! ' J -ı I ' , 7 ,* ı <>v ınları ile nabit okluğu takdirde, gayrimenkullar 
t i 1 ' m veo h k - bTf ı . f,«ı ı» ! b « 1 " 

ı ı ı / s / 7 /( mahsii.ı liöy o'rhnnallan 

,î'y?l, " 1 , 1 - 1 1 ' ' , e4-- liTLian yeri, pasar ve panayır yerleri gibi âmmenin 
i- f i " j . ' ' ' ıf" K ı ' umumim istifade ve intifa ettiği, belgelerle veya 
l ı \ ' _. , r- , ı ı 1 \ ı'Vvi« o .«malı arasi sımrlaııdırılır, parsel numaranı verilerek 
v* 7 "* T - ' 

ı m 1 o. t _ i, "if Ji b< gibi bu f,r!v-. '±i I,--''iirtilen gayrimerıkuller, bumsi 
1 v . ' k i :" •• % ! 1 ^P T in-' \ ' iıv ıi**erü hususi mülklycto konu teşkil etmezler, 

îi'.h.i'A. hiz)ü-::l-l<'>-i})dc l : \ i l l o n n < < , ' , ' , / 

I-/âLT"-! , • •• • \-\, vy ı:kk, y<T r'k, köy o-b"-? v ki'y 1 <!rf,!\rsL.ı \ ^ / i yardımlarla 
yapılın ea rj, r\- { ,< j i -; :- •_-??, Vi.^-kk v- sağlık !-,_',ki' g<'" ke* • <. 'ezm / i ».de bıdîamlan gay
rime.!: r.?". >- -." u\ 'a1 -1 • , : y ' 'a'-l dişiliği adına, 

'.»pj. [•/ . ia- ' ' . , \ ' , . ' • ' ••",...;ii"i ^ îr ı g ö o Hanine, ö^el idare veya belediyeye ait bu gibi 
gıyrir>c:ı c V. ' a k ge. ., * J'" ,„' 1 '>;ıer v^ı ' \ 

•}'< ' .Vtcfilk. 

ihya 

MADDE 37. —- Çiftdyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre; Devletin hüküm ve tasar
rufu altmda bulunup kamu kısmetlerine tahsis olunmıyan taşlık ve deliceîik araziden 27 . 3 . 1950 
tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik veya tarla haline getiril
mek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuîler, Hazine adına tesbit ve tescil olunur. îhya edenlerle 
kanuni veya akdi halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler 
hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü 
uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine tarafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o yerde 
tatbik edilinceye kadar ahara temliki tasarrufta buîunulamıyacağı gibi, ihya edenlerle halefleri
nin zilyedlikleri ihlâl olunamaz. Bu cihet tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün şerhler ha
nesine işaret olunur. 

Bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış olan gayrimenkııller doğrudan doğ
ruya Hazine adına tesbit ve tescil olunur. Özel kanunlar hükümleri saklıdır. 

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında şartları uygun bulunduğu takdirde 33 neü madde 
hükmü uygulanır. 

İla-ZİH'- a-dma iesbii 

MADDE 85, — Yakardaki maddelerin hükümler dınmda kalıp da k^cile tabi olan gayrime*!.-. 
küller Hazine adına tesbit olunur, 

O. Seıı;-ıl(>Miı ( f< Sayı,«ı ; \1 { ) 
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MADDE 34. — Millet Meclisince kabul edilen 34 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisince kabul edilen 35 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3ö. — Millet Meclisince kabul edilen 36 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisince kabul edilen 37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisince kabul edilen 38 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Takyitler ve mülkiyetin gayrı aynî haklar 

MADDE 39. — Tapuda kayıtlı gayrimenkulun zilyed lehine, tesbitinde, gayrimenkulun takyi
dinden, mülkiyetin gayri aynî haklardan, tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü şahısla
rın hakları saklı tutulur. Tapu kayıtlarındaki bu nevi hak ve mükellefiyetler tapulama tutanağın
da belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. 

Muhdesat 

MADDE 40. — Gayrimenkul üzerinde arsın malikinden başkasına ait muhdesat mevcut ise, muh-
desatın cinsi ve ihdas tarihi tutanağın iktisap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle, muhte-
satm sahibi tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. 

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller 

MADDE 41. — Bu bölümde aksine hüküm bulunmıyan hallerde, Türk Kanunu Medenisi ile 
diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin 

MADDE 42. ~ Değişmez ve genişletilmeye elverişli olmıyan sınırlı tapu kayıtları ile diğer 
belgelerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve belgelerde gösterilen sınıra itibar olunur. Özel kanunla
rın kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesini göz önünde tuttuğu haller saklıdır. An
cak, Hazinece özel kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden satılan, teffiz veya tahsis edilen 
veya parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık, satış, teffiz, tahsis veya dağıtım tarihinden başlıya-
rak on yıl geçmiş ise miktarına bakılmadan kayıt sahibi adına tesbit edilir; on yıl geçmemiş ise 
miktar fazlası hakkında 5618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünün kayıt sahibi lehine uygu
lanıp uygulanmıyacağı en büyük mülkiye âmirinden sorularak alınacak karşılık uyarınca işlem 
yapılır. 

Değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını 
belirtmekte, kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar olunur. 

Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise yerine uygulama kabil olduğu takdirde haritaya 
itibar olunur. 

Bu maddede yazılı gayrimenkullerde husule gelen miktar fazlalıklarında da şartları uygun 
bulunduğu takdirde 33 ncü madde hükmü uygulanır. 

Miktar fazlasının ifrazı 

MADDE 43. — Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde, kayıt ve 
belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz 
edilir. 

Değişmiyen ve genişletilmeye elverişli olmıyan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tesbitlerde, 
miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. 

Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zil
yedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. 

Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit şart
ları mevcudolmadığı takdirde, fazlalık Hazine adına tesbit olunur. Şu kadar ki, fazlalığın bulun
duğu sınırda 35 nci maddede yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde hükmü 
uygulanır. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 39. — Millet Meclisince kabul edilen 39 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisince kabul edilen 40 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisince kabul edilen 41 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisince kabul edilen 42 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisince kabul edilen 43 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Kısmi iktisap ve şayi hissenin iktisabı 

MADDE 44. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun ifrazı kabil bir kısmı
nın veya şayi hissesinin, bu kanunda zilyed lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. 

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin eklenmesi 

MADDE 45. — Bu bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zilyedin akdi veya kanuni halefleri 
faydalanabilecekleri gibi birbirine halef olan zilyedlerin zilyedlik müddetleri eklenir. 

Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle müseccel ormanlar 

MADDE 46. — Bir birlik sınırları içinde evvelce kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan 
yerler yeniden tapulanmıyarak o birlikte tapulanmanın bitiminde son parsel numarasından sonra 
numaralamaya devam edilmek suretiyle o birliğin tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi yazı
lır. Bu gayrimenkullerin eski tapu kütüklerindeki kayıtlan kapatılmakla beraber paftalarında 
da buna göre gerekli düzeltme yapılır. 

Birlik sınırlan içinde evvelce kadastro veya apulaması yapılmış olan yerler, yanlışlıkla ikinci 
bir defa tapulamaya tabi tutulmuşsa, ikinci tapulama ne safhada bulunursa bulunsun, bütün so
nuçları ile birlikte hükümsüz sayılır. 

Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait ka
yıtlar, müseccel bulunduğu birliğin tapu kütüğüne olduğu gibi aktanlır. 

ALTINCI BÖLÜM 

ryıışmazhklarm tapulama mahkemesinde çözülmesi 

Genel olarak görev 

MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayrı aynî hak
lara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, 
sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, tapulamaya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri dâvalara bakar. 
Veraset uyuşmazlıklarını çözümlüyebileceği gibi istek üzerine veraset belgesi verir. Velisiz ve va-
sisiz küçüklere ve kısıtlılara yalnız tapulama işle inde yetkili olmak üzere kayyım tâyin eder. 
Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerini korumak amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hâkimin 
iznine şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

Tapulama mahkemesi; vazifesine giren işlerde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Kararı hemen 
tapulama müdürü ile o yerin tapu idaresine bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulun tapu
lama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise karan alan taraf, karar tarihinden itibaren on gün 
içinde tutanağa itiraz etmekle sorunludur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hükümsüz 
kalır. 

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihind3îi ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzel
tilmişe o tarihten sonra doğan haklara ilişkin uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyu veya muhde-
sata tebaan temellük, muhdesatın kal'i ve nedim gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm 
almayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulam.T. mahkemesinin görevi dışındadır. 

Zaman bakımından görev 

MADDE 48. — Tapulama mahkemesinin görevi her gayrimenkul hakkında tapulama tutanağı
nın düzenlediği tarihte başlar. 

Bu mahkeme : 
a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 nci madde uyarınca tapulama mahkemesine devredi
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MADDE 44. — Millet Meclisince kabul edilen 44 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisince kabul edilen 45 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisince kabul edilen 46 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisince kabul edilen 47 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisince kabul edilen 48 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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İen dâva dosyaiarı ile ilişkin uyuşmazlıkları, 
b) 26 ncı maddede belirtilen askı ilânı içinde açılacak veya tapulama müdürü tarafından" 

verilecek itirazlı işlere ait dâvaları, 28 nci mad ieye göre tapulama komisyonu kararları aleyhine 
müddeti içinde açılacak dâvaları, 

c) Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâva konusu gayrimenkuller hakkında dâvanın 
derdest bulunduğu süre içinde yapılacak diğer itirazları, 

İnceler ve çözer. 
Tapulama işlerinde 3553 sayılı Kanun hükmü uygulanmaz. 

Yer halamından görev 

MADDE 49. — Tapulama mahkemesinin yer bakımından görevi, bulunduğu bölgedeki birlik
lerin genel sınır krokisinde belirtilen sınırları belli edilir. 

İdari kuruluşta değişiklik yüzünden, sonradan başka bir bölgeye bağlanan birliklere ait uyuş
mazlıkları çözmeye o birliğin tapulamaya başlandığı tarihte bağlı bulunduğu bölgenin tapulama 
hâkimi yetkilidir. 

Mahalli mahkemelerde görülmekte olan dâvaların devri 

MADDE 50. — Mahallî hukuk mahkemelerinde görülmekte olan tapulama ile ilgili bv liman 
ve kesinleşmemiş gayrimenkul davaları hakkında o gayrimenkul için tapulama tutanağı tanzim 
edildiği tarihte bu mahkemelerin vazifesi sona erer ve dâvalara ait dosyalar tapulama mahkeme
sine re'sen devrolunur. 

Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâvaların o yer mahkemelerine devri 

MADDE 51. — Tapulama işlerinin bir bölgede tamamlanarak tapu kütük ve dayanağı belge
lerin mahallî tapu idaresine devrinden altı ay sonraya kadar tapulama mahkemesinde hükme 
bağlanmamış dâvalara ait dosyalar; o yer asliye mahkemesine devrolunur. Bu mahkemelerde dâva
ya kaldığı noktadan, bu kanunda yazılı usule göre devam olunur. Bu süreyi uzatmaya Adalet Baka
nı yetkilidir. Yargıtaydan bozularak yollanacak dâvalar hakkında da bu madde hükmü uygula
nır. 

Mahkemede tatbik edilecek esaslar 

MADDE 52. — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde veyahut tapulama tesbitleri aleyhine sonradan mahalli mah
kemelere açılacak dâvalarda bu kanunun beşinci bölümünde yazılı esaslar uygulanır. 

\ Deliller ' 

MADDE 53. — Beşinci bölümdeki esasların uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda 33 
ncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartiyle her türlü delile dayanılarak hüküm 
verilebilir. 

Yeniden ölçme veya tapulama plânında değişiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem mah
kemece tapulamada uygulanan fennî usullere göre tapu fen memuruna veya kadastro veyahut 
tapulama fen elemanına yaptırılır. 

Hâkimin takdiri 

MADDE 54. — Hâkim; tarafların delillerini topladıktan sonra re'sen tahkikatı genişletmek, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 474 ) 



Geçici Komisyonun kabul ettiği m?üu 

MADDE 49. — Millet Meclisince kabul edilen 49 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisince kabul edilen 50 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisince kabul edilen 51 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisince kabul edilen 52 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisince kabul edilen 53 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisince kabul edilen 54 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplama ve delilleri serbestçe takdir etmek yetkisini haiadir. 
Tahkikattan elde edeceği kanaate göre beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde karar vermek ve 
gayrimenkulun kimin adına tescil edileceğini belirtmekle mükelleftir. Gayrimenkulun ölü bir şah
sa aidolduğu tahakkuk eder ve alâkalılar mirasçıların tahkikini istemezlerse ölü olduğu yolmak 
suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir. 

MulıJ.cm kaziye 

MADDE 55. — Tapulama mahkemesi kararla:! dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde muhkem 
kaziye teşkil eder. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen 
hüküm tarafları da bağlar. 

Vekâlet 

MADDE 58. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz kalmak şartiy-
le, tapulama işlerinde neseben ve sebeben usul ve füru, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) 
neseben ve sebeben civar hısımları, karı, koca dahi tevkil edilebilirler. 

Bir guyrimenkulde menfaatleri zıt olmıyan kimseler de yekdiğerini tevkil edebilir. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti 

MADDE 57. — Tapulama işlerinde, köy ihtiyar kurulu, sulh hâkimi veya tapulama hâkimi 
tarafından tasdik edilmiş vekâletnameler de muteberdir. 

Avukat veya dâvavekili ile takibedilen dâvalarda vekâlet ücreti; dâvanın önemi, vekilin sarf 
ettiği emek, tarafların dâvada hüsnüniyetle hareket edip etmediği ve nasafet kuralları gö:; önün
de tutularak maktuan takdir ve tâyin olunur. 

Şu kadar ki, takdir edilecek vekâlet, ücretinin miktarı, gayrimenkulun değerine göre avukatlık 
ücret tarifesinin tâyin ettiği nispî ücret sınırlarımı üstünde olamaz. 

Muhakeme usulü 

MADDE 58. — Bu kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmıyan hallerde şifahi muhakeme 
usulü uygulanır. 

Adlî tatil 

MADDE 59. — Tapulama mahkemeleri adlî tatile tâbi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun müddetlerin adlî tatil sebebiyle uzatı masına dair hükümleri uygulanmaz. 

Tapulama mahkemesine ae i i uçak dâvalar ve itiraz yolu, ile gelen isler 

MADDE 60. — Tapulama hâkimi askı ilân süresi içinde kendisine verilen itiraz dilekçe^ni ve
rildiği tarihi imzası ile belirttikten sonra derhal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tarafından 
dilekçe ilgili tapulama tutanağı ile birleştirildikten sonra 28 nci madde uyarınca işlem yapıiır. 

Tapulama hâkimi tapulama komisyonu kararlan aleyhine süresinde açılacak dâvalar vs tapu
lama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak itiraslı gayrimenkullere ait tapulama tuta
nakları hakkında dâva dosyası açar. İlgililerin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın çö
zülmesine etkili kayıt ve diğer bilgileri tapulama komisyonu kararı ile tutane.kları ve ilişiklerini 
ilgili dairelerden getirir. 

İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilekçesi ide bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu husus bil
dirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde uyarınca gönderilecek davetiye ile bu hususların bildirilme-
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MADDE 55, — Millet Meclisince kabul edilen 55 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisince kabul edilen 56 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisince kabul edilen 57 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisince kabul edilen 58 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. —- Millet meclisince kabul edilen 59 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisince kabul edilen 60 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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si gerektiğini tebliğ eder. Muteriz en geç ilk duruşma oturumuna gelmez veya itiraz sebep ve de
lillerini bildirmezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye kâğıdında açıkça belir
tilir. 

Muteriz, teknisyene, tapulama müdürüne veya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep ve de
lilleri ile bağlı değildir. 

Mahallî mahkemelerden devi edilen dâvalar 'hakkında, yapılacak işlem 

MADDE 61. — Tapulama hâkimi; mahallî mah memelerden devredilen dâva dosyaları ile 13 
ncü madde gereğince müdür tarafından tevdi edibcek tapulama tutanaklarını birleştirerek 26 ncı 
maddede yazılı askı ilânını yaptırır. İlân süresi bit neden duruşmaya başlanamaz. Henüz hükme bağ
lanmamış olan dâvalara kaldıkları noktadan bu kanunda gösterilen esas ve usul dairesinde devam 
olunur. 

Mahallî mahkemelerince verilmiş olan hükümlerin kesinleşmesi ilâmın tebliğine bağlı bulunu
yorsa, ilanı tapulama hâkimi tarafından re'sen ilgi ilere tebliğ olunur. 

ilk duruşma oturumu, ilân ve davetiye tebliği 

MADDE 62. — Tapulama hâkimi 60 ncı madde gereğince dosyalarını tamamladığı işlerin ilk 
duruşma oturumunu birlik mahallinde acar. Aynı birlikteki dâvalara aynı veya sonraki günlerde 
bakılır. Tapulama hâkimi birliğe gideceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edenlerle edilen
lerin ad ve soyadlarını en az sekiz gün önce köy odası veya belediye kapısına astıracağı bir çizel
ge ile o birlikte ilân eder. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar kurulu 
veya belediye tutanağı ile belirtilir. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün önce mahkeme ilân tah
tasına astırılır. 

Duruşmanın yapılacağı gün, dâvanın taraflarından olup da dâva dosyasında kimlik ve adresle
ri belli olan kişilere ve tüzel kişilerin o bölgedeki işlerine bakan temsilcilerine davetiye ile ayrıca 
tebliğ olunur. 

Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 

MADDE 63. — Tapulama mahkemesince gıyap kararı tebliğ edilmez, hazır bulunanların yüz
lerine karşı ve gelmiyenlerin huzurlarına bakılmaksızın duruşma yapılır. Taraflardan hiçbiri gel
mezse dosya muameleden kaldırılmaz, halcim 54 ncü maddeye göre re'sen gerekli tahkikatı yapa
rak işi karara bağlar. 

Muterizin itirazdan vazgeçmesi veya 60 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş 
sayılması hallerinde tapulama hâkimi bu cihetleri zabıtla tesbit ederek ilgili tapulama tutanakla
rının, kütükler tapu dairesine devredilmemiş ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise tapu idare
sine geriverilmesine karar verir. îtirazm yenilenmesi yolundaki iddialar idareten dinlenmiyerek 
ilgili gayrimenkullerin tesbit veçhile kütüklere tescilleri yapılır. 

60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş sayılması halinde muterizin mahallî 
mahkemelerde dâva açmak hakkı saklıdır. 

Duruşmayım taliki halinde 

MADDE 64. — tik duruşma oturumunda hüküm verilmesi kabil olmıyan hallerde, sonraki 
oturumlar bölge merkezinde yapılır. Talik kararında, sonraki oturumun nereden ve ne zaman ya
pılacağı hazır bulunanlara açıklanır. 

Her duruşma tutanağında oturumun nerede ve ne zaman açıldığı belirtilir. 
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MADDE 61. — Millet Meclisince kabul edilen 61 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Millet Meclisince kabul edilen 62 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisince kabul edilen 63 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Millet Meclisince kabul edilen 64 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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İlânın muhtevası ve tebliği 
MADDE 65. — Tapulama mahkemesi ilâmları, asliye mahkemesindeki usule göre düzenlenir 

ve re'sen taraflara tebliğ olunur. Dâva dosyasında ikâmetgâhı ve kimliği belli olmıyan tarafa 
tebligat umumi hükümler gereğince ilân yolu ile yapılır. 

Mahkemenin kararı tapulama plânının geometrik durumunda değişikliği gerektiriyorsa bu de 
ğişikliği belirten plân ilâma eklenir. 

Kanım yollarına müracaat 

MADDE 66. — Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı kanım yoluna başvurmada asliye 
mahkemelerindeki usul uygulanır. 

Tapulama hâkimi, kanuni sürenin geçmesinden sonra Temyiz veya karar tashihi yollarına baş
vurulmuş olması halinde isteğin reddine, süresi içinde temyiz veya karar tashihi isteğinde bulu
nup da dosyanın Temyize gönderilmesinden önce feragat halinde veyahut dosyanın Temyize gön
derilmesi için gerekli masrafların, verilen uygun mehle rağmen ödenmemesi halinde kanun yolu
na başvurmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verir ve durumu ilgili tarafa tebliğ eder. Eu ka
rarların temyizi kabildir. 

İlâmların infazı 

MADDE 67. — Mahkeme; kesinleşen ilâmları dayanakları olan dâva dosyaları ile birlikte doğ
rudan doğruya tescil olunmak üzere tapulama müdürüne ve eğer o birliğin evrakı ve kütükleri 
devredilmişse tapu idaresine verir. 

Plânda değişiklik yapılmasını gerektiren ilâmların infazında, tapulama plânı üzerindeki dü
zeltmeler ilâma ekli plâna göre yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Memurlara verilecek eşya 

MADDE 68. — Tapulama işlerinde çalışan bütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sıra
sında çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştıracak her çeşit demirbaş ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce lüzumlu görülecek eşya verilir. 

Veraset ve İntikâl Vergisi 

MADDE 69. — Bu kanuna göre hibe ve intikal suretiyle tesbit edilen gayrimenkuller hakkın
daki işlemler, Veraset ve İntikal Vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır. 

Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin listesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapulama mü
dürü Maliye dairesine vermekle yükümlüdür. Tescil işinin tapu idaresince yapılması halinde bu 
sorumluluk tapu idaresine düşer. 

Tapulama haret 

MADDE 70. — Bu kanun hükümlerine göre tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu kay
dı ile malik olan kimse veya mirasçıları adına yapılan tescillerde beher dönüm ve küsurundan üç 
lira, bunun dışındaki tescillerde altı lira hare alınır. Şu kadar ki, her parsel için alınacak hare 
miktarı on liradan aşağı olamaz. 
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MADDE 65. — Millet Meclisince kabul edilen 65 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisince kabul edilen 66 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisince kabul edilen 67 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisince kabul edilen 68 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Millet Meclisince kabul edilen 69 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Millet Meclisince kabul edilen 70 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Harcın tahakkukunda bir dönüm (1 000) metre kare sayılır. 

Tapulama harçlarının tahakkuku 

MADDE 71. --- Tahakkuk ettirilecek tapulama harçları için mükellefin adı, soyadı, adresi, 
gayrimenkulun cinsi, kütük sayfa numarası, yüzölçümü ve hare miktarı gösterilmek suretiyle ta
pulama müdürü tarafından her birlik için dörder nüsha çizelge dıizenlenerek iki nüshası mali
yeye, bir nüshası tapu idaresine verilir. Dördüncü nüsha çizelge köy odasına veya belediye kapı
sına asılarak durum mûtat vasıtalarla ilân ve bir tutanakla belli edilir. 

Tapalama harçlarının tahsili 

MADDE 72. — Tapulama harçları; ihtilafsız işlerde cetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hükmün 
kesinleştiği tarihten sonra ilk gelecek ay başında başlamak üzere (300) liraya kadar olan harçlar 
altışar aylık iki müsavi taksitte ve bir yılda, (300) lirayı geçen harçlar her altı aylık taksit (150) 
liradan az olmamak üzere iki senede altışar aylık müsavi taksitler halinde Âmme Alacaklarının 
Tahsili Usulü hakkındaki Kanuna göre tahsil olunur. 

iştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere riicu hakkı 
mahfuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule fiilen zil yed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen 
zilyed bulunuyorsa bunlardan her hangi birinden tahsil olunur. 

Hâre ve resimden muaflık 

MADDE 73. — Tapulama işleri dolayısı ile. müdür veya memurlara ve tapulama mahkemele
rine yapılacak itiraz ve dâvalara ait evrak ve tutanaklar, verilecek idari ve kazai kararlar ve icra 
edilecek tebligat ve verilecek çaplı tasarruf belgeleri ve benzeri her çeşit evrak Damga Resmi ile 
Tayyare Resminden ve çliğer hare, kaydiye ve resimlerden muaftır. 

Tapulama hâkiminin ve bilirkişilerin reddi, merci tâyini, dâvanın ihbarı, dâvaya müdahale, 
ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yollarına başvurma ve eski hale getirme gibi Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun taraflara ve üçüncü şahıslara tanıdığı hakların kullanılması halinde de birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

Muaflıktan istisna 

MADDE 74. — Tapulama mahkemesi ilâmlarından, o ilâmda karara bağlanan parsellerin her 
biri için on lira ilâm harcı alınır. Bu hare aynı dâvada elli lirayı geçemez ve haksız çıkan tarafa 
yükletilir. Taraflar kısmen haklı ve kısmen haksız çıkmışlarsa, takdir edilecek oran içinde pay
laştırılır. 

Dâvanın ilk oturumunda dâvadan feragat veya dâvayı kabul veya sulh ile dâvadan ilgisini 
kesen taraf ilâm harcı ile ilzam edilemez. 

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin harca tabi değildir. Ancak, bu isteklerin Yargıtayca 
reddi halinde on lira, hükmün Yargıtayca tasdiki halinde, tapulama mahkemesi ilâmmdaki miktar 
kadar hâre alınır. 

Zaruri muhakeme masrafı 

MADDE 75. — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde itiraz ve dâvaların gerektirdiği zaruri masraflar, haksız 
çıkan tarafa yükletilmek üzere, bütçeye konulan ödenekten harcanır. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar; ihtilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmak üzere 
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MADDE 71. — Millet Meclisince kabul edilen 71 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Millet Meclisince kabul edilen 72 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 73. — Millet Meclisince kabul edilen 73 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisince kabul edilen 74 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisince kabul edilen 75 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa bu masraflar takdir edile
cek oran içinde taraflara yükletilir. 

Birliklerde ilk duruşma oturumu, ödenek bulunmaması gibi sebepler yüzünden açılamıyor veya 
hut gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat gibi işlemler mahkemece re'sen lüzumlu görülmüş 
olduğu halde aynı sebepler yüzünden yapılamıyorsa, tarafların, hâkim ve diğer görevlilerin 6245 
sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk eden yevmiyelerini keşif ve tatbikatın ge
rektirdiği sair giderleri vermeleri ve mûtat aracı da sağlamaları halinde, ilk duruşma oturumu 
açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair işlemler yerinde yapılabilir. 

Bu halde yapılan işlemlerin masrafı dâvada haksız çıkan tarafa yükletilir. Taraflar kısmen 
haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa oranlan takdir ve tâyin edilerek ilâmda gösterilir. 

Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı kanun yollarına başvuran taraf posta ve tebliğ mas
raflarını ödemekle zorunludur. 

Mahkeme hare ve masraf kırının tahsili 

MADDE 76. — Tapulama mahkemesinde ve 51 nci madde uyarınca mahallî asliye mahkeme
sine devredilen dâvanın gerektirdiği zaruri masraflarla ilâm harçları, hâkim tarafından hükmün 
kesinleşmesi tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde yazılacak bir tezkere ile ilgili vergi dairesine 
bildirilir. 

Tezkerelerde harcın ve masrafın çeşidi, niteliği, tutarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ika
metgâh adresi gösterilir. 

Bu tezkerede yazılı hare ve masraflar vergi dairesi tarafından mükelleflere yapılacak tebli
gattan başlıyarak iki ay içinde ödenir. 

Süresi içinde ödenmiyen hare ve masraflar Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Ka
nun uyarınca tahsil olunur. 

Fennî işlerin mütaahhide verilmesi 

MADDE 77. — Tapulamanın fennî işleri bir kısmının veya tamamının, tek başına veya Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile hakiki ve
ya tüzel kişilere ihale edilebilir. 

Bu sebeple, yıllık ödeme tutarı üç milyon lirayı geçmemek üzere otuz milyon liraya kadar ge
lecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Tapu ve Kadastro G-enel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu 
bakan yetkilidir. 

Öncelikle tapulama yapılması 

MADDE 78. — Tapulamasına başlanan bölgelerde henüz sırası gelmiyen birliklerle çiftliklerin, 
tapulama giderleri ilgilileri tarafından mal sandıklarına peşin olarak ve emaneten yatırılması ha
linde tapulamaları öncelikle yapılabilir. 

Tapulama gideri; memur ve hizmetlilerle bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin tazminat, 
yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmetle ilgili diğer giderleri içine alır. Bu giderler, o yerin malsan-
dığına yatırılan paradan mahsup yolu ile ödenir. 

Tahakkuk eden tapulama giderlerini, emaneten yatırılan para karşılamadığı hallerde, geri ka
lanı tebliğ tarihinden başlıyarak bir ay içinde ödenmediği halde, birlik belediyesi veya ihtiyar 
kurulu veyahut çiftlik sahiplerinden Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun uya-
rınca tahsil olunur. 
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MADDE 76. — Millet Meclisince kabul edilen 76 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisince kabul edilen 77 nöi madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Millet Meclisince kabul edilen 78 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Tapu sicil itinalarını yaptırmak 

MADDE 79. — Tapulaması yapılan yerlerde düzenlenen tapu kütükleri ile fer'i sicillerin ve 
evrakı müsbiteleri ile kadastro plânlarının saklanması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün
ce gerekli görülen bölgelerde kabul edilecek plânlara göre tapu sicil binaları yaptırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Mülkiye âmirlerinin görevi 

MADDE 80. — Bu kanunun uygulanmasında mahallin mülkiye âmiri her türlü kolaylığı gös
terir. 

Tesciller 

MADDE 81. — Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü 
işlemler, gayrimenkullerin o andaki tapulama tesbit durumu tapulama müdüründen sorularak alı
nacak karşılık ve bilgiye göre tapu idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal tapulama mü
dürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise 
tapulama sonucunu beklemeleri gerektiği ilgiflilera tebliğ olunur. Ancak, ilgililer tapulama neti
cesinde hâsıl olacak kesin durumu kabul edeceklerini noterde tanzim edilmiş belge ile veya tapu 
memuru huzurunda tesbit olunacak ifadeleriyle bayan ederek, akdin, tescilin veya sair işlemin ya
pılmasını isterlerse o işlemler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet derhal tapulama müdürlüğüne 
bindirilir. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılmaz. 

Sınır işaretlerinin korunması 

MADDE 82. — Arazi üzerindeki sınır işaretleri ile nirengi, poligon, yeraltı ve yerüstü işaret
leri gibi teknik kuruluşlar iyi şekilde korunmadığı ve bozulduğu zaman durumu bozulan kurulu
şun içinde bulunduğu gayrimenkul malik veya işgal edenleri ve o birliğin muhtar veya belediye 
başkanı derhal o yer tapu idaresine bildirmekle zorunludurlar. 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri 

MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun veyahut bu komisyon üyelerin
den birinin isteği üzerine gayrimenkul sahipleri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimenkulleri-
nin sınırlarını göstermekle ve bilgilerine başvurulmak istenilen kimseler de çalışma yerinde hazır 
bulunmakla zorunludurlar. - « - . . . 

Gayrimenkullere girmek 

MADDE 84. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili işler için görevli memurlar, ellerinde o ye
rin mülkiye amirince verilmiş belgeleri ve yanlarında belediye veya köy ihtiyar kurullarından 
bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayrimenkullere gündüzleri girebilirler. Karşı koyma halinde 
zabıta eliyle bu husus sağlanır. 
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MADDE 79. — Millet Meclisince kabul edilen 79 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisince kabul edilen 80 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81 — Millet meclisince kabul edilen 81 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisince kabul edilen 82 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisince kabul edilen 83 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Millet Meclisince kabul edilen 84 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meeli'siırin kabul ettiği metin 

ilânların niteliği, hak ve görevlerin şümulü 

MADDE 85. — Bu kanunda sözü geçen bütün ilânlar ilgili gerçek ve tüzel kişilere şahsan teb
liğ niteliğindedir. 

Kanunun gerçek kişilere tanıdığı hak ve yüklediği görevler, Hazine ile diğer tüzel kişilerin 
kanuni temsilcilerine de şâmildir. 

Teknik hususların tesbiti 

MADDE 86. — Sınırlara konulacak işaretlerin çeşit ve şekilleri ile ölçü ve plânların yapılma 
şekli ve diğer teknik esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirtilir. 

Fotogrametrik alını yapılacak bölgelerde, teknik bir zorunluluk olmadıkça klâsik metot uygu
lanmaz. 

İmza yerine geçen işaret 

MADDE 87. — Bu kanun uyarınca düzenlenen belgeleri imzalamak durumunda bulunan kim
se imzasını atamazsa sol elinin baş parmağını, yoksa öteki her hangi bir parmağını basması im
za yerine geçer. Bu durumda parmak işaretinin kime ve hangi el ve parmağa aidolduğu belirti
lerek belgeyi düzeniiyen görevli ile hazır bulunan ilgililer tarafından tasdik olunur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

• • • ' • • • • j V:C7A\\ h ü k ü m l e f 

İnzibati ceza 

MADDE 88. — Tapulama işlerine engel obanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu kanunun 
19 ve 82 nci maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmiyenier, fiil daha ağır cezayı gerek-
tirmiyorsa elli liradan yüz liraya kadar, 

Tapulama tesbiti veya itirazların incelenmesi sırasında çağırılan yerlere veyahut tapulama mah 
kemesine davetiye kâğıdında ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmiyen bilirkişi
ler ve tanıklar on liradan elli liraya kadar, 

inzibati mahiyette olmak üzere para cezası ile cezalandırılırlar. Bu madde hükmünü, tapulama 
müdürünün tezkeresi üzerine ve muhakeme sırasında işlenen fiiller hakkında da re'sen tapulama 
hâkimi uygular. 

Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösterecek sebeplerin varlığı halinde verilen ceza 
kaldırılır. 

Hile ve desise ile malikinden başkası adına yazdırmak 

MADDE 89. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı gay
rimenkulu hile ve desise veyahut kendisine aidolmıyan evrak ve kayıtılan kullanarak, kendisi ve
ya başkası adına kaydettirirse, fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç sene
ye kadar hapis ve elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Yukanki fıkrada yazılı sonuç kanun veya yetkili merciler tarafından görevlendirilen kim
selerin sözü geçen fıkrada yazılı fiilleri veya yalan beyanları ile meydana geldiği takdirde bunlar 
için ceza üçte bir artırılarak hükmolunur. 
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Geçici Komisyonun kabnl ettiği metin 

MADDE 85. — Millet Meclisince kabul edilen 85 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisince kabul edilen 86 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Millet Meclisince kabul edilen 87 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisince kabul edilen 88 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Millet Meclisince kabul edilen 89 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Yalan beyan 

MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen
kulu kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adına 
yazdırmak için vâkıalann aksine beyanda bulunanlar hakkında Türk Oeza Kanununun 343 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı ceza uygulanır. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 

MADDE 91. — Tapulama dolayısiyle vücuda getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, röper 
gibi tesisleri bozanlar imha veya tahribedenler veyahut yerlerini değiştirenler Türk Oeza Kanunu
nun 516 ve mütaakıp maddelerince cezalandırılırlar. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son maddeler 

Zilyedin defi hakları 

MADDE 92. — Bu kanunun zilyede tanıdığı iktisap hakları, tapulamasına başlanan bölgede 
zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan dermeyan edilebilir. 

Eski tapulama harçları 

MADDE 93. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel tahakkuk ettirilip henüz tahsil edil
memiş olan Tapulama harçları hakkında 72 nci madde hükmü uygulanır. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 

MADDE 94. — Tapulamaları yapılmış olan gayrimenkullerden, itirazlı olup da komisyonca 
veya mahkemece karara bağlanmamış olanların tahdit ve tesbitinde, ölçü, tersimat ve hesapların
da düşülen yanlışlıklar : 

a) Bölgede tapulama çalışması devam etmekte ise, tesbitindeki esaslara göre tapulama mü
dürlüğü, 

b) Bölgede tapulama sona ermiş ve müdürlük bu bölgeden kaldırılmış ise, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün yetkili kılacağı memurlar tarafından düzeltilmesine karar verilerek ilgi
lilere tebliğ olunur. 

Tebliğ tarihinden başlıyarak on beş gün içinde kararın kaldırılması yolunda yetkili mahkeme
de dâva açılmadığı takdirde gerekli düzeltmeler yapılır. 

Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül eden veya üzerinde başkalarının aynî hakları taallûk 
eden gayrimenkullere ilişkin düzeltmeler, ilgililerin izni ile yapılır. 

Adalet Bakanlığı teşkilâtına eklenecek kadrolar 

MADDE 95. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmına, ilişik (1) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 90. — Millet Meclisince kabul edilen 90 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Millet Meclisince kabul edilen 91 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Millet meclisince kabul edilen 92 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Millet Meclisince kabul edilen 93 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Millet MeoMsince kabul edilen 94 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Millet Meclisince kabul edilen 95 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Tapu ve kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar 

MADDE 96. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmından 
ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar eklenmiştir. 

Kanunun ay <julanacağı diğer haller 

MADDE 97. — Bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı yerler dışında bulunan gayrimenkuller 
hakkında umumi hükümlere göre açılmış ve açılacak dâvalarda da bu kanunun 33 ncü ve 42 nci 
maddeleri uygulanır. 

Bu hükümler, zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan ileri sürülebileceği gibi, kesinleşmemiş 
olan dâvalarda dahi tatbik olunur. 

Kailimi sebeplerle görevleri hasında hulunmıyan memurlar 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık ve izin gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlar Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilâtında maaşlı göreve tâyin olundukları takdirde işe başlamak 
kaydı olmaksızın almakta oldukları maaşların verilmesine devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro, maaş ve unvanları değiştiril
memiş olanların yeniden tâyinine lüzum olmayıp haklarında yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

Mahkemelerde bulu?}an dosyaların tabi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tapulama mahkemesine intikal 
etmiş olup da, 5602 sayılı Kanuna tevfikan duruşmaları açılmamış bulunan itirazlı parsellere 
ait dosyalar, 28 nci madde mucibince itirazları tetkik edilmek üzere, tapulama komisyonuna dev
redilir. 

29 ncu maddedeki üç aylık müddet, bu dosyaların tapulama komisyonlarına devrinden itibaren 
bir ay sonra işlemeye başlar. 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan, teshil ve leşçillerin tabi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tesbitlerde veya açilan tescil dâvalarında, zil-
yedliğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde; vergi kaydı bulunmadığından tamamı Ha
zineye maledilen gayrimenkullerin, 100 dönüme kadar olan kısmı (100 dönüm dâhil) bu kanunun 
33 ncü maddesi hükmüne göre tahassul eden iktisap şartlarına istinaden zilyedderi adına tesbit ve 
tescil olunur. 

Yukarıki fıkra hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden çık
mış bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen gayrimenkuller hakkında uygulanmaz. 

İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve dâva hakkı, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden 
itibaren on sene geçmekle düşer. 

Mevkuf kadrolar 

GEÇİCÎ MADDE 4. — İlişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1964 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığına ait kısmına ve (5) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 
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Geçici Komisyonun kaimi ettiği metin 

MADDE 96. — Millet Meclisince kabul edilen 96 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Millet Meclisince kabul edilen 97 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCt MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİOÎ MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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Kaldırılan hükümler 

MADDE 9b. — 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapulama Kanunu
nun 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair 6383 sayılı Ka
nunun birinci maddesi ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı Tarifenin 26 ncı sırasının 
son fıkrası kaldırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğü 

MADDE 99. — Bu kanunun teşkilât ile ilgili hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir ay son
ra ve diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 100. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
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MADDE 98. — Millet Meclisince kabul edilen 98 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99, — Millet Meclisince kabul edilen 99 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100. — Millet Meclisince kabul edilen 100 ncü madde aynen kabul edilmisjtir. 

NOT: Millet Meclisi metnine bağh 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
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[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

3 .Makim 

vf. i AYETLER 

Aded 

•5 
10 
10 
20 
40 
15 

Aylık 
tutarı 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

I). 

11 

12 
13 
14 

M e m u niye tin ne v 'i 

Kâtipler 

Başkâtip, Başkâtip Muavin
leri 
Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 
Kâtip 
Mübaşir 

Aded 

"*'%*;; 

25 
40 
50 

150 

Aylık 
tu tan 

450 
400 
350 
300 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ 
7 Raportör 
8 » 
î) » 
9 Şef 

10 iBirinci Mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 

5 Baş Fen Müfettişi (Yüksek 
Mühendis veya Mühendis ih
tisas mevkii) 

6 Fen Müfettişi (Yüksek Mü
hendis veya Mühendis ihtı-

7 
7 
12 
13 
12 

800 • 
700 ! 
600 | 
600 ! 
500 | 
450 İ 

1 100 

sas mevkii) 
Fen Kontrolörü 
İdare Kontrolörü 
Memur 

» 
Fotoğraf ve Pa 
Memuru 

fta A r§iv 

2 
3 
o o 

10 
10 

10 

950 
800 
800 
400 ! 

350 

400 

8 
9 

10 

VİLAYETLER 

7 Arazi Kadastrosu Müdürü 

9 Kontrol Memuru 
10 » » 
11. » » 
13 ^Sicil Kâtibi 
14 » » 
10 Kadastro Teknisyeni 
11 » » 
12 » » 
14 Kadastro Teknisyeni Mua

vini 
14 Kadastro Teknisyeni Yar

dımcısı 

14 
27 
27 
32 
44 
70 
88 

100 
100 
225 
315 
640 

640 

540 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
350 
300 
500 
450 
400 

300 

300 

[3] SAYILI CETVEL 

7 
8 
9 
9 

10 
11 

MERKEZ 

Raportör 
» 
» 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 

5 Baş Fen Müfettişi (Yüksek 
Mühendis veya Mühendis 
ihtisas mevkii) 

1 
1 
2 
1 
1 
o o 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

1 1 100 

(İ Fen MüL'ettişi (Yüksek Mü
hendis veya Mühendis ihti
sas mevkii) 

7 Fen Kontrolörü 

7 İdare Kontrolörü 

12 Memur 

13 » 

12 Fotoğraf ve Pafta Arşiv 
Memuru 

2 
o 
O 

t ) 

10 
10 

950 

800 

800 

400 
350 

10 400 
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D. 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

İLLER 

Tapulama Müdürü 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Aded 

28 
54 
54 
64 
84 

120 
148 

Aylık 
tutarı 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 

İLLER 
3 Hâkim 
4 » 

5 » 

6 » 
7 » 

İLLER 

D. Memuriyetin nev'i 

10 Tapulama Teknisyeni 
11 » » 
12 » » 
14 Tapulama Teknisyeni Yar

dımcısı 
12 Tapulama Sicil Kâtibi 
13 » » » 
14 » » » 

[4] SAYILI CETVEL 

8 Hâkim 
5 

10 
10 

2 
40 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

Kâtipler 

11 Başkâtip, Başkâtip Muavini 
12 Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 
13 Kâtip 
14 Mübaşir 

[5] SAYIU CETVEL 

7 
8 
9 

10 
9 

10 

Tapulama Müdürü 
» » 
w » 
» » 

Tapulama Kontrol Memuru 
» » » 

14 
27 
27 
32 
40 
50 

800 
700 
600 
500 
600 
500 

11 Tapulama Kontrol Memuru 
10 Tapulama Teknisyeni 
11 » » 
12 » » 
14 Tapulama Teknisyeni Yar

dımcısı 
12 Tapulama Sicil Kâtibi 
13 » » » 

Aded 

375 
478 
941 

920 
100 
200 
100 

Aylık 
tutarı 

500 
450 
400 

300 
400 
350 
300 

15 

25 
40 
50 
150 

60 
150 
163 
151 

7 
100 
100 

700 

450 
400 
350 
300 

450 
500 
450 
400 

300 
400 
350 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUiMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tapulama kanunu tasarısına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
Hükümet gerekçesi (M. Meclisi 1/653; C. Senatosu 1/424) 

(Not : Millet Meclisi! S. Sayısı : 705) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 13 Şubat 1964 

4-66 Ek: 2 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 6 Şubat 1964 tarihli ve 2400/11414 sayılı yazı karşılığıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunduğu bildirilen 396 numaralı Kanunu, 

ekli gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığımdan ilişik olarak takdim ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica 

ederim. 
• Cumhurbaşkanı 

C. Gürsel 

G E R E K Ç E 

1. Bugün yürürlükte bulunan hükümlere nazaran kanunda meydana getirilen yeniliklerin, 
yurtta hukuk istikrarını takviye etmiyeceği ve âmme menfaatine aykırı olabilecek müsavatsız
lıklar ihdasından hâli kalmıyacağı; 

2. Gerek 6333, gerekse 6335 sayıllıı kanunlarla 1954 yılında alman tedbirleri o zaman İQİn 
haklı gösteren sebeplerin bugün mürtefi olduğunu mübeyyin hiçbir delil bulunmadığı halde o 
hükümlerle ihdası istihdaf edilen teminatın haleldar olacağı; 

3. Tapulama Kanunu hükümleri, tapulamanın henüz uygulanmadığı bölgelerde dahi uygula
nacağından, Medend Kanunun önceden tahmin olunamıyacak bir müddet zarfında fiilen tatbikten 
kalkmış olacağı; 

4. Zaruretlerin ancak makul sınırları içinde takdiri lâzım iken, kanunun gerek tümü gerek 
özel hükümleri itibariyle, Medeni Kanun hükümlerinden inhirafında, zaruretlerin takdiri nokta
sında, ileri derecede zühule düşüldüğü; 

5. Eskiden fertlerin tasarrufları altında bulunan mirî toprakların bugün, doğrudan doğruya 
efradın mülkiyetine geçmiş olduğunu mutazammm hiçbir hüküm mevcudolmamasma ve Medeni 
Kanun siteminde de tapusuz arazi üzerindeki hakların, zilyedlikten ibaret bulunmasına göre 
hiçbir fert devlet arazisi üzerinde, hakkı müktesep 'OÜİarak, mülkiyet iddia edemez. Kanunun 
bütün Ihükümlerinde ve bahusus teımlike mütaallik ''hükümlerinde bu cihetlerin dahi, 'her zaman 
kâfi derecede nazarı itibara alınamadığı; 

6. Bugün için hukukî değerini kaybetmiş birtakım 'belgelerin İhdası hak vesikası mahiye
tiyle kanuna ithal edilmiş olması, tatbikatta Devlete ait ve Devlette kalacak olan büyük mik
tarlara baliğ gayrimenkul! erin özel kişilerin mülkiyetine geçmesi neticesini doğurabileceği; 

Ihususlarmda haklı tereddütler yaratabilecek bir mahiyet arz ettiği intibaı uyanmaktadır. 
Nitekim Başbakanlıkça da, «{Kanunun bu hali ile yürürlüğe konulmasının bâzı mahzurlar do

ğuracağının anlaşılmış bulunduğu» 11 Şubat 19(64 tarihli ve 534 sayılı yazı ile bildirilmiştir. 
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Yüksek Meclisin 'hukuk prensiplerine ve memleket menfaatlerine aykırı tatbikat yaratabile

cek bir kanunu kabul etımiyeceği şüpHıesizdir. 
(Bu sebeplerle tatbikatta kanunun vaz'ı ile istihdaf ve gerekçede beyan olunan ıgayelere mü-

bayin neticelere müncer olabilecek mahiyette 'bulunan Ibu kanunun bir kere daha görüşülmesi uy
gun olacaktır. 

HÜKÜMET GEREKÇESİ 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 6 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/1100 -1763 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun-
ca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Tapulama kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. m 

İsmet İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

(Umumi mülâhazalar) 

il ve ilçelerin merkez belediye hudutları dışında (Nahiye ve köylerimizde) kâin olup takriben 
% 60 ı tapusuz bulunan gayrimenkul malların, Medeni Kanunumuzun kabul ettiği sıhhat ve mü-
kemmelliyette kadastro plânlarını ve tapu sicillerini bir an evvel tanzim ve tesis ederek, bu gay-
rimenkuller üzerinde devam edip gelen çeşitli niza ve ihtilâflara son vermek, zirai huzur ve inki
şafı sağlamak gayesiyle kabul edilip 22. 3 .1950 tarihinde meriyete giren «Tapulama Kanunu» 
10 seneyi bulan bir müddetle tatbikat görmüştür. Kanunun bu müddet zarfındaki tatbikatında 
bâzı aksaklıklar ve boşluklar müşahede edilmiş ve bâzı maddeleri tereddüdü mueibolacak şekilde 
tanzim olunduğu görülmüş ve bir kısım hükümleri beklenilen sürati temin etmediği neticesine va
rılmış olduğundan bu hususların, ikmal ve ıslahı maksadiyle kanunun tekrar gözden geçirilmesi 
ve yeniden tedvini zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu lâyihanın hazırlanmasında; mer'i Tapulama Kanunu ile tadilleri tatbikatta tezahür eden 
kazai karar ve içtihatlarla, kanuna yöneltilen tenkidler göz önünde tutulmuştur. 

Lâyihanın başlıca vasıfları ve getirdiği yenilikler şunlardır : 

I - Vuzuh : 
Tapulama Kanunu, gayrimenkul malları istihdaf ettiği için lâyihada, maddelerin tanziminde, 

her seviyedeki vatandaş topluluğuna maksadın açıkça ifadesine çalışılmıştır. Anlaşılması güç 
maddeler muhtelif kısımlara bölünmüş, muğlâk hükümler tafsile tabi tutulmuş ve bu suretle mer'i 
kanun 66 maddeden ibaret iken bu lâyiha 99 madde üzerinden tanzim edilmiştir. 
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II - Kanunun tatbikinde yer alan elemanların vazifelerini tâyin : 
Lâyihada, hâkim, tapulama müdürü, mühendis, kontrol memurları, teknisyen ve teknisyen 

yardımcısı ve mahallî bilirkişiler gibi elemanların vazifeleri ve yekdiğerleri ile münasebetleri açık 
şekilde belirtilmiş, idari, kazai faaliyetlerin, lâyihanın şümulü içinde kalan gayrimenkullerin tes-
bit ve tescil dışı kalmamasını ve hak sahiplerini doğru olarak tâyinini temin edecek şekjlde hü
kümler sevk edilmiştir. 

III - Sürat: 
Mer'i kanun, 10 seneyi bulan tatbikatında tahmin edilen sürati temin edememiştir. Bugünkü 

kadro ve imkânlarla yapılan tatbikat ile senede vasati olarak beş yüz bine yakın parsel tapulan-
dığma ve bütün Türkiye'nin tescile tabi kırk milyon parseli ihtiva ettiği tahmin olunduğuna göre, 
memleketimizin tapulama işinin ancak (seksen) senede ikmal edilebileceği neticesine varılmakta
dır. Bu işin ise, bu kadar uzun vâdeye tahammülü yoktur. Bu sebeple lâyihada, sürati temin ve 
zamanı mümkün olduğu kadar kısaltmak için lüzumlu hükümler sevk ve birkaç sene için ihtiyaca 
yetebilecek kadro istihsali derpiş edilmiştir, lleıî yıllar için Teknik Okulun haritacılık şubesinden 
ve Kadastro Okulu ile tapulama kurslarından kifayetli elemanlar yetiştikçe kadro hacminin ge
nişletilmesi ve bilhassa üzerinde hassasiyetle durulan Fotogrametri (Havadan alman fotoğraflar
la plânlar meydana getirme) usulünün. geliştirilmesi sayesinde tapulama muamelesinin memleket 
çevresinde ikmal edilebilmesinin mütevakkıf bulunduğu müddeti asgari hadde indirmenin mümkün 
olacağı şüphe götürmez bir hakikattir. 

IV - Tapulamanın inzibatını temin : 
Gerek idari ve gerekse kazai sahada; tapulama işlerinin gereği gibi yürümesine mâni olacak 

fiil ve hareketler, inzibati mahiyette cezalarla bertaraf edilmek istendiği gibi, bu faaliyetleri suini
yetle ihlâl edenler hakkında cezai mahiyette hükümler sevk edilmiştir. 

V - Mahkemenin sıfatı: 
Tapulamadan doğan ihtilâfları hal ile vazifelendirilen mahkemelerin gezicilik sıfatı vakitten 

ve masraftan tasarruf için prensip itibariyle kaldırılmış ve unvanları, diğer hususi mahkemeler
den tefrik maksadiyle «Tapulama Mahkemesi» olarak tesbit edilmiş, ilk duruşma celsesinin mahal
linde açılması usulü konulmak suretiyle gezici mahkemelerin sağladığı fayda bu lâyihada dahi 
göz önünde tutulmuştur. 

VI - Mahkemeye akseden işleri azaltmak : 
Mer'i kanunda itirazlı tutanakların doğrudan doğruya mahkemeye tevdii ciheti tercih edilmiş, 

bunlar idari safhada yeniden tetkikata tabi tutulmamıştır. îdari tetkikat ile mahkemeye gitmesi 
önlenebilecek tutanakların, mahkemeye sevkı suretiyle işler çoğaltılmış ve dolayısiyle zaman uza
tılmıştır. Lâyihada itirazlı işleri ikinci bir defa ve idari safhada tetkika tabi tutmak usulü ihdas 
edilmiştir. Bu hükmün iyi işletilmesi halinde birçok itirazlı işlerin mahkemeye tevdii önlenmiş ve 
tapulamanın ikmali bakımından bir hayli zaman kazanılmış olacaktır. 

VII - Yersiz itirazları önüemek : 
Mer'i kanundaki itiraz sisteminin bahşettiği imkânların alâkalılar tarafından ehemmiyetli su

rette suiistimal edildiği tatbikattan anlaşılmaktadır. Ezcümle, 1958 senesinde tapulanması yapılan 
bir kısım bölgelerde itirazlı işlerin% 21 ilâ 25 arasında bulunduğu tesbit edilmiştir. 

13 mahkemede istatistiklere nazaran, 1958 yılında 9 524 aded dâvadan 3 939 adedi kabul, 5 585 
adedi ret ile neticelenmiştir. Açılan dâvalardan ve yapılan itirazlardan takriben onda altısı yersiz 
ve haksız bulunmuştur. Aynı sene içinde Yargıtaya 9 555 ilâm aleyhine müracaat edilmiş, bunlar
dan 6 203 adedi tasdik, 3 352 adedi nakzolunmuştur. Şu suretle Yafgıtaya müracaatlerin takriben 
üçte ikisinin haksız olduğu anlaşılmıştır. 

Bu cihetler göz önünde tutularak, lâyihada, haksız itirazları önliyecek hükümler sevk edilmiştir. 
Bu hükümler o şekilde tanzim edilmiştir ki, hakiki hak sahibi tapulama harcı müstesna olmak üzere 
hiçbir masraf ihtiyar etmeden hakkını ihkak edecektir. Buna mukabil haksız olan taraf Hazinece ya
pılacak muhakeme masrafları ile ilâm haremi ödiyecektir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 474 e E k ) 



— 4 — 
VIII - Teknisyen ve yardımcısına verilen takdir salâhiyeti : 
Mer'i kanunda teknisyen ve yardımcısına hukuki durumu tesbit ederken hiçbir takdir salâ

hiyeti tanınmamıştır. Bunlar mahallî bilirkişilerin mütalâa ve beyanlarına uygun şekilde tapula
ma tutanağını tanzim etmeye mecbur addedilmiştir. 

Bu«Myihada ise; mahallî bilirkişilerin muhitin tesiri altında kalarak ve bilhassa şahısları 
himaye maksadiyle sahipsiz gayrimenkullcri şahıslar adına tesbit ettirme yolunda gösterdikleri 
gayret sebebiyle teknisyen ve yardımcısı, mahallî bilirkişilerin mütalâa ve beyanları ile bağlı tu
tulmamış, icabı halinde tetkikatı genişletmek edineceği kanaata göre tutanakları tanzim sa
lâhiyeti kendilerine tanınmıştır. Teknisyenin bu salâhiyeti kullanırken zühule düşmüş olması 
mevcut ise de bir taraftan görüş ve kanaatlerini kayıt ve vesikalara istinadettirmeleri lüzumu, di
ğer taraftan alâkalıların itiraz yolu ile işi bidayetten tapulama komisyonuna ve icabı halinde 
mahkemeye aksettirmek hakları bulunduğu cihetle, teknisyene o yolda takdir hakkı tanımanın 
mahzurlu olmıyacağı ve aksine olarak faydalı bulunacağı neticesine varılmıştır. 

IX - Hâkime verilen takdir salâhiyeti : 
Mer'i kanun hâkimin takdir salâhiyetini vazıh bir şekilde göstermemiştir. Bu yüzden tatbikatta 

tereddütler husule gelmiştir. Bu kanunun gayesi hakiki mal sahipleri adına doğru olarak ha-
ritalı sicil tesis etmektir. Hâkimin kararı bir sicil ihdasını mucibolaeağından bu sicilin doğru ola
rak ihdas edilmesi icabeder. Bu itibarla tapulama hâkiminin durumu diğer adliye mahkemelerine 
akseden işler karşısındaki hâkimin durumu ile kıyas edilemez. Umumi mahkemelere akseden dâva
larda davacının iddiası sabit olursa hâkimin kararı karşı tarafın hukukî durumunda değişiklik 
yapar. Dâva ispat edilmediği takdirde reddolunur. Ve hukukî statüko muhafaza edilir. 

Halbuki tapulama hâkimi yalnız statükoyu muhafaza ile vazifeli değildir. Vereceği karar ile bir 
sicil ihdas edecektir. 

Bu sebeple lâyihada hâkime geniş tahkik ve takdir salâhiyeti tanınmış, tarafların iddia ve müda
faaları ile bağlı olmaksızın hakiki hak sahibini belirtmek vazifesi verilmiştir. 

X - Hâkimin re'sen dâvaları yürütmek salâhiyeti : 
Mer'i kanun hükümlerine göre; itirazsız tapulama tutanakları tapulama müdürünün tasdiki üzeri

ne sicil tanzimine esas tutulmakta ise de davalı ve itirazlı işlerde alâkalıların takibi halinde hâkim ta
rafından bir karar verilmedikçe ve bu karar kesinleşmedikçe o gayrimenkul tapuya tescil edile
memekte ve ademitakip halinde ise iş olduğu yerde kalmakta ve ihtilâf intacolun anlamaktadır. 
Halbuki Tapulama Kanununun gayesi tescile tabi bütün gayrimenkuller hakkında sicil tesis et
mektir. Hal böyle olunca, dâvâlı veya itirazlı işleri muallâkta bırakmayıp hâkimin re'sen yürütme
si ve bu işler için zaruri muhakeme masraflarının Hazinece ödenmesi icabeder. Bu sebeple, zikredi
len sayeyi temin için lâyihada gerekli hükümler acık olarak gösterilmiştir. 

XI - Muhakeme usulünde kolaylıklar ve vuzuh : 
Mer'i kanun duruşma celselerinin ilân yolu ile tebliğini kâfi görmüştür. Alâkalıların, birlik

lerde yapılan ilânlardan haber almadıkları, bu yüzden haklarını müdafaa edemedikleri müşahede 
edilmiş, nitekim 6091 sayılı Kanun ile Hazine lehine hususi bir hüküm sevk olunmuştur. 6091 sa
yılı Kanunun bertaraf etmek istediği mahzur diğer alâkalılar için de mevcuttur. Bu sebeple lâyi
hada alâkalılara ayrıca davetiye tebliğ usulü kabul edilmiştir. 

Mer'i kanunda muhakemelerin hâkimin takdirine göre şifahi veya âdi muhakeme usulü daire
sinde yapılacağı gösterilmiştir. Şifahi usulü muhakemenin sağladığı sürat göz önünde tutularak 
lâyihada bütün dâvalar için bu usul kabul olunmuştur. Ancak ilâmların tebliği gibi bâzı hususlarda. 
yazılı usulü muhakemenin sağladığı teminattan istifade edilmek istenmiştir. 

XII - İkiliği bertaraf etmelc: 
Mer'i kanun bir bakımdan gayrimenkul tasarruflarındaki teşevvüşü gidermek, bir nevi tasfiye 

yapmak maksadiyle zilyedler lehine hükümler sevk etmiştir. Bu hükümler bâzı değişikliklerle 
bu lâyihaya alınmıştır. Tapulama Kanunu bir bölgenin bütün birliklerinde aynı anda tatbikata geç
mediği için işbu tasfiye hükümleri bakımından bölgede bir ikilik husule gelmiştir. Şöyle k i : Taıpu-
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lama Kanununun tatbik edildiği birliklerde bu tasfiye hükümleri göz önünde tutularak malsahiplerı 
belirtilmiş ve bu kanunun tatbikine henüz sıra gelmiyen birliklerde ise umumi hükümlerin yürütülme
sine devam olunmuştur. Bir Tasfiye Kanunu ya doğrudur; bu takdirde tapulanmasma başlanan böl
gelerdeki bütün birliklerde aynı anda tatbika geçmesi icabeder, eğer bu tasfiye hükümleri yanlış ise, 
Tapulama Kanununun tatbik edildiği birliklerde dahi nazara alınması doğru olmaz. 

Bu sebeple lâyiha o yolda bir tasfiyenin doğru ve lüzumlu olduğunu derpiş ederek bölge dâhilinde 
henüz tapulama sırası gelmiyen birliklerde dahi aynı hükümlerin mahallî mahkemelerince tatbikini ka
bul etmiş, bu suretle ikiliği bertaraf eylemiştir. 

XIII - Tapu kayıtlan arasındaki hüküm farkı telâkkisinin giderilmesi: 
Mer'i kanun, Medeni Kanundan önce müesses tapu kayıtları ile Medeni Kanundan sonra tesis 

edilmiş bulunan tapu kayıtları arasında zilyedlikle iktisap yönünden birbirinden farklı hükümler 
sevk etmiş bulunmaktadır. Bu tarzı telâkki tatbikatta gayriâdil neticeler doğurmuş ve teşevvüşler 
husule getirmiştir. 

Halbuki, takarrür etmiş bulunan kazai içtihatlara göre Medeni Kamından evvel ve sonra olan 
tapu kayıtları arasında hukukî kıymetleri bakımından hiçbir fark gözetilmemiş ve bütün tapu kayıt
larının aynı hüküm ve kuvveti haiz olduğu kabul edilmiştir. 

Bu sebeple; lâyihada bu tefrik bertaraf edilmiş ve bütün tapu kayıtları için aynı hükümler konul
muştur. 

XIV - Tercihan tapulama yapılması: 
Lâyihanın getirdiği yeniliklerden birisi de, tapulamasına başlanan bölgelerde, henüz sırası gel

miyen birliklerle çiftliklerin tapulama masrafları yani memur ve müstahdemlerle bilirkişilerin ve ta
pulama hâkim, kâtip ve mübaşirlerin tazminat ve yevmiyeleri ile nakil vasıtası ücretlerinin ve hiz
metle ilgili sair masrafların alâkalıları tarafından mal sandıklarına peşinen yatırılması halinde o yer
lerin tercihan tapulamalarının yapılması keyfiyetidir. Bu hüküm, kadastro mevzuatında yeni değil
dir. 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununda da aynı esas mevcuttur. Kaldı ki, idare bu 
nev'i taleplerle daimî karşılaşmaktadır, isteklerin is'afına yer verilmek suretiyle kadastro masrafla
rının bütçeye tahmil ettiği külfet hafifletilmiş olacaktır. 

XV - Sistem : 
Lâyiha on bölüme ayrılmıştır. Alâkalı hükümlerin aynı bölümde yer almasına çalışılmıştır. 
Birinci bölüm umumi hükümlere, ikinci bölüm teşkilâta, üçüncü -bölüm hazırlık işlerine, dör

düncü bölüm tesbit işlerine, beşinci bölüm mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslara, altıncı bölüm 
ihtilâfların tapulama mahkemesinde halline, yedinci bölüm malî hükümlere, sekizinci bölüm mü
teferrik hükümlere dokuzuncu bölüm cezai hükümlere ve onuncu bölüm de son maddelere tahsis 
edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Maddelerin açıklanması 

Bu bölüm umumi hükümlere tahsis edilmiştir. 

Madde 1. — Bu madde, mer'i kanunun birinci maddesine, «Tapu sicilleri tesisi» ibaresi ilâve 
olunmak suretiyle tertiplenmiştir. Kanunun mahal itibariyle tatbik sahasını göstermektedir. Ta
pulama Kanunu, tapulamaya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dışında 
kalan gayrimenkullar hakkında tatbik olunacaktır. İl ve ilçe belediye sınırları içinde kalan gay-
rimenkuller ise 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa tevfikan tahdit ve tesbit edile
cektir. 2613 sayılı Kanun ile Tapulama Kanunanun birleştirilmesi ve bütün gayrimenkullerirı 
aynı rejime tabi tutulması, il ve ilçe belediye hudutları içindeki gayrimenkullerle nahiye ve köy
lerdeki gayrimenkullerin iktisadi değerlerinin birbirinden çok farklı olması ve bilhassa şehirleri
mizdeki imar hareket ve faaliyetlerinin icabettirdiği teknik hassasiyetin köylerimizdeki gayrimerv 
kullere tatbiki zaman ve emek israfına müncer olacağı mülâhazasiyk yerinde görülmemiştir. 
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'Binaenaleyh, il ve ilçe belediye sınırları haricindeki gayrimenkullerin süratli bir sistem dâ

hilinde tapulanab ilmesi için böyle bir lâyihanın kanuniye! kesb etmesine zaruret görülmüştür. 
Belediye Kanunu, nüfusu müsait olan nahiye ve köylerde belediye teşkilini derpiş etmiş bu

lunmaktadır. Nahiye ve köylerde belediye teşkil edilmiş olsa dahi o birliklerde kâin gayrimen
kuller bu lâyihanın tatbik sahası içinde kalacak tır. 

Lâyiha tapusuz gayrimenkullerin tapulanmasmı ve tapulu olan gayrimenkullere ait kayıtların 
yenilenmesini ve her halde tesbite tâbi bütün gayrimenkullerin kadastro plânlarının vücuda ge
tirilmesini ve böylece tescile tabi gayrimenkullerin sicil harici bırakılmamasını istihdaf etmek
tedir. 

Madde 2. — Bu madde vasıfları bakımından bu lâyihanın tatbik sahası dışında kalan gayri-
menkulleri belirtmektedir. Mer'i kanunda böyle bir hüküm bulunmadığı için tatbikatta tered
dütler husule gelmiştir. Bu maddenin tanziminde Kanunu Medeninin 641 nei maddesinden ve 
6831 sayılı Orman Kanunundan istifade edilmiştir. Ziraate elverişli olmıyan sahipsiz yerlerle 
kayalar, tepeler, dağlar hususi mülkiyete mevzu olamıyacağı için bu lâyihanın tatbik sahası dı
şında bırakıldığı gibi 6831 sayılı Orman Kanununun 1 nci maddesinde vasıfları belirtilen or
manlara ait kadastro ve tescil işlemleri, bahsi gQqcn kanun ile tanzim edilmiş ve hususi komisyon
lara verilmiş olduğundan bunlar dahi bu lâyihanın tatbik sahası dışında bırakılmıştır. Deniz, göl, 
çay, nehir gibi hususi mülkiyete mevzu olmıyan yerlerin tapulamaya tabi tutulamıyacağı aşikâr 
olduğundan lâyihada bu hususta ayrıca hüküm sevk edilmemiştir. 

Madde 3. — Bu madde mer'i kanunun 2 nci maddesine tekabül etmektedir. Maddeye vuzuh 
vermek için yeniden kaleme alınmıştır. Tapulama faaliyeti bölge ve birliklere göre tanzim edilir. 
Bölge bu faaliyetin temerküz ettiği yerdir. Birlik ise bölgenin bir kısmını teşkil eder. Tapulama 
fiilen birliklerde yapılır. Bölge birliklerin idare merkezidir. Lâyihada her ilin merkez ilçesi ile di
ğer ilçelerin birer bölge ve- her nahiye merkezi ile her köyü birer birlik sayılmıştır. îdari teşkilât 
bakımından il ve ilçe belediyeleri sınırı dışında kalıp da bir nahiye veya köye, bağlı olmıyan gay
rimenkullerin bulunduğu göz önünde tutularak bu gibi mahalleri alâkalı nahiye veya köylerin bir
lik sınırları içine almaya tapulama müdürü salahiyetli kılınmıştır. 

Bu iş yapılırken teknik icaplar ve iş kolaylığı, yakınlık ve sair hususiyetler gözetilerek o mın-
takanm tamamı diğer bir birlik sınırı içine alınacak veyahut o mmtaka kısımlara ayrılarak her 
bir kısım diğer bir birlik içinde mütalâa edilecek ve o suretle tapulamaya tabi tutulacaktır. Bu 
hal, tapulama iş programına taallûk ettiği için yalnız kanunun tatbikine esas olacak ve fakat 
idari teşkilât ve sair bakımdan hukuki durumda bir tesir husule getirmiyecektir. 

Madde 4. — Mer'i kanunda mevcudolmıyan ve tatbikatta lüzumlu görülen bu madde yeniden 
tedvin edilmiştir. 

Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra idari teşkilâtta yapılan bâzı değişiklikler, meselâ bir 
birlik sınırı içindeki bir kısım gayrimenkullerin ilçe veya il belediye hudutları içine alınması ve
yahut o yerde ilçe teşkilâtı kurulması ve gayrimenküllerin yeni kurulan ilçe belediye hududu içinde 
kalması gibi sebeplerle bir kısım gayrimenkuller bu kanunun tatbik sahasından çıkmaktadır. Ta
pulama işine başlamak birçok masraf ve külfetleri zaruri kılmaktadır. Bir birlik tamamının veya 
bir kısmının bu kanunun tatbik sahası dışına çıkmış olması halinde o birlikteki veyahut o kısım 
gayrimenkuller hakkındaki tapulama işleminin durdurulması ve o zamana kadar yapılan muame
lelerin hükümsüz bırakılması ihtiyar edilen .masrafların heder olmasını icabettirir. Bu itibarla lâ
yihada tapulamaya başlandıktan sonra idari teşkilâttaki değişikliğin tapulama faaliyetini durdur
maması hususu tercih olunmuştur. 

Maddenin tertip şeklinden de anlaşılacağı üzere, tapulanmasma başlanan birliklerde henüz ta
pulama tutanağı tanzim edilmemiş olan gayrimenkullerin idari teşkilâttaki değişiklik sebebiyle 
kanunun tatbik sahası dışında kalması veya başka bir birliğe bağlanmış olması halinde o yerlerin, 
çalışılan birlik itibariyle tapulama muamelesi haricinde bırakılacağı aşikârdır. 
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Î K İ N C t B Ö L Ü M 

Bu bölüm teşkilâta taallûk etmektedir. 

Madde 5. — Bu madde mer'i kanunun 3 ncü maddesine tekabül etmektedir. Tapulama faaliye
tinin temerküz ettiği her bölgede bir tapulama müdürü bulunacaktır. Bu müdür, bölgesine bağlı 
birliklerin idare ve nezaret uzvu olmakla beraber kendisine tapulama işlemlerinin yürütülmesinde 
ve tekemmülünde ayrıca vazifeler tevdi edilmiştir. 

Her bölgede müdürün emrinde lüzumu kadar kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol me
murları bulunacaktır. Bunların vazifeleri, bölgelerine bağlı birliklerle tapulama faaliyetinin kanu
na ve teknik esaslara uygun şekilde cereyan edip etmediğini tetkik ve tapulama elemanlarını ten
vir usulsüz ve yolsuz hareketleri tapulama müdürüne bildirmek gibi hizmetlerdir. 

Her bölgede dört teknisyen ve dört teknisyen yardımcısının bulunması asgarî bir haddir. Kad
ro müsait olursa, bunların ad ödlerinin artırılması tabiîdir. Dörtten .aşağı teknisyen ve teknisyen 
yardımcısı ile mesai yapan bölgelerin, verimli çalışma yapamadıkları neticesine varılmıştır. Teknis
yen ve teknisyen yardımcıları müşterek vazifeli memurlardır. Esas vazifeleri birliklerde tapulama 
işlerini bilfiil yapmaktır. Tapulama müdürü emrinde ayrıca lüzumu kadar kâtip, daktilo, jalonca 
ve hademe bulundurulacağı maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 6. — Mer'i kanunun 4 ncü maddesine tekabül eden bu madde adlî teşkilâta taallûk 
etmektedir. 

Tapulama işlerinin bir çok ihtilâfları doğuracağı ve bu ihtilâfların umumî mahkemelerce halli ci
hetine gidilmesinde bir taraftan tapulama işlerinin gecikmesi, diğer taraftan umumî mahkemelerin 
vazifesine dâhil işlere menfi tesir etmesi bakımından tapulamadan mütevellit ihtilâfların halli için 
her bölgede ihtiyaca göre bir veya daha fazla sayıda tek hakimli hususî mahkemelerin kurulması 
zaruri görülmüş ve bu mahkemeye (Tapulama Mahkemesi) adı verilmiştir. Bu mahkeme hâkimleri
nin diğer .hâkimler gibi Hâkimler Kanunu statüsüne tabi olduğu ve tapulama mahkemelerinde şi
fahi muhakeme usulü tatbik edileceğinden her hangi bir tereddüde meydan vermemek için 
bu mahkemenin asliye mahkemesi sıfatını haiz bulunduğu maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde idari teşkilâtta çalışan elemanların intihap ve tâyin suretine taallûk 
edip 6383 sayılı Kanun ile tadil edilen mer'i kanunun 5 nci maddesine tekabül etmektedir. Madde 
memuriyet unvan ve sıfatları Tapulama Kanunanun tatbikatında çalışacak vazifelere göre ufak bir 
tadil ile yeniden tertiplenmiştir. Tapulama müdürlüklerinde vazife alacak bu memurların vazife ve 
salâhiyetlerinin talimatname ile tesbiti, hem bu hususun etraflıca tesbiti ve hem de kanun sistem 
ve tekniği bakımından uygun bulunmuştur. 

Madde : 8 — Bu madde mer'i kanunun 24 ncü maddesine tekabül etmektedir. Müdürün vazi
felerini umumi hadler dâhilinde belirtmektedir. 

Tapulama işlerinin çabuk ve düzeninde cereyanı, tapulama müdürünün salâhiyeti ve mesuliyeti 
altında bulunmaktadır. Müdür bu hususta icabeden tedbirleri alacak, maiyetinde çalışan memurlar 
üzerinde nezaret ve murakabe hakkını kullanacak, vazifesini kötüye kullanan memurlar hakkında 
inzibati ve cezai muamelelere tevessül edecektir. Genel Müdürlüğün, tapulama müdürü ile diğer 
memurlar üzerindeki murakabe ve nezaret salâhiyeti mahfuzdur. 

Mer'i kanunun 24 ncü maddesindeki valilikçe işten men keyfiyeti İl idaresi Kanununa göre va
lilerin salâhiyetleri cümlesinden olması ve bu gibiler hakkında Memurin Muhakemat Kanunu hü
kümlerinin tatbiki ve 1609 sayılı Kanuna giren hususlarda o kanun hükmünün tatbiki tabiî ve za
ruri bulunduğundan bu hükümler yeni metne alınmamıştır. 

Madde : 9 — Bu madde memurlar üzerinde Genel Müdürlüğün haiz olduğu vazifelendirme sa
lâhiyetine mütaallik olup mer'i kanunun 58 nci maddesinden hüküm değişikliği yapılmadan alın
mıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bu holüm tapulamanın hazırlık işlerine taallûk etmektedir 

MADDE 10. — Bu madde mer'i kanunun 6 ncı maddesine tekabül etmektedir. Tapulamaya 
bölge itibariyle başlanacağından maddede bölgenin ne şekilde tâyin edileceği ve ilân tarzı belir
tilmiştir. 

Mahiyeti itibariyle müstaceliyet arz eden tapulama işlerinden daha ziyade mahallî mûtat vası
talarla alâkalıları haberdar etmenin çok daha faydalı olacağı düşünülebilirse de, bütün gayrimen
kul maliklerinin aynı muhitte bulunamıyacakları ve bu sebeple tapulamanın başladığından ha
berdar olarak, kanunun tahmil ettiği vecibeleri yerine getirememeleri ihtimaline binaen, An
kara ve istanbul'da çıkan günlük birer gazete ile bu ilânların yapılmasının faydalı olacağı ne
ticesine varılmıştır. Diğer taraftan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün halen Başbakanlı
ğa bağlı bulunduğu ve ilerde bu durumda bir değişiklik husule geldiği takdirde Tapulama Kanu
nunun bünyesinde bir aksaklık husule gelmemesi için mer'i kanundaki «Adalet Bakanlığı» ibare
si yerine «Bağlı bulunduğu Bakanlık» ibaresi ikame olunmuştur. 

Madde 11. — Bu madde, her birlikte tapulamaya başlama şeklini belirtmekte ve mer'i kanunun 
7 nci maddesine tekabül etmektedir. 

Lâyihada bu husus hakkında esaslı bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak, mer'i kanundaki 
(3) günlük ilân müddeti kifayetsiz görülmüş ve tatbikatta alâkalıların bu müddet içinde haber
dar olamadıkları ve gayrimenkullerinin başında bulunamadıkları anlaşılarak, bu müddet (15) 
güne çıkarılmıştır. 

Bu ilânın bir suretinin mahallinin en büyük malmemuruna tevdiî Hazine hukukunun takip 
ve muhafazası bakımından faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Diğer taraftan ilân keyfiyetinin tutanakla tevsiki bu lüzumun yerine getirildiğini ifadeye 
matuf bulunmuştur. 

Madde 12. — Bu madde tapulama sırasında alınması zaruri olan kayıtların çıkarılması yo
lunda hazırlık işlerine taallûk edip mer'i kanunun 10 ncu maddesi ile 56 ncı maddesinin abflı 
hükmü açıklanmak suretiyle birleştirilerek tertiplenmiştir. Maddede esaslı bir değişiklik yapıl
mamıştır. Vergi kayıtlarının vergi defterlerinden, tapu kayıtlarının tapu defterlerinden çıka
rılması tabiî olduğu için, bu kelimeler maddeye alınmamıştır. Gerek vergi kayıtları gerek tapu 
kayıtları her birlik için ayrı ayrı çıkarılacaktır. Mahallî tapu dairelerinin sıkışık durumları nazara 
alınarak tapu kayıtlarının, icabında merkezdeki tapu arşivinde mevcudolan kayıtlardan da çıkarıl
masını teminen mer'i metindeki mahallilik ifade eden hüküm kaldırılmıştır. Bu kayıtların mev-
sukiyetini temin için, sureti çıkaran memurlar tarafından tasdik olunacağı açıklanmıştır. 

Tapulama tesbitinde mevcut haritaların tetkik edilerek zemine tatbik kabiliyeti olanlardan fay
dalanılması gerektiğinden alâkalı şahıs ve müesseselerdeki haritalarla bunlara ait vesikalardan 
örnek alınması bu lüzumun zaruri bir neticesidir. 

Madde 13. — Bu madde mer'i kanunun 25 nci maddesine tekabül etmekte olux> tadilen kaleme 
alınmıştır Mer'i kanunun tatbikatına göre, tapulama müdürü tapulama işine başlamadan önce ma
hallî mahkemelerde derdest bulunan dâvalara ait listeyi alacak ve teknisyene verecek, birlik için
deki gayrimenkullerin tapulama işleri ihmal edildikten sonra dâva mevzuu gayrimenkule ait tuta
nak mahkemeye tevdi olunacaktır. İşlerin bu yolda cereyanı mahallî mahkemelerde görülmekte 
olup, tapulama mahkemesine devredilen dosyalara ait dâvaların o birlikte tapulama işlerinin ik
maline kadar sürüncemede kalmasını mucib olmakta dır. Bu mahzuru önlemek için mahallî mahke
melerde derdest bulunan dâvalar hakkında lâyihanın ilgili bölümüne yeni esaslar konulmuştur. Ev
velâ, mahallî mahkemelerin vazifeleri, mer'i kanundan farklı olarak 48 nci maddede açıklandığı 
üzere her birlikte ilk parsele ait tapulama tutanağının tanzim edildiği tarihe kadar devam edecek
tir. Bu suretle mahallî mahkemelerin vazifesi sona erdiği anda tapulama mahkemesinin işe fiilen 
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elkoyması ve tahkikata ara vermeksizin devam edilmesi temin olunmuştur. Saniyen, mahallî 
mahkemelerde derdest bulunan dâva mevzuu gayrimenkullere ait tapulama tutanağının münferi
den ilânı 61 nci maddede derpiş edilmiş ve bu suretle birlikte tapulama işleminin ikmaline kadar 
derdest dâvaların sürüncemede kalmamasını teminen madde, bu esaslara mütenazır olmak üzere 
tanzim edilmiş bulunmaktadır. Şöyle ki; tapulama müdürü bir birlikte tapulamaya başlamadan 
önce mahallî hukuk mahkemelerinden o birlikte bulunan gayrimenkuller hakkında tapulama mevzuu 
ile ilgili olup görülmekte bulunan dâvalarla hükme bağlanmış ve henüz kesinleşmemiş olan dâ
vaların listesini alacak ve tapulama teknisyenine verecektir. Bu hal mahallî mahkemesinde dâvanın 
devamına engel olmıyacaktır. Teknisiyen o gayrimenkulun tapulama tesbitini yaparken tapulama 
tutanağına mahallî mahkemesinde derdest bulunduğu keyfiyetini, dosya numarasını belirte
rek işaret edecek, birlikteki tapulamanın ikmaline intizar etmeden o gayrimenkule ait tutanağı ve 
ilişiklerini derhal müdüre tevdi edecektir. Müdür bunları hemen tapulama mahkemesine intikal et
tirecektir. Tapulama mahkemesi tutanağın tanzimi ile 48 nci madde uyarınca artık o dâvayı tet-
kika vazifeli bulunduğundan dâva dosyasını mahallî mahkemeden devralarak 61 nci madde uya
rınca ilân işlemlerini yaptırarak, tahkikata devam edecektir. 

Maddenin son fıkrası, tapulama müdürü tarafından dâva listesinin mahallî mahkemelerden 
alınarak tapulama mahkemesine tevdi edildikten sonra, tapulama mahkemesi vazifesine giren hu
suslarla mahallî mahkemelere açılan dâvalardan müdürün haberdar edilmesini temine matuftur. 

Madde 14. — Bu madde mer'i kanunun 6091 sayılı Kanunla tadil edilen 9 ncu maddesine te
kabül eden bilirkişilerin seçilmesi tarzına aittir. Gayrimenkul!erin tapulamasını teknisiyen ve yar
dımcısı yapacaktır. Ancak bunlar o ramtakaya bihakkin vâkıf kimselerden seçilecek bilirkişilerin 
mütalâa ve şahadetlerine isnadedeceklerdir. Her gayrimenkul için aynı bilirkişi seçilmesindeki 
zorluk nazara alınarak mer'i kanundaki esas dairesinde her birliğe ait bilirkişilerin, tapulamaya 
fiilen başlanmadan önce seçilmesi zarureti bu lâyihada dahi kabul edilmiştir. 

Bâzı nahiye ve köylerde belediye teşkilâtı bulunduğu nazara alınarak madde yeniden yazıl
mıştır. Mer'i kanundaki, «dernek» kelimesi, köy teşkilâtının ilerde mâruz kalacağı kanuni deği
şikliklerle lâyihanın ahengini temin için «Köy veya belediye idaresinin en yüksek karar uzvu» 
şeklinde düzeltilmiştir. 

Her birlik için en az altı bilirkişi seçilecektir. Bir birlik dâhilinde tapulamanın süratle in
tacını teminen birden fazla ekip çalıştırılması zarureti hâsıl olabileceği göz önünde tutularak 
birden fazla olan her ekip için altı bilirkişiye ilâveten üç bilirkişi daha seçilmesi esası kabul 
olunmuş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. Bilfarz bir birlikte iki ekip çalıştığı takdirde dokuz 
bilirkişi seçilecektir. 3 ekip çalışması halinde bilirkişi adedi oniki olacaktır. Bunları; o birlik 
köy ise köy idaresinin en yüksek karar uzvu yani bugünkü teşkilâta nazaran köy derneği o bir
likte 'belediye teşkilâtı mevcut ise, belediye idaresinin en yüksek karar uzvu yani bugünkü teş
kilâta nazaran belediye meclisi seçecektir. Seçimin bir Ihafta içinde yapılması lâzımdır. (Bu müd
det içinde seçim yapılamaz 've bilirkişiler seçilemezse bu salâhiyet, mülkiye âmirlerine intikal 
edecektir. Bugünkü teşkilâta nazaran !böUge, ilin merkez ilçesi ise bu salâhiyeti vali, mülhak ilçe
si ise kaymakam kullanacaktır. Bu lâyihanın 3 ncü maddesinde her hangi !bir naJhiye merkezine 
veya köye toağlı olmıyan mahaller münasebetleri itibariyle diğer birliklerin sınırları içerisine alı
nacağından o nevi malhaller İçin bilirkiışler bağlandığı birliklerce seçileceklerdir. 

Bâzı kususi sebepler dolayısiyle bir 'birlik içindeki 'gayrimenkulun tamamının veya bir kıs
mının durumunu o birlik bilirkişileri tarafından tâyini mümkün olamaz. Bu .hallerin kanunda 
ayrı ayrı gösterilmesi mümkün değildir. Bir ma'hallin tamamen veya kısmen metruk 'olması veya 
köy sınırlarının değişmiş bulunması, tapulamaya başlamadan evvel seçüen 'bilirkişilerin bâzı (gay
rimenkuller 'hakkında yeterli malûmat saihilhi bulunmamaları gibi haller karşısında tapulama işle
minin aksamadan yürütülmesi ilcin yeniden ıbilirkişi seçme salâlhiyeti mülkiye âmirlerine tanın
mıştır. Mer'i kanunda, bu gîbi kususi hallerde bilirkişilerin köy dernekleri veya şehir ve kasaba 
belediyesi tarafından seçileceği (hakkındaki usul, tatbikatta gecikmelere sebebiyet verdiği için pra
tik (görülmemiştir. 
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Madde İ5. — Bu madde bilirkişilere tapulamaya başlamadan önce ve umumi olarak yemin et

tirileceğini belirtmekte olup mer'i kanunun muaddel 9 ncu maddesinin son fıkrasına tekabül et
mektedir. Yalnız mer'i kanundan farklı olarak yeminin ihtiyar kurulu tarafından değil tapula
ma 'hâkimi veya bölgedeki sulh ıhâkimi tarafından Hukuk Usulü 'Muhakemeleri Kanununa ıgöre 
yaptırılması uygun görülmüştür. 

Madde 16. — Mer'i kanunda [bilirkişilerin haiz olmaları lâzımgelen vasıflar belirtilmemiş olduğu 
gibi, (bilirkişiliğe mâni haller de ;güsterilmeım:iştir. 

Ancak lâyihada, bilirkişiliğe umumi ımalhiyette mâni Ihallere işaret olunmak suretiyle madde ye
niden tertiplenmiş ve bilirkişilerin asgari vasıfları belirtilmiştir. '35 yaşını bitirmemiş olanlarla ha
cir altında bulunanlar <ve 'şeref ve 'haysiyeti muhil bir suçta.n kesinleşmiş bir (hükümle mahkûm 
olanlar bilirkişi seçilmiyeeektir. Şu ciheti de kaydetmek lâzımdır ki, /bilirkişilerin mümkün olduğu 
kadar yaşlı ve o muit akada uzun müddet bulunmuş, umumun itimadını kazanmış ve mm takayı iyi 
bilen kimseler arasından seçilmesi ieabeder. Tapulama sırasında o yerde bulunamıya/cak kimselerin 
meselâ, silâh altında bulunması veya mevkuf olması gibi sebeplerle ahar mahalde bulunanlar bilir
kişi seçilmemelidir. 

Madde 17. — Bu madde bilirkişiliğe mâni (hususi halleri belirtmekte olup, yeniden kaleme alın
mıştır. Filhakika tesbiti yapılacak gayrimenkul! e veya gayrimenkul üzerinde ihak iddia edenlerle 
yakînen münasebeti bulunan kimselerin ıo ıgayriimenkulün tesbitinde bilirkişilik yapmaları, tesbi-
tin yanlış istikamette yürütülmesine sebebiyet verir. Lâyühada bu sebeple gayrimenkul ile yakın 
alâkası bulunanların o gayrimenkulun tesbitinde bilirkişilik yapamıyacakları kabul olunmuştur. 
Bu maddede yazılı haller talhdidîdin Lâyihanın 22 nci maddesinde teknisyen ve yardımcısına bi
lirkişilerin mütalâasını takdir ve tahkikatı tamik salâhiyeti verildiği ve tapulama tesbitiine karşı 
itiraz yolları açık bulunduğu ve işin tapulama mahkemesine intikali halinde usul kanununun umu
mi hükümleri tatbik edileceği için bilirkişiliğe mânilhaller ıgenişletilmemiştir. 

Madde 18. — Bu madde, birlik sınırının tâyin ve tesıbitine taallûk etmektedir. Mer'i kanunun 
2'3 ncü maddesi, birlik sınırından balhsetimekte ise de tatbikatta kifayetsiz bulunmuştur. Tapulama 
işleri birlik itibariyle yürütülecektir. Birlik sınırının tâyin ve tesbiti 'çalışma yerinin ve aynı za
manda tapulama maihkemesinin kaza salâhiyeti sahasının belirtilmesi demektir. Tapulama ekibi 
muayyen bir smır içinde faaliyette bulunacaktır. Tapulama işine başlamadan evvel faaliyet 
sınırı, tahdidedilmediği takdirde proigıiamlı çalışma imkân dâhiline giremem. Ancak, tâyin edile
cek birliğin sınırı, yalnız bu kanunun tatbikine münhasır bulunacaktır. Diğer 'hususlarda mese
lâ Belediye ve Köy kanunlarının hudut tâyin ve tahdidine taallûk eden hükümlerinde (her han
gi bir değişiklik yapmak bahis konusu değildir. Alâkalı bölge ve birliklerin bu 'hususla ilgili 
hak ve menfaatleri mahfuzdur. Birlik sınırının tapulamaya başlamadan evvel kesin şekilde talh-
didedilmemiş olması, bir kısım. ,gayrimenkullerin tapulama (haricinde kalması <ve bir kısım gayri-
menkullerin mükerrer tapulamaya tabi tutulması neticesini tevlidedebilir. Birliik sınırını o birli
ğin tapulamasına memur edilen teknisyen ile yardımcısı tâyin ve keyfiyeti belirten bir (genel sı
nır krokisi! tanzim edeceklerdir. Bu 'hususta; o birliğin belediye reisi veya muıhtar ve ihtiyar heye
tinin beyanından ve bitişik birliklerin tapulamasına başlanmış ve bilirkişileri de seçilmiş ise o 
bilirkişilerin beyanlarından, köy sınırı kâğıtlarından ve köy sınırlarını belirten mabkeme ilâmı 
ve benzeri vesikalardan ve gayrimenkullerin tapuca ve vergice hangi köy üzerine tanzim edil
diğini belirten tapu ve vergi kayıtlarından istifade olunacaktır. Teknisyen ve yardımcısı, te
reddüt veya anlaşmazlık halinde, tapulamanın teknik icaplarını da göz önünde tutarak bir 'gay
rimenkulun hangi birlik içinde tapulanması lâzımgeldiğini belirteceklerdir. Bu maddenin üçün
cü fıkrası uyarınca, tapuda veya vergide bir .gayrimenkul 'halinde kayıtlı olan ve yaihut kayıt
sız olup da mülkiyet veya intifa bakımından bir kül teşkil eden gayrimenkul aynı birlik sınırı 
içinde tapulanacaktır. Bu nevi igayrimenkulün parçalanarak mubtelif birlik sınırları içinde ta-
pulanmasına teknik bakımdan zaruret bulunması hali lâyihada istisnai olarak kabul edilmiştir. 

Teknisyen ve yardımcısının tâyin ve tesbit etmiş olduğu birlik sınırları bazan şikâyet ve iti-
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razı mucıboknaktadır. Mer'i kanunda bu husus halledilmiş değildir. Birlik sınırının tâyini ta 
pulama Kanununun tatbiki bakımından nazara alınacak bir husus olduğu ve başkaca (hukukî 
bir netice tevlidetmediği için birlik sınırına vâki itirazların tapulama işlemlerini aksatmıyacak 
şekilde ve basit bir suretle halli cihetine (gidilmiştir. Şöyleki; teknisyen ve yardımcısının çiz
miş olduğu birlik smırma itiraz edildiği, yani bir ıgayrimenkulün o birlik sınırı içinde veya di
ğer 'br birlik sınırı dâhilinde tapulanması lüzumu ileriye sürüldüğü takdirde işi, tapulama mü
dürü tetkik edecek ve bir karara bağlıyacaktır. Müdürün kararı katidir. Bu karar aleyhine 
idari veya adlî kaza .mercilerine başvurulmaz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün idari mu
rakabe mercii olması bakımından bu /hususta tapulama müdürüne emir ve direktif vermek sa
lâhiyetinin mahfuziyeti tabiîdir. 

Madde 19. — Bu madde, tapulaması yapılacak olan birliklerde kâin <gayrimenkullleriıı sahip
lerine sınırlarını belirtmek vazifesini tahmil etmekte olup mer'i kanunun 8 nci maddesinden 
alınmıştır. Yalnız bu maddedeki «sınırları 'belli olmıyan» ibaresi gayrivâzın ıgörüldüğünden bu
nun yerine «sınırları üşareitle belirtilmemiş olan» ibaresi ikame edilmiştir. Gayrimenkullerin sı
nırlarını belirtecek işaretlerin cins ve mahiyetini tafsile lüzum görülmemiştir. Bu 'husus, ma
hallî icap ve imkânlara göre teknisyen veya tapulama müdürünün tâyin edeceği esaslar da
iresinde yürütülecektir. Her halde bu işaretlerin talhdit ve tesbit muamelesi ikmal ediTineeye ka
dar yerleırinde kalacak şekilde olması lâzımdır. 

Tapulama faaliyetinin devamı, bu işaretlerin vaz'ı ile mümkün olduğundan mal sahiplerine 
bu 'bakımdan teveccüh eden mükellefiyetin lâyihada müeyyidelendirilmesi lüzumlu ve 'zaruri gö
rülmüştür. 

Gaye, mühim bir âmme hizmetinin ifası olduğundan gayrimenkul maliklerini sadece eeza teh
didi altında 'bulundurmakla yeitinilımemiş tertib indeki Ödenekle mal salhibi ihesalbona işin yapıl
ması ve sarf edilen paranın mükelleften % '20 fazlasiyle tahsili ve bu suretle tapulamanin sey
rine mâni olunmaması düşünülmüştür. 

Mer'i kanunun baflıis konusu '8 nci maddesinin son fıkrası hükmü tatbikatta güçlükler ve im
kânsızlıklar yarattığ ve esasen katiyen ve mecburiyet ifade etmediği cihetle lâyihaya alınma
mıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

(Bu bölüm her gayrimenkul hakkında tapulama tesbit işlerinin teknisyen ve yardımcısı tara
fından fiilen ne şekilde yapılacağını 'belirtmektedir. 

Madde 20. — Bu madde mer'i kanunun Kİ nci maddesine tekabül etmekte, tapulaması yapı
lacak mevki -ve sokağın ilânına ait bulunmaktadır. 11 nci madde uyarınca birlikte tapulamaya 
başlama tarihi tâyin ve ilân olunduktan ve diğer ihzari muameleler ikmal edildikten sonra o bir
likte tapulamaya hangi mevkiden başlanacağını kadastro teknisyeni tâyin ve bu hususta 12 
nci madd'3 gereğince alman kayıtlardan o birlik bilirkişilerinin vereceği izahattan istifade ede
cek ve her halde teknik icapları göz önünde tutacak ve o birliği mevki mevki semt semt ve mes
kûn mmtakalarmı sokak sokak veya mahalle mahalle kısımlara ayırarak bir iş programı tanzim 
edecektir. Tapulamasını yapacağı mevki veya sokak veya mahalleye hangi gün gideceğini en az 
iki gün evvel muhtar ve belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye reisi marifetiyle ilân ettirecek
tir. Bu ilân o yerdeki mûtat vasıtalarla yapılacaktır. Ayrıca ilânın bir örneğini ihtiyar meclisi- . 
nin çalışma yerinin veya belediye teşkilâtı olan mahallerde belediye dairesinin kapısına asılacak 
ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olunacaktır. Bu ilân belirli günde mal sahiplerinin ve diğer alâ
kalıların gayrimenkullerinin başında bulunmalarını ve sınırlarını göstermeleri ve iddialarını bil
dirmeleri, vesikalarını ibraz etmeleri için zaruridir. Tesbit sırasında alâkalılar hazır bulunma
dıkları takdirde gıyaplarında tapulama devam edecektir. Bu sebepl-s maddenin son fıkrasında bu 
cihetlerin ilân varakasında belirtilmesi lüzumuna işaret olunmuştur. îlân edilen günde o mevki 
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veya sokak veya mahallede mevcut gayrimenkullerin tapulaması ikmal edilmediği takdirde geri 
kalan gayrimenkullerin tapulamasına ertesi gün devanı olunacak Lir. Bu hususta, yeniden ilâna 
lüzum ve mahal yoktur. Her halde ilân edilen mmtakadaki gayrimenkullerin tamamı tesbit edil
meden diğer bir mmtakadaki gayrimenkullerin tapulamnasma başlanmıyaeaktır. ilân edilen gün. 
de mücbir sebepler dolayısiyle meselâ, hava muhalefeti sebebiyle o mevki veya sokakta tapula
maya 'başlanamazsa tapulama için yeniden bir f-ün tâyin edilerek bu madde uyaranca yeniden ilân 
yapılması zaruridir. 

Madde 21. —• Bu madde mer'i kanunun 12 nci maddesine tekabül (itmekte ve her gayrimenku
lun teshilinde teknisyen ve yardımcısına terettübeden vazifelerden bit* kısmını belirtmektedir, 
20 nci madde uyarınca ilân edilen günde teknisyen veya yardımcısı beraberce tapulaması yapıla
cak gayrimenkulun başına gideceklerdir. Bilirkişilerden en az ikisi ve ayrıca muhtarın huzuru 
ile incelemeye bağlıyacaklardır; muhtar ve iht.yar meclisi üyeleri yerine kaim olabilecekler 
hakkında 22 nci maddede hüküm konulmuştur. Mal sahipleri ve sair alâkalılar gayrimen
kulun başında bulunuyorlarsa tetkikat onların muvacehesinde yapılacaktır. Teknisyen ve 
yardımıcısı tapulamaya ve tapu siciline müessir hususları tahkik ve gayrimenkulun hendesi 
durumunu gösteren haritayı tanzim edeceklerdir. Alâkalılar tarafından ibraz edilen vesi
kaları imza mukabilinde alıp tapulama tutanağına ekliyeceklerdir. 

Tapulama faaliyeti başlıca iki noktada temerküz eder. Birincisi hukukî durumun tâyini 
yani gayrimenkulun tahdit ve tesbitidir. İkincisi ise hendesi durumunun ve yüz ölçümünün tâ
yinidir. , 

Hukukî durumu tâyin ederken evvelâ maddi vakıalar tesbit edilecek ve saniyen bu maddi 
vakıalara terettübeden kanuni hükümler belirtilecektir. , 

Tahdit ve ölçü işinde bölgede tatbik edilmesi gereken metoda göre (Klâsik veya fotogra-
metrik) riayet edilmesi icabeden teknik hususlar yönetmelikte açıklanacaktır. 

Madde : 22. —• Bu madde, hukukî durumu tesbit ve tâyinde yani maddi vakıaları tesbit 
ve buna taallûk eden hukukî neticeyi tâyinde teknisyen ve yardımıcısı vergi ve tapu kayıt
larını tetkik edecek, bilirkişilerden mütalâa alacak hazır bulunan alâkalıları dinliyecek, ib
raz edecekleri vesikaları inceliyecek ve bu suretle maddi vakıaları tesbit edecektir. îşbu mad
di vakıalar muvacehesinde 5 nci bölümde yazılı esasları tatbik ederek hak sahibini belir
tecektir. Tatbikatta mahallî bilirkişilerin muhitin tesiri altında kaldıkları görülmekte ve 
hu suretle mücerret bilirkişilerin mütalâasına istinaden yanlış teshiller yapıldığı müşahe
de edilmektedir. Lâyihada, teknisyen ve yardımcısını bilirkişilerin mütalâası ile bağlı tutma
mış ve bu suretle maksudun hilâfına mütalâalarla yanlış ve yersiz tesbitlerin yapılmasına im
kân vermek istenmiştir. Teknisyen ve yardımcısı bilirkişilerin mütalâalarının kendi müşa
hedelerine ve gayrimenkulun durumuna, mevcut kayıt ve vesikaların muhtevasına uygun 
olmadığını veya bu mütalâaların kanaat bahş gerekçeye dayanmadığını görürse maddi vakıaları 
tesbit bakımından talhkikatı tevsi ederek, komşuların ve sair kimselerin yeminli mütalâa 
ve şahadetlerine müracaat edebilecektir. Ancak, tahkikatın tevsiini mucip sebebin tapulama 
tutanağında gösterilmesi lâzımdır. Hazır bulunan bilirkişilerin o işte 16, 17 nci maddelerde ya
zılı haller sebebiyle veyahut o gayrimenkul hakkında yeterli malûmat elde edilmediği tak
dirde, teknisyen ve yardımcı aynı hükümler dâhilinde sair kimselerin mütalâa ve şahadetlerine 
başvuracaklardır. Bu suretle bilirkişinin kifayetsizliği tapulama işleminin yürümesine mâ
ni olamıyacaktır. Tapulama tesbitine karşı ilân müddeti içinde itirazsız kesinleşen tesbit ve 
tesciller aleyhine sükutu hak müddeti içinde dâva açmak hakkı meveudolduğu için teknisyen 
ve yardımcısına bu madde ile tanınan tahkikatı tevsi ve takdir salâhiyeti mahzurlu görül
memiş aksine olarak geniş bir tahkikat imkânı sağlamak suretiyle hakikata daha ziyade yak
laşmak temin olunmuştur. , 
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Ancak, teknisyen ve yardımcısının takdir hatalarını önlemeye matuf bir tedbir olarak, bi

lirkişilerin beyanı hilâfına yaptıkları tesbitlerin kayıt ve vesikalara istinadı aranmıştır. 
Bilirikişiliğe mâni hallerin, teknisyen ve yardımcısı ile belediye reisi ve muhtarlar için de kabulü 
hak sahiplerinin inancı bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Diğer taraftan lâyihanın 25 nci maddesi ila tapulama müdürüne tapulama tutanaklarını tet
kik etmek, noksan ve yanlış işlemler varsa ilgili teknisyen ve yardımcısına ikmâl ve tashih 
ettirmek salâhiyeti tanınmıştır. Teknisyen ve yardımcısı bu maddenin tatbikinde takdir hatâ
sına düşmüşl-erse 25 nci madde uyarınca müdür tarafından bu hatânın tashihi yoluna tevessül 
edilebilecektir. t 

Bu suretle lâyiha teknisyen ve yardımcısı ile tapulama müdürünü, hakikatin tezahürünü 
temin gayesine matuf olarak faal bir hale getirmiştir. 

Madde 23. — Bu madde mer'i kanunun 18 nci maddesinden tevsi ve tavzih edilmek suretiyle 
alınmış olup tapulama tutanaklarının tanzimi ile alâkalıdır. Prensip itibariyle her gayrimenkul 
için bir tapulama tutanağı tanzim edilecektir. Bu vazifeyi tapulama teknisyeni ve yardımcısı 
beraberce yapacaklardır. Mer'i kanunda yalnız teknisyenden bahsedilmiş olması o kanunun 
sistemine de aykırı düşmektedir. Mer'i kanuniler gayrimenkul için ayrı ayrı tutanak açılması 
lüzumunu da yeterli derecede belirtmemiştir. Teknisyen ve yardımıcısı 21, 22 nci maddeler uya
rınca yapacakları tahkikattan ekle edecekleri malûmat ve kanaatlerini o gayrimenkulun tapulama 
tutanağına geçireceklerdir. Tutanak tahkikat şeklini ve elde edilen malûmatı açıkça gösterecek
tir. Kanaatin izharı hususunda teknisyen ve yardımcısı arasında ihtilâf çıkabilir. Bu takdirde 
teknisyenin reyi tercih olunarak, hak sahibi belirtilecektir. Yardımcısının muhalefet sebeplerini 
tutanağa kaydetmesi tapulama müdürünün tetkik ve kontrolü sırasında faydalı olacaktır. 

Maddenin 3 ncü fıkrası tutanağın kimler tarafından imza edileceğini belirtmektedir. Orada 
hazır bulunduğu ve tutanağı imza etmesi lâzım geldiği imzadan istinkâf eden olursa bu cihet onun 
imzası yerine işaret edilerek diğer hazır bulunanlar tarafından tasdik olunacaktır. Tutanakla
rın ihtiva edeceği malûmatı gösteren mer'i kanunun 19 ncu maddesi daha ziyade tatbikat ve tefer
ruata taallûk etmesi itibariyle kanunda yer alacak hususlardan addedilmediği cihetle lâyihaya ayrıca 
bir madde halinde alınmasına lüzum görülmemiş ve tatbikatta kolaylığı ve seyyaliyeti temin için bu 
tutanakların ihtiva edeceği hususların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce talimatname ile 
tesbit edileceğine dair maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 24. — Bu madde mer'i kanunun 20 nci maddesine teka'bül etmekte ve tapulama işinin 
birlikte ikmalinden sonra tutanakların icmal cetvelleriyle tapulama müdürüne tevdi şeklini gös
termektedir. Prensip itibariyle tutanaklar ve icmal cetvelleri her birlikte bütün gayrimenkulle-
vin tapulama işi bittikten sonra müdüre verilecektir. Davalı gayrimenkul tutanaklarını mahke
meye tevdiine ait 13 ncü madde hükmü ire kısmî devirler hakkındaki 26 nci maddenin son fıkrası 
hükmü bu kaideye istisna teşkil etmektedir. 

Madde 25. — Bu maddenin 1 nci fıkrası mer'i kanunun 26 nci maddesinin ilk fıkrasına ufak 
bir farkla tekabül etmektedir. Tapulama Müdürü, teknisyen ve yardımıcısı tarafından lâyihanın 
24 ncü maddesi uyarınca tevdi edilecek itirazlı Ve itirazsız bütün tapulama tutanaklarını, en kı
sa bir zamanda inceliyecek noksan ve yanlış işlemler varsa alâkalı birliğin teknisiyen ve yardım
cısına ikmal ve tashih ettirecektir. Bu ikmal ve tashih işi, daha ziyade maddi ha+alara ve lâyiha
nın 5 nci bölümünde zikredilen esasların tatbikinde zühule düşülmüş olması halleriue iT.âtuf bulun
maktadır. Lâyihanın 28 nci maddesi gereğince itirazlı tutanakların tetkikine salahiyetli kılman ta
pulama komisyonunun 'vazifesine taallûku yoktur. Ancak, vukubulan itiraz, teknisiyen ve yardım
cısının ihtiyar ettikleri maddi hatalardan ve hâdiseye tatbik eyledikleri kanuni hüküinlerdeki isa
betsizlikten neşet etmekte ise, bunun kmal ve ıslahı haklı bir itirazın ortadan kalkm.v-ım mucib-
olacaktır ki; tapulama faaliyetinden beklenilen sıhhat, selâmet ve sürati sağhyaeaktır. Bu suretle 
müdür tapulama işlemlerini hakikate ve kanuna uygun şekilde cereyan etmesinde faal bir rol almış 
bulunmaktadır. Bu maddenin 2 nci fıkrası yenilen kaleme alınmıştır. Filhakika noksan ve yan-
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lış işlerin ikmal ve tashihi, bâzan alâkalıların hukukî durumlarına tesir edebilir. Bu takdirde ik
mal ve tashih işini teknisiyen ve yardımcısının kendiliğinden yapmaması gerekir. Bu hususta ta
pulama tutanaklarının tanzimi hakkındaki 4 mcü bölümde ıgösterilen esaslara riayet olunmak ica-
beder. Eğer ikmal ve tashih alâkalıların hukukî durumunda birgûna değişikliği mucibolmıyacak 
ise, müdürün ikazı üzerine, teknisyen ve yardımcısı beraberce yapabileceklerdir. 

Madde 26. — Bu madde Ömer'i kamumun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına tekabül etmekte olup 
tutanakların ilânı şeklinde taallûk etmektedir. M er'i kanundaki (hükmün kifayetsizliği nazara alı
narak yeniden tanzim edilmiştir. 

Maddenin nci fıkrası uyarınca müdür, tapulaması biten birlikteki gayrimenkullere ait tapu
lama neticesini fbir cetvel halinde ilân edecektir. Bu ilân itirazı olanlarım i3ö gün içinde itirazları
nı kullanmaları için yapılacaktır. Mer'i kanunda ilânın yalnız birlikte yapılması kâfi görülmüş ise 
de köylerde mevcut gayrimenkullerle şehir ve kasa'ba halkınım alâkalı oldukları ıgöz önünde tutu
larak birlikteki ilâm ile iktifa olummayıp, ayrıca bölge merkezinde dahi ilân yapılması zaruri görül
müştür. itki yerde ilâm usulü ihdas edildiği içim 30 günlük itiraz müddetinin cereyana başladığı 
tarih maddenin 2 nci fıkrasında açıklanmıştır. Maddenin son fıkrası yemi hükmü ihtiva etmekte
dir. Bâzı birliklerim genişliği bakımından ve bâzı mıntakalarda arazi üzerinde çalışmanın kısa mev
simlere inhisar etmesi yüzünden bir birlik içinde bütün :gayrimemkullerin tapulanması, seneyi aşan 
uzun zamanları istiabetmektedir. Bu çalışma mevsiminde tapulanması ikmal edilen gayrimenkullere 
ait mütaakıp işlemlerin diğer çalışma mevsimimde diğer gayrimenkullere ait tapulamaya intiza-
ren tehir olunması, tapulaması ikmal edilmiş olan ıgayrimenkullerle alâkalı kimselerin tapularını 
almalarını geciktirmektedir. Tapulaması ikmal edilen ıgayrimenkullere ait mütaakıp işlemlerin yapıl
ması için bütün gayrimenkullerin tapulamasını beklemeye lüzum ve zaruret de yoktur. Faydası 
ise aşikârdır. Bu sebeple bu fıkrada tapulaması, ikmal edilmiş olan gayrimenkullere ait tutanak
ların kısmî olarak ilânı imkânı temin edilmiştir. Ancak, kısmî ilâma gidilecek ıgayrimenkullerin, 
bir mahalle veya mevkiden daha küçük yerler hakkında tatbik edilmemesi için tahdidi hüküm sevk 
edilmiştir. Bu hususta takdir salâhiyeti tapulama müdürüne verilmiştir. Oemel Müdürlüğüm neza
ret ve murakabesine dayanarak bu hususta müdüre emir ve direktif vermek hakkı mahfuzdur. Mad
denin son fıkrası da müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanumumun buma ait 
hükümlerinin tatbik edileceğini göstermektedir. ! 

Madde 27. — Bu maddîenjin 1 nci fıfenaisı mer'i kanunun 27 mci maddesinin ilk fıkrasına tekabül 
etmektedir. Bu fıkraya igöre müdür, 26 ncı maddede derpiş edilen itiraz müddeti geçtikten sonra 
itirazsız olan tapulama tutanaklarını, mer'i kanunda olduğu gibi, tasdik edecektir. Ancak tasdik, 
tarihi tesbitlerim kesinleştiği zamanı ıgöstereceğinden ve tapu kütüğüne yapılacak tescil tarihi, bu 
tarih olacağından, tasdik kılınan tutanaklar 30 günlük askı ilânının bitimini takibeden günün ta
rihini ihtiva edeceği maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 28, 29. — Mer'i (kamumda itüınazlı tutanakların doğrudan doğruya mahkemeye sevkı der
piş edilmiştir. Bu suretle mahkemelere haklı haksız, sebepli ve sebepsiz fazla miktarda itirazlı dos
yaların intikaline sebebiyet verilmiştir. 

Lâyiha, itirazlı işler hakkında idari yoldan ikinci bir tetkik imkânını sağlamaktadır. Şöyle ki; 
26 ncı maddede yazılı itiraz müddeti içinde, itiraza uğrıyan tutanaklar veyahut tutanağın tanzi
mi sırasında itirazlı olduğu belirtilen işler, tapulama müdürü tarafından tapulama komisyonuna 
tevdi edilecektir. Bu komisyon; müdür, tasarruf ve fen kontrol memurlarından ibaret üç kişilik bir 
heyettir. [Komisyonun reisi müdürdür. İtirazlı tutanaklar bu komisyon, tarafından tetkik edilecek
tir. Evrak üzerinde yapılacak tetkikat ile bir neticeye varılması mümkün olduğu takdirde iş ka
rara bağlanacaktır. Bu tetkikat kâfi gelmezse tapulama komisyonu veya içlerinden biri mahallinde 
tetkikat ve tahkikat yapacak ve alâkalıları dinliye çektir. Bu tahkikat ve tetkikat kesin bir netice 
verdiği takdirde komisyon işi karara bağlıyacaktır. Lâyihanın teknisyen ve yardımcısına ve tapu
lama hâkimine tanıdığı falâhiyetlere mütenazır olarak komisyon itirazı kabul veya reddedebileceği 
gibi, gayrimenkulum, itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti yapılandan başkasına aidolduğu neti
cesine varıldığı takdirde, hakiki hak sahibi lehine karar verilecektir. 
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Komisyonun kısa bir zamanda karar vermesi lâzımdır. Bunun bir müddetle takyidedilmemiş 

olması halinde kanundan beklenen sürat ortadan kalkar. Bu sebeple lâyiha itirazlı tutanaklar hak
kında komisyonun karar vermesi için üç yıllık bir müddet tâyin etmiştir. Bu (müddet 26 ncı mad
dede derpiş edilen itiraz müddetinin bittiği tarihten başlar. Üç ay içinde bir karar verilmemişse 
sebebi komisyonca, tutanakta belirtilecek ve bu tutanaklar tapulama mahkemesine tevdi edile
cektir. 

Komisyonun kararı kesin değildir. Alâkalıların tapulama mahkemesine baş vurmak hakları mev
cuttur. Lâyihada mahkemeye müracaat 30 günlük müddet ile takyidedilmiştir. Bu müddet her alâ
kalı için komisyon kararının kendisine tebliğinden itibaren cereyana başlar. 30 gün içinde dâvanın 
tapulama mahkemesine açılması lâzımdır. Diğer bir ifade ile 30 gün içinde açılacak dâvalara ta
pulama mahkemesinde bakılır. Bu müddet içinde dâva açılmadığı takdirde, tapulama komisyonunca 
verilmiş olan karar tescili esas tutulur. Müddeti içinde dâva açılırsa tapulama hâkimi derhal tu
tanağın ve komisyon kararını ve ilişiklerini celbedip ihtilâfı, 6 ncı bölümde yazılı hükümler daire
sinde halledecektir. 30 gün içinde dâva açılmaması yüzünden Tapulama Komisyonu kararı uya
rınca tescil yapılmış ise, umumi hükümlere göre dâva açıllması mümkün olacaktır. 

Madde 30. — Bu macl/de mer'i kamunun 28 nci maddesi yerine kaim olmuştur. Mer'i maddede
ki lüzumsuz ve tereddüde mahal veden ibareler çıkarılmak suretiyle kaleme alınmıştır. 27 nci mad
de uyarınca itirazsız olduğu için müdür tarafından tasdik edilen tutanaklarla itirazlı olup tapula
ma komisyonunca tetkik edilerek karara bağlanıp alâkalılarına tebliğ olunarak 30 gün içinde dâva 
açılmaması sebebiyle kesinleşmiş bulunan tesbitlere ait tutanaklar birlik itibariyle ve parsel numa
rası sırasına göre müdürün emrine verilmiş memurlar tarafından kütüğe geçirilecek, ayrıca mal 
sahipleri, alacaklılar, hacizler, tashihler gibi feri sicilleri tanzim olunacaktır. Kütüklere yapılacak 
tescillerin tarihi ilgili parsellere ait tutanakların müdür tarafından tasdik tarihi olacağından bu 
cihet maddede açıklanmıştır. Maddenin 2 nci fıkrası mer'i kanunun 28 nci maddesinin son fıkra
sından ufak bir kelime değişikliği yapılmak suretiyle alınmıştır. Maddenin son fıkrası mer'i kanu
nun 29 ncu maddesinin ilk fıkrasından tadilen alınmıştır. 'Tesbit sırasında ölçü ve harita yapıl
dığı için maddede çaplı tasarruf vesikası verileceği ibaresi kullanılmıştır. Bu suretle mer'i kanun
daki tapu senetlerinin ayrı ve kadastro çaplarının ayrı verilmesi usulünden vazgeçilmiş, doğrudan 
doğruya tapu senedi ve çap yerine kaim çaplı tasarruf vesikası verilmesi usulü ihdas edilmiştir. 
Mer'i kanunda, tapu kütükleri ile tutanakların, plân ve sair feri sicillerin tapu idarelerine devri 
hakkında mevcut olmıyan ve lüzumlu görülen hüküm, lâyihanın bu maddesinin son fıkrasına der-
cedilmiştir. 

Madde 31. — Tapulamaya müsteniden tesis olunan kütük ve sicillerin hukukî mahiyetini be
lirtmek, sicillere hukukî istikrar sağlamak üzere bu madde yeniden kaleme alınmıştır ve umumi 
hükümlerle mütenazır bulunmaktadır. Filhakika henüz kesinleşmemiş tapulama tutanaklarında be
lirtilen maddi ve hukukî hususların itiraz vukuunda tekrar tetkik ve münakaşasına ilişilecek, iti
raz sebepleri ile tutanaklarda belirtilen tesbit sebeplerinden hangisinin doğru olduğu araştırılacak 
netice dairesinde sicil tesis olunacaktır. Ancak, tapulama tutanakları kesinleştikten ve ona 
müsteniden »içil tesis edildikten s'onra bunun muhtevası Medeni Kanunumuzun 7 nci maddesinde 
derpiş olunan resmî sicil malhiyetini alacağından bu sicille dayanan taraf bunun doğruluğunu is
pat külfetinden vareste kalacaktır, ispat külfeti, hilafını iddia eden tarafa aidolacaktır. '.Sicillin 
hilâfına ispat şekli umumi hükümlere tabidir. Tapulamaya müsteniden ihdas edilen siciller aley
hine dâva hakkı mıer'i kanunda bir müddetle tahdldedilmiş değildir. Bu hal tapulamadan gözetilen 
gayenin uzun seneler boyunca elde edilememesi neticesini tevlideder. istikrara mâni 'olur. Birçok 
külfet ve masraflar ihtiyariyle ihdas edilen sicillerin muayyen bir müddet sonra kesin bir hal 
alması ve o müddet geçtikten sonra artık bu sicillerin hiçbir kazai mercide münakaşa konusu 
olmaması içtimai nizam bakımından zaruridir. Bu sebeple bu maddede on senelik sükûtu ihak müd
deti kabul edilmiştir. [Bu müddet tapu kütüklerine yapılan tescil tarihinden itibaren cereyan 
edecektir. Bu hüküm, tapulamaya takaddüm eden sebeplerden dolayı ileriye sürülen itiraz ve 
ikame edilen dâvalara munlhasırdır. Diğer biır ifade ile tapulamanın o tarihteki ıhukukî durumu 
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itibariyle yanlış yapılmış olduğu yolundaki iddialar işbu on senelik sükûtu hak müddetine tabi
dir. Tapulamadan sonra yapılan [hukukî tasarrufa müstenit dâvalar maddenin 2 nci fıkrası hük
münden hariçtir. 

B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M 

'Bu bölüm hak sahiplerinin teshirinde tatbik olunacak hukukî esasları ihtiva ©temektedir. Bu 
esaslar tapulama tutanağının tanzimi sırasında tatbik olunacağı gibi, itiraz vukuunda tapulama 
komisyonunda ve dâva halinde tapulama mahkemesinde ve tapu kütüklerinin devrinden sonra da 
umumi mahkemelerde açılacak dâvalarda tatbik edilecektir. Mer'i kanunun 13, 14, 16, 17, 52 nci 
maddeleri hukukî esasları tesbit etmişse de bunlar kifayetsiz görüldüğü için lâyihada bnı hüküm
ler yeniden kaleme alınmıştır. Maddelerin tanziminde mer'i kanunun ruhuna sadakat gösterilmiş 
ve tapulama kanununun aynı zamanda bir tasfiye kanunu olduğu ıgöz önünde tutulmuştur. 

Madde : 32. — Tapulama sırasında ilk defa nazara .alınacak husus, gayriımerikullerin tapula-
mıaya takaddüm eden 'zamanlarda tapuda kayıtlı olup 'olmadığı cihetidir. Bu dıtibarla : 

a) Bu bölümün ilk maddesinde, tapuda kayıtlı gayrimenkullere terettübeden hükümler sevk 
edilmiştir. Şöyle k i ; tapulaması yapılacak gayrimenkul eğer esasen tapuda kayıtlı ve kayıt sahibi 
zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi adına ve eğer kayıt sahihi ölmüş ise yeni zilyed olmaları şartiyle 
mirasçıları «adına tesbit ve tescil olunacaktır. Mütaakıp fıkralarda zilyed lehine ve tasfiye mahiye
tinde hükümler sevk edilmiştir. 'Gayrimenkul tapuda kayıtlı olup da kayıt sahibi ölmüş ve gay-
rimenkule bir kısım mirasçılar zilyed bulunmuş fakat; tahkikatla rağmen bütün mirasçları tâyin 
mümlkün olmamış ise, 'gayrimenkul ölü kayıt sahibi adına tesbit ve tescil olunacak, tapulama 
tutanağına ve sicilde ölü olduğu belirtilecektir. Mer'i kanun 16 maddesinin (c) bendinde aynı 
hükmü sevk etmekle beraber mütaakıp fıkralarında behemehal ımiirasçılar 'belirtilerek onlar adına 
sicil tesisi şeklini ihdas etmiştir. Şöyle k i ; mirasçılar taayyün etmediği takdirde 'tapulama tesbiti 
ölü kayıt sahibinin mirasçıları suretinde tanzim olunacaktır. Ve bu gibi tutanaklar tapulama mü
dürü tarafından hâkime verilecektir. Hâkim kayıt sahibinin mirasçılarını tahkik edecek adları 
ve hisse miktarlarını belirtecek ve bu işleri re'sen yapacaktır. -Sicil, hâkimin kararma tab'an o mi
rasçılar adına tesis edilecektir. Mer'i kanunun bu hükmü tatbikattaki imkânsızlıklar sebebiyle yü-
rütülemiyecek bir hal almaştır. Kayıt sahibinin mirasçıları, afaki bir tahkikat ile tesbit edilebil
seydi muhtar ve bilirkişiler «ı/arifetiyle tapulama teknisyeni tapularına sırasında bunu tesbit ede
bilirdi. Bu hususta hâkime yardım edecek ve delil gösterecek alâkalı bir şahıs ortaya çıkmadıkça 
hâkimin re'sen yapacağı tahkikat nihayet tapulama bilirkişilerinin vesair komşuların malûmatla
rına müracaattan ibaret kalacaktır. 

Mer'i kanunun derpiş ettiği bu usul tatbikatta semereli bir netice vermemektedir. Birçok dos
yalar delil kifayetsizliği yüzünden karara bağlananıanıakta ve bu suretle o> dosyalara taallûk eden 
gavrimenkuller kütüğe geçirileniemektedir. Bu sebeple lâyihada mer'i usul terk edilmiş ve kayıt 
sahibinin mirasçıları tâyin olunamadığı takdirde ölü kayıt sahibi adına sicil tesisi imkânı sağlan
mıştır. Maddenin mütaakıp fıkraları bununla mütenazır hükümleri ihtiva etmektedir, ölü kayıt 
sahibi adına tapulama tutanağı tanzim edildiği' takdirde kayıt sahibinin mirasçılarından biri 
veya birkaçı mirasçıların ve hisse miktarlarının ölüm tarihinde mer'i hükümlere göre aranılacak 
belgeleri ibraz suretiyle tesbit ve tescilini talehedebilecektir. Zira, Kanunu Medeninin sureti 
meriyet ve şekil tatbikine dair 'olan Kanunun 16 nci maddesi ölüm, hâdiselerini, vukua geldiği 
tarihte mer'i olan kanun ahkâmına tabi tutmuştur. Bu kaide, gerek mirasçılara ve gerekse mira^ 
sın intikaline şâmildir. Bu sebepledir ki, Medeni Kanunun meriyetinden evvel vefat etmiş bir 
malikin mirasçılarının intikal muameleleri için mutlaka ımahkemieden veraset ilâmı almaya mecbur 
edilmemeleri lâzımdır. Esasen bugünkü tatbikat da bu merkezdedir. Binaenaleyh Medeni Kanun
dan evvelki vefatlara müstenit intikal muamelelerinde mahalle ve köy ilmühaberi maksada kâfi 
görülecektir. Medeni Kanunun meriyetinden sonraki vefatlarda, ise veraset ilâmı bahis mevzuu 
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olacak ve bu sebeple ıhâkime müracaat 'gerekecektir. Onun içindir ki, maddede «belge» tâbirinin 
kullanılması tercih edilmiştir. 

Kütükler (henüz tapuya devredilmıemiş ise intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinaden tapu
lama mlüdürü tarafından, devredilmişe tapu idaresince yapılacak ve mirasçıların adları ve hisse 
nisbetleni kütükte belirtilecektir. 'Bu madde uyarınca yapılacak intikal işlemlerinden, tapulamanın 
devamı mahiyetinde olduğu için, intikal hare ve resmi alınmayacaktır. 

Kayıt sahibi mirasçı bırakmamış ise bu madde de mirasçılara taallûk öden hak ve salâhiyetler 
Hazine tarafından kullanılacaktır. 

b) (Bu fıkra, «mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (c) bendinin d. nci fıkrası ile (iç) bendinin bir 
numaralı fıkrasına tekabül etmektedir. Mer'i kanun, tapuda kayıtlı (gayrimenkul hakkında zilyed 
lehine tesbit hükümllerini, topu kaydının Medeni Kanunun meriyetinden evvelki veya sonraki 
tarihleri taşıması bakımından 13 ncü maddenin muhtelif bendlerinde tanzim -etmektedir. Lâyiha
da, bu fıkrada tarih bakımından tapu kayıtlarını değişik bir muameleye tabi tutmamıştır. Tapu 
kaydı tarihi ne olursa olsun kayıt sahibi veya mirasçılarının mfuvafakati halinde zilyed adına 
tesbit ve tescil icrası kabul edilmiştir. Lâyiha bu hususta bir değişiklik yapmış, mer'i kanunun 
muhtelif bendlerindeki hükümleri bir fıkrada toplam'iştır. Bu fıkranın zilyed lehine tatbik edi
lebilmesi için kayıt sahibinin veya bütün mirasçılarının muvafakatlerini tutanakların askı ilânı 
yapılıncaya kadar tapulama teknisyeni ve yardımcısı huzurunda bildirmiş olmaları lâzımdır. 
Ayrıca, noter tarafından tesbit ve tevsik edilecek muvafakat beyanlarının, huzurda yapılmış sa
yılması fıkraya ilâve edilmiş ve bu suretle zuhuru muhtemel bir .mazeretle teknisyen ve yardım
cısının huzuruna gidemiyen hak sahiplerinin muvafakatine bağlı ımanamlelelerin tatbikatın seyrine 
mâni olmaması düşünülmüştür. Kayıt sahipleri mütaaddidolup da tasarrufları müşterek mülkiyet 
şeklinde cereyan ediyorsa, bunlardan bir kısmının muvafakat, etmemiş olması hailinde muvafakat 
edenlerin hasselerinin zilyed lehine tesbit ve tescil olunması tabiîdir, f2510 ve 4758 sayılı kanun
larda 'olduğu gibi. malikin tasarruf hakkı bir müddetle takyidedilerek yapılan tahsis, tevzi ve 
t emil ilklerde kayıt mfüddeti içerisinde kayıt sahibi veya, mirasçılarının muvafakatleri bu madde 
hükmünün zilyed lehine tatbikini i c ab ettirmez. 

c) Bu fıkra, mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (c) ve (<ç) bendlerinde belirtilen ve gayri-
resmî akrle müsteniden gayrimenkule zilyed bulunan kimse lehine tesbit ve tescil hükümleri ye
rine i'kamıe edilin/iş ve lâyihada ayrıca hüküm değişikliği de yapılmıştır. İzah edildiği üzere; mer'i 
kanun, tapu kaydı tarihinin Medeni Kanuna takaddüm etmiş ıolup olmıadığı bakımından farklı hü
kümler sevk etmiştir. Kanuna göre, tapu kaydı Medeni Kanundan sonraki bir tarihi taşıyorsa 
kavıt sahibi veya mirasçılarının ademi muvafakati halinde gayrimenkulun ıgayriresmî şekilde te
mellük eden zilyed adına teknisyen ve yardımcısı tesbit işlemini yapmıyacafctır. Tapulama tuta
nağını hâkime tevdi edecektir. Hâkim, tarafların dileklerini tetkik edecek ve hakkaniyet kaidele
rini ıgöz önünde tutarak gayrimenkulun kayıt sahibi veya zilyed adına tescili cihetine 'gidecektir. 
Yine mer'i kanuna fgöre eğer tapu kaydı Medeni Kanunun meriyetinden evvelki bir tarihi taşı
yorsa (<ç) bendindeki şartların ve delillerin mevcudiyetini teknisyen ve yardımcısı, takdir ederek 
zilyed adına tesbit yapacaktır. Tapu kaydının Medeni Kanundan evvelki veya sonraki tarihleri ta
şıması bakımından o yolda bir hüküm ayrılığını kabul etmek için mâkul ve hukukî hiçbir sebep 
mevcut değihlir. Bu sebeple lâyihada tapu tarihi bakımından hüküm ayrılığı yapılmamıştır. An
cak, 1515 savılf Kanundaki sisteme uygun olarak zilyed lehine tesbit ve tescil yapılabilmesi ficin 
bu z'ilyedliğin en az <m\ sene devam etmiş olması şartı kabul edilmiştir. Lâyihanın bu fıkrası hük
müne göre gayrimenkul tapuda kayıtlı olup da kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zFlved bu
lunuyorsa ve kavıt sahibi veya mirasçıları zilyed adına tescile muvafakat etmiyorlarsa zilyedin, 
zilyedliik sebebini bu fıkrada yazılı delilerle ispat ettiği ve on senelik bir zilyedlik mevcudolduğu 
takdirde onun adma tesbit ve tescil yapılacaktır Zilyedlik sebebi gayrimenkulun kayıt sahibinden 
veya mirasçılarından veya mümessillerinden gayriresmî surette temeJHük edilmiş olması halidir. 
Diğer bir ifade ile zijyecTıiğiıı kayıt sahibi veya mümessilleri fille yapılmış gayriresmî bir akcle 
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veya bunların gayri resmî tasa m ı fi anın a istinatla ihdas edilmiş, olduğu tevsik edilmelidir. Zillyed-
liğin ihdas sebebi her hangi bir beijge ile veyahut bilirkişi veya şahit sözleriyle ispat olunabilir. 
Z'ilyedlik on sene devam etmiş ise gayrimieııkııl kayıt sahibi veya mirasçıları adına tesbit ve tescil 
olunur. Bu müddetin hesabında 45 nci nüadde hükmü t at bük edildi-. On seneyi d oldurun yan zilyed, 
gayrimenkul üzerinde muhdesat vücuda getirmiş ise bunlar hakkında Medeni Kanunun (İ48, 649, 
fi50 ve 655 nci maddeleri hükmü umumi mahkemelerce tatbik olunur. Mer'i kanunun 10 ucu 
maddesinin (ç) bendinin zilyedllk isebebinin tevsik edilmemesi halinde mütaiallik 2 numaralı l'ık-
rası lâyihaya alınmamıştır. O fıkrada gösterilen tesbit ve tescil şartları tapu kaydına, müsteırt 
mülkiyet hakkının sebepsiz yere ziyamı muciboJac.ak.tir. Bununla .beraber (lâyihanın 32 nci mad
desini in (d) bendi hükmü ile tapuda kayıtlı .gayrimenkulu uzun müddetten beri zilyed bulunan 
şahsa zil yedilik sebebini- ispat etmeden dahi teshil ve tesî iil hakkı sağllanmıştır. 

d) Mer'i kanımda m ifâ dili olmayıp tatbikatta, görülen lüzuma binaen ye nüden kaleme alı
nan bu fıkra, tapuda kayıtlı gayrimenkulun mücerret zilyedlikle iktisap şartlarmı göstermekte ve 
Medeni Kanunun muaddel 639 nen maddesinin 2 nci fıkrasına mütenazır Ibulunmaktadır. Kayıt 
sahibi 20 sene evvel ölmüş veya. kayrt sahibinin gaipliğine hüküm veııilmiş veyahut gayrimenkul 
tapuda knyıtlı olmakla beraber malikin kim olduğu sicil muhtevasında yani evrakı müsbitesinin 
incelenmesinden veya, icra edilecek tetkikat ve tahkikat neticesinde anlaşılamamış ise o gayri
menkul nizamız ve fasılasız yirmi sene müddetle ve malik gibi zil yed bulunan şahıs a dun a tesbit 
ve tescil olunacaktır. Ancak, tapuda kayıtlı olup da maliki firari, mütegayyip ve mübadil eşhastan 
bulunması sebebiyle, mahsus kanunları mucibince Hazineye intikal eden ve .146 sayılı tefsir ka
rarı gereğince Hazine nanımia tescil edilmiş hükmünde sayılan gayrimenkullerin, hususiyeti eri 
göz önünde tutularak zilyedliğiu buna göre kıymetlendirilmesi lâzımdır Zilyedin zilyedliği ih
das sahibini tevsik ve ispat etmesi şart değildir. Yirmi senelik zilyedliğiu maliki gibi cereyan 
etmesi lâzımdır. Bu hal zilyedin bu müddet içindeki davHanış tarzından anlaşılabilir. Ziliydi 
tıpkı mal sahibi gibi hareket etmiş ise niialik gibi sayvılıır. Zahirî halin aksi iddlia edilirse, meselâ 
zilyedin kira ve ortakçılık sıfatiyle ve fer'î mahiyette olmak üzere cereyan ettiği ileriye sürü-
lürse bu cihetin tevsik ve ispatı o yoılda iddiada bulunan kimseye teveocüh eder. 

Madde 33. — Bu madde, mer'i kanunun 6335 sayılı Kanunla tadil edilen 13 ncü maddesinin 
(D) bendi ve Medeni Kanunun muaddel 639 ucu maddesinin 1 nci fıkrası hükümleri yerline kaim 
olmak üzere yeniden kaleme alınmış, bu hususta tatbikata, yöneltilen 'tenkidi er ve duyul'an ihti
yaçlar nazara 'al'mnnıştır. 

Bu madde, tapuda kayıtlı olııııyan gayıiimenkuileiiin zilyedlikle iktisap şartlarını belirtmektedir. 
Birinci fıkra, Medeni Kanunun 639 ucu maddesine mütenazır hükümler ihtiva etmektedir. An

cak, mezkûr maddenin zilyedlikle iktisap için 1.0- sene veya- daha önceki vergi kaydiyle ispat kül
fetinden istisna ettiği dönüm miktarının 20 den biraz fazla çıkması halinde tatbikatta sebebiyet 
verdiği haklı şikâyetlere son vermek bakımımdan lüzumlu görülmüştür. Diğer taraftan, yüz öl
çümü yirmi dönümü geçen gayrimeukuller hakkında zilyedliğiu, 3 ncü fıkrada belirtilen kayıt 
ve belgelerle tesbit ve tevsikine imkân verilmek suretiyle müktesep lmkijarm iilılâi edilmemesi 
hususuna" ehemmiyet verilmiştir. 

Filhakika Medeni Kanunun mer'iyetinden önce mer'i hükümlere göre on senelik hakkı kararla 
zilyed lehine iktisap hakkı tanındığı gibi, Medeni Kanunun 639 ucu maddesinin tadilinden önce, 
ispat hususunu bir kayıt ve şarta tabi tutmadan 20 senelik zilyedliği iktisap sebebi olarak tanı-
mıştur. 6333 ve 6335 sayılı kanunlarla yüz ölçümü yirmi dönümü geçen gayrlinıenkuUer üzerin
deki zilyedlliğin ayrıca, on senelik vergi kaydı ile ispat edilmesi mecburiyeti tahmil edilmiştir'. 
Zilyed lehine kabul edilen yeni hükümlerin Hazine aleyhine •suiistimal edileceği düşünülebilir. 
Ancak bu hal, hakikaten zilyedlikle iktisap hükümlerinden istil'ade edecek durumda olan zilyed-
Ierin hakkını muhil olacak şekilde kanuni tedbirler alıuımasmı icabettirmez. Zilyedlikle iktisap 
şartlarımın daha ziyade ağırlaştırılması veyahut bu haktan istifade imkânlarının tahdit edilmesi 
müktesep hakları ihlâl edebileceği gibi, istikrara, da. mani olur. Kanun vâzııı iktisap müddeti 
ürerinde tasarruf hakkını haiz okluğu gibi bâzı hallerde ispat hususunu muayyen delillerle takyit 
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edeb'iir. Fakat bu hükümleri tamamen bertaraf edecek bir şekil sevk edilemez. Bu itibarla 
lâyihada mer'i hükümlere uyularak yirmi senelik müddet esas tutulmuştur. Prensip itibariyle 
zilyedliğin tevsiki hususi 'bir şekle bağlanmıştır. Üzerinde zilyedlik iddia edilen gayrimenkul! erin 
hususi mülkiyet mevzuu olabilecek mahiyette bulunması şarttır. 

Gayrimenkulun iktisadi gayesine uygun şekiMe ve tam bir hâkimiyetle elde bulundurulması 
zilyedlik sayıdır. Zilyedin zahirî hale nazaran davranış tarzı tıpkı bir imal sahibinin davranış 
tarzına uygun bulunuyorsa bu zilyedlik maldık gibi cereyan etmiş addedilir. Ayrıca fasılasız ce
reyan etmesi ve yirmi sene içinde kaza mercilerine intikal etmiş bir nizanın bulunmamalı lâzım
dır. Maddenin üçüncü fıkrası yüz ölçüsü yirmi dönümü geçen gayrimenkullere müteallik olup 
zilyedliğin ayrıca bu fıkrada yazılı belge ve kayıtlardan biri ile ispat edilmesi mecburiyetini 
belirtmektedir. 

Lâyihanın getirdiği en mühim yeniliklerden biri, bu maddede görülmüştür. Filhakika Mer'i 
Kanunun 13 neti maddesinin (D) bendini tadil eden 6335 'sayılı Kaınun, tapuda kaydı olmayıp 
da, 20 dönüme kadar olan gayrimenkullerin zilyedlikle iktisalbı hususunda vergi kaydını, zilyed
lik şart ve karinesi olarak aranmamıştır. Ancak, 20 dönümü geçen gayrimenkullerin zilyedlikle 
iktisabı içim 10 sene veya daha önceki tarihli vergi kayıtlarını iktisabın mutlak bir şarta olarak 
kabul etmesi şikâyetlerin başlıca kaynağı ve sebebi olmuştur. Gerçekten, bir kimsenin ceddin
den intikal eden ve lâyihada zilyedlik delili sayılan «vergi kaydı hariç» vesikalardan birine is-
tlnadetmiş de bulunsa, 'bu gayrimenkulun tescilini talebetmesi halinde yirmi dönümden bir mik
tar fazla çıkması, gayrimenkulun tamamı üzerindeki mülkiyet hakkını kaybetmesi gibi çok ağır 
bir netice ile yüz yüze gelmesi, memleketimizde arazi hukukunun geçirdiği istihaleler ve bu 
meyanda vaktiyle tasarruf belgesi veren tımar, zeamet, mütevelli ve mültezim gibi değişik 
mercilerin tuttukları kayıtların kifayetsizliği muvacehesinde haklı bir şikâyet konusu olarak 
tezahür etmiştir. 

Binaenaleyh, bir tarafta Hazine arazisinin, kanunun anadığıı zilyedlik şartlarını haiz olmıyau 
kimselerin ellerinde kalmamasının temini ve diğer taraftan da zilyedliği hukukan himayeye ş:ı 
yan kimselerin zilyedliğinin sağladığı İktisap sebeplerinden faydalanmaları istihdaf edilmiştir 

Her iki maksadın tahakkuku mülâhazasiyle, maddenin üçüncü fıkrası «Yüz ölçümü toplamı 
20 dönümden fazla olup da yekdiğerine mutta ad bulunan p<urçal;arm zilyedi ve iktisap sebebi 
aynı olursa, 20 dönümden fazla miktar] ile, yüz ölçümü 20 dönümden fazla olan müstakil gay
rini en küllerde bu nıiktarı geçen kısım üzerinde, zilyedl'iğin bu fıkrada tesbit edilen belge ve 
kayıtlardan biri ile de tevsiki imkânı isağlanmıştır. 

Maddeye göre, bir kimsenin birlik dâhilinde ve fakat muhtelif senitlerde bulunan gayrimen-
kullerinden beherinin tutarı 20 dönümü geçmiyorsa parça adedine ve parçaların yüz ölçümü top
lamına bakılmaksızın zilyedi a dm a tesbit ve tesciline hiçbir mâni yoktur. 

Memleketimizde, köylülerimizin muhtelif yerlerde ve muhtelif vüsatte ve hattâ değişik evsaf
ta (ev, bahçe, bağ ve tarla gibi) gayrimenkullere sahibolduğu bir vakıadır. Bunlardan yüz ölçü
mü 20 dönümü geçmiyenlerin ayrı ayrı zilyedi lehine tesbit ve tescili m'addenin istihdaf ettiği 
bir gayedir. Yani bu suretle bir parçadaki 20 dönüme mukabil, muhtelif ve mütaaddit parçala
rın beheri 20 dönümü geçmemek kaydiyle zilyedlikle yüzlerce dönümlük mahallin tesbit ve tes
cili mümkün kılınmıştır. 

Yekdiğerine muttasıl olan gayrimenkullere gelince : Yüz ölçümü 20 dönümden fazla olup da, 
lâyihanın 20 dönüm olarak tahdidettiği miktarın dışında kalmak kaydiyle bu gibi yerlerin, ta
pulama ekiplerinin veya mahkemelerin faaliyetine takaddüm eden zaman içinde bölünerek 20 
dönümden aışağı parçalan* ıhailne getirilmesi suretiyle bu tahdidi hükmün dışında kahnmaması 
için yekdiğerine muttasıl olan ve miktarı 20 dönümden fazla bulunan gayrimenkullerin zilyed
likle iktisabı için, zilyedi aynı kimse olsa bile, zilyedlik sebebinin ayrı olması aranmıştır. Fil
hakika, bir kimsenin zilyedi bulunduğu 20 dönümlük bir arazisine muttasıl ve miktarı 20 dönüm 
içinde bulunan bir gayrimenkulun, kanunen şayanı himaye görülen zilyedliğini bir başkasın» 
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dan devralması ve bu suretle de istinadettiği iktisap sebebinin ayrı bulunması halleri vardır. 
Bu gibi hallerde o kimseyi zilyedlik hükümlerinin himayesi dışında bırakmamak ve kendilerini, 
ellerin'de (bulunan gaıyriiım'enikuîün $a!hi|bi yapmalk 'Lâjyiiiba ile .gıüldlülen maksait ve gayenin talbiî bir 
neticesidir. 

Madde : 34. — Bu madde, mer'i kanunun 16 neı maddesinin (a) bendinden genişletilerek alın
mıştır. Mer'i kanunda yalnız mirasçılar arasındaki taksimden bahsedilmektedir. Lâyiha ise tapu 
sa'hipleri veya son zilyedleri arasında yapılan hari A taksimi de aynı hükme tâbi tutmuştur. Filha
kika muristen müntakil tapulu gayrimenkulun mirasçıları arasında hususi şekilde yapılmış olan tak
simi muteber sayarak, zilyedi adına tesbit ve tescil imkânı tanıdığı halde, tapuda müşterek mülki
yet veya iştirak halinde mülkiyet esaslarına müsteniden kayıtlı bulunan gayrimen'kuller hakkında 
kayıt sahiplerinin aralarında yaptıkları, hususi taksimin tapulama sırasında nazara alınmaması için 
mâkul bir sebep mevcut değildir. Bu maddenin tatbiki binnetice fiilî bir durumun tes'biti elemek ol
duğundan, tesbit sırasında hak sahiplerinin bu husustaki muamele ve irade ehliyetlerini mevcudiye
tinin ve herbirine isabet eden kısmın belirtilmesi ve o kısmı üzerindeki zilyedliklerinin bilirkişi 
veya şahit sözleri ile veyahut kanaatbahiş belgelerle tevsik edilmiş bulunması lâzımdır. Gayriresmî 
taksimin tes'biti esas ittihaz edilmesi için muayyen bir müddetin geçmiş olması şart değildir. 

4753 sayılı Kanunda olduğu gibi mahsus kanunların taksimi men eden hükümleri bu maddenin 
tatbikinde göz önünde tutulmak ve hnususiyle, Hazinenin kayden veya kanunen hissedar bulunduğu 
gayrimenkullerin, taksimine müstenit tesbit ve tescillerinde bilirkişi veya şahit beyaniyle iktifa 
edilmiyerek, salahiyetli mal memurlarının bu hususa mütaallik yazılı beyan ve muvafakatlerini 
aramak icabeder. Mütaaddit gayrimen'kullerde hissedar bulunanların kısmeti cem suretiyle gayri-
menkulleri aralarında taksim etmiş olmaları halinde dahi bu madde hükmü zilyed lehine tatbik 
olunur. 

Madde : 35. — Bu madde ile 36 neı madde, belediye ve köy sınırları içerisindeki orta malı arazi 
ile âmme hizmetlerinin ifasında kullanılan gayrimenkullere taallûk etmektedir. Mer'i kanunun 14 
ncü maddsinde bu mallardan yalnız umumun istifade ettiği malları göz Önünde tutarak bunların 
alâkalı hükmi şahıslar adına tesbiti ile iktifa olunacağı belirtilmiştir. Bu hüküm kifayetsiz görüldü
ğünden lâyihada iki madde halinde yeniden bu mallara ait hükümler tanzim olunmuştur. Bu madde
de belediye ve köy halkının istifade. 36 neı maddede ise âmme hizmetinin ifasında kullanılan mal
lara mütaallik hükümler belirtilmiştir. Filhakika belediye, özel idare ve köy gibi âmme hükmi şa
hısları, hakiki şahıslar gibi gayrimenkul iktisap ve işbu 5 nci bölümde hakiki şahıslara tanınan 
hadlerden istifade edebileeeklerdir.Fakat bunların hakiki şahıslardan farklı olarak bir kısım gay
rim enkulleri de bulunmaktadır. O gayrimenkullerin ne şekilde tesbit veya tescil edileceği kanunda 
belirtilmediği takdirde, tatbikatta tereddütleri mucibolacak ve yanlış muamelelere yol açacaktır. 
Bu nevi hükmi şahısların iki çeşit malları mevcuttur. Bunlardan bir kısmı mera, yaylak, kışlak gibi 
halkın istifadesine tahsis edilmiş veya kadimden beri istifade ve intifa eclilegelen orta mallarıdır. 
Bu malların mülkiyeti Devlete, intifa ve istifadesi de köye aittir. Mer'i kanunun 14 ncü maddesinde 
belediye, özel idere ve köylerin âmme ihtiacma muhassas bu gibi yerlerin, sınırlandırılarak bu 
tüzel kişiler adına tesbit olunacağı kabul edilmişti. Bu gibi yerlerin mülkiyet hakkı Devlete aidolup 
4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kanunu da ihtiyaç fazlası üzerinde alâkalı vekâlete tasarruf 
yetkisi verdiğinden velevki tesbit, tescil mahiyetinde olmasa bile tesbit tâbirinin kullanılması yerin
de görülmiyerek sadece sınırlandırılır demekle iktifa edilmesi uygun bulunmuştur. Zira kadim tah
sis şekli itibariyle böyle bir yerden istifade münhasıran bir köye değil, birden fazla köylere de tanın
dığı çokça vakıdır. 

Bu nevi yerlere parsel numarası verilerek, yüz ölçüsünün belirtilmesi, tahsis şeklinin değiştiril
mesi halinde salahiyetli makamlara tasarruf kolaylığını sağlamaya matuftur. 

Binaenaleyh bu şekildeki bir yeri her hangi köyün teşkil ettiği bir birliğe aidolarak mütalâa et
mek Tapulama Kanununun tatbikatında en çok görülen ihtilâf olmaktadır. Diğer taraftan köyler 
arasındaki hudut ihtilâfı ve ihtiyaç fazlası bu gibi yerlerin Hükümet tarafından muhtaç köylülere 
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tevziinde alâkalı köyler arasında bir nevi çekişme mevzuu halini almaktadır. İkincisinin ise; (Me
zarlık, cami, köy odası gibi) mülkiyet ve istifade hakkı, alâkalı hükmi şahıslara aittir. Keza bun
lardan birincisi tescile tabi değildir. Fakat ikinci tipin, sınırı içinde bulunduğu birlik adına tescil 
olunması gerekir. 

Bundan başka birliklerin Vakıf gayrimenkulleri de mevcuttur. Köylerde tesadüf edilen başlıca 
Vâkıf malları dört grup halinde toplamak mümkündür. Bunlardan biricisi camilerle cami vakıf
larıdır ki, ekseriyetle şahıslar tarafından hayati a nnda,ölümlerine muzaf olmıyarak ve ölüme bağ
lı olarak varidatı köy camimin ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere terk ve tahsis olunan mirî arazi 
parçaları ile mülk gayrimenkullerden ibarettir. Ekseriyetle bunların vakfiyeleri mevcut değildir. Şi
fahen tesis edilmişlerdir. Evveliyatı bilinmiyen zamandan beri bunlardan o şekilde istifade edilegel-
miştir. Bu nevi malların aidiyeti tâyinde teamü nazara alınacaktır, ikinci nevi vakıf gayrimen-
kuller ise, kabristan vâkıflarıdır ki, ekseriya cami vakıfları gibi mirî arazidendir. Mutasarrıfları 
tarafından kabristan ittihaz edilmek üzere evveliyatı bilinmiyen zamanlarda terk ve tahsis edil
miştir. Bunlarda da teamüle göre hareket edilmesi icabeder. Üçüncü nevi vakıf mallar avariz vakıf
lardır. Varidatı köy veya mahallede fakirlerin hastalıklarına, âcizlerin infak ve iaşelerine teçhiz ve 
tekfinlerine, köy veya mahallenin su yolu ve kaldırımlarının tamirine veya diğer ihtiyaçlarına sarf 
edilmek üzere vakfedilen mallar bu cümledendir. Ekserisinin vakfiyesi mevcut değildir. Bu nevi 
mallar hakkında da kadimden beri tasarruf şekli nazara alınarak tesbit yapılacaktır. Köylerde fert
ler tarafından muhtelif gayelere tahsis edilmiş vakıf gayrinıenkuller de mevcuttur. 4 ncü nevi va
kıf malları teşkil eder ki, muntazam vakfiyeye bağlanmıştır. Haklarında vakfiyeleri ve Vakıflar 
Kanunu hükümleri dairesinde hareket olunacaktır'. Lâyihada bu dördüncü nevi vakıf gayrimen
kullar hakkında hüküm sevk edilmemiştir. Bunlar Vakıflar Kanunu ile vakfiyeleri hükümlerine 
bırakılmıştır. 

Bu maddede bahsi gecen orta malları sınırlandırılmakla iktifa olunacaktır. Bu sınırlandırma 
tescil mahiyetinde değildir. Bu nevi gayrimenkuller hususi mülkiyete konu teşkil etmezler. Bu
nunla beraber mahsus kanunların tevzi ve tahsise dair olmak üzere idari mercilere ve komisyonla
ra verdikleri salâhiyetler mahfuz tutulmuştur. Mer'i kanunda bu nevi gayrimenkullerin, ilgili âm-
nve hükmi şahsiyeti adına tesbit edileceği gösteril .niş ise de, bu nevi gayrimenkullerin sadece isti
fade ve intifalarının birlik halkına müteveccih o ması nazara alınarak sınırlandırmanın ilgili bir
likler adına yapılması daha uygun görülmüş ve madde bu şekle ifrağ olunmuştur. Bu nevi mal
lar eğer ferman, irade ve salahiyetli idari merciin tahsis kararı gibi belgelerle bir köye veya be
lediyeye tahsis edilmiş ise, lehine tahsis yapılan birlik namına sınırlandırılmak icabeder. İstifa
de ve intifa tahsis belgesine istinadetmiyorsa, evveliyatı bilinmiyen zamandan beri hangi birlik 
halkı o yerden istifade ediyorsa teamül dairesinde onun adına sınırlandırılacaktır. Bu hüküm 
Köy Kanununun 6 ncı 5618 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddelerinden alınmıştır. Filhakika, Köy 
Kanununun 6 ncı maddesi, Orta malları eğer iki veya daha ziyade köy arasında müşterek bulun
dukları halde sınır kâğıdı çizilirken bunlardan bilinin sınırı içinde kalırsa diğer köylerin eskisi 
gibi istifadeye devam edeceğini belirtmiştir. Tatbikatta bu nevi malların kadimden beri istifade 
hakkı bulunmıyan başka bir köy sınırı içinde kalması halinde o köye iştirak hakkı tanınmaktadır. 
5618 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi ise her halde teessüs etmiş teamüllerin nazara alınaca
ğını, bu taammiilo nazaran münferiden veya müştereken istifade edegelen köy veya kasaba halkı
nın yine münferiden veya müştereken eskisi gibi istifadeye devam edeceğini emretmektedir. îşbu 
kanuni durum muvacehesinde, bu nevi orta mallarının bir köy veya belediye smirı içine alınmış 
olmasının o zamana kadar istifade ve intifa etmiyen o köye veya belediyeye iştirak hakkı verme
mesi lâzımgelir. 

Bu itibarla, köy belediye sınırlarında yapılan veya yapılacak olan değişiklikler bu nevi or
ta mallarında tahsis veya teamüle dayanan istifade hakkına tesir etmiyecektir. 4753 sayılı Kanun
da olduğu gibi mera ve yaylaklara ait tahsis cihetinin değiştirilmesine ihtiyaçlar nazara alınarak 
başka köylere tahsisine veya şahıslara tevziine dair olan hususi kanun hükümleri muhfuz tutul
muştur. 
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Madde 36. —> Bu madde âmme hükmli şahıslarının diğer nev'i mallarına mütaallik hükümleri 
ihtiva etmektedir. Bu mallar âmme hizmetlerinin ifasına tahsis edilen veya bu hizmetlerin ifasında 
kullanılan mallardır. Cami, namazgah, mezarlık, okul, köy odasL gibi. Bu nevi mallardan mevzu
atta dağınık şekilde bahsedilmektedir. (2644 sayılı Tapu Kanununun 24 ncü maddesinde olduğu 
gibi.) Bu mallar âmme hükmi şahıslarının mülkiyetine; inşaatta bulunmak, satmalmak, istimlâk, 
bağışlanmak ve tahsis şekil lerindeki fiilî ve hukukî tasarruflarla geçebileceği gibi evveliyatı bi-
linmiyen zamandan beri o yolda istifade edilegeldiği belgeler ve şahadetle tesbit olunabilir. Bu 
nevi mallar tescile tabidir. 35 nci maddede gösterilen mallarla bu maddede gösterilen mallar 
arasındaki fark, o maddenin esbabı mucibesinde belirtilmiş bulunmaktadır. Bu mallar hangi köy 
hududu içinde bulunuyorsa o hükmi şahsa ait âmme hizmetinin ifasında kullanılacağı için onun 
adına tesbit ve tescil edilecektir. Maddenin son fıkrası köy veya belediye sınırı içinde Hazine
nin, özel idarenin ve belediyelerin bu nevi gayrimonkulleri bulunduğu göz önünde tutularak sevk 
edilmiştir. Bu cihet Tapu sicilinin malik hanesinden veya, mahsus kanunlardaki hükümlerden is-
tinbat olunur. 

Madde 37. — Bu madde, m e r i kanunun 52 nci maddesi ile 13 ncü maddesinin (F) fıkrasının 
son bendinin atıfta bulunduğu 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 5618 sayılı Ka
nunla muaddel olup imar ve ihyaya taallûk eden geçici maddesi hükümleri göz önünde bulundu
rularak yeniden tertiplenmiştir. Mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (F) fıkrasının son İtendi, imar 
ve ihyaya mütaallik hususi kanunlar hükmünün mahfuziyetine işaret etmekledir. Bu hususi (ka
nun 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 5618 sayılı Kanunla değiştirilen geçici mad
desidir. Mezkûr geçici maddenin birinci fıkrası, 4753 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki hanı toprağı işgal edenlere iskân haddi içindeki mik
tarını parasız vermektedir. 

İkinci fıkrası, ise; taşlık, pırnallık ve delicelikten emek sari' edilmek suretiyle imar edilerek 
bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik ve tarla haline gtirilmiş olan yerlerin, iskân haddi kadarı ile 
bu haddin üstünde ayrıca âzami elli dönümlük kısmının imar edene keza parasız terk olunacağı 
hükmünü vaz'etmiştir. Tapulama teşkilâtı 4753 sayılı Kanun ile kurulan arazi tevzi komisyon
ları ile beraber çalışmadıkları cihetle tevzi komisyonlarının imar ve ihya edilen arazi iskân 
haddini tâyine matuf olan vazife ve salâhiyetlerini haiz olmadıkları için bu konuda imar ve ih
ya sebebi ile ne miktar arazinin iskân haddi dâhilinde iktisabedileccğini tâyin etmeleri, mümkün 
olmamakta ve bu yüzden imar ve ihya sebebine istinaden tesbit işleri bizzarur muallâkta kal
maktadır. Lâyihada bu cihet nazara alınarak iki hizmet kanunu ile ilgili bulunan bu mevzua en 
münasip hal şeklinin bulunması düşünülmüş ve tapulama teşkilâtına durumu teslbit ve Hazine 
adına tescil yetkisi tanınmış akıbeti Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tatbikatını yapacak olan 
teşkilâtın faaliyetine terk olunmuştur. Maddenin diğer hükümleri o yerde 4753 sayılı Kanun tat
bik edilinceye kadar ihya edenlerin haklarını koruyacak şekilde tanzim edilmiştir. Bu madde mevzu
una giren gayrimenkuller Hazine adına tesbit ve tescil edilecektir. Ancak, ihya edenler veya kanu
ni veyahut a'kdî halefleri beyanlar hanesinde gösterilecektir. O yerde Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu tatbik edildiği zaman muaddel geçici madde hükümleri, arazi tevzi komisyonunca ihya eden 
hakkında uygulanacaktır. Diğer taraftan o yerde 4753 sayılı Kanun tatbik edilinceye kadar bu nevi 
gayrimenkuller Hazine tarafından başkasına temlik edilmiyecektir. Aynı zamanda Hazine tarafın
dan ihya edenlerin veya kanuni ve akdî haleflerinin zilyedliklcri ihlâl olunannyacak ve gayrimen
kul, bunların elinden alınamıyacaktır. Bu hususun temini için keyfiyet tapu kütüğünün şerhler ha
nesinde gösterilecektir. 

Maddenin son fıkrası, 33 ncü maddedeki şartların tahakkuku halinde, zilyedi erin bu nevi gayri
menkul üzerinde de iktisaplarını 'muteber sayan kazai içtihatlara uygun olarak tedvin edilmiştir. 

Madde 38. — »Bu miadcle mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (F) fıkrasının 1 nci bendinden 
aynen alınmıştır. Lâyihanın 5 nci bölümünde hakikî ve hükmî şahıslar adına gayrimenkulun tes
bit ve tescil şartları belirtilmiştir. Bunların haricinde kalan ve tescile tabi olan gayrimenkuller sa-
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hipsiz adiyle Hazine adına tosbit ve tescil olunacaktır. Diğer bir ifade ile hakikî veya hükmî şa
hıslar lehine iktisap şartları tahakkuk etmediği takdirde gayrimenkul Hazineye ait olacaktır. 

Madde 39. — Bu madde mer'i kanunun 17 nci maddesi yerine kaim olmak üzere yeniden ter
tiplenmiştir. Mer'i kanunda rehinli ve hacizli gayrimenkullerin zilyed lehine tescili sırasında rehin 
ve hacizden mütevellit hakların mahfuz tutulmasını zilyedin muvafakatine bağlamış zilyed o şekil
de tescile muvafakat etmediği takdirde tesbitin tapu kaydı veçhile ve bütün takyidatiylc kayden 
malik görünen adına tesbitini emretmiştir. Bir defa gayrimenkul takyitleri rehine ve alacaktan iba
ret değildir. Bu sebeple lâhiyada takyitleri içine alacak şekilde ibareler kullanılmıştır. Diğer 
taraftan zilyedi erin tesbit sırasında daima hazır bulunmaları mümkün olmadığı göz önünde tutu
larak muvafakat edip etmediklerine bakılmaksızın zilyed adına tesbit ve tescilin yapılması ve fakat 
takyitlerin yeni sicille aynen geçirilmesi usulü ihdas edilmiştir. Zilyed bu takyitlerle teslhite razı de
ğilse tapulama sırasında bunu açıkça belirtir tutanağın itirazsız kesinleşmesi takdirinde tapu idare
sine müracaat ederek zilyedlikten mütevellit haklarından vazgeçtiğini ve kaydın tapu maliki adına 
takyidleri ile birlikte tesisini istiyebilir. Bu madde Ibu bölümde zilyed lehine tesbit ve tescile mü
sait şartların tahakkuku halinde tatbik edilecek ve fakat gayrimenkulun tapu kaydında belirtilen 
vo üçüncü şahıslar lehine mevcut takyitler ve sair haklar yeni sicille aynen geçirilecektir. 

Madde 40. — Bu maddenin muadili mer'i kanunda yoktur. Tatbikatta görülen lüzum üzerine 
yeniden sevk edilmiştir. 

Tapulama tesbiti tutanağın tanzimi tarihinde mevcut fiilî ve hukukî durumu tâyine matuf 
bit* faaliyettir. Gayrimenkul arz ile mııhtcsattan, 'müteşekkil olabil i t'. Muvakkat olmıyan muhtesat 
ise Medeni Kanunumuza göre arzın mütemmim cüzüdür, bu gibi nıuktosatı arzın maliklerinden 
başkası vücuda getirmiş olabilir. Bu muhtesat Medeni Kanundan sonra olabileceği gibi evvel de 
olabilir. . " ' " w%, 

Bilindiği gibi ahkâmı sabıkamız gayrimenkul mallarda zeminin bir şahsa ve muhtesatınııı baş
ka birisine aidiyetini kabul etmiş ve böylece ayrı ayrı tapu kayıtları tesis olunmuştur. Nitekim, 
Medeni Kanunun sureti meriyet ve şekli tatbiki hakkındaki Kanunun 39 neu maddesinde bu hu
sus işaret edilmektedir. Binaenaleyh, Kanunu Medeniden önce, mülga Arazi Kanununun meriyette 
bulunduğu zaman zarfında, zemin sahibinden başkası tarafından meydana getirilmiş olan muh
desat m Tatbikat Kanununun mezkûr 39 ncu maddesi veçhile tescil edilmeyip sadece tesbit olun
ması gerekmektedir. Medeni Kanunun meriyetinden sonra muhdesatı vücuda getiren ile arz sahibi 
arasındaki münasebetin ise, Medeni Kanunun 648, 649, 651, 055 nci maddeleri uyarınca tasfiye edil
mesi iktiza etmektedir. Bu tasfiyeyi yapmaya tapulama teknisyeni ve yardımcısı salahiyetli de
ğildir. Bu itibarla, tapulama sırasında arzın maliki belirtilmekle beraber, muhdesat başkası tara
fından vücuda getirilmiş ise, muhdesatın cinsi ihdas tarihi ve vücuda getirmenin kim olduğu tesbit 
edilerek tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde açıkça gösterecektir. Esasen tatbikatta da o 
yolda hareket 'edilmektedir. Muhdesattan maksat muvakkat olmıyan bina ve ağaç gibi şeylerdir. 
Muvakkat mahiyette olmak üzere yapılan kulübe ve baraka gibi hafif binalar bu maddenin tatbi
kinde muhdesat sayılmıyacaktır. 

Madde 41. — MüDMiyelt hakkının tesbitindeki esasları belirten bu bölümde, Medeni Kanunun 
hükümleri dairesinde gayrimenkul sayılan bütün mallara şâmil tesbit ve tescil işlemlerini hüküm 
altına almaya imkân mevcut değildir. Bu bölümde istisnai hükümler kabul edilerek ekseriyetle 
tosbit ve tescil mevzuu olan gayrimenkullere ait hükümler sevk edilmiştir. Şu halde bu bölümde 
hilâfına hüküm bulunmadığı takdirde Türk Kar unu Medenisi ile diğer kanunların hükümleri tat
bik olunacaktır. Bu ciheti belirtmek maksadiyle bu madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 42. — Bu mialdide tapu ve vergi kıaıydı ve sair belgeler gibi hakkı ispata yarıyan vesika
ların şümulünü tâyin ve kanundaki mühim bir boşluğu doldurmak maksadiyle yeniden kaleme 
alınmıştır. Medeni Kanunun 645 nci maddesi uyarınca gayrimenkulun hududu plân ve arz üzerine 
konulan işaretlerle tâyin olunur. Plândaki hudut ile arz üzerindeki hudut birbirini tutmazsa asıl 
olan plândaki huduttur. Tapulama Kanununun 30 ncu maddesi plân ve resmî mesahaya istinadet-
miyen gayrimenkul mallarda eskiden beri malûm ve muayyen olan hududa itibar olunur, demek-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 474 e Ek ) 



— 24 — 
tedir. Tesbite esas olan kayıt ve belgeler sabit ve tovsie gayriınüsait hududu ihtiva ediyorsa o ka
yıt ve belgelerde gösterilen hudut nazara alınarak belgelerin muhtevası belirtilir. Sahipli arazi isti
kameti değişmemiş olan yol, mecrası değişmemiş olan dero gibi yerler sabit hadlerd endir. Yollar 
ve dereler istikamet ve mecrasını değiştirmiş ise kayıt ve belgelerin tanzim edildiği tarihteki isti
kamet ve mecraların tahkik olunarak kayıt ve belge muhtevası tesbit olunur. Sabit ve tevsie gayri
ınüsait bir hududun alâkalılar arasında ihtilaflı bulunması gayrisabit ve tevsie müsait sayılmasını 
icabettirmez. 

Kayıt ve belgelerin tanzim edildiği tarihteki durumu usulen tahkik olunarak tebeyyün edecek 
şekle göre hudut belirtilir. Kayıt ve belgeler gayrisabit ve tevsie müsait hududu ihtiva ediyorsa 
muhtevasını tâyinde komşu gayrimenkullere tecavüz teşkil etmemek şartiyle, kayıt ve belgelerde ya
zılı miktarın fazlası hakkında 33 ncü maddenin tatbiki cihetine gidilerek miktar fazlası üzerinde 
de zilyedliğe dyanan hakların himayesi düşünü'nüştür. Miktar belirtilmemiş ise öteden beri ta
sarruf şekli nazara alınır. Hali, mer'a, orman, dağ, tepe, şafak ve ufuk gibi hadlerin gayrisabit 
ve tevsıie müsait olması asıldır. 

Diğer taraftan mübadil veya firarı ve mütegayyip eşhas arazisi ile hudutlaşan gayrimenkul-
ler için hudutta ismi geçen şahıstan, tapu kayıtlarına müsteniden âhara tedavül vukubulduğu tes
bit olunamıyan ahvalde dahi bu nevi hudutları d,, gayrisabit addetmek lâzımgeleceği şüphesizdir. 
Kayıt ve belgeleri hadleri sabit veya gayrisabit olsun eğer belge ve kayıtlar bir haritaya istinadet-
tirilmiş ise, haritanın bendesi durumuna ve mik arına itibar olunur. Haritanın çiziliş bakımından 
taallûk ettiği yeri belirtecek durumda olmaması, yani mahalline tatbik kabiliyeti bulunmaması tak
dirinde maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

2510 sayılı Kanunda olduğu gibi, Hizanece ve temlik edilen gayrimenkul]erin miktarına itibar 
edileceği hakkında temlike mesnet teşkil eden kanunda bir hüküm mevcut ise, her halde temlik ka
rarında gösterilen miktara itibar edilmek lâzımgelir. Hazinece vâki temlike müstenit kayıt ve bel
gelerde miktara itibar edileceğine dair meşruhat mevcut ise, mahsus kanunlarında o yolda bir kay
dın bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kayıt ve belgelerdeki miktar nazara alınmak iktiza eder. 
Maddenin son fıkrası bu hükmü belirtmek maksıdiyle sevk edilmiştir. 

Madde 43. — Bu madde 42 ııci maldde ile mutenadır olımaik üzere yenliden 'kaleme alınmıştır. 
42 nci maddede gaıymilsalbit ve teıvisie mlülsaüt hududu ihtiva eden kayıt ve belgelerin muhtevasını 
(tâyinde miktar fazlası fhalldkmlda 38 nefü maddenin tatlbiık. edileceği, kaıyılt ve 'belgeler müM had
leri iih'tiiiva cltıse dialhi huısulsi 'kanunillaranda veya belgeletinde miMarma itibar edileceği şeklinde 
bir Ikaıyııt ve ıneışruihat bulunması 'halinde de o yolda işlem yapılacağı (belirtilmiştir. Bu gilbi 
halicinde miktar fazlaisımm ne şelkilMe tefrik:, tesbit ve tescil olunacağı taltibilkaltta cısıaıslı tereddüt 
ve ilhtiiâfları muıcilbolıııuışltur. Bu mıaldde o yıolldaki tenedld'ütleıti izale ve illıltilâfları bertaraf etim ek 
mia'klsaldiiyle k'ayılt ve 'belgelerden faydalanan kimse lelhıkıe scıvik olunmuştur. Şöyle k i ; kayıt ve 
belgeler gaıyrilsîalh'ilh ve tövsie mıülsalit hududu üKtiva ediyor ve öldü neftiıecls-iınd'e eılkaıı fiaızialık için 
33 mm maddenin taitlbiilkı müm'kün gönülmüytoırlsa fazla miktar tevsie müsait huduttan tefrik edi
lecek, geri kalan kısım o kayıt ve belgenin muhtevası olarak kabul olunacaktır. 

Fennî metotlara göre, tecvizi hata hududu dâhilinde bulunan fazlalıklar nazarı itibara almmı-
yaca'ktır. Miktar fazlasını gayrisabit hadden ifrazına gidildiği- takdirde geri kalan kısmın her hal
de sabit hadlerle irtibatı kesilmemek icabeder. Kayıt ve belge, sabit ve tevsie gayriınüsait hududu 
ihtiva ettiği halde bunlarda yazılı miktara itibar olunması t 1 âz imgeliyorsa bu takdirde, kayıt ve 
belgeye istinaden kimsenin göstereceği taraftan miktar fazlası tefrik edilecektir. O kimse tesbit sı
rasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan imtina ederse menfaatine en uygun şe
kilde tefrik yapılır. Tapulama sırasında yapılacak bu tefrikin o kimsenin menfaatine uygun olma
dığı itiraz vukuunda tapulama komisyonunca tetkik ve tesbit olunur. 

(Bu maddeye göre ifraz edilecek miktar fazlası arazi, Devlete aidolacağından Hazine namına tes
bit edilecektir. Ancak, lâyihanın 43 ncü maddesinin ikinci fıkrasında mevzuubahsolan gayrisabit 
ve tevsie müsait hududu ihtiva eden gayrimenkullerden ayrılacak miktar fazlalıkları Devletin hü
küm ve tasarrufu altındaki ham topraktan mâdut ise veya taşlık, pırnallık ve delicelikten emek ve 
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masraf ihtij^arı ile imar edilmek suretiyle meydana getirilmiş bulunuyorsa, diğer bir ifade ile; gay-
risabit hudut, mübadil ve mugayyip şahıslardan Hazineye müntekil yerlerle hudutlaşmaktan ileri 
gelmiyor ve fazlalık bundan neşet etmiyorsa, gayrimenkul sahibinin çıkacak miktar fazlası hakkın
da lâyihanın 37 nci maddesiyle vaz'olunan imar ve ihya hakkından müstefidolması lâzımgeleceği, 
hak ve nasafet prensiplerine uygun görülmüş ve maddenin son fıkrası bu maksatla tertibolım-
muştur. 

Madde 44. — Bu madde tatlbi/katta ve dolktd \de ihtilaflı bulunan bir hususun halli maksadiy-
le yeniden tanzim ve sevk edilmiş bulunmaktadır. Evvelce bir bütün halinde tasarruf edilen bir 
gayrimenkulun bir kısmı hakkında zilyed lehine 'esbit ve tescil hükümlerinin tatbik edilmesi lâ-
zımgeldiği takdirde gayrimenkulun evvelce bir bütün halinde tasarruf edilmiş olması, zilyedin bu 
haklardan istifade edip etmiyeceği tatbikat ve dj ıtrinde münakaşa mevzuu olmaktadır. Meselâ; ta
puda 500 dönüm olarak mukayyet gayrimenkuldan 25 dönüm miktarı, bir şahıs elinde bulunur da 
bu şahıs zilyedlikle iktisap hükümlerinden istifade edecek durumda olursa o gayrimenkulden 25 dö
nümlük kısmının zilyed adına tesbit ve tescili yoluna gidecek midir? Lâyiha bu ciheti müspet şe
kilde halletmiştir. Filhakika o kısmın zilyed adını tesbit ve tesciline mâni olunabilecek içtimai, ik
tisadi veya hukukî mâkul bir sebep ileriye sürülemez. Aksi halin kabulü gayrimenkul tasarruflarm-
daki istikrara ve hususiyle bu kanunla güdülen tasfiye gayesine engel olur. Bu itibarla, tapuda 
kayıtlı olsun veya olmasın evvelce bir kıta gayriıvmkul halinde tasarruf edilegelen gayrimenkulden 
bir kısmı hakkında zilyed lehine işbu 5 nci bölüme1 o yazılı hükümlerin tatbiki lâzımgeldiği takdir
de o kısım zilyed adına tesbit ve tescil olunur. A*ıcak bu hükmün tatbiki için o kısmın ifrazı kabil 
bir halde bulunması icabeder. Gayrimenkulun ik'isadi gayesi bakımından gayrikabil ifraz bir kıs
mı hakkında bu hüküm tatbik olunamaz. Aynı mucip sebeplere binaen gayrimenkulun şayi hissesi 
hakkında dahi zilyed lehine sevk edilen hükümlerin tatbik edileceği lâyihada kabul olunmuştur. Esa
sen 1515 sayılı Kanunun gayrimenkulun bir kısmı veya şayi hissesi hakkında tatbikinde şimdiye 
kadar tereddüdedilmemiş ve tatbikat o şekilde cereyan eylemiş ve bunda içtimai ve hukukî bir mah
zur görülmemiştir. 

Bu maddede bahis konusu edilen hisse, müşteıvk mülkiyet şeklinde bulunan hisse olup bu hü
kümlerin iştirak halinde bulunan şeriklerden b i r i n ait haklara tatbik edilmesi mümkün değildir. 

Madde 45. — Bu maidldc Medeni Kamınım 909 ncu ınıaid'dielsiııe -mütenazır .olmak üzere yeniden 
Ikaıleme allın mıhtır. îşbu (bölıümıde ziDydd Miline tanınan haklardan. zilyedin kanuni ve alkdî halef
leri istifade edebilecektir. Birbirlerine halef olan zilyedler arasında akdî veya kanuni bir irtibat 
mevcut, ise, halef ve seleflerin zilyedlik müddet1 "ri eklenerek hesabı bulunacaktır. 

Madde 46. — Mer'i Ikanuında böyle Ibir mıaldde mevcut değildir. Tatbikatta görülen zarurete bi
naen bir boşluğu doldurmak maksadiyle yeniden tertiplenmiştir. 

Bâzı birliklerin genel sınırları içerisinde kalan gayrimenkullerin mücavir birlikler arasındaki 
sınırlarının lâyikiyle tesbit edilememesi yüzünden bitişik birlikler hudutları içinde mütalâa edile
rek kadastro veya tapulamaya tabi tutulmuş olduğu tatbikatta görülmektedir. 

Diğer taraftan, lâyihanın 78 nci maddesine konulan hükme tevfikan sırası gelmiyen birliklerde
ki çiftliklerin tercihen ve peşinen tapulanmasmııı yapılması icabedecektir. Bu ihtimaller karşı
sında, tapulaması ele alman birlikte bu durumda tapulanmış yerler hakkında nasıl muamele ya
pılması lâzımgeleceği maddenin 1 nci fıkrasında açıklanmıştır. Şöyle ki ; bu yerler yeniden tapu-
lanraıyaeaktır. Birliğin geri kalan arazisinin tapulanması bitirilip tapu kütükleri tanzim edilirken 
parsel numarası kaçta kalmışsa bu numara teselsül ettirilmek suretiyle mücavir birlikte tapula-
han gayrimenkuller, o birliğin tapu kütüğünden asıl birliğin tapu kütüğüne aynen ve naklen 
kaydedilecektir. Bu nakil sebebiyle eski tapu kütüğü sayfaları Tapu Sicil Nizamnamesindeki usu
le tevfikan kapatılacaktır. 

Hâdise, her iki birliği ilgilendiren paftalar üzerinde de tesir icra edeceğinden, paftaların ilgili 
kısımları buna göre ıslah olunacaktır. 
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Eğer evvelce tapulanan arazi, lâyihanın 78 nei maddesi mevzuuna giriyorsa bu takdirde yapı
lacak iş, o çiftliği teşkil eden parselleri birliğin heyeti umumiycsine nazaran yeniden numarala
yıp aidolduğu sayfaların şırasına göre geçirmekten ve eski kütük sayfalarını kapatmaktan ibaret 
olacaktır. 

Bu mevzuda tatbikat sırasında karşılaşılan bir hâdise de; bir birlik sınırları içerisinde kalaıi 
arazinin bir kısmının bitişik birliklerin sınırı dâhilinde evvelce kadastrosu veya tapulanması ik
mal edilmiş iken bu cihet fark edilmiyerek aynı ara/inin asıl sınırı içinde kaldığı birlikte, ikinci 
bir defa daha tapulama muamelesi görmüş olması halidir. Bu takdirde yapılacak muamele, madde
nin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere muahhar tapulamayı, ister derdest ve isterse ikmal ve in-
tacedilmiş olsun, bütün, hukukî ve fiilî neticeleri ile birlikte hükümsüz saymaktır. 

Bu ikinci tapulama ortadan kaldırılınca ilk defa yapılmış olan tapulama ile ihracolımaeağı ta
biîdir. Ancak ilk tpaulama ile tesis olunan kayıtların hududu umumiyesi içinde bulunduğu birliğe 
ait tapu kütüklerine nakilleri, eski kayıtların kapatılması ve paftalar üzerinde de iktiza eden 
tahsisatın yapılması gerekecektir ki, yukarda birinci şıkta izah olunduğu üzere muamele görecek
tir. 

Orman Kanununa tabi Devlet ormanları ile diğer âmme hükmi şahıslarına veya hakiki şahısla
ra ait ormanların, Orman Kanunu hükümlerine tevfikan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül 
eden komisyonları marifetiyle yaptırılan tahditleri kesinleşerek tapuca tescilleri icra edilmiş bulu
nuyorsa, tesis edilen tapu kayıtları taallûk ettiği birliğe ait tapu kütüğüne aynen nakledilecektir. 
Maddenin son fıkrası bu lüzumu ifade etmektedir. Zira lâyihanın 2 nei maddesinde bu nevi or
manlar Tapulama Kanununun tatbik sahası dışında bırakılmıştır, Binaenaleyh, yapılacak işin bun
dan. ibaret olması lâzımgcleeeği aşikârdır. 

ALTTNOI BÖLÜM' 

Bu bölüm tapulama sırasında tahaddüs edecek ihtilâfların tpaulama mahkemelerinde ne su
retle, hangi şekil ve şartlarla halledileceğine dair usııli hükümleri ihtiva etmektedir. 

Mer'i kanunun 4 ncü bölümünde muhakeme usulüne ve vazifeye mütaallik hükümler sevk 
edilmiş ise de; bunlar kifayetsiz görülmüştür. Bu sebeple bu bölümdeki maddeler yeniden kaleme 
alınmış, maddelerin şevkinde tereddüde meydan bırakılmamasına ve mahkemelerde süratin temi
nine çalışılmıştır. 

Madde 47. — Bu madde mevzuu itibariyle tapulama mahkemelerinin vazifesini belirtmekte 
olup mer'i kanunun 34 ncü maddesi yerine kaim olmaktadır. Mevzu itibariyle bu maddelerde hal
ledilecek ihtilâflar açıkça belirtilmiştir. Tapulamadan gaye tutanakların tanzimi tarihindeki hu
kukî durumu belirtmek olduğuna göre o tarihten sonra doğan haklara mütaallik ihtilâflar bu 
mahkemelerin vazifesi haricinde bırakıldığı gibi mahkemeden ihdas edici mahiyette hüküm istih
saline matuf ihtilâflar dahi tutanağın tanzim edildiği tarihteki hukukî durumla alâkalı olmadığı 
için vazife haricine bırakılmıştır, ihtiyati tedbir ile alâkalı tereddütleri izale maksadiyle madde
ye yeni fıkralar eklenmiştir. 

Madde 48. — Bu madde hâdiselerin hususiyeti itibariyle tapulama mahkemesinin vazifesini 
belirtmektedir. Mer'i kanunun 35 nei maddesinde bu mahkemenin vazifesinin başlangıcı, birlikte 
tapulama işlerinin başladığı tarih olarak tarif olunmuştur. Birlikte tapulama işlerinin başlaması 
ile bütün gayrimenkullerin tapulaması sırasında ekseriya, seneleri aşan bir zaman geçmektedir. Ta
pulama mahkemesinin vazifesi başlayınca mahallî mahkemelerin vazifesi sona ever. Mahallî mah
kemesinde görülmekte olan dâva mevzuu gayrimenkula ait tapulamanın başladıktan birkaç sene 
sonra yapılması halinde dosyayı devralan tapulama mahkemesi bu müddet içinde hareketsiz kala
cak ve dâva yürüyenıiyecektir. 

Bu sebeple lâyihada tapulama mahkemesinin vazifesi, her birlikte ilk parsele ait tapulama tu
tanağının tanzim edildiği tarihten itibaren başlaması esası kabul edilmiştir. Mahallî mahkemele-
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rinde görülmekte olan dâva mevzuu gayrimenkul hakkında henüz o birlikte ilk parselin tapulama 
tutanağı tanzim edilmemiş ise mahallî mahkemesi o dâvanın rüyetine devam edecektir. 

Tapulamasına başlanan birliklerde lâyihanın 50 nei maddesi uyarınca mahallî mahkemesindeki 
dâva dosyaları tapulama hâkimine devredilecektir. Bu sebeple lâyiha mahallî mahkemelerin va
zifesi nihayet bulduğu anda Tapulama Mankeni esinin dâvaya hemen elkoyarak tahkikata devam 
etmesi imkânını sağlamış bulunmaktadır. Bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler, ihtilâf ve dâ
vaların ne şekilde tapulama mahkemesine aksedeceğini belirtmek maksadiyle tanzim olunmuştur 
(a) bendinde mahallî mahkemelerde görülmekte olup vazifesinin sona ermesi üzerine lâyihanın 
50 nei maddesine tevfikan tapulama mahkemesine devredilen dâva dosyalarına ait ihtilâfları; 
(b) bendinde itiraz müddeti içinde açılacak veya tapulama komisyonları karar ile aleyhine ikame 
olunacak dâvalarla askı ilânından itibaren üç ay içinde tapulama komisyonunda intacedilmeyip 
mahkemeye tevdi olunacak itirazlı tutanaklara ait itirazları; (c) bendinde ise tapulama mahke
melerinde görülmekte olan dâvalara müdahale mahiyetinde olmak üzere vukubulacak sair talep
leri tetkik ve halledeceği kabul olunmuştur. Maddenin (b) ve (c) bendi mer'i kanunun 32 nei 
maddesi yerine kaim olmaktadır. Maddenin son fıkrası tapulama işlerinde 3533 sayılı Tahkim 
Kanunu hükümlerinin cereyan etmiyeceğini belirtmektedir. Filhakika bahsi geçen kanunda ya
zılı daire ve müesseseler arasındaki ihtilafın tahkim yolu ile halli sürat ve işlerin masrafsız biti
rilmesi bakımından lüzumlu görülmüştür. Tapulama mahkemelerinde dahi dâvalar masrafsız ve 
süratle görüldüğü için tapulamaya tabi gayrimenkuller hakkında 3533 sayılı Kanunun tatbik se
bebi kalmamıştır. 

Madde 49. — Bu madde tapulama mahkemesinin mahal -itibariyle salâhiyetini belirtmektedir. 
Mahkemeler bölge itibariyle kaza salâhiyetim haizdir. Aynı bölgede mütaaddit tapulama mahke
meleri kurulması halinde iş bölümü Adalet Bakanlığınca tesbit olunur. Lâyihada bu mahkemele
rin mahal itibariyle salâhiyetleri, bulundukları bölgeye dâhil birliklerin genel krokisi hududu ile 
tahdidedilmistir. Birlik genel sınır krokisi bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere ve iş prog
ramı mahiyetinde olarak tanzim edilir. Teknik zaruretler dolayısiyle veya hataen mülki teşkilât 
bakımından diğer bir kaza hududu dâhilinde gayrimenkul, birlik genel krokisi içine alınmış ise o 
gayrimenkule taallk eden ihtilâflar o birliğin bağlı bulunduğu bölgede vazife gören hâkim ta
rafından halledilecektir. Birlik, orada tapulamaya başladığı tarihte tapulama mahkemesinin bu
lunduğu bölgeye bağlı iken tapulamaya başladıktan sonra idari teşkilât bakımından başka bir 
bölgeye bağlandığı takdirde o birliğe dâhil gayrimenkullere muta ali ik ihtilâfı, evvelce bağlı bu
lunduğu bölge hâkimi halleder. Tasarı, bu hükmü sevk etmekle dosyaların mahkemeden mahkeme
ye devrine mâni olmak istemiştir. 

Madde 50. — Bu madde 48 nei maddedeki esaslara mütenazır olmak üzere mer'i kanunun 35 
nei maddesinden tadilen alınmıştır. Mer'i kanun birlikte tapulama işlerinin başladığı tarihte ma
hallî mahkemelerindeki dosyaların tapulama hâkimine devredileceğini kabul etmiştir. Tapulama
ya. başlama anını açıkça tâyin etmek lüzumlu görülmüştür. Zira o tarih tapulama mahkemesinin 
vazifesinin mebdeini ve bilmukabele mahallî mahkemenin vazifesinin müntehasım gösterecektir. 
Bu itibarla lâyihada devir zamanı, bir birliğin ilk parseline ait tapulama tutanağının tanzimi tarihi 
olarak kabul olunmuştur. Bu maddenin tatbikinde mahallî mahkemelerinde henüz açılmış, tah
rirî tebligat safhasında bulunan dâva dosyalariyle duruşmaları yapılmakta olan dâva dosyaları 
ve hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmemiş olan dosyalar dâhildir. Mevzu itibariyle tapu
lama mahkemesinin vazifesi dışında kalan 47 nei maddenin son fıkrasındaki ihtilâflara mütallik 
dosyalar tapulama mahkemesine devredilmeyecektir. Maddedeki «görülmekte olup» ibaresi Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu bakımından müracaata bırakılmış dâvalara mütaallik dosyaların 
tapulama mahkemesine devrolunmıyacağmı belirtmektedir. Bu gibi dâvalar alâkalılar tarafından 
yenilendiği takdirde, dosya tapulama mahkemesine gönderilecektir. 
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Madde 51. — Bu madde mer'i kanunun 36 nei maddesinden ufak bir değişiklik yapılmak su

retiyle yeniden kaleme alınmıştır. Bu değişiklik: Mer'i kanunda müphem görülen (tapulamanın bit
mesinden) ibaresinin tavzihinden ibarettir. Bir bölgede tapulama işlerinin ikmal edilerek tapu kü
tükleri ile müstenidatmm tapu idarelerine devrinden altı ay sonra tapulama mahkemesinde henüz: 
hükme bağlanmamış dosyalar hakkında yapılacak muameleye mütaallik bulunmuştur. 

Madde 52. — Bu madde mer'i kanunun 15 nei maddesinin 2 nei fıkrası yerine kaim olmak üze
re tereddütleri izale maksadiyle tafsilen kaleme alınmıştır. 

Tapulama Kanununun tatbikatından doğacak her türlü ihtilâflarda tapulama mahkemelerin
ce 5 nei bölümde yazılı hukukî esasların tatbik edilmesi lâzımdır'. İhtilâf tapulama mahkemesine 
hangi yoldan aksederse etsin bu mahkemelerde aynı esaslar göz önünde tutularak halledilecektir. 

Lâyihanın 51 nei maddesi uyarınca tapulama mahkemesinin vazifesi nihayet bulduğu halde elinde 
henüz hükme bağlanmamış işler mevcut ise bu işler kıymetine bakılmaksızın mahallî asliye mah
kemelerine devir edileceğinden mahallî asliye mahkmeleri yine 5 nei bölümde yazılı esaslai'in göz 
önünde tutarak ihtilâfı çözecektir. 

Bir bölgede tapulama işleri ikmal edilerek tapulama mahkemesinin 51 nei maddede beyan edi
len müddete mütaallik yetkisi hitam bulduktan sonra tapulamanın yanlış yapıldığı idiasiyle le
hine tesbit ve tescil yapılan aleyhine dâva açıldığı takdirde bu dâvaya kıymet itibariyle vazifeli 
mahallî sulh veya asliye mahkemesi yine 5 nei bölümde yazılı esasları tatbik edecektir. Tapulama 
tesbitleri ile ilgili olmıyan yani tapulamadan sonra, tahaddüs eden sebepler dolayısiyle açılacak dâ
valara bu maddenin şümulü yoktur. O dâvalar umumi hükümler dairesinde halledilecektir. 

Madde 53. — Bu madde mer'i kanunun 15 nei maddesinin son cümlesine tekabül etmek üzere 
yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin 1 nei fıkrası uyarınca beşinci bölümde yazılı esasların tatbikin
de her türlü delil ve beyyineye istinadedilcbibeektir. Bu hususta delil takyidi yoktur. Yalnız 
33 ncü maddenin üçüncü fıkrasındaki delil takyidine mütallik hususi hükümleri mahfuz tutulmuş
tur. Maddenin ikinci fıkrası yeni hüküm olarak sevk edilmiştir. Tapulama işleri başlıyan bölgede 
tapu fen memuru veya kadastro veyahut tapulama fen elemanları mevcuttur. Mahkemede tecrübe
siz kimselere yaptırılan mesaha ve haritaya müstenit hükümlerin infazında müşkülât çıkmakta ve 
yanlışlıklara yol açılmaktadır. Bu sebeple mahkemeye akseden bir ihtilâfın halli için yeniden 
ölçme yapılmak lâzımgeldiği veyahut hüküm tapulama haritasında değişiklik .yapılmasını icabet-
tirdiği takdirde ölçme işi ve yeni harita mahkemece» tapu fen memuruna veya kadastro veyahut ta
pulama fen elemanına yaptırılacaktır. Lâyiha bu bapta hâkimin takdir salâhiyetini takyidettiği gi
bi tapu fen memuruna veya kadastro veyahut tapulama fen elemanlarına o yolda -vazife tahmil et
miştir. 

Madde 54. — Bu madde yeniden kaleme alınmıştır. Tapulama, hak sahiplerinin doğru olarak 
tâyini gayesini istihdaf eder. Hâkimin vazifesi ihtilâl' halinde bulunan tarafların ileri sürdükleri 
iddia ve müdafaaları tetkik ile nihayet bulmuş olmaz. Hâkim ittihaz edeceği karar ile yeni bir si
cil ihdas edecektir. Bu sicilin doğru olarak ihdas edilmiş olması lâzımdır. Dâvada taraf olanların 
dâvayı iyi takibetmemeleri veya üçüncü şahıs zararına olarak aralarında uyuşmaları takdirinde 
üçüncü şahsa ait bir gayrimenkul hakkında sicil tesisi neticesi doğabilir. Bu sebeple lâyiha, hâ
kimi tarafların iddia ve müdafaaları ile bağlı tutmamıştır. Tarafların delillerini topladıktan sonra 
re'sen tahkikatı genişletmek ve lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplamak salâhiyeti hâkime tanın
mıştır. Hâkim delilleri serbestçe takdir edecek tahkikattan elde edeceği kanaate göre bir karar ve
recektir. Dâva mevzuu gayrimenkulun kimin adına tescil edileceği kararda belirtilmek lâzımdır. 

Meselâ tesbit A. adına yapılmıştır. B. tarafından itiraz edilmişti]'. Yapılan tahkikat neticesin
de o gayrimenkulun A. ya, ve B. ye aidolmayrp sahipsiz bir yer bulunduğu anlaşılmıştır. Bu 
takdirde hâkim o gayrimenkulun Hazine adına tesciline karar vermekle mükellefti]'. Diğer başka 
bir misal; yapılan tahkikat neticesinde gayrimenkulun davacı B. ye murisinden intikal ettiği kendi
sinden başka hak sahibi mirasçılar bulunduğu anlaşılmıştır'. Bu takdirde gayrimenkulun bütün 
mirasçılar adına tesciline karar verilecektir. Bu hüküm lâyihanın 22 nei maddesi ile mütenazır 
bulunmaktadır. Nasıl ki, teknisyen ve yardımcısı hak sahibini re'sen aramakla mükellef ise, ihti-
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lâflı işlerde bu vazife, hâkime terettübeder. Lâyihada meri kanundan farklı olarak mirasçıları tâ
yin olunmıyan ölü kayıt sahibi adına sicil ihdası usulü kabul olunmuştur. Bu esas ile ilgili olarak 
mahkemece nizalı gayrimenkulun ölü bir şahsa aidolduğu sabit görülürse ölü olduğu yazılmak su
retiyle o şahıs adına tescil kararı verilebilecektir. Mirasçıların belirtilmesini alâkalılar talebettikleri 
takdirde hâkim mirasçıların adlarını ve hisse miktarını tahkik edecek onlar adına tescil karan vere
cektir. 

Madde 55. — Bu madde 54 ncü maddedeki hükmün bir neticesi olarak yeniden tanzim olun
muştur. Umumi hükümlere göre mahkeme kararları dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde mulv-
kem kaziye teşkil ederler, ve esasen kararlar taraf olanlara izafeten ittihaz olunur. Tapulama Mah
kemesi ise 54 ncü madde uyarınca dâvada taraf olmıyan lehine dahi karar verebilecektir. Dâva
da taraf olmadığı halde lehine karar verilen kimse bu madde' uyarınca o karardan taraflar aleyhi
ne istifade edilecektir. Dâvanın tarafları, lehine karar verilen üçüncü şahıs aleyhine yeniden dâva 
açamıyacaklardır. Muhkem kaziyenin akdî veya kanuni, haleflere tesir derecesi müddeabihte ve dâ
va sebebinde ittihat gibi şartlar umumi hükümler dairesinde nazara alınacaktır. 

Madde 56. — Bu madde tapulama ile ilgili kiliseler hakkında vekil tâyininde kolaylık sağlamak 
nıaksadiyle yeniden tanzim edilmiştir. Tapulama m ılıkemesi kısmen köylerde faaliyette buluna-
çaktır. Bölge merkezinde avukat veya dâvavekili tedariki müşküldür. Bölge merkezinde üçten ziya
de avukat veya dâvavekili bulunmadığı takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi bu sıfatı haiz olmıyan kimselerden vekil tâyinini mümkün kılmaktadır. Bölge merkezinde 
üçten ziyade avukat veya dâvavekili bulunduğu takdirde bu sıfatı haiz bir kimsenin dâvaya vekil tâyin 
edilmesi umumi hükümler iktizasındandır. Fakat tapulamaya mevzu olan gayrimenkulun kıymeti 
avukat veya dâvavekili masraflarına mütehammil olmıyabilir. Alâkalı şahıs birlik merkezinde bulun-
mıyabilir. Veyahut işini bizzat takibetmekten âckolabilir. Veyahut işini avukat veya dâvavekili ile 
takibetmeyc malî imkânları müsaade vermez. Halbuki tapulama işleri süratle nihayete erdirilecektir.. 
Ve müddetlere tabidir. Bu işlerin behemehal avukat veya dâvavekili ile takip ve intacına zorlandığı 
takdirde iş sahibi hakkını kulanmıyacak veya müdafaa edemiyecek duruma düşecektir. Bu sebep
le, lâyihada tahdiden belirtilen yakın hısımların vekil sıfatiyle tapulamanın idari ve adlî safhaların
da bulunmaları kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Bu madde vekâletlerin şekli bakımından yeni hükmü ihtiva etmektedir. Tapula
ma işlerinin süratle yürüdüğü ve müddetlere tabi olduğu hakların kullanılmasında gecikmenin za
rarları mucibolacağı göz önünde tutularak maddenin birinci fıkrasında köy ihtiyar heyeti veya sulh 
hâkimi veya tapulama hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletnamelerin tapulama işlerinde mu
teber olacağı kabul edilmiştir. Noterden tasdikli vekâletnamelerin dahi muteber olması tabiîdir. 

Maddenin ikinci fıkrası vekâlet ücretine mütaallik istisnai hükmü ihtiva etmektedir. Avukatlık 
ücreti hakkında tapulama işlerinin hususiyetini nazara alarak istisnai bir hüküm sevk edilmiştir. Bu 
mahkemelere işlerin intikal şekli ve sebebi, bu mahkemelerde, takibedilen usul diğer dâvalardan 
farklı bulunmaktadır. Dâvâlı adına onun haber ve malûmatı ve arzusu haricinde yanlış tesbit ya
pılmış 'olalbîılÜr. Hakîkî ha'k sathübi ile husumet rjlmkiine düşer. Bu taikdinde ücret tarifeısinıde'ki 
esaslar dairesinde velcâleit ücreti ile mesul tutuhıası nasafet kaideleri ile telif olunamaz. Tapula
ma faaliyetinin kesafeti karşısında taallûk ettiği gaynmenkııle mütaallik parselde yamlarak bir 
kimse başkasına ait tesbite itiraz etmiş olabilir. B) -nun da nispî ücretle mesul tutulması hakkaniyet 
kaidelerine uygun düşmez. Diğer taraftan bu gibi dâvalar harca tabi olmadığı için kıymetleri belir
tilmemiştir. Vekâlet ücretine esas olmak üzere kıymetin tahkiki dâvanın uzamasına sebebolur. Ve 
kanunun gayesi ihlâl edilir. Lâyiha bu ve buna bmzer halleri ve sebepleri göz önünde tutularak 
tapulama mahkemelerinde vekâlet ücretinin maktian tâyin olunacağını kabul etmiş ve göz önünde 
tutulacak esasları belirtmiştir. 

Ancak, bâzı takdiri isabetsizlikleri önlemeye îultııf bir tedbir olarak da, maktuan takdir oluna
cak avukatlık ücretinin, avukatlık ücret tarifeshı'n tâyin ettiği nispî ücret haddinin üstünde ola-
mıyacağı tasrih edilmiştir. 
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Tapulama mahkemelerinde vekâlet ücreti dâva)'1 avukat veya dâvavekili marifetiyle takibeden 

ve dâvada haklı çıkan taraf lehine hükmedilecekth-. Usul Kanununun verdiği imkânlara dayanarak 
veya 56 ncı madde uyarınca avukat ve dâvavekili olmıyan kimseler marifetiyle dâvanın takibedil-
miş olması halinde vekâlet ücreti takdir olunmayacaktır. 

Madde : 58. —- Bu malûlde unıerf 'kanunun 31 nci maddesi yerine kaim olmak üzere yeniden ka
leme alınmıştır. Mer'i kanunda dâvanın hâkimin takdirine güre âdi veya şifahi muhakeme usulü 
ile yürütüleceği esası kabul edilmiştir. Tatbikatta bu hal karışıklığı mucibolmaktadır. Ve âdi mu
hakeme usulüne başvurulduğu nadir görülmüştür. Esasen tapulama işlerinde âdi usulü muhakeme
nin tatbiki haklara müessir fayda ve teminat sağlamadığı gibi sürate de mâni olmaktadır. Bu se
beple lâyihada prensi]) itibariyle şifahi muhakeme usulünün uygulanacağı kabul edilmiştir. Ancak 
bu bölümde belirtilen istisnai hükümler mahfuz bulunmaktadır. 

Madde : 59. — Tapuliaima işlerinin mlüıs'tacıe'lıiyeJtii göz önlümde tutularak tapulama malhlkeımcleri-
ııin adlî tatilde faaliyette bulunacakları hakkındaki bu madde yeniden tertibolunmuştur. Madde bu 
mahkemelerin adlî tatile tabi olmaması keyfiyetinin bir neticesi olarak sevk edilmiştir. 

Madde : 60. — İhı maldldo tapulllam-a mahkeme sine açılacak dâvalarla itiraz sebebiyle intikal 
edecek ihtilaflı tutanaklar üzerinde mahkemece yapılacak muameleleri göstermektedir. 

Tapulama Mahkemesine dâva, bu lâyihanın 26 ncı maddesinde bahis mevzuu olan askı ilân müd
deti i ('inde açılacak veyahut lâyihanın 28 nci maddesinin ikinci fıkrasında itirazla tutanakları tetki
ke yetkili kılman Tapulama Komisyonunca ittihaz edilen ve alâkalılarına tebliğ olunan karar aley
hine 30 gün içinde ikame edilebilecektir. Bundan başka 24 ncü madde hükmüne tevfikan askı müd
detinin bitiminden itibaren üç ay içinde tapulama komisyonunca bir karara yarılamamasından do
layı tapulama müdürü tarafından itirazlı tutanaklar hükmen halledilmek üzere tapulama mahke
mesine tevdi olunacaktır. Bu hallerde mahkeme alâkalıların müracaatlerinin beklenmeksizin dâva 
dosyalarını açacak ve lüzumlu kayıt ve malûmat ile sair evrak ve vesikaları celbederek duruşma
ya ınütallik ihzarı muameleleri yapacaktır. Tapulama, tutanaklarında tesbit sebepleri belirtildiği 
gibi itiraz edenlerin itiraz sebeplerini açıkça belirtmiş olmaları, duruşma hazırlığında hâkime ko
laylıklar sağlıyacaktır. 

Tutanağın mahkemeye tevdiinden sonra, itiraz sebep ve delilleri gösterilmemiş olanlar için bu 
hususun açıklanmasını sağlamak zarureti meydandadır. Bu sebepler açıklanmadıkça tahkikatın se
lâmetle sevk ve idaresine ve tahkikattan isabetli bir netice alınmasına imkân yoktur. Bu sebeple 
maddenin üçüncü fıkrasında itiraz sebep ve delilleri henüz açıklanmamış olan tutanaklar sebebiyle 
nıuterizlerin bu cihetleri bildirmeye davet usulü İhdas edilmiştir. Bu husus lâyihanın 62 nci mad
desi uyarınca kendisine gösterilecek davetiye ile beraber muterize tebliğ olunacaktır. Mut eriz kendi 
yedinde olmıyan bir kayda veya vesikaya istinadediyorsa bunu duruşma celsesinden önce mahke
meye bildirmeleri ve bu suretle duruşmadan önce kayıt ve vesikaların bulunduğu dairelerden mah
kemece celbi imkânını sağlamalıdır. Binaenaleyh muteriz, en geç ilk duruşma celsesinde gelmeye 
veya itiraz sebep ve delillerini bildirmeye mecbur tutulmuştur. Aksi takdirde lüzumsuz talikleri! 
sebebiyet verilecektir. İlk duruşma celsesine gelmez veya o zamana kadar itiraz sebeplerini mahke
meye bildirmez veyahut ilk duruşma celsesine geldiği halde itiraz sebeplerini açıklamadan imtina 
ederse işbu ikinci fıkra hükmüne göre itiraz etmemiş sayılacaktı!'. Lâyiha bu suretle sebepsiz ve 
yersiz itiraz muvacehesinde mahkemeyi işlin esasına girmekten vareste tutmuş ve mahkemenin me
saisini. tahdidet inişi ir. Diğer taraftan sebep ve delilleri açıklanmayan itiraz muvacehesinde tahkikat
tan isabetli bir netice alınamıyacağmı derpiş eden lâyiha, isabetsiz bir hükmü muteriz aleyhine man
keni kaziye teşkiletmiş olmasına önlemiştir. Muterizin itiraz etmemiş sayılması muvacehesinde ma
hallî mahkemelere müracaatlo tescil aleyhine dâva açmak hakkının mevcut ve mahfuz bulunduğu ta
biîdir. Tutanaklara müteaddit kimseler tarafından itiraz edildiği ve bunlardan bir kısmı hakkında 
bu madde uyarınca itiraz etmemiş sayılmasına karar verildiği takdirde itiraz sebep ve delillerini 
açıklayan diğer m üter izlerin itirazlarına binaen tahkikata devam edilecektir. Bu tahkikatın deva
mı sırasında ve hüküm verilmeden önce, itiraz etmemiş sayılan kimse itiraz sebep ve delillerini acık-
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iıyarak tapulama malıkemesino başvurursa 48 nci maddenin ikinci fıkrasının (O) bendi uyarınca 
bu mut eriz duruşmaya alınacak, ona ait itiraz sebep ve delilleri tetkik ve hallolunacaktır. Mııteri-
zin itiraz etmemiş sayılmasına karar verildiği halde diğer muterizlerin itiraz sebep ve delillerini 
tahkik dolay isiyle toplanan delilleri itiraz etmemiş sayılan kimse lehine hüküm vermeye müsaidol-
duğu takdirde hâkim 54 ııcü madde uyarınca karar verebilecektir. Maddenin mütaakıp fıkrası mu-
terizin bidayette yaptığı itiraz sebep ve delilleriyle bağlı olmadığını bildirmektedir . 

Madde 61. — Bu maıdcle nfalhallî maihike>me!İerde görüşülmekte olan dâvalardan tapulamayı ilgi
lendirmesi sebebiyle lâyihanın 50 nci maddesine göre tapulama mahkemesine devri icabedenler hak
kında yapılacak işlemleri açıklamaktadır. Lâyiha bu gibi dâvalar hakkında münferit ilân usulünü 
ihdas etmiştir. 13 ııcü maddede açıklandığı üzere mahallî mahkemelerde derdest olan dâva mevzuu 
gayrimenkııllere ait tapulama tutanağı müdür tarafından tapulama mahkemesine verileceğinden 
hâkim bu tutanaklarla ilgili dâva dosyalarını birleştirerek 26 nci maddede derpiş edilen ilânı askı 
yaptıracaktır. Bu askı ilânının yaptırılmasında zaruret vardır. Çünkü o gayrimenkule ait tesbite 
davacılardan başkalarının da itiraz etmeleri mümkün bulunduğundan hak ziyama meydan verilme
mesi gözetilmiştir. Maddenin son fıkrası dosyaya tapulama mahkemesince el konmadan önce ihtilâ
fın mahallî mahkemelerince hükme bağlanmış olması ve henüz hükmün kesinleşmemiş bulunması ha
linde yapılacak işlemi belirtmektedir. Buna göre tapulama hâkimi hükmün kesinleşmesini bekliye-
cektir. Hükmün kesinleşmesi ilâmın tebliğine bağlı ise tebliğ işlemini tapulama hâkimi re'sen yapa
caktır. Hüküm temyiz edilmediği için kesinleştiği takdirde bu hüküm ile teessüs eden muhkem ka-
zlyei göz önünde tutarak dâvanın taraflarına ait hakları tâyin edecektir. Aynı geyrimenkul hak
kında tapulama dolayısiyle başka şahıslar arasında niza tahaddüs etmiş ise veyahut bu niza kesinle
şen ilâmın taraflarından biri ile üçüncü şahıs arasında bulunuyorsa muhkem kaziyenin sirayet ve 
şümulü hakkında umumi esasları göz önünde tutarak işi halledecektir. Mahallî mahkemelerce itti
haz edilen karar Yargıtaydan nakledilirse görülmekte olan. dâva mahiyetini alacağından tapulama 
mahkemesince nakız ilâmına uyulup uyıılmıyacağı hakkında tetkikat yapılarak uyulup uyulmaması
na göre d'osya işleme tabi tutulacaktır. 

Madde 62. — Bu ıiııialdlde mer'i kanunun 33 ııcü maddesinin tavzih ve ikmali suretiyle yeniden 
tertiplenmiştir. 

Prensip itibariyle ilk duruşma celsesinin behemahal birlikte açılması bu maddede kabul edil
miştir. Bu hal zaruridir. Çünkü, hangi gayrimenkulun kimler arasında ihtilaflı olduğunun o birlik 
sakinleri tarafından bilinmesi lâzımdır. O gayrimenkul üzerinde hakkı olduğunu o birlik sakinleri 
tarafından bilinmesi lâzımdır. O gayrimenkul üzerinde hakkı olduğunu zanneden başka kimseler 
48 nci maddenin (O) bendi uyarınca itirazda bulunabileceklerdir. Bunların itirazlarını kabule im
kân vermek için ilk duruşma celsesinin birlikte açılması lâzımdır. Bu usul icabı hale ve maslahata 
da uygundur. Tatbikatta birçok dâvaların birlikte açılan ilk celsede hükme bağlandığı müşahede 
edilmiştir. İlk celsenin bölge merkezinde açılması halinde birçok dâvaların ilk celsede karara bağ
lanması imkânı selbedilmiş olacaktır. Bu usul alâkalılara kolaylıklar sağlıyacaktır. 

İlk celsede bütün delillerini kâkime arz eden alâkalılar artık 'böllge merkezine gitmek külfe
tinden vareste kalacaklar ve süratle 'hüküm istiibsal etmiş olacaklardır. Bu usulün ülıtilâfları sür
atle İh a İletilire, bakrmıudan faydalı 'olacağı düşünülmektedir. Alâkalılar mütaakıp celseler i'çiıı böl
ge 'merkezine gitmek 'külfetinden 'vareste kalmak gayesiyle ilk celsede bütün delillerini toplayıp 
hâkime arz etmek 'gayretini 'göstereceklerdir. Bu suretle (İÜ nci maddenin ikinci fıkrası île kabul 
edilen usulün 'hüsnüniyetle ceneya.ni da temin edilmiş olacaktır. Bu usul Hazine aleyhine fa/da bir 
külfeti icalbettirmiyecektir. Aynı birlikteki dâvalar için ilk celseler ayın veya mütaakıp günlerde 
açılacaktır. Hazinenin tahammüle mecbur oldııyn külfet ve masraflar imukabilinde aynı birlikteki 
'birçok dâlvalarıu duruşmasına 'başlamak imkân dâüıiliııe (girecektir. Mer'i kanunda olduğu gibi du
rulma. günü ilân suretiyle Ibirlik sakinlerine duyurulacaktır. Bu suretle diğer şahısların duruş
ma sırasında itirazlarına imkân 'Verilimişti.r. Mer'i kanundan farklı olarak duruşuna cetlveli örneği
ni m'a'hkeme divanhanesine astırılması usulü ihdas edilmiştir. Bu usul bölge merkezinde sakin 
olup da birlik ile alâkalı şaihı.sların duruşmadan haber ve malûmat almalarını sağlamak maksa-
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eliyle zaruri görülmüştür. Mer'i kanımda duruşmanın dâvanın taraflarına dahi ilân suretiyle teb
liği kâfi 'görülmüştür. Tatbikatta dâvanın taraflarından olan kimselerin birlikte yapılan ilândan 
•haber ive malumat alamadıkları ve bilhassa başka yerlerde sakin olanların bu imkânı elde edeme
dikleri ve bu yüzden 'haklarını koruyamadıkları müşalhede edilmiştir. 'Maddenin 'mütaakıp fıkra
sında dâvanın taraflarından olan kimselere duruşma gününün ayrıca davetiye ile tebliği usulü ih
das'olunmuştur. Davetiye ancak dâva dosyasında hüviyeti belli (hakiki veya hükmi şahıslara teb
liğ, •edilecektir. Mer'i kanundaki ilân kifayetsizliği nazara alınarak 60!) 1 .sayılı Kanun ile mer'i 
kanunun 3-> neü maddesine yalnız Hazineye tebligat yapılmasını teminen ibir fıkra eklenmiştir. 
Hazine hakkında vâridolan mahzur diğer âmme 'hükmi şahsiyetleri veya şâhıslar hakkında da 
varit bulunmaktadır. Dâvanın tarafları kim olursa olsun daıvetiye tebliği usulü kabul edildikten 
sonra Hazine 'hakkında ayrıca bir hüküm şevkine lüzum »görülmemiştir. Davetiye hükmi şaîhıs-
lar hakkında «uların 'o bölgedeki işlerine bakan mümessillerine çıkarılacaktır. Tapulama teshiri 
ölü filânca mirasçıları gibi hüviyeti malûm olmıyan kimseler adına yapılmış 'veyahut ımııteri'z teb
liğe salih Ihüviyetini helirtmemiş ise /bunlara davetiye çıkarılmayacaktır. 

Madde 63. — IBir taraftan tapulamanın icabettirdiği sürat ve 'hususiyet; diğer taraftan tapu
lama ihâkiimine tanınan re'sen 'hareket etme ve takdir salâhiyetleri güz önünde tutularak bu mad
dede gıyap (muamelesi hakkında mer'i kanunun tatbikatına uylguıı olarak istisnai hükümler sevk 
edilmiştir. 'Tapulama mahkemelerinde daıvetiye tebliğine rağmen duruşmaya geimi'yenler hak
kında 'gıyap kararı tebliğ edilmiyecektir. G-elmiy e tilerin huzurlarına 'bakılmaksızın duruşma yapıla
caktır. Tapulama ıtıaihkemesine akseden İbir işin behemehal bir karar ile halledilmesi lâzımdır. Aksi 
takdirde o dâva mefvzuu gayrimenkul tapulama haricinde kalır. Du hal 'birinci maddede belir
tilen gayeye aykırı düşer. Bu sebeple taraflardan hiçbirinin duruşmaya, gelmemiş olması takdi
rinde dosyasının muameleden kaldırılmiıyacağı ve hâkimi re'sen gerekli tahkikatı yaparak işi kara
ra 'bağlıyacağı maddede tasrîh olunmuştur. Maddede, 60 ncı maddenin ikinci fıkrasına mütenazır 
olarak itiraz sebeplerini bildirmemiş olan ımuterizin itiraz etmemiş sayılması hali ile itirazdan açık
ça 'vazigeçmek hali istisna edilmiştir. Yani ıııııterizin itiraz etmemiş sayılmasına karar verdiği tak
dirde veyahut muteriz açıkça itirazından vazigeçıniş 'bulunuyorsa tapulama mahkemesince pren
sip itibariyle ayrıca tahkikat yapılmıyarak tapulama tutanakları o 'birliğin henüz tapu idaresine 
devredilmemiş bulunuyorsa tapulama müdürüne devredilmiş ise mahallî tapu idaresine inde edile
cektir. Bu takdirde tapulama teşkilâtınca veya tapu idaresince yapılacak muamele, itiraz orta
dan kalktığına göre tesiri t veiçihile testeil yapmaktan ibarettir. Ancak 'işin bu safîmsında bâzı sui
niyet sahibi kimselerin tapulama işlerini askıda bırakmak maksadiyle itirazlarım ihya e binek iste
melerine yer veıilmi.vecek şekilde maddenin son fıkrasına hüküm konulmuştu.'. Tkı 'hüküm alâka
lıların Tapulama M alh kemesine dâva yolu ile b.;.ş vurmalarına, engel, teşkil etmiyecektir. 

Madde 64. — ıBu madde birlikte açılan ilk duruşma celsesinde tahkikatın ikmal edilememesi 
halinde yapılacak işleri göstermektedir. İlk celsede t allı kik at- ikmal edilemediği veyahut tahki
katın ikmaline rağmen nühai karar verilmediği takdirde prensip itibariyle mütaakıp celseler bölge 
merkezinde yapılacaktır. Ancak, tahkikatın ikmali malhallinde yeniden tetkikat yapılmasını icab
ettirdiği takdirde 'bunu istisnai bir hal olarak mütalâa etmek iicaheder. Keşif ve tahkikatı icaibef-
tirmiyen mütaakıp celselerin, bölge merkezinde yapılması zaruridir. Meselâ: Dâva bir vesikanın 
ihrazı veya resmî İbir daireden bir hususun s'orulması, .şahit dinlenmesi veyahut hükmün tefihilıni 
gibi sebeplerle talik edilmiş ise 'mütaakıp celsenin 'bölge merkezinde açılarak' bu işlemlerin yerine 
getirilmesi lâzımdır. 

Maddenin .mütaakıp fıkrası, talik kararında gelecek celsenin nerede ve ne zaman yapılacağı 
açıklanarak hazır bulunanlara tefhim edilmesi lüzumunu belirtmektedir. Bu fıkra hükmünün ye
rine getirildiği duruşma zaptından anlaşılmalıdır. Buna mütenazır >olarak son fıkrada celsenin 
nerede ve ne zaman açıldığı duruşma zaptında belirtilmesi lüzumuna işaret olunmuştur. 

Madde 65. — Bu madde tapulama malhkemcl erince ilânların ne şekilde tanzim ve tebliğ edi
leceğini belirtmektedir. Bu hususta Adiliye ımalhkemelerinde'cereyan eden usul ve şekil tatbik .olu-
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nacaktır. 54 ncii maddenin 'hükmü göz önünde tutulmalıdır. İlâmda tarafların 'hüviyetleri iddia 
ve müdafaaları, ..dâva konusu .gayrimenkulun pafta ve parsel numarası ve .gayrimenkulun kimin 
adına tescil edileceği; eğer tes'bit ile iktifa edilecekse bu cihet açıkça belirtilmelidir İlâmlar 
mucip sebepleri ve istinadolunan delilleri göstermelidir. Eğer maihkeme kararı gayrimenkulun 
hendesi durumunda, değişiklik ieabettiriyorsa, meselâ hudut tashihi ve ifraz yapılmışsa ilâma bu 
ciheti gösteren harita eklenmelidir. Haritanın tanziminde '33 ncü maddenin ikinci ifıkrası 'hükmü 
nazara alınmalıdır. 

Tapulama mahkemeleri asliye mahkemesi sıfatım haiz olduğundan bunların ilâmlarına karsı 
kanun yoluna müracaat müddeti tebliğ ile cereyana, ballar. İlâmlar taraflara teblil edilmedik
çe kesinleşenle/. 'Tebliğ için alâkalıların mü raca atini beklemek tapulamadan istihdaf edilen ga
yeyi ihlâl eder. Bu sebeple bu 'maddede ilâmların ne'sen tebliği esası kabul edilmiştir. Zaruri 
masraflar hakkında 75 nei madde 'hükmü tatbik olunacaktır. 

Dâvada tarafların 'hüviyetleri 'her zaman dâva. dosyasından anlaşılamaz. Tapulama teshili 
ölü falanca 'veresesi gibi (hüviyeti belli olmıyan kimseler adına yapılmış ise dâva sırasında bun
ların mirasçıları meydana ekmamış olabilir. Bu gibi ilmilerde bunlara, umumi bükümler daire
sinde ilân voliyle tebliğ yapılacaktır. Hükmi şahıslara tebligat hususunda Gl nei maddenin son 
hkrası tatbik edilecektir. 

Madde 66.—'15u madde tapulama malhkemesi kararlarına karşı kanun yoluna müracaat hali
kında. hususi 'hükümleri ihtiva etmekledir. İlk fıkrada mer'i kanunun tatbikatına uyularak ta
pulama mahkemelerinin nihai kararlarına, karşı kanun yoluna müracaatın, asliye mahkemesinde 
cereyan eden usule tabi olacağı "belirtilmiştir. Bu kararlar temyiz kabiliyetini Ih a iz olduğu gibi 
Yangı taydan sâdır olan imlâmla ra karşı karar tashihi yoluna, •gidilebilir. Temyiz müddeti tapula
ma mahkemesi ilâmının tebliğinden itibaren cereyana başlar, asliye mahkemelerinde .olduğu gibi 
15 gündür. Yalnız 59 nen maddede açıklandığı ihere, adlî tatil sebebiyle munzam müddetten is
tifade edilemez. Maddenin ikinci fıkrası istisnai oir hükmü ihtiva etmektedir. Bu fıkrada ıtapu-
lamanm icabettirdiği sürat gö/. önünde tutularak ilâm kanuni müddetinden sonra, temyiz edilmiş 
veyahut temyiz ilâmına karşı müddetinden sonra karar tashihi yoluna baş vurulmuş ise hâkim 
talebin reddine veyahut kanuni müddeti içinde- temyiz veya karar tashihi talebinde bulunulmuş 
iken dosyanın Yargıtaya şevkinden sonra kanun yoluna müracaatten yani temyizden veya karar 
tashihinden vazgeçil mis ise, tapulama 'hâkimi kanun yoluna müracaatten vazgeçilmiş sayılmasına 
karar verecektir. Diğer taraftan temyiz veya karar tashihi talebi karşısında dosyanın merciine 
sevk masrafları lâyihada 75 nei madde ile temyiz veya karar tashihi talebinde bulunana tahmil 
olunmuştur. Bu masrafların tapulama hâkimi tarafından tâyin edilecek münasip mehil zarfın
da ödenmemiş olması takdirinde dahi tapulama hâkimi o kimsenin kanun yoluna müracaatten 
vaızigeçmiş sayılmasına karar verecektir. îşibu fıkra uyarınca temyiz veya karar tashihi talepleri
nin müddet bakımından veya feragat sebebiyle reddine veyahut kanun yoluna müracaatten vaz
geçilmiş sayılmasına dair tapulama hâkimi tarafından ittihaz edilecek karar o kimseye tebliğ edi
lecektir. Bu nev'i kararlar aleyhine kanun yollarına müracaat edilebileceği tabiîdir. 

Dosyanın temyize şevkinden sonra kanun yoluna, müracaatten feraigat edilmiş ise feragat ar
zuhali derhal Temyiz Mahkemesine gönderilecek bu hususta Temyiz Mahkemesince karar ittihaz 
olunacaktır. 

Madde 67. — Bu madde mer'i kanunun 37 nei maddesi yerine kaim olmak üzere sevk edilmiş
tir. 'Birinci fıkrada hüküm değişikliği yapılmamış yalnız ikinci fıkra, değiştirilerek kaleme alın
mıştır. Şöyle ki; mer'i kanunda mahkeme kararına, göre, sınırlarda değişiklik gerekiyorsa tu
ta nakdaki krokinin karara göre düzeltileceği veyahut yeni bir krokinin tutanağa bağlanacağı be
lirtilmiş bu işler tapulamaya ve tapu. idaresine bırakılmıştır. Bu maddenin tatbikında mahke
melerce dâva sırasında yeni bir kroki yapılmakta yalnız ilâmın hüküm fıkrasında, değişikliğin na
sıl yapılacağı gösterilmekle iktifa olunmaktadır. Bu hal ise ilâmların harita bakımından infazında 
ihtilâfı mncibolmaktadır. Lâyihanın 65 nei maddesiyle hudutlarda veya gayrimenkulun hendesi 
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durumunda hüküm ile bir değişiklik yapılmış ise ilâma bu ciheti açıkça gösteren haritanın eklen
mesi lüzumu kabul olunmuştur. Buna mütenazır olarak maddenin ikinci fıkrasında mahkeme 
ilâmının ilk haritada değişiklik yapılmasını lüzumlu kıldığı hallerde ilâma ekli haritaya göre ta-

• pulama plânının düzeltileceği tasrih olunmuştur. 

YEDİNCt BÖLÜM 

İ; " Malı hükümler 

Bu bölümde, lâyihanın içine aldığı çeşitli hizmetlerin ifası ile ilgili görülen malî hükümler bir 
araya toplanmış bulunmaktadır. 

Madde 68. — Bu madde, mer'i kanunun 60 rc i .maddesinin, 01245 sayılı Harcırah Kanununun ({:'> 
ncü maddesi .muvacehesindeki ilgaya -müta.alli'k durumu nazarı dikkate alınarak tanzim olun
muştur. 

Hizmetin icabettirdiği taşıt ücretleri Harcırah Kanunu hükümlerine tabi kılınmış tapulama iş
lerinin arz ettiği! hususiyet bakımından vazifelile re. verilecek demirbaş ve lüzumlu eşya için bu 
madde tedvin edilmiştir. 

Madde 69. — B u madde mer'i kanunun 51 nci maddesinden kısmen hüküm, değişikliği yapıl
mak suretiyle alınmıştır. Tapulama teshillerini bağışlama ve intikal sureliyle yapılması halinde 
Veraset ve intikal Vergisi hakkında yapılacak işlemi belirtmektedir. Maddenin son fıkrasına ilâve 
edilen hüküm, ihtilaflı gayrimenkuller hakkında mahkeme kararma istinaden yapılacak tesciller
de kütüklerin tapu idarelerine devredilmiş olnnas-ı halinde Maliyeye verilecek' malûmatın tapu 
idarelerine terettübedeceğiı beyanına matuftur. 

Madde 70. — B u madde, mer'i kanunun 5887 sayılı Harçlar Kanunu ile ilga edilen 59 ncu mad
desindeki hükmü, halin icaplarıma uygun şekle ifrağ etmek suretiyle yeniden tertiplenmiştir. Şöy
le ki; Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 ncı sırasında son fıkrasında, G502 sayılı Tapu
lama Kanununa göre, arazi kadastrosu yapılan gayrinıeııkullerden her parselden; iki liradan aşağı 
olmamak üzere beher dönüm ve küsurundan (50) elli kuruş alınacağı hükmü vaz'edilmiştir. 

Tapulaması yapılan gayrimenkullerin bir kısmı tapulu ve bir kısmı tapusuz bulunmaktadır. 
Tapulu gayrimenkullerin teshillerinde icra edilen ameliye eski kayıtların yenilenmesinden ibaret 
kalmaktadır. Tapusuz olanlara gelince; ortaya yeni bir sicil kaydı ihdası çıkmaktadır. Bu bakım
dan tapulu gayrimenkullerin malikleri ile tapusuz gayrimenkullerin zilyedi erinin tapulama mas
raflarına iştirakleri yönünden hare namı altında ödiyecekleri paranın yekdiğerinden farklı olması 
lâzümgeİeeeği derkârdır. Bu mülâhaza ile tapulu ve tapusuz gayrimenkullerin teshilinde alınacak 
harcın, hizmete ve bugünkü şart ve icaplara uygun şekilde düşünülmüş ve madde buna göre tan
zim edilmiştir. 

Madde 7 1 . — B u madde, tapulama harçlarının ne suretle tahakkuk ettirileceğine dair olup 
mer'i kanunun 60 ncı maddesinden kısmen hüküm değişikliği yapılmak suretiyle alınmıştır. Yal
nız mer'i kanunda 4 ncü nüsha cetvelin köy odasına asılacağı kaydedilmişken, lâyihada belediye 
teşkilâtı olan bâzı yerlerde dahi bu kanunun tatbik edileceği nazara alınarak «veya belediye ka
pısına» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 72. — Bu madde, mer'i kanunun 61 nci maddesi yerine kaim olmak üzere ve köylü va
tandaşların ödeme güçleri göz önünde tutulmak şartiylo yeniden kaile m e alınmıştır. Mer'i kanun, 
tapulama harçlarının defaten ödenmesini emretmektedir. Lâyihada hazan bu harçların defaten 
ödenmiyecek miktara baliğ olabileceği düşünülerek taksitlerle ödenmesi usulü ihdas olunmuştur. 
Taksitlerin lödeme tarihi zirai mahsullerin idrak edilmesi ve paraya çevrilmesi zamanları ile ayar
lanmıştır. 

Maddenin son fıkrası, mer'i kanunun 60 ncı maddesinin son fıkrasından iktibasem tertibolun-
muıştur. iştirak halindeki mülkiyetlerde harcın tamamının şeriklerden biri adına tahakkuk ettiril
mesi yerine, cümlesi adına tahakkuk ettirilip bunlardan gayrimenkule zilyed bulunan şerikten tah
sil 'edilmesi ve o şerikin diğerlerine rücu hakkının mahfuziyeti şekli ikame olunmuştur. 
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Madde 73. — Bu madde hare ve resimden muafiyete dair prensip hükmünü ihtiva etmekte olup 

ıner'i kamunun 54 ncü maddesi yerine geçmiştir. «Bu kaidenin istisnası 74 ncü -maddede belirtil 
mistir. Bundan başka tapulama harçlarına, aidolmak üzere lâyihanın 70 nci 'maddesine yenide.ı 
konulan .hükmün mahfuziyeti tabiîdir. Maddenin ikinci fıkrası tereddütleri izale maksadiyle harç
tan ve resimden muaf olan: teferruat hakkında tafsilâtı ihtiva etmektedir. 

Madde 7 4 . — B u madde muafiyetten istisna edilen bir kısım ilâm harcına taallûk etmekte olup 
yeniden kaleme alınmıştır. Filhakika, mer'i kamunda tapulama mahkemesi kararlan mutlak şekilde 
ilâm harcından muaf tutulmuştur. Tapulamadaki meccanilik esasi; haksız tarafın ilâm harcından 
muafiyetini icabettirmemelidir. Lâyihadaki bu hükümler o şekilde tanzim edilmiştir ki, hakiki 
mal sahibi, iş mahkemeye aksetse dahi bir gûna masraf yapmadan ve dâva neticesinde dahi ken
disine bir külfet tahmil edilmeden çaplı tasarruf vesikasını alabilecektir. «Tapulama harcı müstes
na» fakat hakiki hak sahibi olmıyan bir kimse işe Hazinenin yaptığı masrafları ve ayrıca ilâm 
harcı ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Bu sn reli hal haksız hareketlerin tabiî bir neticesi 
olarak kabul edilmek lâzımdır. Haksız tarafın masraf ve harda ilzam edilmesi, haksız dâvaları 
ve yersiz müdafaaları önlemeye matuf terbiyevi bir tesiri de haiz bulunmaktadır. 

Madde umumi prensiplerden ayrılarak ilâm harcı parsel itibariyle maktu olarak belirtilmiştir. 
Bu hal sureti, bir taraftan kolaylığı sağlryacak diğer taraftan hare mesuliyetini tahdidedceektir. 
Madde feragat ve kabul veya sulh akdi ile dâvadan alâkasını kesem tarafın hare ile ilzam cdil-
miyeceği kabul olunarak iyi niyet sahiplerinin mu tazarrır olması önlenmiştir. Ancak, bu hük
mün tatbiki için feragat kabul ve sulh akdi dâvanın ilk. celsesinde yapılmış olmalıdır. Hare hu
susunda parselin bir cüzü dahi bir parsel gibi mütalâa olunur. Aynı sebeplerini dolayı Temyiz 
ve karar tashihi taleplerinin reddi veya hükmün tasdiki maktu harca tabi tutulmuş, hükmün bo
zulmasına mütaallik temyiz ilâmları hakkındaki muafiyet esası muhafaza edilmiştir. 

Madde 75. — Bu madde tapulamanın icabeti:irdiği sürati temin ve haksız yere maısraf yaptı
ranlara rücû gibi esasları telif etmek maksadiyle yeniden tanzim olunmuştur. Filhakika tapula
ma mahkemelerinde dâvalar harçtan ve resimden muaf olarak yürütülecektir. Bununla beraber 
dâvanın icabettirdiği bâzı zaruri masraflar olacaktır. Bunların peşinen alâkalıdan'alınması mec
canilik prensibini ihlâl edeceği gibi masrafların zamanında ödenmemesi hali de dâvanın süratle 
yürütülmesine mâni olacaktır. Bu itibarla dâvaların icabettirdiği hâkim zabıt kâtibi, mübaşir 
ve teknik elemanların Harcırah Kanunu hükümlerine göre müstahak oldukları tazminatlarla 
bilirkişi, şahit yevmiyeleri, davetiyelerle ilâmların tebliğ masrafları nakil vasıta ücreti gibi bilû
mum zaruri masrafların ve Tapu ve Kadastro (lenel Müdürlüğünün bütçesine mevzu tahsisat 
tertiplerinden ödenmesi lâzımdır. Maddenin birinci fıkrasında bu lüzum belirtilmiştir. Ancak 
yapılan masrafların Hazine uhdesinde kalmasında, m addet ye. zaruret mevcut değildir. Bu 
masraflar, haksız yere dâva açana veya haksız müdafaaları ile masrafa sebebiyet veren davalıya 
aksettiril ec ektir. Meselenin bu şekilde halli, yapılan masrafların bir zaman sonra Hazineye avdet 
etmesini sağlıyacak ve haksız dâvalarla lüzumsuz müdafaaları önliyecektiır., 

Diğer taraftan, dâva miktarının tahminleri hilâfına büyük rakamlara baliğ olması ve malî yıl 
sonuna doğru bütçede tahsisatın azalması veya Devlete ait vasıtanın bulunmayışı yahut da ha
riçten vasıta temin edilememesi hallerinden tapulama sebebiyle talhaddüs eden ihtilâfların halli 
gecikmektedir. Meri Kanunun 34 ncü maddesinin son fıkrasında sevk edilen hüküm ise, kanunun 
tatbikatmdaki sürati teminden uzak bulunduğu gibi ihtilâfların hallinde mlüspet bir tesir de 
göstermemektedir. Bu sebeple tarafların müracaatı üzerine tapulama mahkemesinin derhal hare
kete geçebilmesi imkânları temin olunmuş ve bu maksatla maddenin üçüncü fıkrası ile mütaakırp 
fıkraları tanzim edilmiştir. Bu fıkra hükümlerine göre, ilgilinin hâkim ve diğer vazifelilerin yev
miyeleri ile sair giderleri 'vermesi ve vasıtayı da temin etmesi halinde ilk duruşma celsesinin (ara
zide açılması veya miütaakıben icra olunacak keşif ve tatbikatın ifası mümkün kılınmıştır. Ancak 
alâkalı ile celsenin açılması veya. mahkemece re "'s en keşif icrasına mütedair verdiği kararın 
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ifası için masraf vermeyi ka'bul ettiği takdirde -ahiren bu 'talebinden vazgeçmesi halinde hâkini 
bütçedeki tafhısisatla muameleyi ifa edecek' ve intikal eden işi lâyihadaki esaslar dairesinde 
neticeye hağlıyacaıktır. Bunun dışında ilk duruşma, celsesinde ımaıhıkenıece gerekli tetkikat, icra 
edilerek hu kanunda yazılı esaslara göre tahkikat, ve tetkikat ikrmal olunduktan sonra, itira,z 
veya dâvanın tarafları yeniden ibraz edecekleri belge ve delillerin mahallinde tetkikini -ve bu 
maksatla keşif ve tatbikat icrasını, isterlerse hu bu. muamelenin ieabettlrdiği zaruri masraflar'! 
ödemekle 'mecbur tutul a'caklard ir. Şayet alâkalı bu yolda yapılmasını istediği muameleye ait 
masrafları tâyin edilen müddet İçinde vermekten imtina, edeme muamelenin ifasına, mütedair 
olarak se'bkeden taleplerinden sarfınazar etmiş addolunarak dâva lıükmıe iktiran, ettirilecektir 
Her (halde tarafların talebi ile yapılan muameleye ait masraflar ıhaksız çıkan tarafa tahmil 
olunacak ve bu masrafın icra en tahsilini temin etmek üzere ilâmda gösterilecektir. 

Maddenin Son fıkrasında ise malhkeme .'kararlarına karşı kanun yollarına müracaat edenlerin 
posta ve tebliğ masraflarını ödemeye mecbur* oldukları gösterilmektedir. 

Madde 76. — Tin kanun hükümjlerine ıgöre 'bakılmakta olan dâvalar dolayısiyie lüzumdu görü
len hare ve masraflara lâyihanın 'ol nci mtaddesinde teshil edilen ahvalde inalı a 11 î asliye 'mah
kemelerine devredilen ve yine bu kanun hükümlerine göre bakılacak' olan dâvalar dolayısiyie 
ihtiyar edilen ve tahsili gereken hare ve masrafların sureti tahsilleri aynı şekilde mütalâa edil
miş ve tahsil şekli 'birleştirilmiştir. 

'Bu madde, derpiş edilen hare ve masrafların tahsil şekil ve usulü Âmme alacaklarının tahsi
line mütedair olan Kanun ıhükümicrine mütenazır bir şekilde tedvin edilmliştir. 

Madde 77. — Bu nnadde tapulamaya mfütaalUk fennî işlerin mukavele ile mütaahlhidine yaptı
rılması imıkânı bahşetmek üzere 2(>l.i3 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine mütenazır olarak ve mer'i 
kanunun •04 ncü maddesi ile birleştirilerek yeniden kaleme alınmıştır. Maksat, malî imkânlar 
ihzar edildikçe tapulama işlerinin daha süratle intacını sağlamak üzere bu sahada, tecrübe sahibi 
olmuş ve ellerinde yeter derecede vasıta ve elemian 'bulunan yerli veya yahancı, hakiki veya 
hükmi' Şahısların faaliyetlerinden'geniş mikyasta istifade etmektir. Prensip itibariyle bu hususta. 
karar vermek salâhiyeti tera Tekilleri (Heyetine tevdi olunmuştur. Mer'i 'kanunun fil ncü mad
desine tekabül eden gelecek yıllara sâri taaihhü de ıgirişıneyc mütaa.llik miktarlar işe daha fazla 
vüsat 'verilmek düşüncesiyle maddenin ikinci fıkrası ile yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Madde 78. — Bu madde 2'6« 18 sayılı 'Kadastro ve Tapu Tahriri 'Kanununun fi nci maddesi hük
mü 'göz ününde bulundurulmak ve tatbikatta vukuhıılan istekleri karşılıyabilmek maksadiyle ye
niden terti'bedilmlştir. 

'Birinci fıkrada henüz tapulama sırası .gelmemiş olan birliklerle çiftliklerin talebedihliiği ve 
tapulama masrafları emaneten mal sandıklarına yatırıldığı takdirde, tapulaimaiların. t ere ilhan 
.yapılmaları derpiş olunmuştur. Bu takdirde, tapulamanın bütçeye müteveccih malî külfeti kısmen 
olsun tedvin edilmiş ve diğer taraftan zaten yapılacak 'olan bir iş için ilgililerin arzuları tercih an 
yerine getirilmiş olacaktır. 

Maddenin .2 nci fıkrasında hu zaruri m asra farın nelerden ibaret olacağı tereddüde mahal 
kalmaminsı İçin tasrih edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasına. Igelinee, alâkalıların iptidaen emanet olarak mal sandıklarına yatır
dıkları paranın tapulama ıbittîkten sonra hesap tahakkuk ettirilecek miktara tekabül etmemesi 
rhfimiali düşünülerek sevk olunmuştur'. 

Madde 79. — Kütük ve sair müsibit evrakın saklanması için yeni binalar inşa asını derpiş eden 
bu madde, mer'i kanunun 57 nci maddesinden alınmıştır Yalnız mer'i maddeden 'binaların vi
lâyet merkezinde yapılabileceği mânası çıktığı için bu ciheti tavzih nraksadiyle ve iihtiyaıelar'i 
karşı elastikiyeti teman için hlna yapılacak bölgelerin tâyini Oenel Müdürlüğe bırakılmıştır. 
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. , . , . . SEKİZtNÖÎ (BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 

Bu bölümde, lâyihanın diğer bölümleri dışında kalan müteferrik mevzuları ilgilendiren madde
ler bir :araya toplanmıştır. 

Madde 80, — Bu madde tapulanua işlen dolayısiyle mahallî mülkiye âmirlerinin müzaharetinden 
bahsetmekte olup mer'i kanunun 41 nei maddesinden alınmıştır. 'Mezkûr 41 inci maddenin idare 
âmirlerinin nvesuliyet inden bahis olan son ibaresi, bu makam sahiplerinin îl idaresi Kanununa ve 
umumi 'hükümlere ıgöre esasen meveudolan vilâyeti âmmeleri ve hinnetice mesuliyeti tahliyeleri ıgöz 
önlünde bulundurularak maddeye alınmıştır. 

Madde 81. — 'Bu madde mer'i kanunun 39 ve 40 nei maddeleri yerine kaim olmak üzere bir
leştirilerek kaleme alınmıştır. [Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescile mütaalliik 
işlerle her türlü muamıelelere tapu idarelerince devam olunacaktır. îBu.işlerin aksamıadan yürü
mesi zaruridir. /Bir akdin yapılmıası ve bir tasarrufun tescili için tapu idarelerine müracaat edi
lince tapu idaresi o •gayrimıenkulün o esnadaki tapulama durumunu tapulama müdüründen so
racak ve alacağı cevap ve malûmat, akit ve tescile mâni bir hususu ihtiva etmiyorsa ıo muame
leyi ikmal ederek akit ve tescil işi enlilerinin örneklerini hemen tapulama müdürüne gönderecektir. 
Bu suretle tapulama işlenirinin s'on hukukî duru vıa 'göre yürütülmesi temrin olunacaktır. 

Tapulama teşkilâtından gelecek malûmat ya esasen tapuda kayıtlı veya kaydı olmıyan bir 
gayrimenkule taallûk edebilir, (rayrimenkul tapuda kayıtlı ise, tapulama tesbiti ya kayıt sahibi 
A* ey a mirasçıları veyahut bir başkası adına yapılmış olabilir. Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya 
ımirasçıları namına yapılmış ve tapudaki muamele bunlar tarafından istenilmiş bulunuyorsa me
sele yoktur. Eğer tesbit kayıt sahibinden veya mirasçılardan başkaları adına yapılmış ATe kesin
leşmiş ise taıpuda yapılması istenilen muamele ister kayıt sahibi veya mirasçıları, isterse namına 
tesbiti yapılan kimse tarafından vukubulsun, her iki halde de bu tapulama teshilinin lâyihadaki 
usul ve esaslar dairesinde kesinleşmesini beki emek zarureti olduğu için, tapu idarelerinin istenilen 
muameleyi yapması mümkün değildir. Keyfiyetin ilgililere tebliği ile iktifa olunmjası İktiza eder. 

Eğer tapuda yaiptırılmak istenilen .muamele tapusuz bir gayrimerikııle taallûk ediyorsa, bu tak
dirde tapulama: tesbitinin yine kesinleşmiş olmasını beklemek lâzım ve zaruridir. Çünkü işin bu 
safhasında o gayrimenkulun maliki henüz katiyetle taayyün etmiş değildir. .Maddenin son iki 
fıkrası bu hususları hükme raptetmektedir. 

Madde 82. — Bu madde tapulama, sınırı işareti ile teknik tesislerin iyi bir şekilde korunmasını 
t emlin ııı,aksadiyle ga.yrimienkul maliki veya şaıgill erine ve birlik nmhtarlan ile belediye reislerine 
tahmil edilen mecburiyetleri belirtmekte olup, mer'i kanunun 42 nei maddesinden alınmıştır. Bu 
maddeye muhalefetin cezai müeyyidesi lâyihanın 88 nei maddesinde (gösterilmiştir. 

Madde 83. — Bu madde mer'i kanunun 43 ncü maddesinin tevsii suretiyle ve 4784 sayılı Ka
nunun 11 nei maddesinden mülhem olarak memzucen tertiplenmiştir. Tapulama işlerinin yolunda 
cereyanını temin maksadiyle alâkalı şahıslara tahmil edilen mecburiyetleri göstermektedir. Bu mec
buriyetlerin yerine getirilmemesi halinde lâyihan1)] 88 nei maddesinin ikinci fıkrası hükmü tatbik 
olunacaktır. 

Madde 84. — Mer'i kanunda mevcut olmıyan bu hüküm 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri 
Kanununun 7 nei maddesinden esaslı bir değişiklik yapılmadan alınmış bulunmaktadır. Tapulama 
Kanununun tatbikatı dolayısiyle bütün mesai, gayrimenkul lerin hudutları içinde cereyan edece
ğinden yani tahdit, tesbit, ve ölçü işleri sebebiyle gayrimenkullere girip çıkmak zarureti hâsıl ola
cağından bu hususları mümkün kılmak için bu madde-sevk edilmiştir. 

Madde 85. — Bu madde mer'i kanunun 22 nei maddesinden alınmak suretiyle sevk edilmiş
tir. 

•Şu kadar ki, mer'i kanundaki ilân keyfiyeti lâyihada geçecek bütün ilânlara teşmil edilmiş ve 
hakiki şahıslara mütaallik hak ve vazifelerin hükmi şahısların kanuni mümessillerine terettübedece-
ği daha deıii toplu bir ifade ile kaleme alınmıştır. 
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Madde 86. — Sınırlara konulacak işaretlerin nevi ve şekilleri ile ölçü ve plânların yapılması 

tarzı ve sair teknik esaslar hakkındaki bu madde mer'i kanunun 48 nci maddesinden hüküm deği
şikliği yapılmak suretiyle alınmıştır. Filhakika 19 ncu madde ile alâkalı teknik esasların ve ölçüye 
taallûk eden teknik metotların nizamname ile teshili pratikte güçlükler doğuracağı ve tapulama
nın süratine engel teşkil edeceği mülâhaza olunmuştur. Teknik inkişaflar nazara alınarak daha, 
ziyade tatbikat ve teferruata taallûk eden bu hususların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
takdirine bırakılması isabetli görülmüştür. 

Madde 87. — Bu lâyihada birtakım belgelerin imza. ile tevsik mecburiyeti konulmuştur. İmza. 
atacak derecede okuyup yazma bilmiyen kimsenin mevcudiyeti düşünülerek' ve Noterlik Kanunun
daki esaslar göz önünde tutularak bu madde yeniden tanzim edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

(Uızai hükümler 

Madde 88. - 91. — Dört maddeden terekkübe leu bu bölüm, tapulama işlerinin inzibatını sağla
mak yolunda ve düzeninde cereyanını temin etmek maksadiyle tanzim olunan cezai hükümleri ihti
va etmektedir. Mer'i kanunun 7 nci bölümü yerine kaim olmuştur. Prensip itibariyle cezayı müs-
telzim fiiller iki katagoride mütalâa edilmektedir. Bir kısmı münhasıran tapulamanın idari ve adlî 
safhalarında inzibatın teminine matuf olup inzibati karakter taşımakta ve para cezası hükmünü 
ihtiva etmektedir. .Bir kısım fiil ve hareketler ise, cezai mahiyette olup hapisle birlikte para ce
zasını veyahut hapsi ve takdire göre ağır para ee/asmı istilzam etmektedir. 88 nci maddede der
piş edilen fiil ve hareketler inzibati mahiyette olup''bu maddenin tatbiki tapulama hâkimine bı
rakılmıştır'. Tapulama hâkiminin o yerden ayrılmış olması halinde 51 nci madde uyarınca, işlem 
yapılacaktır. 

89 ncu madde sın; mahiyetinde olan fiil ve hareketleri cezalandırmaktır. Bu maddenin tatbi
kinde hile ve desise unsuru esastır. 

90 nci madde ise, hile ve desise unsurundan mücerret olarak tapulama, tutanaklarının tanzi
mi sırasında vakıaların hilâfına beyanda bulunanları bu beyanları sebebiyle cezalandırılmaktadır. 
91 nci madde ise, tapulama tesis ve sınır işaretlerinin olduğu gibi muhafazasını temin maksadiyle 
sevk edilmiştir. Gerçi Türk Ceza Kanununun o İti nci maddesinin 4 ncü bendinde bu fiil ve hare
ketlerin bir kısmı müeyyide altına alınmış ise de o hükmün kifayetsizliği muvacehesinde ve tered
dütlerin izalesi maksadiyle bu madde kaleme alınmıştır. 

Madde 92. — Doktrin ve tatbikatta ihtilaflı bulunan bir meseleyi halletmek maksadiyle İm 
madde sevk edilmiştir. Söyle ki : Medeni Kanun bilhassa 039 ncu maddesiyle 704 ncü maddesinin 
son fıkrası, bâzı şartların tahakkuk halinde zilyede iktisap hakkı tanımıştır. Keza Tapulama Ka
nununun tatbik edildiği yerlerde zilyede daha geniş iktisap hakları tanınmış bulunmaktadır. Bu 
hakları tapulama, sırasında veyahut umumi hükümler (İaresinde ancak tescil dâvası zımnında zil
yed tarafından ileriye sürüleceğine ihtilâf ve tereddüt mevcut değildir. Fakat zilyed aleyhinde 
açılan meni müdâhale dâvalarında bu hakların defan dernıeyan edilip edilemiyeceği münakaşayı 
nıueibolmakta'dır. Asıl dâva zımnında dernıeyan edilebilecek bir iddianın, zilyed aleyhine açılmış 
dâvaya karşı defan dernıeyan edilemiyeeeğini kabul etmenin bir tezat olacağı görüşünü müdafaa 
edenler vardır. Ancak, hâkim olan görüş, zilyedlikle iktisap şartları tam olsa bile, zilyedin 
tescil tale'bi hakkını dâva açarak kullanması merkezindedir. .Bu görüş, tapulama, gibi gayrimen-
kullerin teshil ve tescilini istihdaf eden gaye ve bu tasarının taşıdığı hususiyet bakımından be
nimsenmiştir. 

Madde 93. — Mer'i kanunun 01 nci maddesi harçların defaten tahsil edileceğini âmirdir. 
Bu madde ile hakkaniyet ve taadülü temin düşüncesiyle lâyihanın mer'iyete girdiği tarihten 

önce tahakkuk ettirilip, henüz tahsili cihetine gidilmemiş olan tapulama harçları hakkında da ye
ni tahsil usulünün tatbik edilmesi sağlanmış bulunmaktadır'. 
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Madde 94. — Bu madde, tatbikatta çok duyulan bir ihtiyacı karşılamak ve hatayı yapan teş

kilâta bunu düzeltmek imkânını sağlıyarak mal sahiplerini mahkemelere düşürmemek ve huzu
ra kavuşturmak maksadiyle tedvin edilmiştir. 

Filhakika tapulama ameliyesinin bünyesinde tahdit, tesbit, ölçü ve tersimat gibi birçok hukukî 
ve teknik hususlar vardır. 

Bu işleri yürütmekle vazifeli memurların hiç hatâ yapmıyacaklarmı kabule imkân yoktur. 
Binaenaleyh vazifeli memurlara kendi fiil ve hareketleri nitieesinde sebebiyet verdikleri hata
ların tashihi hususunda bir salâhiyetin tanınmaması hizmetin sıhhat ve selâmeti yönünden bir ek
siklik olarak tezahür etmiştir. 

Tapulaması yapılan ve yapılmış bulunan yerlerde düşülen hataların tashihi yetkisi, birinci de
recede bölgede faaliyette bulunan tapulama müdürlüğü için bahis mevzuudur. Bölgede tapulama 
faaliyeti sona ermiş ve müdürlük bu bölgeden ayrılmış ise, düzeltmelerin genel müdürlüğün 
salahiyetli kılacağı memurlar tarafından yapılması düşünülmüştür. 

Bu memurların, mahallî tapu idaresi memurları da olabileceği tabiîdir. 
Tapulama dolayısiyle düşülen hataların tashihi yetkisi, tapulamadan sonra gayrimenkulleriu 

tedavül etmemiş olması ve tashih neticesinde üçüncü şahısların müktesep haklarının ihlâl edilme
mesi ile sınırlıdır. Aksi takdirde, yeni üçüncü şahısların hukukuna müessir hallerde tashih, an
cak muvafakatle yapılır. 

Madde 95 - 96. — Lâyihanın bu iki maddesi; esbabı mucibenin umumi izahat kısmını II1 ncü 
numaralı bendinde temas edildiği üzere bütün yurda şâmil olarak tapulama işlerini mümkün 
olduğu kadar kısa bir zamana sığdırabilmek' maksadiyle gerek Adalet Bakanlığı ve gerekse Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü için şimdilik alınması lüzumlu görülen hâkim ve memur kadrola
rını gösteren cetvellere taallûk etmektedir. Halen tapulama işlerine 233 bölgede devam edilmek
tedir. Bu teşkilât için 5602, 5860, 6206, 6537 ve 6756 sayılı kanunlarla muhtelif tarihlerde alman 
kadrolar, bugünkü iş haemma ve durumuna göre mahduttur. Her bölgede mer'i kanun hükümle
rine göre bir müdür ve tapulama hâkimi bulunması gerekmekte olmasına rağmen, yukarda sayı
lan kanunlara müsteniden ancak, 100 bölgede (-alışmayı mümkün kılmak üzere 100 müdür ve 100 
hâkim kadrosu mevcuttur. Faaliyette bulunan bölgelerden 123 ünde tapulama işlerinin idari kıs
mı 5602 sayılı Tapulama Kanununun 58 nci maddesinin verdiği imkânlardan faydalanılarak yet
kili memurlar vasıtasiyle yürütülmekte ve kazai işlere ise Adalet Bakanlığınca salâhiyetlen'dirilen 
mahallî hâkimler bakmaktadır. Bu tarzdaki tatbikatın istenilen şekilde verimli olamıyacağı izahtan 
müstağnidir, llev şeyden evvel halen çalışan 233 bölge kadrolu tapulama hâkim ve müdü
rü vermek ve bunların lüzumu kadar sair personel ve hizmetlilerle teçhiz ve takviye eylemek 
zarureti vardır. 

Bu sebeple lâyihaya ekli 1 ve 3 numaralı kadro cetvelleri mevcut bölgeleri takviye ederek ça
lışılacağı esasına göre ihzar olunmuştur. 

Geçici madde 1. — Lâyiha ile kadroları kaldırılan memurlardan muvakkat vazife, hastalık, 
izin gibi kanuni sebeplerle vazifesi başında bulunnııyanlardan. Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü teşkilâtında maaşlı vazifelere tâyin edilenlerin, işe başlama kaydı olmaksızın maaşlarının 
ödenebilmcsini teminen bu madde kaleme alınmıştır. 

Geçici madde 2. — 5602 sayılı Kanun hükümlerine göre itirazlı bulunması sebebiyle tapulama, 
mahkemesine verilmiş olan tutanaklardan, henüz duruşmalarına başlanmış olanlanların bu kanun 
hükümleri dairesinde komisyonca tetkik ve karara bağlanmak üzere mahkemece tapulama mü
dürlüğüne iadesine ve duruşması açılmış bulunanların da bu kanun hükümleri uyarınca mahke
mece bakılmasını teminen bu geçici ikinci madde sevk. edilmiştir. 

Bu suretle de, şimdiye kadar mahkemelerde teraküm etmiş bulunan binlerce dosyanın, birinci 
derecede tetkik edilerek haksız ve yersiz itirazları önlemesi sağlanmış olacaktır. 

Geçici madde 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmmesine dair olan 6335 sayılı Kanunla önce, iktisap şartı olarak 10 se-
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rıolik zilyediik esas tu tu lmuş ve gayr imenkulun miktarı ne olursa olsun vergi kaydının mevcudi
yet i aranmamış , yani vergi kaydı zi.lyed.lik delili sayılmamıştır . 

6335 sayılı Kanun la yapı lan değişil iktc yl.lyed.lik müddet i Medeni K a n u n u n 039 nen madde
sine mütenazır bir hale get ir i lmek üzere 20 seneye çıkarılmış ve 20 dönümden fazla olan gayri-
menkul lerde ayrıca 10 yıl ve daha önceki vergi kayı t lar ının zilyediik delili olarak aranılması 
<cihetine gidilmiştir . 

Memleketimizdeki arazi tahr i r ler inin muntazaman, yapı lmamış olması gibi sebepler taht ın
d a sahipli birçok gayr imenkuler in vergi kayı t lar ın ın tesis edilemediği, hususiyle kıymetsiz ve verimi 
az olan topraklar ın vergi mükellefiyetinden u.-'.ak kalmak için sahipleri ta raf ından vergiye kay-
dettiriJınedikleri bir vakıadır. Tatbikatta her tür lü zilyediik şartları mevcudolduğu halde, sadece 
vergi kaydının mevcudolmaması sebebiyle vatandaşın yegâne geçim vasıtası olan toprağın 
Hinden alınarak Hazineye mal edilmesi Hükümetin vatandaşı toprak sahibi kılmak ve kendilerini 
•emniyete, kavuşturmak prensibine uygun düşmemiştir. Bu sebepledir ki. vergi kayı t lar ının olma
ması veya vergi kaydı olduğu halde1 muntazam b i r s u r e l t e takibedilmemesi sebebiyle bu kayıtla
rın bulunamamış olması halleri birçok hak .sahiplerini mağdur etmiştir. Bu mağduriyete son 
vermek ve memleketimizin ölçülerine göre 20 dönüme kadar olan ve çok yerlerde küçük sayılan 
bu sebeple de vergiye kaydı ihmal edilen arazi parçaları üzerindeki zilyedliğin vergi kaydı aran
madan tescilini mümkün kılmak üzere, tedvin edilen 33 ncü maddenin sağladığı imkânlardan 
mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (D) bendinin tatbiki nericesi olarak mağdur edilenlerin de is
tifade ettirilmesi hakkaniyele uygun görülmüştür. 

Bu görüşle tedvin edilen muvakkat üçüncü madde ile : (içrek tapulama teşkilâtı ve gerekse 
mahkemeler taraf ından mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (D) bendi mucibince vergi kaydının 
bulunamaması sebebiyle uayrimenkulleri Hazineye nakledilen kimselerin de 33 ncü madde gereğin
ce 20 dönüme kadar olan kısım üzerindeki haklarının kabulü ve bu kısmın vergi kaydı aranmak-
s r an zilyedlcri namına tesbit ve tescili cihetine gidilmesi temin olunmuştur. 

Mer'i kanuna göre zilyedliğe mütaallik diğer şart lar tahakkuk ettiği halde sadece vergi kaydı bu
lunmadığından dolayı Hazineye maledileiı liayrimen küller, ya tapulama ekiplerinin tesbitine ya
hut mahkeme ka ra rma müstenit t ir . Her iki ahvalde de geçici maddenin zilyed lehine tatbiki 
suretiyle haklarının himaye edilmesi uygun bulunmuştur . Binaenaleyh bu maddenin tatbik 
sahası bulduğu yerlerde tapulama ekipleri İ'aaliyeite ise bu ekiplere yapılacak müracaat ın geçici 
madde hükmüne göre tetkik ve nelicelemlirümesi, o yerde tapulama ekipleri mevcut değilse ma
hallî t apu idareleri ile mal memurlarının bu gerekçe ile iddiaları tesbit ve tevsik etmeleri ve sa
lahiyetli inal memurunun talebi ile zilyedi namına tescili cihetine gidilmesi maddenin maksadı ica
bından bulunmaktadır . 

Geçici madde 4. — Bu madde lâyihanın kanuniyet kesbedip yürür lüğe girdiği malî yıl zarfında 
yetişmiş kâfi miktarda eleman bulunarak hemen tâyinleri temin edilemiyecek olan memurlar 
için Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L'ı cetvel'ne alınacak mevkuf tutulması düşünülen 
kadroları göstermek üzere tert iplenmiştir . İleride personel yetiştirildikçe peyderpey fiilî kadroya 
i n t i ka İleri sağl anabi Iece kt i r. 

Ek madde 1. — Bu kanunla kaldır ı lan 0335 sayılı Kanunun bıraktığı boşluğu doldurmak ve 
umumi malıkemelerdeki derdest dâvalar la , yeniden ikame edilecek tescil dâvalarında. 33 ncü 
an midedeki esasların ta tbikini sağlamak üzere işbu ek madde tedvin edilmiştir. 

Madde 97. — Bu madde lâyihanın kanunlaşma halinde meri vet ten kaldırı lması zaruri bulunan 
kanunlar la bâzı kanun maddeler ini ve kısımlarını göstermek üzere ter t ibedilmişt ir . 

Madde 98. — Lâyihanın meriyet tar ih ine t aa ' lûk etmektedir . Bu tar ihin neşrinden bir ay 
sonra tesbit edilmesinin sebebi; yeni hükümlere ^l'wv alınması gereken tedbir ler i ve yönetmeliğe1, 
izahname gibi ta tb ika tç ı la r ı aydın la tacak mevzur tm ihzarına imkân vermek düşüncesine matuf tur . 

Madde 99. — Bu madde lâyiha hükümler in in icrasına taalluk etmektedir . Mer' i kanunda oldu
ğu gibi icra salâhiyeti Bakan la r Kuru luna müteveccih olarak bırakı lmışt ı r . 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 4-74 e Ek ) 

http://zi.lyed.lik
http://yl.lyed.lik


Dönem : 1 / * 7 C 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 

1/705; C. Senatosu 1/428) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 7 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2294/3019 

MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
30 . 6 . 1964 tarihinde kararlaştırlan «1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Kemal Satır 

(Başbakan VeMüi 
Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardıınucısı 

GEREKÇE 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 

Madde 13.330 'Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri. 
Amerika Birleşik Devletleri Askerî Yardım Programı tahtında yapılagelmekte olan akar ya

kıt yardımı, yerli rafinelerimizin kurularak istihsale başlamış olmaları esbabı mucibesiyle 1963 yilı 
Aralık ayında durdurulmuştur. Ancak 1964 bütçemize akar yakıt için bir tahsisat konulmamış ol
duğunu nazarı itibara alan Amerikan makamları yardımın durdurulmasını mütaakıp, Amerikan 
yardımları karşılıklarından 1.10 miyon liralık bir meblâğı talhsis etmişlerdir. Söz konusu 110 mil
yon lira, yardımın durdurulmasından itibaren bir senelik ihtiyaca tekabül edecek bir miktar olup, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin 1964 yılı sonuna, kadarki ihtiyacını karşılıyacak nitelikte bulunmaktadır. 
Ordumuzun 1964 malî yılı sonuna kadar olan akar yakıt iıhtiyacımn temini, 60 milyon liralık bir ek 
ödeneği gerektirmektedir. 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

Madde 34.&31 3113 saydı Kanun gereğince Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına ikraz. 
12 . 7 . 1961 tarih ve 313 sayılı Kanunla onaylanan, Hükümetimizle Amerika Birleşik Devlet

leri Kalkınma ikraz Fonu arasında münakit 129.6 milyon dolarlık 9 Ocak 1961 tarihli İkraz An-
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1 aş masının 5 nci bölümü hükümlerine giöre Hükümetimizin projenin ikmali için zaruri olan ma~ 
hallî para ihtiyacını temin etmesi meşrut bulunmaktadır. Projenin ikmali için geçen yıl 350 mil
yon liralık munzam bir ihtiyacın bulunduğu tesbit edilmiş ve bu miktarın 100 milyon liralık kıs
mının Amerikan Hükümetinden temini sağlanmış diğer taraftan da cari yıl 'bütçemize 155 milyon 
liralık bir tahsisat konulmuştur. İşlerin süratle ve memnuniyet verici bir şekilde inkişaf etmesi 
neticesinde bakiye 95 milyon liraya derhal lüzum hâsıl olmuştur. Bu durumda tesislerin ikmali ile 
bu yıl faaliyete .•geçebilmesi için esasen yukarda mezkûr Anlaşma ahkâmı gereğince Hükümeti
mizin temin ziorunluğunda olduğu bu meblâğın e'k ödenek şeklimde süratle sağlanması uygun 
olacaktır. 

Karma Bütçe Koimisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 9 . 7 . 1964 

Esas No. : 1/705 
Karar No. : 8 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek} Başkanlığına 

Komisyonumuza halvale edilmiş bulunan «19164 yılı Bütçe Kanununa bağlı (IA/1) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkımdaki kanun tasarısı», Hükümet 'temsilcilerinin de iş
tirakiyle incelendi ve görüşüldü; 

1. Kanun tasarısında 155 milyon liralık ek ödenek verilmesi derpiş olunmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri Askerî Yardım Programı gereğince yapılmakta olan akar yakıt 

yardımı, yerli rafineri tesislerinin istihsale başlamış olması hasebiyle 19'63 yılı Aralık ayında dur
durulmuş, Silâhlı Kuvvetlerimizin 19l64 yılı ihtiyacı için Amerikan yardımları karşılıklarından 
110 milyon lira tahsis edilmiştir. Ancak; yıl sonuna kadar 60 milyon liraya daha ihtiyaç oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

13113 sayılı Kanun gereğince Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına ikraz için Amerika Birleşik 
Devletleri ile Hükümetimiz arasında. 9 Ocak 1961 tarihli Anlaşma gereğince, projenin ikmali için 
350 milyon liralık munzam bir ihtiyaç olduğu tesbit edilmiş, 100 milyon lirası Amerikan Hü
kümetinden temin olunmuş, 155 milyon lira da cari bütçeye ödenek konulmuştur. İşlerin süratle 
inkişaf etmesi neticesinde ve tesislerin bu yıl ikm aliyle faaliyete geçebilmesini temin en lüzumlu 
olan 95 milyon liranın ek ödenek olarak bütçeye konması zarureti doğmuştur. 

2. Bu tasarının hazırlanmasından sonra yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük sanat 
kredisi açılması ve ödünç, para verilmesi hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesi sobebiyle, gerekli 
ödeneğin bütçede yeniden bir madde açılarak olağanüstü ödenek olarak konması zarureti hâsıl ol
muştur. 

Hükümet temsilcilerinin teklifinin Komisyonumuzdan bir üyenin tekabbülü üzerine, müstacel 
olan mevzu hakkında yeniden kanun tasansı hazırlanmasının zaman alacağı mülâhazasiylo, teklif 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Buna göre: 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin Maliye Bakanlığına ait iktisadi transferler 'kısmında 33 130 ncu, «Yurt dışında çalışan işçile
re konut ve küçük sanat kredisi açılması ve ödünç para verilmesi hakkındaki kanun gereğince işçi 
döviz hesapları için Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine öde
necek faiz ve kredi karşılığı» (ödenek yetmediği takdirde üç katına kadar artırmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.) şeklinde bir madde açılmış ve buraya 10 milyon lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

3. Keza bu tasarı hazırlanırken ödeneğinin kâfi geleceği düşünülerek bu tasarıya konmryan, an
cak; bugün için yetersiz görülen Dışişleri Bakanlığı 1964 yılı bütçesinin 16.450 nci «Dış memleket
lerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri» maddesine konmuş bulunan 11 milyon li-

•C. ıSematüsu ( S. Sayısı : 475 ) 
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raya 20 milyon liranın ilâvesi Hükümet temsilcileri tarafından teklif olunmuş ve bir Komisyon 
üyesi tarafından tekabbül edilerek işin müstaceliyeti ve zamanın darlığı mülâlıazasiyle bu töklif de 
Komisyonumuzca kabul edilmiş ve (R) işaretli formülün uluslararası ilişkiler giderleri kesimine dâ
hil, «Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri» maddesine ait metnin birinci satırındaki 
11 milyon lira 31 milyon lira olarak değiştirilmiştir. 

Bu sebeplerle kanun başlığı umumi bir mâna verecek tarzda tâdil edilmiş, metne iki madde da
ha ilâve edildiğinden yürürlük ve yürütme madde numaraları da buna muvazi olarak değiştirilmiş
tir. 

Değişik tarzda kabul edilen kanun tasarı ve cetvelleri öncelikle görüşülmek ve dene] Kurulun 
tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. 8. Ağanoğlu 

Ankara 
AT. Ağırnaslı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
8. Kurutluoğlu 

İstanbul 
M. E. Adalılar 

Kırşehir 
A. Bilgin 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Bay ar 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

i r 

Başkan vekili 
Sakarya 

K. Yurdakul 

Ankara 
İV. Bei'kkan 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İstanbul 
0. Z. Gümüşoğlu 

Konya 
M. Dinekli 

Sakarya 
M. Gürer 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
S. Gür soy tr ah 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kara 

K. Okyay 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Gümüşano 
8. Savacı 

Kastamonu 
S. Keskin 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
//. F. Evliya 

Samsun 
R. İsıtan 

Trabzon 
A. Şener 

Tunceli 
M. A. Demir 

Muhalefet Şerhi 

Adana 
Muhalefet şerhim ilişiktir 

K. Sarıibrahimoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

İçel 
C. Okyayuz 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Niğde 
R. Soyer 

Siirt 
A. Ya§a 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Maliye Temsilcisi Rıza Turgay'm arzı üzerine milletvekilleri tarafından tekabbül edilen Kıbrıs'a 
yardım ve işçilere mesken kredisi için ödenek ilâvesi teklifi, esasında hararetle desteklediğim bir 
mevzu olmakla beraber, İçtüzüğün 116 ncı maddesindeki tadilnamelerin görüşülebileceğine dair 
hükmü muvacehesinde Komisyonumuzca görüşülemez kanısındayım. 

Bu teklifler tadili değil ihdası tazammun etmekte olup tasarı ile ilgili değildir. Ayrı kanun ta
sarısı ile Meclise sevkı icaJbeder. Usule aykırı bu tutuma ve tasarının bu tekliflerle ilgili kısmına 

muhalifim. 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 475 ) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertiplerine 155 000 000 liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

3 0 . 6 . 1 9 6 4 

Başbakan V. 
K. Satır 

Devlet (Bakanı 
î. S. Omay 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakam 
î. Sancar 

Dışişleri Bakanı Y. 
N. Yetkin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

M. Yolaç 

Adalet Bakanı 
S. Çumralı 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

'964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertiplerine 175 000 000 liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
na ait İktisadi Transferler kısmında yeniden 
açılan 33130 ncu «Yurt dışında çalışan işçilere 
konut ve küçük sanat kredisi açılması ve ödünç 
para verilmesi hakkındaki kanun gereğince işçi 
döviz hesapları için Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi
ne ödenecek faiz ve kredi karşılığı (ödenek yet
mediği takdirde üç katma kadar artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir) maddesine olağanüs
tü ödenek olarak 10 000 000 lira konulmuştur. 

MADDE 3. — 1964 yılı Bütçe kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Uluslararası ilişkiler 
giderleri kesimine dâhil «Türk Kültür varlığı
nı tanıtma ve koruma giderleri» maddesine ait 
metnin 1 nci satırındaki 11 000 000 lira 
31 000 000 lira olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Mil'lî Eğitim Bakanı 
î. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

(füm. vo Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakan V. 
H. Oral 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
H. Oral 

Turazm ve Tanıtma Bakanı İmar v« İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs C. üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 475 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

Hükümet tasarısına bağlı cetvel 

(A/l) 

Millî Savunma Bakanlığı 

13.000 Yönetim giderleri 

13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 60 000 000 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
34.000 Malî tranferler 

34.531 313 sayılı Kanım gereğince Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına ikraz 95 000 000 

(A/ l ) ve (A/3) Toplamı 155 000 000 

Karma Bütçe Komisyonu metnine bağlı cetvel 

(A/l) 

Millî Savunma Bakanlığı 

13.000 Yönetim giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 60 000 000 

Dışişleri Bakanlığı 

16.000 Çeşitli giderler 
16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri 20 000 000 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî tranferler 
34.531 313 sayılı Kanım gereğince Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına ikraz 95 000 000 

(A / l ) ve (A/3) Toplamı 175 000 000 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 475 ) 





Dönem : 1 /"TO 
Toplantı 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 / 9 

Yurt dışında çalışan işçilere konut ve Küçük sanat kredisi açılması ve 
ödünç para verilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi 1/669; C. Senatosu : 1/427) 

NOT : M. Meclisi Sıra Sayısı : (708) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 7 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8497 - 47201 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 7 . 1964 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük sanat 'kredisi açılması ve 
ödünç para verilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad S irmen 

Not : Bu tasan 20 . 1 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 25, 30 . 6 . 1964 ve 2 . 7 . 1964 tarihli 113, 116, 117 ve 118 nci birleşimlerince öncelik ve ive
dilikle görüşülerek acık oy ile kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 708) 

Geçici Komisyon raporu 
'Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 10 . 7 . 1964 
Esas No. : 1/427 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Yurt dışında, o.alışan işçilere konut ve küçük sanat kredisi açılması ve ödünç para verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuzun 10 . 7 . /1964 tarihli toplantıısında, Maliye Bakanlığı 
ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının temsilcilerinin de iştirakleriyle 'her yönden tetkik ve raÜM-
kere edildi. 

Tasarının getirdiği yenilikler ve gerekçesinde de t af silen belirtilen hususlar ve bunlara müte
dair ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek 
bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi (lenei Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kain; 
edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
ö-eejici Kamisyon Başkanı 

M. Hazer 
Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

Bursa 
B. Güzey 

Sözcü 
H. Tunçkanat 

Samsun 
R. Isıtan 

E. 
Ankara 
Etker 

Kâtip 
H. Onat 

Sinop 
S. Batur 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük 
sanat kredisi açılması ve ödünç para verilmesi 

hakkında Kanun 
Fon tesisi 

MADDE 1. — iş ve İşçi Bulma Kurumu ara
cılığı ile yabancı memleketlere çalışmaya giden 
işçilerin, hariçteki tasarruflarından Türkiye'de 
bulunan yakınlarına yapacakları yardımları ve 
bunlardan istiyenlerin yurda avdetlerinde konut 
ve küçük sanat işletmesi sahibi olmalarını teşvik 
maksadiyle Türkiye Emlâk Kredi ve Halk Ban
kası A. Ş. nezdinde (Hariçte çalışan işçiler 
için ikraz, konut ve küçük sanat işletmesi kre
disi fonu) adı altında bir fon tesis edilmiştir. 

Fonun kaynakları 

MADDE 2. — Fonun kaynakları şunlardır : 
a) Hariçte çalışan işçilerin gönderecekleri 

dövizlerin cari resmî kur üzerinden hesaplanacak 
Türk lirası tutarı; 

b) Bu kanunun yükliyeceği her çeşit malî 
külfetleri ve konut ve küçük sanat kredisi ta
leplerini karşılamak üzere Maliye Bakanlığı 
bütçesinde açılacak özel bir tertibe her yıl ye
teri kadar konulacak ödenek; 

c) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu ka
nuna göre açacağı konut kredisinden tahsil ede
ceği taksit ve faizler ; 

ç) Türkiye Halk Bankası A. Ş. nin bu 
kanuna göre açacağı küçük sanat kredilerinden 
tahsil edeceği taksit ve faizler; 

d) Fonda biriken paraların faizleri ve sair 
gelirleri. 

İkraz hesabı 

MADDE 3. — Hariçte çalışan işçilerden ik
raz hesabı açtırmak istiyenlerin fona göndere
cekleri paralar bankaca 3 yıl vadeli olarak bu 
hesaba nakledilir ve bu hesaptaki paralara va
deli mevduata verilen en yüksek faiz nisbetin-
den az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca tes-
bit olunacak nisbet üzerinden faiz verilir ve bu 
faizler 3 yıl vâdeye göre peşin olarak tahakkuk 
ettirilerek ilgililerin hesabına alacak kaydedi
lir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük 
sanat kredisi açılması ve ödünç para verilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun» 
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 479 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

İşçilere diledikleri takdirde ikraz hesapların
daki mevcut miktar ve vâdeleri geçmemek üze
re, bankaca faizsiz olarak ödünç para verilir. 
Vâdelerinde ödenmiyen paralar ilgilinin ikraz 
hesabından mahsup yapılmak suretiyle borçlu 
hesap kapatılır. 

Konut ve küçük sanat kredileri hesapları 

MADDE 4. — A) Hariçte çalışan işçiler- MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun-
den konut kredisi almak istiyenlerin fona gön- ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil-
derecekleri paralar, bankaca, (Konut kredisi mistir. 
hesabı) na nakledilir ve bu paralara vadeli mev
duata tatbik olunan en yüksek nisbet üzerinden 
faiz yürütülür. 

Konut kredisi hesabında döviz karşılığında 
Türk parası birikmiş olan işçilere Türkiye Em
lâk Kredi Bankasının cari usulleri dairesinde 
40 bin liradan fazla olmamak ve halk tipi konut 
inşa etmek üzere hesaplarındaki paranın 4 katma 
kadar birinci maddede tesis olunan fondan ko
nut kredisi verilir. 

Konut kredisinden istifade etmek için işçinin 
yurda avdet ettiği tarihte konut kredisi hesa
bında en az 5 bin lira birikmiş bulunması şart
tır. 

Konut kredisinin vâdesi 20 (yirmi) yıl ve 
faizi yılda % 2 (yüzde iki) dir. Ana para ve 
faizler ikraz tarihinden itibaren 2 yıl sonra 
başlamak üzere aylık taksitler halinde bankaca 
tahsil olunur. 

Bu kanuna göre her işçiye ancak bir defaya 
mahsus olmak üzere konut kredisi verilebilir. 
Bu kredilerle temin edilen konutların başkaları
na satış veya her hangi bir şekilde ve suretle 
devri, borçlu hesabın tamamiyle tasfiyesine bağ
lıdır. 

B) Hariçte çalışan işçilerden küçük sanat 
kredisi almak istiyenlerin fona gönderecekleri 
paralar, bu bankaca, (Küçük sanat kredisi he
sabı) na nakledilir ve bu paralara vadeli mev
duata tatbik olunan en yüksek nisbet üzerinden 
faiz yürütülür. 

«Küçük sanat kredisi hesabına döviz karşılı
ğında Türk parası birikmiş olan işçilere Tür
kiye Halk Bankası A. Ş. nin cari usulleri da
iresinde birikmiş paralarının 3 ilâ 5 misline 
kadar küçük sanat kredisi açılır. Ancak bu 
miktar 25 bin lirayı geçemez.» 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 479 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin I 

Bu krediden istifade etmek için işçinin yurda 
avdet ettiği tarihte küçük sanat kredisi hesa
bında 5 bin lira birikmiş olması şarttır. Bu kre
dinin vâdesi 5 yıl ve faizi yılda % 7,5 dur. 

Ana para ve faizleri ikraz tarihinden itiba
ren bir yıl sonra başlamak üzere yıllık taksit
lerle ödenir. 

Bu kanuna göre her isçiye ancak bir defaya 
mahsus olmak üzere küçük sanat kredisi verile
bilir. 

C) Yurda dönüşlerinde bu maddede yazılı 
hesaplarında döviz karşılığı asgari 5 bin lirası 
bulunmıyan işçilerle, kredi almaktan vaz geçen
lerin hesaplarındaki mevcut paralan hakkında 
üçüncü madde hükümleri uygulanır. 

Yönetmelik 

MADDE 5. — Fonun işleyiş tarzı, fon ile 
ilgili hesapların açılması, ikrazata ait esaslar, 
hesap sahiplerinin vecibeleri, bu kanunla Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına ve Türkiye Halk 
Bankası A. Ş. ine verilen görevler ve sair hu
suslar Maliye, Çalışma, İmar ve İskân bakan
lıkları ile adı geçen bankalarca müştereken ha
zırlanacak bir yönetmelik ile tâyin ve tesbit 
olunur. 

Giderler I 

MADDE 6. — Bu kanuna göre açılacak he
sapların tahsil ve tediyeleri ile ilgili her türlü 
giderler ve sair malî külfetler 1 nci maddede 
tesis olunan fondan karşılanır. 

Muafiyetler 

MADDE 7. — Bu kanun uyarınca tesis olu
nan hesaplara yürütülecek faizler ve bu hesap
ların açılması sırasında tanzim olunacak sözleş
meler, ipotek tescil ve fekleri ve sair belgeler 
her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ta
rihinden evvel tş ve îşçi Bulma Kurumunun 
aracılığı ile olsun veya olmasın, harice giden 
işçiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibe-
den en çok bir yıl içerisinde Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ve Türkiye Halk Bankası A. Ş. ile 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 6 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici madde aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayış*] : 479 ) 



Millet Mecli'sinin kabul ettiği metin 

temasa geçerek hesap açtınnalan şartı ile bu 
kanunun bahşettiği haklarından istifade eder
ler. 

Yürürlük hükümleri 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisinin 2.7. 1964 tarihli 118 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 479 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve üc
retleriyle çeşitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporları 

(M. Meclisi 1/607, C. Senatosu : 1/423) 

NOT : M. Meclisi Sıra Sayısı : (716) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 42604 - 7551 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 . 6 . 1964 tarihli 114 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
uçık oy ile kabul edilen, Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplannm aylık ve üc
retleriyle çeşitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
JPuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 12 . 12 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 22, 23, 25 ve 26 . 6 . 1964 tarihli 110, 111, 113 ve 114 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ive
dilikle görüşülerek açık oy ile kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 716) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 1 . 7 . 1964 

Esas No. : 1/423 
Karar No. : 29 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 . 6 . 1964 tarihli 114 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretle
riyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Hükümet tem
silcilerinin do iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasarının gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 

MiJlet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Bütçe ve 
Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Nevşehir 
İ. Ş. Atasağun 

Başkan V. 
Cumhurbaşkanınca 8. Ü. 

N. Özdeniz 

Sivas 
//. Söylemezoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. Jllusoy 

Zonguldak 
T. İnci 

Kâtip 
Denizli 

M. E. Durul 
İmzada bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plcm 

Komisyonu 
Esas No. : 1/423 
Karar No. : 42 

9 . 7 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 . 6 . 1964 tarihli 114 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen Kıbrıs'a (gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle 
çeşitli isıtihkaMarı ve birliğin başka giderleri hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuzun 9.7.1963 
tarihli toplantısında ilgili 'Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi: 

Tasarının (gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca ka'bul edilen metnin aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, .sunulur.. 

Başkan 
Cu in hurbaşkanmca S. 

S. Kurutluoğlu 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Kayseri 
77. Dikeçligil 

Ü. 
Sözcü 

Sakarya 
K. Yurdakul 

Balıkesir 
N. Sarıçalı 

Konya 
M. DineJdi 

Kâtip 
içel 

(J. Okyayuz 

İstanbul 
N. E. Adalılar 

Samsun 
R. Isıtan 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 
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MİLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk As
kerî Birliği mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakla
rı ve birliğin ba§ka giderleri 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kıbrıs'a gön
derilen Türk Askerî Birliği ay
lıklı personelinin aylıklarından 
emekli keseneği, Ordu Yardım
laşma Kurumu aidatı, Gelir 
Vergisi ve tasarruf bonosu gibi 
kanuni kesintiler düşüldükten 
sonra artığı, her rütbeye göre 
andlaşmasında belirtilen ve ili
şik cetvelde sterling olarak gös
terilen miktara tekabül eden 
Türk lirası karşılıkları seviyesi
ne çıkarılır ve toplamı hiçbir 
kesintiye tabi tutulmaksızın 
transfer edilir. 

Birliğin yiyecek, giyecek, ya
kacak, donatım ve tedavi gibi 
sair her çeşit giderlerinin tuta
rı ve satmalına işlerinin şekil 
ve ödeme tarzları ve birlikte is
tihdam edilmek üzere mahallen 
temin edilecek sivil personele 
verilecek ücretler Millî Savun
ma ve Maliye Bakanlıklarınca 
birlikte tesbit olunarak Bakan
lar Kurulunun onamına sunu
lur. 

MADDE 2. — Birinci madde 
gereğince yapılacak giderleri 
karşılamak üzere Birlik Komu
tanı emrine Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilecek miktarda kre
di açtırılır veya avans verilir. 

MADDE 3. — 18 Temmuz 
1960 tarihli ve 29 sayılı (Kıb
rıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve 
ücretleriyle çeşitli istihkakları 
ve Birliğin sair masrafları hak-

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk As
kerî Birliği mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakla
rı ve birliğin başka giderleri 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Mület Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUN UN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk As
kerî Birliği mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakla
rı, ve birliğin başka giderleri 

ha,kkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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M.IM. kabul ettiği metin 

kındaki Kanun) 
kaldırılmıştır. 

yürürlükten 

GEÇİCİ MADDE — 29 sayı
lı Kanun gereğince Kıbrıs'taki 
Türk Askerî Birliğine mensup 
peroonelin aylıkları hakkında 
alınmış 12 . 8 . 1960 gün ve 
5/227 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararnamesine ekli (1) sayılı 
cetvele göre 1961 ve 1962 malî 
yıllan içinde gerçekleştirilerek, 
transfer edilmek suretiyle bir
lik mensuplarına fiilen yapılan 
ödemelerle bu ödemeler üzerin
den aynı dönem içinde 1960 ma
lî yılında cari vergi mevzuatına 
göre yapılmış bulunan vergi ve 
tasarruf bonosu kesintileri, ay
nen kabul olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü-j 

rütür. 

Millî Savunma Ko. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin kabul ettiği geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Not : Tasarıya bağlı cetvel 
aynen kabul edlmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin kabul ettiği geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Not : Tasarıya bağlı cetvel 
aynen kabul edlmiştir. 

Rütbe 

Tuğgeneral 
Albay 
Yarbay 
Kd. Binbaşı - Binbaşı 
Kd. Yüzbaşı - Yüzbaşı 
Kd. Üsteğmen - Üsteğmen 
Teğmen 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
CETVEL 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği 
mensuplarının aylık ve ücretlerine ait 

cetveldir 

Türk lirası Sterling 

6 115,34 
5 180,35 
4 225,90 
3 689,42 
3 032,40 
2 400,65 
2 147,95 

242 
205 
170 
146 
120 
95 
85 

Rütbe 

Asteğmen 
Kd. Bşçvş. 1ar 
(500 - 800) 
Üstçavuş 
Çavuş 
Kıta Çavuşu 
Kıta Onbaşısı 
Er 

Türk lirası Stcrling 

1 895,25 

2 147,95 
1 895,25 
1 516,20 

252,70 
202,16 
126,35 

75 

85 
75 
60 
10 
8 
5 
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