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2. — Yüce Meclisin çalrşmalariyle il
gili Başkanlık Divanı kararı. 88:106 

4. — Görüşülen işler 106,126 

1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 ar
kadaşının ; îzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar ve 12 arkadaşının, Gecekonduların 
düzenlenmesi hakkında; Konya Milletve
kili ihsan Kabadayı ve 10 arkadaşının, 
Gecekonduların ıslalh, tasfiye ve önlenme
si hakkında; Cumlhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekon
duların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında 
kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyton-
laıından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko-

sayfa 
misyon raporu (1/76, 2/13, 2/23, 2/193) 
(S. Sayısı: 83) [Dağıtmatarihi: 3.3.1966] 106:125 

2. — T. 0. Devlet Demiryolları Memur 
ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine göre ikramiye ödenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları 
(1/154) (S. Sayısı : 95) [Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1966] 126:144 

3. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Plân komisyonlarından se
çilen beşer üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/128) (S. Sayısı : 89) [Da- • 
ğıtma tarihîr: 2 1 . 3 . 1966] 144:162 

5. — Sorular ve cevaplar 

a) YazıU sorular ve cevapları 

162 

162 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'-
nin, Gümüşane ili merkez ilçesine bağlı 
köylerin yollarının 1966 köy yolu yapım 
ve bakım programına alınıp almmıyacağı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı Salbit Osman 
Avcı'nm yazılı cevabı (7/23) 162:163 
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Sayfa 
2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-

yurt'un, Türkiye iş Bankası tarafından 
şimdiye kadar, hangi şehirlerimizde ikra
miye apartmanı yapıldığına dair yazılı so
ru önergesi ve Maliye Bakanı îhsan GKir-
san'ın yazılı cevabı (7/01) 163 

3. — Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dm'm, Kastamonu il ve ilçeleri dâhilinde 
ne gibi işlerin ve yatırımların 1966 yılı 
plânına alındığına dair soru önergesi ve 

BAŞKAN — Otomatik cihazlarla yoklama 
yapılacaktır. Sayın üye arkadaşlar lütfen be
yaz düğmelere bassınlar. 

Sayfa 
Başbakan adına Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan'm yazılı cevabı (7/91) 163:167 

4. — Hatay Milletvekili Yahya Karibo-
lat'm, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı 
Aktaş köyüne 1966 yılında içme suyu te
mini için bir hazırlık yapılıp yapılmadığı
na dair soru önergesi ve Köy işleri Baka
nı Sa'bit Osman 'Avcı'nm yazılı cevabı. 
(7/95) 168:169 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısı saat 19 a kadar sürmüş olduğundan ve 
vaktin gecikmesi dolayiisiyle, 

28 Nisan 1.966 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Bilgin 
Kâtip 

Zonguldak 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

»>•« 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KATİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağn), Âdil Kıırtel (Kars) 

BAŞKAN — Muıhterem arkadaşlar, Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

— 86 — 
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 28 - 29 Nisan 1960 şehitleri için saygı 
duruşu. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 28 Ni
san şehitleri için iki dakikalık vakfe duruşuna 
ait önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Anayasa ve Hukuk dışı davranışları ile 

meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı diren
me hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 devrimini 
yapan Türk Milletinin bu gücüne, kanları ile iş
tirak eden 28 Nisan 1960 şehitlerinin aziz hatı
ralarını anmak üzere Meclisimizin üç dakikalık 
saygı duruşunda bulunmasını arz ve teklif ede
riz.» 

Bursa S'amsun 
Sâdrettin Çanga Kâmran Evliyaoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Bugün 28 Nisan 1960 olaylarının altıncı yıldö

nümüdür. Hatırlanacağı üzere, 6 yıl önce bugün, 
Türk gençliği, Anayasa ve hukuk dışı davranış
ları ile meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı 
direnme hakkını kullanarak hürriyetin, adaletin, 
faziletin ve Atatürk ilkelerinin uyanık bekçisi ol
duğunu ispat etmiştir. Anayasayı korumak için 
giriştiği savaşta, Türk gençliği 28 Nisan 1960 ta 
şehitler vermiştir. 

27 Mayıs Anayasasının temeline kanlarını ada
yan bu kahraman çocuklarımızın ruhlarını taziz 
için Genel Kurulun 2 dakika saygı duruşunda 
bulunmasını teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul İstanbul 

Orhan Erkanlı İlhami Sancar 
Zonguldak Aydın 

Bülent Ecevit M. Şükrü Koç 

Muğla 
Seyfi Sadi Pencap 

Manisa 
Mustafa Ok 

Nevşehir 
S. Hakkı Esatoğlu 

İstanbul 
Orhan Birgit 

Zonguldak 
Kenan Esengiıı 

Hatay 
Hüsnü Özkan 

Manisa 
Muammer Erten 

Malatya 
Mehmet Delikaya 

Muş 
Nermin Neftçi 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Artvin 
Turgut Altunkaya 

Sivas 
M. Kemal Palaoğlu 

Sivas 
Kâzım Kangal 

Tokat 
Cevdet Aykaıı 

Bitlis 
Zarife Koçak 

Van 
Salih Yıldız 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

Sivas 
Nazif Aslan 

Tokat 
İrfan Solmazer 

Mardin 
İbrahim Aysoy 

Afyon 
Murat Öner 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 Nisan 1960 in yıldönümünde 27 Mayısın ha

zırlanmasında ve gerçek demokrasinin kuruluşun
da gençliğimizin yaptığı asil mücadelede veri
len şehitlerin mânevi huzurunda Yüce Meclisin 
3 dakika saygı duruşuna davet edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Diyarbakır Adana 
Tarık Ziya Ekinci Ali Karcı 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 - 29 Nisan 1960 Devrim şehitlerinin ruhla

rının şad için Yüce Meclisin 3 dakikalık saygı du
ruşuna davetini rica ederiz. Saygılarımızla. 

İzmir İzmir 
Mustafa Uyar Arif Ertunga 

Başkanlığa 
Yapılacak saygı duruşunun şimdiye kadar va

tan uğruna can vermiş bütün şühedaya teşmilini 
rica ederim. 

Samsun 
Osman Şahinoğlu 

KÂMRAN EVLtYAOÖLU (Samsun) — Mü
saade ederseniz takririm hakkında konuşmak is
tiyorum. (Orta sıralardan «Sırası gelince hepsini 
anıyoruz.» sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, vakfeyi ya
palım. Hereks gönlünden kime isterse tazimini 
ona yapar. (Gülüşmeler) Ben, 28 Nisan şehitleri 
için vakfeye davet ettiğimi belirteceğim. Gönlün
de başkasını tutana ben hükmedemem. 

87 — 
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Yüksek Meclisin üyelerini 28 Nisan şehitleri
ni tazim için bir dakikalık vakfeye davet ediyo
rum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — Yüce Meclisin çalışmalariyle ilgili Baş
kanlık Divanı Kararı 

BAŞKAN — Şimdi Yüce Meclisin çalışmala
rı ile ilgili verilmiş önergeler hakkında Başkanlık 
Divanının sunuşları vardır. Ouktuyorum. 

Başkanlık Divanı Kararı 

1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millet Meclisinin Pazartesi Çarşamba ve Cuma 
günleri sabahları saat 11.00 den 13.00 e kadar 
toplanarak gündemde 'bulunan Af Kanununun 
görüşülmesi talebine ait önergesi: 

Başkanlık Divanı diğer kanunlarda olduğu 
gibi, Af Kanununun da çıkarılmasını arzu et
mekle beraber, 2 Mayıs tarihine kadar olan 
Meclis çalışmaları Usulü ve gündemi Yüce Mec
lisçe karara bağlanmış bulunduğu cihetle, bu 
hususta verilmiş olan önergenin 2 Mayıs 1966 
tarihinden sonra Millet Meclisi Başkanının 
Başkanlığında Partiler Meclis grupları ve Hü
kümet temsilcilerinin iştirakleriyle yapılacak 
bir toplantıda görüşüldükten sıonra Başkanlık 
Divanınca karara bağlanması uygun mütalâa 
edilmiştir. 

2. — Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları memur 
ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine göre ikramiye ödenmesi hakkındaki 
halen gündemde bulunan ve bir maddeden iba
ret olan kanun tasarısının gecekondu kanunun
dan önce, bu mümkün görülmediği takdirde, 
gece mesaisi yapılarak görüşülmesi hakkındaki 
önergesi: 

önergede sözü edilen kanun tasarısının 
28 Nisan 1966 günü saat 21.00 den itibaren ya
pılacak olan oturumda görüşülmesi Başkanlık 
Divanınca uygun mütalâa edilmiştir. 

3. — Geçici Komisyon Başkanı ismail Hak
kı Tekinel'in, Tapulama Kanununun önemine 
ve süreli oluşuna binaen, 28 Nisan 1966 Per
şembe günü ve gecesi saat 21.00 den itibaren 
görüşülmesinin temini hususundaki önetfgesi: 

Tapulama Kanunu tasarısının 28 Nisan 1966 
Perşembe gümi saat 21.00 den itibaren görüşül
mesi ve bitmemesi halinde, haftanın Salı ve Per
şembe günleri saat 21.00 den sonra görüşmelere 
devam edilmesi hususu Başkanlık Divanınca uy
gun mütalâa edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, Başkanlık Divanının 
bu sunuşunun 1 nci maddesini... 

TARIK ZÎYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Tü
münün aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bu 
okuduğum sunuş 3 maddeden ibarettir. 

TARIK ZIYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Tü
münün aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümünün aleyhinde buyurun 
efendim. 

TARIK ZÎYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Sayın milletvekilleri, 22 Nisan 1966 
Cuma günü grup başkanıvekillerinin iştirakiyle 
hazırlanmış olan bir protokol, önerge halinde 
Meclis Başkanlık Divanına tevdi edilmiş ve iki 
Mayısa kadar bütün önergelerin geri alınması, 
sadece tapulama kanunu tasarısı ile mahalle ve 
çarşı bekçileri kanunu tasarısının görüşülmesi 
için verilmiş olan önergenin göz önüne alınma
sı kaydı ile bir önerge takdim edilmiş. Başkan
lık Divanınca tezekkür edilen <bu önerge Yük
sek Meclisçe de kaibul edilmiş bulunuyor. Bu 
itibarla, Başkanlık Divanınca şimdi sunulmuş 
bulunan bâzı maddeleri kaibul, bâzı maddeleri 
reddedilmiş olan önerge bu protokole aykırı
dır. Eğer, bu önerge kabul edilecek olursa, 
Parti Grup Başkanvekillerinin verdiği ve bir 
protokol mahiyetinde kaibul edilmiş olan öner
genin muhtevası çiğnenmiş olur. Ancak iki Mayıs
tan sonra yeni tekliflerin yapılabilmesi mümkün
dür. Malûmuâliniz bu meclisin çalışabilmesi ve 
alhenk içinde iş görüldbilmesi, ancak karşılıklı 
anlaşma ve verilmiş olan sözlere sadakatle müm
kündür. Birkaç gün evvel verilmiş sözler mev
cutken imzalanmış bir protokol mevcut iken, san
ki bunlar hiç yokmuşçasına bunlar keenlem ye
kûn telâkki ederek yeni bir önerge verilmiş ol
ması ve Başkanlık Divanının da bu protokolü 
göz önüne almıyarak verilmiş olan bu önerge
lerin bir kısmını katoul etmek suretiyle huzuru
nuza gelmiş olması, usule ve taamüle aykırıdır. 
Bu itibarla bu önergeye itibar edilmemesini arz 
ve istirham ederim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, hatibin b u 
rada yanlış bir mütalâası vardır. O önergeler 
başka önergelerdir. Birisi istisna edilmek üzere 
yalnız 5 önerge karara bağlanmıştır, bir önerge
nin de istisna edilmiş olduğunu arz ederim. Yal
nız bu hususta Sayın Kesat özarda söz istemiş
ti. Birinci madde hakkında mı efendim? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Birinci mad
de hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, Sayın milletvekilleri, altı aydan beri Tür
kiye hapishanelerinde yatan 10 binlerce mahkû
ma hayat ve kaderlerini bu hapishanelerde ya
tan mahkûmlara bağlamış olan yüz'binlerce ailesi 
efradına bir genel af kanunu vazedilmiş bulu
nuyordu. Bu af, 1965 seçimlerini mütaakıp en 
kısa zamanda çıkarılacağı defaatle ilân edilmiş 
ve bu af kanununun bir genel af olacağı belirtil
miş, fakat maalesef kanunun hazırlığında büyük 
çelişmelere düşülmüştür. Kanun umumi ve eşit 
bir af getiren bir tasarı olmaktan ziyade, birta
kım hissî sebeplerle, ıgayriâdil bir şekilde çok 
geç olarak ancak hazırlanabi'lmiştir. 

Muhterem arkada§larım, bu arada hapisha--
nelerdeki mahkûm vatandaşlar sa'bırsızlıkla af 
kanununu beklerken, yıl başından evvel bu ka
nunun mutlak surette çıkarılacağı en yetkili şa
hıslar tarafından ifade edilmiş, va'dedilmiş, yıl
başı geçmiş, af tasarısı Meclise gelmemiştir. Bi-
lâhara gelen af tasarısı büyük tepkilere yol aç
mıştır. Bunun da tek sebebi eşitlik ve genellik 
prensiplerinden ayrılması aynı kanunun aynı 
maddesini ihlâl etmiş olan kimseler için ayrı ayrı 
af müeyyideleri getirilmiş olması sebebiyle birta
kım huzursuzluklar yaratmıştır. Halbuki bu 
Mecliste ben şuna eminim ki, affın aleyhinde 
olacak tek kimse yoktur. Âdil bir af kanunu bu 
Meclisin lütuf ve atıfetine mazhar olarak, bu 
Meclisin ittifakı ile çıkması mümkündür. Niha
yet af kanunu Ramazan Bayramına bırakılmış
tır. Ramazan Bayramı geçmiş yine çıkmamış; 
Kurban Bayramına kalmış, yine çıkmamış, şimdi 
Meclis, Kısmi Senato Seçimi için tatile girmek 
üzere, bu kanun yine çıkmıyaoak. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümette, Meclisler
de bu Af Kanununun münakaşaları yapılırken 
mahkûmlara va'dedilen bir genel affın vasıfları-

— 89 
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nı taşımıyan bambaşka bir af kanununun geti
rilmiş olması mahkûmlar üzerinde büyük menfi 
tesirler yaratmıştır. Bu bakımdan, birçok hapis
hanelerde bu af tasarısını protesto etmek isti-
yen kimseler toplantılar yapmış, ayaklanmalar 
olmuştur. Bu yüzden, birçok mahkûmlara ateş 
açılmıştır. Cezasının affını bekliyen bâzı vatan
daşlar topyekûn bu dünyadaki hayatlarından af 
edilerek' öteki dünyaya gönderilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun daha da kö
tüsü vardır. Çünkü yüz binlerce mahkûm, aile
si, çoluk çocuğu ile «Af Kanunu çıkıyor, Af 
Kanunu çıkacak» diye vadedilip vadedilip ar
kasından sükûtu hayale uğratılmak suretiyle, 
bu betbaht zaten kaderin sillesini yemiş, kanu
nun verdiği cezaya mahkûm edilmiş bu insan
lara durup dururken çok ağır mânevi bir eza 
ve cefa çektirmek yoluna da gidilmiştir. Bu
nu yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, arka
daşlarım. 

Bu arada bilhassa Harb Okulu öğrencileri
nin bu affa girip girmiyecekleri konusu da 
uzun boylu münakaşa edilmiş, beş seneliğinin 
af edileceği ve bunlardan 80 - 90 kişinin bu ka
nundan istifade edeceği ifade edilmiş; aradan 
aylar geçtiği halde bu da yapılamamış, bu genç
ler, bu çocuklar nihayet meşruten tahliyeden 
istifade ederek dışarı çıkmışlardır. 

Ancak sevgili kardeşlerim, gerek bu meşru
ten tahliye edilen Harb Okullu gençler, gerek
se meşruten tahliye edilen diğer mahkûmlar dı
şarıya çıktıktan sonra maalesef içerde bulun
duklarından daha azaplı, daha çok işkeneeli 
bir hayat yaşamaya mahkûm edildiklerini an
lamışlardır. Çünkü bunlar meşruten tahliye 
edildikleri için hiçbir yerde çalışamıyorlar; 
imza yetkileri yoktur. Yalnız hür ve serbest 
olarak dolaşıyorlar. Hür ve serbest insanların 
yapabileceği işlerin hiçbirini yapamıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar vaktiyle aile
leri tarafından tertemiz getirilmiş, en yetkili 
mercilere, makamlara, okullara teslim edilmiş ve 
ondan sonra bu çocuklar suçluluk damgası ile 
suçlandırılarak hapishanelere atılıp bilâhara or
ta bırakılmıştır. Şimdi bunların elinden tut
maya kimse gayret sarf etmiyor. Muhterem ar
kadaşlar, memleketin 4 bir tarafından gelmiş 
tertemiz duygularla memlekete hizmet etmek 
gayesi ile girdikleri okulllarmda nihayet bir-
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takım teşvik ve tahriklerle hatalı yola sevk edi
len bu-çocukların çektikleri günâh onların mı
dır, yoksa topyekûn bir cemiyetin midir? Muh
terem arkadaşlarım, bu gibi kimseleri daima bir 
mahkûmiyet damgası altında bırakmak gerek 
hapishanede ve gerekse hapishanelerden çıktık
tan sonra cemiyet içerisinde kendi başliarma 
bırakmak, memlekete zorla yetişmiş birçok gen
ci kötü bir istikamete sevk etmekten başka hiç
bir netice vermiyecektir. Memlekette her türlü 
kötü cereyanlar devam ettiği bir sırada, büyük 
emek ve büyük göznuru ile yetiştirilen gençle
rimizi ortada bırakıp bunların dertlerine der
man olmamak, bunların ellerinden tutup, bun

ları bir affın lutûjf ve atıfetinden istifade etti
rip, istikballerini teminat altına almamak bi
zim için büyük bir suç ve günah teşkil eder ar
kadaşlarım. Onun için, arkadaşlarımdan rica 
ediyorum ki, Yüce Meclis bu fedakârlığı göster
sin sabahları da toplanarak, bu Af kanunu tasa
rısını enine boyuna müzakere ve münakaşa ede
rek memlekete genel bir af çıkaralım. Bir mem
lekette af kanunları sık sık Meclislere gelmeme
lidir. Çünkü bir memlekette sık sık Af Kanunu 
çıkarsa, artık o memlekette kanunlara ve suç 
işlemeye karşı bir endişe kalmaz. O memleket
te suç işlemek artar. Ancak, bu hâdise de 
uzun zaman vatandaşlara vadedilmiş olduğu 
için, bunu umumi bir af olarak çıkaralım. Bun
dan sonra bir daha af yoluna gitmiyelim. Bu
nu enine boyuna müzakere ederek, bütün mah
kûmları tatmin edecek en iyi bir şekilde çıkma
sını sağlıyacak değişiklikleri yapalım ve bu affı 
tahakkuk ettirelim; muhterem arkadaşlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğllu. Lehte değil 
mi? 

SADIK TEKlN MÜFTÜOĞLU (Zongundak) 
— Evet, efendim. 

Muhterem arkadaşlar, Riyaset Divanının 
biraz önce Sayın Başkan tarafından Yüksek Hu
zurunuzda ifade edilen kararı, üç noktada 
toplanmaktadır. Bunun birinci maddesi Sayın 
Reşat özarda tarafından verilen ve Af Kanunu
nu görüşmek üzere Meclisin Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri saat 11 den 13 e kadar iç
tima yapması ile ilgili takriri üzerinde olmuş
tur. Yüksek Heyetinizin geçen defa almış oldu
ğu ve ekseriyeti teşkil eden parti gruplarının 

bir 'protokole bağladığı1 takrir mucibince Yüce 
Heyetiniz Salıya' kadar bildiğiniz şekilde içti-
malarını tâyin ve tesbit etmiş bulunmakta idi. 
Bugün ayın 28 i yarın 29 u, 30, 31, Cumartesi 
vo Pazar tatile giriyor, Pazartesi günü genso
rular hali ile görüşülemiyor. Nihayet Salı günü 
ikisi bitiyor. Bu sebeple, Divandan bu arada Af 
Kanununun görüşülmesi için her hangi bir gün 
ziyamın mevcudolmadığı mülâhazasiyle proto
kole saygılı olmak düşüncesiyle 2 Mayısta biten 
protokolü mütaakıp Riyaset Divanının Başkan
lığında Hükümet ve parti grup temsilcileri bir 
araya gelsinler, hakikaten içtimai bİT dert olan 
Af kanunu tasarısı için görüşme günlerini hali
sane niyetlerle tesbit etsinler. Bu imkânı da ha
zırlamak için Riyaset Divanı sizlere sunuş ola
rak takdim edilen kararı almış bulunmaktadır. 
Bu karardan dolayı Sayın Reşat özarda arka 
daşımızın da bence muğber olup aleyhte konuş
ması icab etmezdi. 

İkinci nokta olarak, Sayın Ekinci arkadaşı
mızın ifadelerine değinmek istiyorum. O da şu
dur : Tapulama kanunu tasarısı, biraz öıice bah
settiğim protokola uygun olmadığından bahisle 
protokollarm daima değiştirildiği iddiasıdır. 
öyle zannediyorum ki, sayın arkadaşımız pro
tokolü layı ki ile tetkik etmiş değildir. Zira pro-
tokolda, aynen şu hüküm de vardır. «Gecekon
du kanunu görüşülmesinden sonra Tapulama 
Kanununun görüşülmesi hususu; Bekçiler Kanu
nunun görüşülmesinden sonra Tapulama Kanu
nunun görüşülmesi hususu. 

Şimdi haddizatında Tapulama Kanununun 
müddeti 12 Mayısta bitmektedir. Eğer 12 Ma
yısa kadar yeni kanun çıkıp meriyete girmezse 
eski kanunla kurulmuş olan birçok Devlet dü
zeni ve bu düzen içinde yer almış olan bir
çok memurun durumları meşkûk hale gelecek
tir. Müşkülât çekeceklerdir, Devlet idaresinde 
bir huzursuzluk, bir hoşnutsuzluk başgöstere
cektir. Binaenaleyh, bu âcil durum karşısında 
Başkanlık Divanı olarak Salı ve Perşembe gün
leri saat 21 den sonra yapılacak içtimada Tapu
lama Kanununun görüşülmesinin isabetli oldu
ğu ve bir ihtiyacı karşılıyacağına kaani bulun
duğumuz için bu kararı almış bulunmaktayız. 
Bu sebeple de bu kanunun protokola uygun ol
madığı hususundaki iddialar olacağını tahmin 
ederim. Sizlerce de kabul edilecek ve vâridol-
madığı tahakkuk etmiş olacaktır. 
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Üçüncü husus, haddizatında bu fıkranın 
protokola uygun olmadığı iddiası doğru olarak 
gözükebilir. Yalnız muhterem arkadaşlarım, 
bilhassa geçmiş dört senede teşrii faaliyette olan 
arkadaşlarım bunu gayet iyi hatırlarlar. Bu 
tarzda birçok protokollar yapılmıştır ve fakat 
ehemmiyeti itibariyle ve vüsati itibariyle, bu
nun gibi bir veya iki maddeden ibaret kanun 
tasarıları geldiği zaman mevcut ve görüşülen 
işlere takdinıen ve öncelikle görüşülmesi daima 
olagelmiştir ve bu Meclisin âdetleri ve tatbi
katı içerisine girmiştir. Bugün Devlet Demiryol
larında çalışan 30 000 işçinin ve memurun taz
minat alması, ikramiye almaları ile ilgili ve bir 
asıl madde ve bir de geçici madde, ondan sonra 
da yürütme ve yürürlük maddesinden ibaret 
olan, anlayışlarınızla kısa bir zamanda çıkaca
ğı ve bütün parti gruplarının yegân yegân bü
tün arkadaşlarımızın çıkmasına taraftar oldu
ğuna inanmak istediğimiz bu kanun tasarısının 
gündemde de zaman itibariyle büyük bir yer 
işgal etmiyeceğine inanarak, Riyaset Divanı, bu 
hayatî ehemmiyetine, geçim sıkıntısı çeken bir 
grup arkadaşın bir nebze hayatî ihtiyaçlarına 
cevap vereceğine kaani olarak, bu teklifi de 
gündeme alarak bugün saat 21 de yapılacak 
- reylerinize iktiran ettiği takdirde - toplantı
da görüşülmesini uygun mütalâa etmiştir. 

Her zaman sosyal adaletten ve sosyal gü
venlikten bahseden bâzı arkadaşlarnmzın bu şe
kilde işçi ve memur arkadaşlarımızın bir parça 
nefes almalarına imkân verecek bir - iki mad
delik kanun tasarısı hakkında bir porotokol 
hükmünü ret sebebi olarak huzurunuza getirme
sini biz kendi anlayışımızla kabili müdafaa gör
medik. 

Saygılarımı sunarım, efendim. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Personel Kanunu ne oldu? 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden müda
hale etmeyiniz. (Adalet Partisi sıralarından 
«kes» sesleri), Rica ederim müdahale etmeyiniz 
efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sen 
kes be! 

BAŞKAN — Sayın Kaya özdemir lehte bu
yurunuz efendim. 

KAYA ÖZDEMİR (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Riyaset Divanının 

aldığı son karar üzerinde Sayın Sadık Tekin 
Müftüoğlu arkadaşımızın ifade ettiği hususları 
kendi düşüncem ve kendi inancım olarak ifade 
etmek üzere söz almıştım. Sayın Müftüoğlu gö
rüşlerimi aynen ifade etmiş bulunuyor. Ancak, 
bir noktaya Yüksek Meclisin dikkatini çekmekte 
fayda umarım. Otuz bin Devlet Demiryolları me
mur ve işçisinin beklediği Yüce Meclisin bir saa
tini veya birbuçuk saatini alacak kadar dar bir 
çerçeve içinde görüşülmesi mümkün olan bir ka
nun tasarısı üzerinde, Türkiye'de sosyal adalet
ten yana olmayı, halktan yana olmayı, dar gelir
liden yana olmayı, işçiden yana olmayı kimseye 
bırakmıyan işçi Partili arkadaşların burada be
yan ettikleri hususları ibretle Meclis zabıtlarına 
tescil ettirmek için söz aldım. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Başkan, müdahale etseniz ya, demagoji yapıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim, efendim, müdaha
le etmeyiniz. 

KAYA ÖZDEMİR (Devamla) — Her şey 
Meclis zabıtlarındadır. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Sahtekârlık yapıyor, demagoji yapıyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
oturunuz yerinize. 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ne
den müdahale etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — 'Size bir ihtar veriyorum. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Ben de size ihtar veriyorum. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize, oturunuz 
yerinize. Oradan bağırmakla neyi halledeceksi
niz acaba? Konuşma efendi, yerine otur, söz iste 
vereyim, gel bu kürsüde konuş. Bu âdetten vaz-
geçmiyecek misiniz? Lütfen susunuz. 

KAYA ÖZDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kan, Riyasete ihtar verecek kadar suçluların te
lâşı İçinde bulunan bu arkadaşlarımıza cevap 
verecek değilim. Ancak bir nokta gayet mühim
dir. 

BAŞKAN — Siz cevap vermeyin. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Zihni

yetin belli. 
KAYA ÖZDEMİR (Devamla) — Benim ta-

kibettiğim zihniyet, milletin menfaatine olan zih
niyettir. Senin zihniyetinin ne olduğunu ise ta
rih gösterecektir. (A. P. sıralarından alkışlar, 
bravo sesleri) 
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BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim. Konu 
üzerinde konuşunuz. 

KAYA ÖZDEMİR (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, Millet Meclisi Başkanlık Divanı Af 
kanunu üzerindeki müzakereleri 2 Mayıs 1966 
tarihinden sonraya bırakılmasını protokolün ruh 
ve metnine olan sadakat yönünden gayet isabetle 
teşhis buyurmuştur. 

İkincisi, 2 Mayısa kadar müddetli bulunan 
bir kanunun mutlaka çıkarılması zarureti kar
şısında Meclisin devamlı toplantılar yapması hu
susunu Başkanlık karar altına almıştır. Meclis 
Başkanlık Divanının Meclisin çalışmasının temi
ni ve Millet Meclisinin müddetli kanunları çı
karması yönündeki gayreti elbetteki takdirle ve 
şükranla kaydedilmesi icabeder. 30 000 DDY iş
çisi ve memuru bir kanun beklemektedir. Bu ka
nunu, Meclisin muhterem mensupları siyasi par
ti farkı gözetmeksizin elbette anlayışla karşılı-
yacaklar ve muhterem oylariyle bu kanunun bi
ran evvel çıkarılmasını temin edeceklerdir. 
Ama bir ibret vakası halinde Millet Meclisi za
bıtlarına dercettirmek mecburiyetinde olduğum 
bir husus vardır. Bu kanuna karşı sosyal ada
letten yana olduğunu iddia eden bir parti çık
mıştır, sayın arkadaşlarım, bir partinin sözcüsü 
çıkmıştır. (T. 1. P. sıralarından, müdahaleler ve 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim konunun dışına 
çıkmaymız sayın hatip. Karşılıklı konuşmayınız, 
lütfen bağlayınız efendim. 

KAYA ÖZDEMİR (Devamla) — Bu parti
nin sözcüsünün mütalâaları cevapsız kalmamalı
dır. Cevapsız bırakmamak için huzurunuzda söz 
almış bulunuyorum. Şimdi hissiyatı ve endişeleri 
bir tarafa bırakarak, telâşı bir tarafa bırakarak, 
şu kanun üzerinde taraftar mıdırlar, değil mi
dirler, bunu açıklamaları lâzımdır. Ben Meclis 
Başkanlık Divanının kararlarına bütün arkadaş
larımızın uyacağı inancı içindeyim. Yüce Mec
lisin muhterem mensuplarını derin saygılarımla 
selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki lehte 
ve iki aleyhte konuşulmuştur. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Aleyhte 
konuşanlar olmadı. 

BAŞKAN — Reşat özarda aleyhte konuş
muştur. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, Reşat Özarda aleyhte konuşmamıştır. 

BAŞKAN — Reşat özarda, Divan kararının 
aleyhinde konuşmuştur. Divan kararını müzake
re ediyoruz. Müdahale etmeyiniz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Divan 
kararının birinci maddesinin aleyhinde konuş
muştur. İkinci madde aleyhinde konuşmadı. 

BAŞKAN — Henüz ikinci maddeye gelme
dik, gelince siz de aleyhinde konuşursunuz. 

Efendim lütfen oturunuz. Birinci maddeyi 
okutup oylayacağız. İkinci maddeye geldiğimiz 
zaman aleyhte söz isterseniz veririm. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Madem
ki Reşat özarda arkadaşımız birinci madde hak
kında konuştu... 

BAŞKAN — İkinci madde okunduğu zaman 
söz isteyiniz vereceğim, efendim. Nasıl anlata
yım size... 

(Başkanlık Divanı kararının birinci maddesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanının kararımını birinci maddesini 
tekrar okuttum. Bu maddeyi kabul edenler... 
(A. P. sıralarından anlaşılmadı, hangi mad
de sesleri.) Başkanlık Divanı kararının birimci 
maddesini okuttum. Başkanlık Divanı kararı-
nmbirinci maddesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

îkinci maddeyi okutuyorum. 
«2. Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları me-
mui.' ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine göre ikramiye ödenmesi hak
kındaki halen gündemde bulunan ve bir mad
deden ibaret olan kanun tasarısının gecekondu 
kanunundan önce bu mümkün görülmediği tak
dirde gece mesaisi yapılarak görüşülmesi hak
kındaki önergesi : 

önerge sözü edilen kanun tasarısının 28 Ni
san 1966 günü saat 21.00 den itibaren yapıla
cak olan oturumda görüşülmesi Başkanlık 
Divanınca uygun mütalâa edilmiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Hasan Fetmi Boztepe 
buyurun. 

HASAN FEHMÎ BOZTEPE (Antalya) — 
Muhterem milletvekilleri; bir sıkıntının ifade
sidir bu takrirler. Bu sıkımtı nedir? Hakikat 
perdesini biraz aralayıp, gerçekleri gerçek 
açısından mütalâa edelim. Meclis kurulduğu 
günden beri görmediği hâdiselere şahidolmuş-
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tur. Bu kabîl hâdiseler şimdiye kadar Mec
lisin sinesinde cereyan etmediği gibi, emsa
line dünya parlâmentolarında da raslanmamıştır. 
Bu cereyan eden hâdiseler, bir hakkın suiis
timalinin arkasında Meclis müzakerelerinin sa
botajı dolayısiyle, millete niyabetem. vazife 
gören Meclisi çalışamaz hale getirmesi 
ve binnetice Meclisin emrinde iş gören Hü
kümeti âtıl hale getirmeye matuftur. Bu ha
lin inceden inceye tahliline girerek vaktinizi 
israf edeceğimi sanmayınız. Vereceğim birkaç mi
sal yukarıda söylediğim hususu ispata kâfi 
gelecektir, hattâ artacaktır. Ortada bir ger
çek vardır. O gerçek, sözlerimin başında söyle
diğim gerçek. A. P. nin Seçim Beyananmesinde 
millete vadedilen bir hususun yani Seçim Kanu
nunun 1961 esasına ircaını istemesidir. Buna 
karşı muhalefetin... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Reis Bey, 
lütfen müdahale ediniz, sadet dışı konuşuyor, 
Seçim Kanununu görüşmüyoruz. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) 
— Buna karşı ise muhalefetin obstürüksüyonlara 
girmesi bu takririn sebebidir Coşkun Bey, sa
dedin tamamen ortasmdayım. Şimdiye kadar 
grupumuz adına veya grupuma mensup arka
daşlar şahısları adına bu hususun muhalefe
tin hakkı olduğunu teslim ettiler. Bendeniz 
de onlarla hemfikirim. Ancak buna ilâveten 
bir hakkın suiisimal edildiğini de ilâveye mec
burum. İnsanlar hakları olan ve malik olduk
ları her şeyi istedikleri gibi kullanamazlar. 
Paranızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, ama 
yakamazsınız. Evinizi istediğiniz gibi kullana
bilirsiniz ama yakamazsınız. Bunun gibi obstü-
rüksüyon hakkınızı da kullanabilirsiniz, ama 
Meclisi çalışamaz hale getirecek şekilde suiisti
mal edemezsiniz. Onun için verilmiştir, bu tak
rir. 

BAŞKAN — Rica ederim konu dışıma çık
mayın. Sayın hatip çok rica ediyorum. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) 
— Cuma, Çarşamba ve Pazartesi günleri Meclis 
gündemleri tetkik edilirse, Yüce Başkanını 
mevzuun tam ortasında olduğum görülür. Ben 
Meclisi çalışamaz hale getiren gensoru ve genel 
görüşme önergelerinin ehemmiyeti üzerinde dur
mayacağım. Çünkü Meclisi çalışamaz hale geti
ren gensoru ve genel görüşme önergelerinim 
ehemmiyeti bu önergeleri verenlerin kendi şahsi 

ciddiyetleriyle hemayardır. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

bize hakaret ediyor... 
HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) 

— Bir Meclis düşününüz, daha doğrusu bir mu
halefet düşününüz, Hükümeti murakabe için 
gensoru ve genel görüşme ister, yine bir muha
lefet genel görüşme ve gensoruların görüşülme
sini.... 

BAŞKAN — Sayın hatip, genel görüşme ve 
gensoru konusunda bir müzakere açmış değiliz. 
Lütfen konunun içinde konuşunuz. Aksi tak
dirde sözünüzü kesmek zorunla kalacağım. Ka
çıncı defa rica ediyorum. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
Şayet gensoru. 

BAŞKAN — Lütfen Heyeti Aliyeye hitabe-
diniz. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
Şayet gensoru ve genel görüşme enflâsyonu ol
masaydı, bu kadar Meclis sıkışmıyacak, saat 
21 lerden sonra çalışma teklifleri gelmiyecekti. 

BAŞKAN — Bu onunla kabili kıyas değil
dir. Lütfen bu konuva girmevimiz efendim. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
Onun için ben mevzuun içindeyim efendim. 

BAŞKAN — Gensoru ve genel görüşmeyi gö
rüşmüyoruz. Tekrar ediyorum, eğer bu konu
ya tekrar rücü ederseniz sözümüzü keseceğim. 
Başkanlık olarak son defa ihtar ediyorum, lüt
fen.. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
Savın Başkan, ben mevzuun içinde olduğum 
iddiasındayım. 

BAŞKAN — Biz de olmadığınız iddiasında-
yız, bu da benim kamaatim ve karanındır. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
İddia edebilmek için evvelâ beni dinlemek mec
buriyetindesiniz. 

BAŞKAN — Dinledim ve sizden üç defa 
rica ettim. Ricam kabul edilmeyince sözünüzü 
kesmek mecburiyetinde kalacağım. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
Peşin hükümle konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Peşin hüküm değildir. Dinle
dim, bu kadar zaman dinledim, zabıtlar bura
dadır. Bütün samimiyetimle dinledim şeker kar
deşim... 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 
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RUHÎ SOYER (Niğde) — Zehir diyecek
siniz Sayın Başkan, şeker değil. 

BAŞKAN — Gelecek defa da öyle derim 
efendim, emredersiniz. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
(Ruhi Soyer'e hitaben) - Eğer meslekî ağabe
yim olmasaydınız, lâyık olduğunuz cevabı ben
den alırdınız. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
Lütfen devam ediniz, efendim. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; mevzuun içerisinde ko
nuşuyorum. Meclisin çalışmaması noktası üze
rinde. düğümlenmiştir. Ve Başkanlık Divanı 
bu düğümü çözmek için bir formül bulmuştur. 
İstirhamım, Başkanlık Divanının bu düğümün 
çözülmesi formülüne itibar etmeniz, milletin 
arzu ettiği ve muhalefetin zaman zaman «mil
letin umumi dertleriyle ilgilenilmiyor, bir se
çim kanunu üzerinde ısrarla duruluyor» sözüne 
muhalefetin de itibar edip neticeye salim yol
dan gitmektir. Bu salim yolun formülünü Baş
kanlık Divanı getirmiştir, bu formüle itibar et
menizi istirham eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Kırca. 
Lehte mi, aleyhte mi Sayın Kırca.? 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Sataşma dolayısiyle konuşuyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sataşma dolayısiyle söz verme
dim. Sataşma talebinde bulunmadınız, söz 
istediniz Grup adına. Ancak, Başkanlık Diva
nının sunuşu üzerinde söz verdim. Eğer sataşma 
üzerinde söz istemişseniz işlemin başka türlü 
olması gerektiğini benden iyi takdir edersiniz, 
efendim. 

C. II. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Hukuki yönden Başkanlık Diva
nının sunuşunun aleyhinde. 

Muhterem arkadaşlar, derhal belirteyim ki, 
huzurunuzda bütün dar gelirliler için asgari ge
çim indiriminin ertelenmemesini hararetle sa
vunmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, 
Devlet Demiryolan işçilerine bu ikramiyenin ve
rilmesi için gerekli kanunun çıkarılmasına her
kesten, hepinizden önce taraftardır. 

Muhterem arkadaşlarım, (A. P. sıraların 
dan müdahaeler) 

BAŞKAN — Karşılık vermeyiniz çok rica 
ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Meclis 
çalışmalarını bir çıkmaza sokan husus nedir? 
Bunu millet huzurunda iyice teşhis etmeye mec
buruz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel burada, 
bir arkadaşımız muhalefete gerçek dışı sözler 
söylerken, usule riayet için onu davet etmekte 
bu kadar hararetli davranmıyordunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak, Meclisi çalıştırmıyan biz 
değiliz. Meclisi çalıştırmıyan husus, bu memle
kette vatandaşın geçim derdi yokmuş gibi, bu 
memlekette vatandaşın binbir derdi yokmuş gi
bi, Seçim Kanununu hattâ Başkanlık sunuşla
rından önce dahi, görüştürmek niyet ve heve
siyle Hükümet adına Adalet Bakanı Hasan Din-
çer tarafından verilen önergedir. Muhalefet 
olarak biz, Seçim Kanununu çıkarmak için size 
yardımcı olmaya mecbur değiliz ve olmıyacağız. 
(Soldan, «cehenneme kadar git» sesleri) Terbi
yeni takın, cehenneme kadar diye konuşamazsın. 
Burada milletvekili sırasında oturmak için as
gari derecede terbiye sahibi olmak lâzım. Hiç 
değilse ondan mahrum olmayınız. (Ortadan 
«bravo» sesleri) 

BAŞKAN —• Sayın Kırca, lütfen karşılı ki 
konuşmayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) —• Biz, cehenneme gitmeyiz. Ama 
başkaları Anayasayı ihlâl edenlerin nereye 
gittiklerini bütün millet biliyor. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasaya aykırı ola
rak, İçtüzük kurallarına aykırı olarak, her şeyin 
üstünde vatandaşın hiçbir derdi yokmuş gibi, 
ben, c/c 53 oy alırım, ama Senatodaki sandalya-
larm yüzde yüzünü elde etmek isterim hevesi 
içinde, kanun teklifi getiriyorsunuz. (Adalet 
Partisi sıralarından, «o kanunu siz getirdiniz» 
sesleri) Biz getirmedik, Kurucu Meclis hata işle 
miş. Bu Kurucu Meclis Servet Beyanı Kanununu 
da, çıkarmıştı. Şimdi vergi kaçakçılarını savunmak 
için Kurucu Meclisin çıkardığı Servet Beyanı Ka 
nunu niçin bugün değiştirmeye kalkıyorsunuz? 
Soruyorum size. Açıkça söylüyoruz; Kurucu 
Meclis zamanında bir hatâ işlenmiş, Seçim Ka
nunu ondan beri adalete doğru yürümüş. Bu-
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gün siz, bu adaletsizliği sırf siyasi çıkarlarınız 
için vatandaşın geçim derdini bir tarafa iterek 
her şeyin üzerinde görüştürmek istiyorsunuz. 
Biz, size şunu söylüyoruz: Elinizi Seçim Ka
nunundan çekiniz, Meclisi çalıştırırsınız. 242 ki
şisiniz, Seçim Kanunu gibi adaletsiz bir kanunu 
çıkarmak için burada ekseriyetinizi toplarsanız 
çıkarırsınız. Muhalefetten bu hususta yardım 
beklemeye asla ve kafa hakkınız olmadığını 
iz'anınızın nihayet anlaması lâzımdır. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Kırca, lüt
fen önerge üzerinde konuşunuz. Sözününzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım. 

C. H. P. GRUPU ADINA CQŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Cumhu
riyet Halk Partisi olarak bizim hukuki görüşü
müz, gensoru önergeleri üzerinde, bu önergele
rin gündeme alınıp alınmaması konusunda gö
rüşmelerin yapılmasına devam edilmesidir. 

Bu hukukî görüşümüzü biz bu kürsüden her 
zaman tescil ettik. Sayın Başkan Ferruh Bozbey-
li'nin Riyasetinde yapılan toplantılarda da tes
cil ettik... 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bir dakikanızı is
tirham ediyorum. Gensoruların görüşülüp görü
şülmemesi hakkında bir önerge vardır, o konuya 
geleceğiz. O zaman konuşursunuz, şimdi değil. 
Çok rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Bununla beraber bütün millet bili
yor ki, C. H. P. Grupu, Gecekondu kanunu gibi 
vatandaşın derdine kısmen de olsa deva bula
cak kanunlar geldiği zaman bu kanunların görüş-
türülmemesi yolunda gibi bir davranış içinde bu
lunmamıştır. Demek ki, C. H. P. vatandaşın der
dine deva bulan kanunların karşısında değildir. 
C. H. P. sadece muhalefetin gırtlağına elini uza
tıp, onu boğmak istiyen bir kanun karşısmdadır. 
Ve bu Meclisi, bugün bu hale sokan bir kanunu 
geçirmek yolundaki ısrarmızdır. Getiriniz Gece
kondu Kanununu, getiriniz Tapulama Kanununu, 
her şeyi getiriniz, ama Adalet Partisi iktidarı gru
pu eğer Hasan Dinçer'in bu Meclis çalışmalarını 
tam bir çıkmaza sokmuş olan köhne önergenin ge
ri alınmasını temin etmediği takdirde, elbette ki 
hukukî davranışınız bu olacaktır. Biz, fiilen hiç
bir zaman burada vatandaşın dertlerine temas 
eden kanunların görüşülmesini engellemedik. Bu
nu da bütün millet biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Buyurunuz, 
efendim. 

BAŞKAN — Dönüp dolaşıp Sayın Adalet 
Bakanının önergesi üzerine geliyorsunuz. Bizim 
ne onu müzakere ettiğimiz var, ne de bilmem baş
ka kanunların çıkıp çıkmıyacağmı Başkanlık Di
vanı sunuşu üzerinde, ikinci madde üzerindeki 
fikirlerinizden bir tek kelime işitmedim. Başka 
işiten varsa aşkolsun. 

C. H. P. GRUPU AIDNA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bakınız 
Tapulama Kanunu, sunuş dâhilinde, 21 Mart gü
nü Meclise dağıtılmış. Neredeydi Hükümetin 
aklı, neredeydi Adalet Partisi Grupunun aklı? 
21 Marttan beri, bu kanun müddetlidir, diye ak
lınıza hiçbir şey gelmemiş. Neden? Çünkü o za
man Seçim Kanununu çıkararak muhalefeti boğ
mak hevesine ulaşabileceğiniz gibi bir hamhayal 
içindeydiniz. Onun için 21 Marttan beri aklınız 
başınızda değil. Bugün aklınız başınıza goliyor, 
bugün bunun teklifini veriyorsunuz. Bu mu sizin 
memleketin gerçek dertleriyle uğraşma ölçünüz? 
(A. P sıralarından, müdahaleler ve gürültüler.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Kes se
sini be!. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, gerçekle
rin sesi hiçbir zaman kesileniiyecek. Milleti alda
tamazsınız, her zaman açıklanacaktır... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim... Sayın Sami Binicioğlu grupu adına aley
hinde buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA SAMI BİNİCİOĞLU 
(Manisa) — Çok muhterem arkadaşlarım, esas 
itibariyle Başkanlık Divanının sunuşunun esas ba
kımından aleyhinde konuşacak değilim. Fakat, şim
di aleyhinde konuşuyorum. Şu bakımdan: Acaba 
Başkanlık Divanı sunuşu, yani sadece Devlet De
miryolları memur ve işçilerinin ikramiye mesele
sinin görüşülmesi ile sırada bekliyen birçok bu 
meseleden aşağı kalmıyacak derecede ehemmiyetli 
dâvalar halledilmiş olacak mıdır? Şu güne kadar 
Yüce Mecliste, maalesef ne iktidar olarak ne mu
halefet olarak temsil ettiğimiz Yüce Türk Mille
tine hiçbir hizmette bulunamadık. (A. P. sırala
rından «önergeleri siz verdiniz.» sesleri.) Bizim 
önergemiz değil, izah edeceğim. 
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Yeni bir seçimden çıkmış bulunan bir iktidar 
partisi Mecliste eskeriyeti teşkil ettiği halde, sırf 
muhalefeti Mecliste yok etmek için bir seçim ka
nununu birçok anamesele, anadâvalar dururken 
buraya getirirse, elbette ki, bunun müsebbibi bi
zim. önergemiz değil, iktidarın basiretsiz tutumu
dur. 

.BAŞKAN — Saym hatip, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Rica ediyorum, Seçim Kanununu gö
rüşmüyoruz. Sunuşlar hakkında... 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Seçim Kanunuyla ilgili değil, Sa

ym Başkan. Riyaset Divanının getirmiş olduğu 
bu sunuş meseleleri halletmiyecektir. Eğer Ada
let Partisi iktidarı memlekete, millete hizmet et
mek istiyorsa, ve Gecekondu Kanunu gibi Devlet 
Demiryolları işçilerinin ve memurlarının ikrami
yeleri Kanunu ve daha sırada bekilyen milletin 
birçok dertleriyle ilgili kanunları çıkarmak isti
yorsa muhalefeti burada yok edecek bir kanunun 
peşinde koşmayıp sadede gelsin milletin hizmetine 
gelsin. Bu arada verilmiş bulunan gensoru öner
gelerini de doğrudan doğruya bir obstrüksiyon 
olarak kabul edemezsiniz... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiyetin
de kalacağım, Saym Binicioğlu. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BlNİCİOĞLU 
(Devamla) — Eğer bunu bu şekilde iddia ediyor
sanız, cesaret gösterin de bir gensorunun açılma
sına müsaade edin bakalım. 

BAŞKAN — Saym Binicioğlu, konuya dönü
nüz. Sözünüzü keseceğim. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Buna da cesaretiniz yoktur. Altı 
aydan beri millete birçok vaitlerde bulundunuz, 
Meclisi bizzat çalıştırmıyan iktidar partisi, Ada
let Partisidir. Hangi kanunu getirdiniz de muha
lefet karşı koydu?... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiyetin
de kalıyorum. Sözünüzü kestim efendim. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Nasıl kesersiniz? 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 
M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 

(Devamla) -— Saym Başkanım, onların da sözü
nü ke&'tiniz mi? 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşuyorsanız 
d üğmeyi aç aca ğı m. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Mütemadiyen bizim önergeleri ile
ri sürerek... 

BAŞKAN — Hâlâ önergelerden bahsediyor
sunuz. Olmaz efendim. Konu dâhilinde konuşunuz, 
Sami Bey. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Bizim önergelerimizin bir tanesini 
bul edin bakalım. Kabul etmek cesaretini gös
teriniz. (A. P. sıralarından, bağrışmalar, gürültü
ler. ) 

BAŞKAN — Tekrar ihtar ediyorum, bu ko
nu dâhilinde konuşmazsanız, sözünüzü keseceğim. 

M. P. GRUPU ADİNA SAMİ BİNİCİOĞLU 
(Devamla) — Saym arkadaşlar, Riyaset Divanı
nın bu sunuşu dahi hiçbir meseleyi halletmiyecek
tir. İktidar ve muhalefet olarak bu memleketin 
ana dâvaları olduğunu düşünmek mecburiyetin
deyiz. Bunun için iktidar partisinin de artık ak
lını başnıa toplayıp, bol bol reyini aldığı bu mil
lete... (A. P. sıralarından, gürültüler) Bol bol re
yini aldığı bu millete hizmet etme yoluna girme
lidir. O zaman... (A. P. sıralarından, gürültüler.) 
O zaman muhalefet de kendine düşen vazifeyi ya
pacak, bu memleketin yararına olarak buraya ge
tirdiğiniz her kanunu sizinle birlikte savunacak
tır ve millete hizmet etmek için elinden geleni ya
pacaktır. Her şey, her imkân elinizde olduğu hal
de bu Meclisi çalışamaz hale getiren bizzat sizler
siniz, bunu kabul etmeniz lâzım. (A. P. sıraların
dan, şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
M. P. GRUPU ADINA SAMİ BİNİCİOĞLU 

(Devamla) — Millet her şeyi görüyor. (A. P. sı
ralarından gürültüler, müdahaleler.) Tarih sı
rasına göre, en son sıradaki Seçim Kanununu en 
başa getiren iktidar partisinin tutumunu da gö
rüyoruz. Bu millet, muhalefetin tutumunu da 
görüyor. Bu milleti, daha uzun zaman kandıra
mayacaksınız, bunu da bilin. Er geç... (A. P. sı
ralarından, gürültüler) Bu millet siyaset mad
rabazlarını teşhir edecektir. Ve onlara gerekli 
cevabı verecektir. Bunu da bilin. (A. P. sırala
rından «Sözünü geri al» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, bu
yurun Karşılıklı konuşmayın. Başkanlık vazifesi
ni yapıyor. Ama siz bırakmıyorsunuz. (A. P. sı
ralarından, gürültüler.) Grup adına Saym Gü
ven, buyurunuz. (Şiddetli gürültüler.) 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Madrabaz sö
zünü geri alsın. 

BAŞKAN — Ben işitmedim böyle bir şey, 
efendim. (A. P. sıralarından «Madrabaz sözünü 
geri alsın» sesleri.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Madrabazların 
Başkanı olamazsın. 

SAMI BİNİCİOĞLU (Manisa) — izmir'de 
yaptığın madrabazlıkları gördüm. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu siz «madra
baz» kelimesini kullanmışsınız. Ben işitmedim, 
arkadaşlarımızdan birisi işitmiş. Lütfen böyle bir 
şey varsa tavzih ediniz. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Siyasi mad
rabazlar deyimini umumi olarak kullandım. Bir 
toplumu kastetmedim. 

Siyasi madrabaz milletvekilleri iktidar parti
sinde de olabilir, muhalefet partisinde de olabilir. 
Siyasi madrabazlar kelimesini umumi olarak kul
landım. Üzerinize alıyorsanız, sizlere hitabetmiş 
olayım. 

BAŞKAN — Lütfen kürsüye buyurun da 
buradan izah edin. (A. P. sıralarından, gürültü
ler.) Ben işitmedim diyorum, bir arkadaşımız işit
miş. 

M. P. GRUPU ADINA SAMI BİNİCİOĞLU 
(Manisa) — Siyaset madrabazları maalesef ikti
dar partisinde de olabilir, muhalefet partisinde 
de. Siyaset madrabazları kelimesini umumi olarak 
kullandım. Üzerinize alıyorsanız size hitabetmiş 
oldum, üzerinize alıyorsanız. (A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — İzah etmiştir, efendim. 
Buyurun grup adına Sayın Güven. 
A . P . GRUPU ADINA MUHlDDİN GÜ

VEN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım elbetteki hitabım... 

BAŞKAN — Sayın Güven, lehte mi, aleyhte 
mi? 

A. P. GRUPU ADINA MUHlDDlN GÜ
VEN (Devamla) — Lehte efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, hitabım 
Millet Meclisinin Umumi Heyetine aidolacaktır 
elbette. Fakat, benden evvel konuşan muhalefet 
sözcülerinin sarf ettikleri sözler karşısında 
grupun hassasiyetine iştirak etmekle beraber 
kendilerine şu husus üzerinde temin etmek is
terim. Sarf edilen kem söz sahibine aittir. (A. 
P. şuralarından, alkışlar) Onlar... Evet derhal 
bu husustaki tecrübeliler, aşağıdan ses veri

yorlar. Fakat aşağıdan verilen ses, bu mânada 
bana1 erişemez. Şu kürsünün önüne çarpar aya
ğınım dibine düşer. (A. P. sıralarından, alkış
lar) 

Evet değerli arkadaşlarını, biz burada Hü
kümet programının müzakeresi sırasında bir-
şeyler söylemiştik, demiştik ki ; bir seviye teş
kil etmek mecburiyetindeyiz ve asgari mânada 
da bu seviyeyi muhafaza etmek mecburiyetin
deyiz. Eğer arkadaşlarımızdan bâzıları ve te
hevvüre kapılan muhalefet sözcülerinden bâzı
ları bu seviyenin altına düşmek istiyorlarsa, 
kendilerine ait bir meseledir. 

SAMI BlNİClOĞLU (Manisa) — O seviye, 
sizde çok düşük Sayın Muhiddin Güven. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
MUHlDDlN GÜVEN (Devamla) — İşte gö

rüyorsunuz ki, benim kendileri gibi sarf etme
diğim sözler karşısındaki hassasiyetleri de böyle 
oluyor. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın 
efendim. 

MUHlDDlN GÜVEN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, biz burada iktidara ait meseleleri 
kıymetlendirmeye çalışırken, memlekete ait me
seleler olarak mütalâa ediyoruz. Bunun muhale
fet tarafından da böyle mütalâa edilmesini iste
mek elbette hakkımızdır. Ama şimdiye kadar 
olan davranışlar, bunun acaba ufak bir örne
ğini verdi mi?.. Haftanın üç günü; Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günü olan normal çalışma 
günleri ne ile işgal edilmiştir, kimin tarafından 
işgal edilmiştir? Bir aydır huzurunuzda okunan 
470 sayfalık önerge kimin tarafından verilmiş
tir?. (M. P. sıralarından, «O önerge olmasaydı 
millet birbirini yerdi» sesi) işte verdikleri ce
vap yine böyle oluyor. Gayet tabiî ki, bu suali 
sorarken zabıtlara bir şeyler tescil ettirmek için 
de soruyorum, işte biz, Meclisin normal çalış
ma günlerini, bir hakkın suiistimali şeklinde 
işgal edenlerin yanıbaşmda memlekete hizmet 
kanunlarını getirmek için açık kapılar aradık. 
Kapılar aramaya çalıştık. Gecekondu Kanunu
nun Perşembe günleri görüşülmesine ait öner
ge tarafımızdan verilmiştir. Yine Salı gününün 
iş Kanununun, Deniz iş Kanununun, Askerî 
Personel Kanununun Karma Komisyona şevki 
ve Tapulama Kanununun görüşülmesi için ge
reken önerge de gene bizim tarafımızdan veril-
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mistir. Bunun karşısında söyleyecekleri şey ne
dir acaba? (A. P. sıralarından alkışlar) Şimdi 
Riyaset Divanı, bizim verdiğimiz önergelerle 
müspet meselelerin neticeye vardırılabilmesi 
hususundaki gayretlerimizi değerlendirmek için 
bizim araladığımız bu kapılardan faydalanarak, 
20 bin küsur Devlet Demiryolları personeline 
faydalı olacak, onlara hizmet getirecek ve on
ların hayatlarına bir şey katacak olan kanunun 
konuşulması için bir tedbir getirmiştir. Fakat 
maalesef görülüyor ki ; muhalefet grapu sözcü
leri olarak buraya çıkıyor ve muhterem arka
daşlarım, iktidarın kendilerini bir kanını) ile ya
ni seçim, kamunu ile boğmak diye tasvir ettikleri 
şeyde maalesef burada hep boğularak konuşu
yorlar. Ama ben o halin içinde değilim. Ben 
gayet sakin olarak konuşuyorum, aklım içine 
davet ediyorum kendilerini. Bir oyundan kur
tarmak mecburiyetindeyiz Büyük Millet Mec
lisini. Sizin, hiç kimsenin buna hakkı yoktur. 
Muhalefet işine gelmediği için çıkartın ıy a cağını 
iddia ettiği bir kanunu çıkartmamak için şu 
kapı önlerinde bekler ve orada Meclisin! açılıp 
açılamıyacağını gözledikten sonra içeri girer, 
toplanamazsa eğer memnun olur, gider. 

ILYAS SEÇKİN (Ankara) — Siz geçen se
ne yapmadınız mı? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Becereni c-
diniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
A. P. (TRUPU ADTNA MUHİDDİN GÜ

VEN (Devamla) — İşte bir cevap daha. Eğer 
hoşlanmadığınız şey sizi rahatsız etmişse tavsi
ye ederim, tekrar etmeyiniz. Ama tekrarın içi
ne giriyorsanız; bu bir iyi niyetin ifadesi değil
dir. Buraya esas üzerinde konuşmak üzere ge
len: muhalefet sözcüleri arkadaşlarım, hep esan
sın dışına çıktılar. Bunu üzülerek müşahede et
tik. Fakat, şu hususa da işaret edeyim. Bugün 
Gecekondu Kanununun görüşülmesine hasredil
miştir. Başkanlık Divanının hayırlı olarak ge
tirdiği bu. önergenin aleyhinde konuşmak için 
1 saatimizi, 1,5 saatimizi de israf ettiniz. Biz, o 
zaman ne diyelim size karşı ey muhalefet? 

SAMİ BİNİCİOÖLU (Manisa) — Tek mese
le o değildir. 

A. P. GRUPU ADTNA MUHİDDİN GÜ
VEN (Devamla) — Tek mesele o değilmiş. Onu 
söylüyorlar. I 
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BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, lütfen müda
hale etmeyin efendim. 

A. P. GRUPU ADİNA MUHİDDİN GÜ
VEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
ben daha fazla bir şey söylemiyeceğim. Yalnız 
Grupumuzun Riyasetin getirdiği bu hayırlı tek
life iştirak edeceğini' ve gönülden reylerle bunu 
mümkün hale getirmeye çalışacağız; arz ederim. 
(A. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ikin
ci madde üzerinde iki lehte, iki aleyhte konuşul
muştur. Şimdi tekrar okutup reylerinize suna
cağım. 

(Başkanlık Divanı kararının ikinci maddesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etnıiyenler... İkinci madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. : 
«o. Geçici Komisyon Başkanı1 İsmail Hakkı 

Tekinel'in, Tapulama Kanununun önemine ve 
süreli oluşuna binaen, 28 Nisan 1966 Perşembe 
günü gecesi saat 21.00 den itibaren görüşülme
sinin temini hususundaki önergesi : 

Tapulama kanunu tasarısının 28 Nisan 1966 
Perşembe günü saat 21.00 den itibaren görüşül
mesi ve bitmemesi halinde haftanın Salı ve Per
şembe günleri saat 21.00 den sonra görüşmelere 
devanı edilmesi hususu Başkanlık Divanınca uy
gun mütalâa edilmiştir.» 

BAŞKAN — 3 neti madde hakkında 
söz istiyen? Buyurun Sayın Muslihiddin Gürer. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Aleyhinde 
grup adına söz istiyorum. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Başkan
lık Divanının sunuşlarının 3 neü maddesi üze
rinde görüşlerimi arz etmeden evvel bu 3 ncü 
maddeye aynen Başkanlık Divanının kabul et
tiği şekilde katıldığımı peşinen söylemek sure
tiyle sözlerinle başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz ki, 
Meclisimiz ve hakikaten bizden büyük dâvalar 
bckliyen bu millet şimdiye kadar, maddeler 
üzerinde görüşmüş olan arkadaşlarımı birbuçuk 
saatten beri Yüksek Meclisin halledebileceği 
çok uzak meseleleri kendi politikalarına uygun 
zaviyelerden mütalâa etmek suretiyle yüce da
kikalarınızı işgal etmiş bulunuyorlar. 
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Muhterem arkadaşlarım, bugün memlekette 
bir taraf çıkıyor, diyor ki, geçim değil seçim
den bahsediliyor, diiyor. Ama, bugün bu memle
kette Başkanlık Divanının sunuşunun ikinci 
maddesi olan 30 000 Türk işçisine geçim derdi 
için verilen ikramiyeler verilsin, deyip iki mad
delik konu görüşüleceği zaman hayır, deyip 
milletin karşısına çıkılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, tencere kapağı gibi 
olmayınız, tencere kapağı gibi yuvarlanmayı
nız. İçindeki aşktan bahseden bir kanun tekli
fine, bu memlekete 30 000 personele sosyal ada
let, sosyal ilkelere dayanmak suretiyle ikrami
ye verecek iki satırlık bir kanunu neden önle
mek istiyorsunuz. Bu memlekette Anayasanın 
89 ncu maddesine dayanmak suretiyle daha 
Meclis kurulduğu günden bu yana 41 tane gen
soru önergesi vermek suretiyle Meclisi çalışa
maz hale acaba muhalefet mi getirdi, iktidar 
mı getirdi? 

BAŞKAN — Say m Gürer, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Üçüncü madde demiryolları per
soneli hakkında değil. Tapulama Kanununun 
üzerinde. 

MUSLİHÎDDÎN GÜRER (Devamla) — Ta
pulama Kanunu hakkındaki ^görüşlerimi bildire
ceğim. 

BAŞKAN — Bunlm üzerinde konuşun lüt
fen. Üçüncü madde Tapulama Kanunu hakkın
dadır. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri; artık Meclis olarak bütün 
'Türkiye'n/in gözlerini üzerine diktiği, büyük 
ümitler bağladığı yegâne müessese olaralk de
mokratik parlömantcr rejimde muayyen bir 
noktada birleşmeımiz iktiza ediyor. O herşey-
den evvel millet menfaatine olan işlerde, her-
şeyden evvel bu memleketin atisini parlak, re
fahlı ufuklara götürecek hususlarda birleşme
liyiz, muhterem arkadaşlarım. Bu konuda bu
rada çıkıyorsunuz, aleyhte diye söz işitiyorsu
nuz, ama kendi seçim propagandanızı yapıyor
sunuz, kendi yatırımınızı söylemek için daha 
sözlerinize girmeden 30 bin işçiye ikramiye ve
rilsin ama, bizim kanaatimiz şudur diyorsu
nuz, muhterem arkadaşlarım böyle hüsnüniyet-
sizlik, böyle samimiyetsizlik bu Mecliste olma
malıdır. Bizlerin, bugün her saati şu Meclisin 

toplandığı, günün her dakikası bu millete bin
lerce liraya mal olmaktadır. Binaenaleyh bu 
dakikaları, bu saatleri 89 ncu maddenin göl
gesine sığınmak suretiyle Anayasanın dibace
sinde olsun, ruhunda olsun, obtürüksiyoıı, Mede
ni Kanunun 3 ncü maddesine göre, her ne kadar 
hüsnüniyetli olarak vermiş olsanız dahi, aksi 
sabit olunca artık hüsnüniyetiniz kalmamıştır 
muhterem arkadaşlarım. İşte1 bugün müzakere
sini yapmakta olduğumuz Başkanlık Divanının 
3 ncü maddesi, yani Tapulama Kanununun der
hal müzakere edilmesi suretiyle alınmasını hu
zurunuza arz ederken, şunu kasdediyorum: gö
rüyorsunuz, Tapulama Kanununu 12 Mayısa ka
dar çıkarmaya mecburuz. Muhterem arkadaş
larım. Şu hale göre günü belli olan bir kanunu 
çıkarırken neden ve niçin böyle zaruret karşı
sında asgari müştereklerde birleşmiyoruz? Ha
yır diyorsunuz. Şu hale göre, maksat geri kal
sın... Geri kalsmdan kasılınız nedir'? Geri kal-
smdan kasıt, milletin menfaatlerinin aleyhine bir 
iktidarı yıpratmaksa, lütfen buna tevessül et
meyiniz, muhterem arkadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarım, onun için diyorum, as
gari müştereklerde birleşmeye mecburuz. Şura
da Başkanlık Divanının 2 ve 3 ncü maddeleri 
bu milletin selâmeti için, bu milletin sizin anla
dığınız manâda seçim derdi değil, geçim derdi 
için getirilmiş kanunlar dahi kabul etmek lût-
fundan kendisini âri kılmış bir zihniyete karşı 
nasıl davranırsınız? Düşününüz, bütün istikba
lini, bütün kuruluş sebeplerini sosyal adalete 
bağladığını söyliyen ufacık bir parti, bu mem
lekette bugün dayandığı kütleyi sırf şahsi eme
li için şu kürsüde çiğneyip geçmekte beis gör
memektedir. BÖyle hüsnüniyetsizliğe, böyle an
layışa bu memleket er geç paydos diyecektir, 
arkadaşlarım, 

Aziz arkadaşlar, size bu kürsüden hita-
bederlken son zamanda edindiğim ve maalesef 
bu memlekette bir demokratik parlömantcr reji
min çalışmaması için ne taraftan geldiği, şi
mal taraftan esen rüzgârlara karşı olmanız için 
sizlere bunu söylüyorum, muhterem arkadaş
larım (Gürültüler) Aziz arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Gürer, lütfen konu üze
rinde konuşunuz. Yoksa sözünüzü keseceğim. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Devamla) — iş
te müddetli olan Tapulama Kanununun biran 
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•evvel görüşülmesi banında, Başkanlık Divanı
nın .haklı oilarak almış olduğu bu karara oyla
rınızla iştirak etmeniz muhaJkkak !ki, mcmlclket 
gerçekleri için çok parlak olacaktır... 

BAŞKAN — Bağlayın artık. 
MUSLİHİDDİN GÜRER (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, eğer bu sözlerimden tür
lü sebeplerle alınmış olan arkadaşlarımız var
sa, ancak gocunanlar olacağı sabittir. Biz, mil
let yolunda, onun refaıhı için, onun için her dâ
vada onun yanında alacağız, milletten geldik, 
onun için bu milletin temsilcilerine bu kürsü
den haikaret ötmek cesaretini bulan vo perva
sızca konuşan bir .zihniyeti bu metni ebertte ez
meye kararlıyız, ımuhterem arkadaşlarım. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Neyi eziyor
sun? Sen kendi .gölgeni bile czomezsrin. 

BAŞKAN — Sayın Birg.it grup adıma buyu
runuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN BİR-
GİT (İstanbul) — Sayın milletvekilli eri, 12 Ma
yıs 1966 günü Tapulama Kanununun yürürlü
ğe girmesinin zıorunluğunu elbette bütün Mec
lisle birlikte anlıyoruz. Milletten gelmiş, mille
tin hizmetinde olduğumu her defasında belirten 
ve bundan zevk duyan iktidar • partisinin de
ğerli mensuplarının gerçekler karşısında da 
milletin 'kendileriyle birlikte ve kendilerinin de 
ımilletle birlikte hangi noktalarda düşünce bir
liğinde olduklarını bu vesile ile tesbiit etmek za
ruretini duyuyorum. 

Tapulama Kanunu, Bekçiler kanunu, 30 bin 
Demiryolu personeline ikramiye kanunu. Peki 
arkadaşlar, bu kadar kanun bugün günldeme 
alınacak ve görüşülecektir. Nerede Seçim ka
nununun görüşülmesi esnasında Hükümet sı
ralarını omuz 'Omuza dolduran Bakanlar? Ne
rede evloviyetle Türkiye'nin büyük sorumlulu
ğunu... (Soldan, «gözlük tak» sesleri.) Üzerin
de taşıtmak ist'iyen iktidar partisi sıralarında 
aynı şekildeki 242 kişilik .çoğunluk?.. Bunlar 
yok. Hükümetten Saym Cihat Bilgehan, İmar 
ve İskân Bakanı ve Sayın Sezıgin var. Diğer
leri... (A. P. sıralarından. «Ne alâkası var mev-
zuyla?» sesleri.) istediğim şu değerli arkadaş
larım, Seçim kanununda liderin etrafında omuz 
omuza burada, sıraları dolduranlardan şimdi de 

başjka mazeret bulunmadan buraya aynı şevkle 
ve aynı heyecanla gelmeleri... (Gürültüler.) 

Değerli arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz 
ay, Mayıs ayıdır. Okullarda çocukları olanlar 
bilirler, Haziranda imtihanlar başlıyacak, öğ
renciler ikiye ayrılırlar: Çalışkan öğrenciler, 
bütün dönem boyunca, günlük bütün görevle
rini zamanında yaparlar, yaklaşan sınavdan 
korkmıyan öğrencilerdir. Temibel ve haylaz öğ
renci, bütün kış ve baharda gezer, ama takvim
de her eksilen yaprak imtihanın yaklaştığını 
gösterir ve nihayet, gece gündüz amıbele olur-
casma çalışma telâşına düşer. Senato seçimleri
nin imtihanı yaklaştıkça bütün kış oturan Hü
kümet, Yüksek Meclisi gece gündüz, şimdi illâ 
birkaç kanun olsun çıkarayım endişesiyle karşı 
karşıya bırakmak istemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Tapulama Kanununu 
Anayasa Mahkemesi 16 Kasım 1965 tarihinde 
iptal ediyor, 12 Mayıs 1966 tarihinde bu ka
nunun yürürlükten kalkacağı da ortada. Mü
debbir Hükümete bakınız. 2 - 3 ay ilerisini gö-
remiyen Hükümete bakınız. 'Gözü Seçim kanu
nunda, gözü muhalefeti yok etmek çaJbasmda. 
Ama, Saym Muhiddin Güven Beyefendinin de
diği gibi konuşuyorum, bizim meşru müdafaada 
heyecanımız yok edilmek istenen bir partinin, 
bir muhalefet grupunun bir % 47 nin heyecanı. 
Kendilerini profesyonel sükûnetlerinden dolayı 
tebrik ederim. Böyle işleri gayet sessizlikle ba
şarmasını biliyorlar. Biz amatörce yokedilme-
nin heyecanını duyuyoruz. Onlar kürsüye çıkı
yorlar, gözlerimizin içine baka ba'ka sükûnetle 
profesyonelce başarıyı kazanıyorlar. Aramızda 
bu fark var. 16 Kasım 1965 te Anayasa Mah
kemesince iptal edilen bir kanunu Hükümet 
getire .getire 21 Mart 1966 da gündeme soku
yor. Peki arkadaşlar, 16 Kasım 1965 le 21 Mart 
1966 arasındaki o koskoca günlerde Tapulama 
kanunu getirilemez miydi? 26 Ekim 19ı66 te 
Anayasa Mahkemesince Bekçiler Kanunu iptal 
ediliyor. C. H. P. Grııpu mensupları, 29 Kasım 
1965 te yeni bir Bekçiler kanununu hazırlıyor
lar, üzerlerinde iktidar sorumluluğu yok, üzer
lerinde vatandaş sorumluluğu var, on bin, yir
mi nin bekçinin maaş meselesi var, memleketin 
emniyeti var. Hükümet Seçim kanunu için plân
lar kurmakla meşgul. Hükümet ne zaman Bek
çiler kanununu getiriyor1? 2 Mart 19<G6 da. Bu 
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mu çalışan Hükümet? Bu mu çalıştırmıyan mu
halefet arkadaşlar? 22 Mart 1966 da, evet 2 
Martta geçici bir komisyon kurulması için bir 
önerge veriyor C. H. P. Bunu reddediyorsunuz 
elbirliğiyle. Gözleri seçim derdine düşmüş olan 
A. P. çoğunluğu ve onların öncülüğünü yapan 
Hükümet ile reddediyorsunuz. Ondan sonra ge
liyorsunuz buraya, Tapulama kanununu işitemi
yorsunuz, Bekçiler kanununu istemiyorsunuz, 
Gecekondu kanununu istemiyorsunuz, diyorsu
nuz. Hayır arkadaşlarım, Tapulama kanununu, 
halkın yararına olan bir Tapulama kanununu, 
halkın dertlerine deva olacak bir kadastro me
selesini halledecek bir Tapulama kanununu is
tiyoruz. Mesele gündeme alındığı zaman, ka
nunun nerelerine taraftarız, nerelerine ne itira
zımız var, tek tek izah edeceğiz, istemediğimiz 
şey, Hasan Dinçer'in önergesiyle Millet Mecli
sinin 'çalışamaz hale getirilmiş olmasını belirt
mekten ibarettir. Seçim kanunu, Askerî perso
nel kanunu da böyle oldu, Sayın Muhiddin Gü
ven belirttiler. Sayın Ilhami Sancar tarafın
dan bir önerge verildi, Sayın Hasan Dinçer'in 
önergesi kaldırılsın, görüşülmesin, bu mesele 
görüşülsün denildi. Ama dediğim gibi, A. P. 
'bir yandan tüm muhalefeti, öbür yandan da 
parti için muhalefeti, millî bakiyeyi kaldırarak, 
yok etmek derdindedir. Böyle bir şey yok ar
kadaşlar. Biz komşuların evinin içine bakmayız. 
Bakmayız ama, A. P. nin içinde nelerin olup 
bittiğini de bilmezlik edemeyiz. A. P. ne de 
kendi partimiz kadar Anayasanın vazgeçilmez 
unsuru olan siyasi partilerden biri olduğu için 
saygımız vardır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen konu dışı
ma çıkmayım/. A. P., şu veya bu konumuz de
ğildir. 

. ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Kurucu Meclise bağlılığı hep bera
ber gösteriniz, ya hiçbir şekilde göstermeyiniz. 

Demin Coşkun Kırca arkadaşım söyledi; Ku
rucu Meclis servet beyanını da getiriyor. Ku
rucu Meclis, 28 Nisan 1960 direnmesi ile başlı
yor. Bir bir dışarı çıkan arkadaşlarımız oldu. 
Burada Yüce Meclisçe ayağa kalktık. Dışarı
dan canhıraş kadın kahkahaları, erkek kahka
haları geliyordu. (Gürültüler) Kurucu Meclise. 
27 Mayısa, saygıyı hep beraber istiyoruz arka
daşlar. O zaman, elbette tümünüzü değil, ama 
içinizde bâzılarını kasderek siyaset madrabaz

ları diyenler olursa, onlar vatandaş vicdaninde; 
haklanırlar... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen konu dışına çıkmayı-
nız. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yüce Meclis, 
Türk Milletinin önünde görev yapıyor. Kurucu 
Meclis, evet Kurucu Meclis, muhalefet yok ol
sun diye kurulmuş değil; Kurucu Meclis muha 
lefeti yok etmek istiyen bir idareden sonra, mu
halefetleri şekliyle de yaşatmak istiyen devrimin 
Meclisidir, arkadaşlarım. Bunun esprisini lüt
fen hep birlikte anlıyalım ve Kurucu Meclise 
saygı gösteriyorsak, 28 Nisan şehitlerine de aynı 
saygıyı gösterelim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Ali Karahan, grup adı
na, aleyhte buyurunuz efendim. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — 27 Mayıs da 
yakında geliyor. (A. P. sıralarından «öyle mi?» 
sesleri) 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALI KARAHAN 
("Hakkâri) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, çok Sayın Riyaset Divanının pon günlerde 
içinde bulunduğu çabayı Yeni Türkiye Partisi 
olarak takdir ve tebrikle karşılıyoruz. Hakika
ten, Meclis, Türk Milletinin muhtacolduğu bin-
bir derdin halli ile meşgul olması lâzımgelirken, 
iki zıt zihniyetin çarpışma sahnesi haline gel
miş ve iki aydan beri bütün çalışmalara rağ
men Türk Milletinin müspet takdirine mazhar 
olamamıştır. 

30 000 DD işçisinin ikramiyesi davasıdır, 
ne Personel Kanunu kadro kısmının hazırlan-
mayışı davasıdır; dâva, topyekûn Türk Milleti
nin kendi temsilcilerinden beklediği yaşama 
gücü ve idame gücünün mevcudolmasını gös
terme hasretidir. Türk Milletine bu hasreti in
kisar halinde göstermek bizim için hakikaten 
tarihî mesuliyetlerin en büyüğü olacaktır. Bü
tün ümidini bağladığı parlömanter rejimin hiz
met veren mevcudiyetine bağlıyan Türk Mil
leti ibretle hattâ üzüntüyle halimizi seyretmek
tedir. Artık, aklımızı başımıza almak ve mut
lak bir hizmet sistemine girmek mecburiyetin
de olduğumuzu anlamanın günü gelmiştir, 
hattâ geçmiştir. Bir gün bunu anlamış ola
cağız, ama vakit çok geçmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, buradaki iktidar ha
tiplerinden bâzıları vatan nutukları çekmek-
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tedirler. Tebrik ederim; kavli ile, fiilî birbirine 
uyan insanlara hürmet ederiz. Biz Tapulama 
Kanunu 21 Marttan beri Meclis gündeminde 
iken, bugüne kadar neden gelmedi diye şikâyet
çiyiz. Biz Personel Kanununun 350 bin aileye 
hitabeden portesinin hâlâ neden Hükümet ta
rafından halk sathına getirilmeyişinin dâvacı-
sıyız. Ama görülüyor ki, birbirimizi yermekte 
tarihin, Türk Milletinin hakemliği önünde me-
sul;yet sıçratmak ve vatan nutukları ile dâva
nın halledilleceğine inanmaktayız. İnanmayınız, 
Türk Milleti suçluyu tesbit etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kürsüde konuşan ar
kadaşların vatanperver olduğunu kabul etmek 
suretiyle müdahale etmezsek, anlayış, göste
rirsek, birbirimize bir şey anlatırız ve bu de
lalet yolculuğundan döınmek, memleketin hiz
met yoluna kendimizi sevk etmek mecburi
yetinde olduğumuzu, tarihî mesuliyetimizi an
lamak suretiyle kendi kendimizi sevk ederiz. 

Birbirimizi yenmenin, memlekete hizmet ver
memenin... Evet. her dakikamız bu fakir mil
lete binlerce liraya mal olmaktadır. Ama bu 
millete ne veriyoruz? Dâvamız ve iddiamız 
nedir? işte Riyaset Divanının vatanperva-
rane duygularla bizden zaman çalma gayreti 
tebcile değer, ama dâva halledilir mi? Meclisi, 
Meclis yapar mı? Bir taraftan bir siyasi ir
tica kabul ettiğimiz seçim kanunu hasretiyle 
ekseriyet sisteminim çift sürtüşmesi memle
keti felâkete götürdüğünü unutarak, seçim ka
nunu peşinde koşan bir iktidar, bir taraftan 
yenmiveyim diye, onun dediği olmasın diye bu 
sert sürtüşmenin memlekete getireceği büyük 
muhatalarını anlar, şuuru içinde direnen bir 
muhalefet, memlekete ne müspet şey getirebilir? 
Hiçbir şey getiremez. 

Arkadaşlar, iktidara sesleniyorum, parti li
derlerini toplayıp bu Meclisin çalışmasını sağ
lamalıdır. Çalınmış zamanlar karşılığı on üçe, 
21 den 24 e kadar normal çalışmaların dışın
da çalışmasiyle, biz bu memlekete tam kodra 
halinde hizmet edemeyiz ve buna lâyık oldu
ğumuzu Türk Milletine ispat edemeyiz. Riya
setin takdire değer bu hizmetleri yanında sa
yın iktidarın başının ve muhalefet liderlerinin 
bir araya gelip rayından çıkmış Meclisi, hakiki 
rayına oturtmanın zamanı gelmiş ve çoktan 
geçmiştir. 

Yeni Türkiye Partisi palyatif tedbirlerle 
Meclis çalışmalarının olamıyacağmı, katiyen 
bilmektedir ve bütün Meclisi iktidar ve muha
lefetiyle vatana hizmet vermeye davet eder. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki lehte 
iki aleyhte konuşmalar bitmiştir. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Lehte bir 
konuşuldu, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — İki aleyhte bir lehte konuşul
muş, lehte olarak ikinci sözü veriyorum. Buyu
run Sayın Şener. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
benim daha evvel sözüm vardı. 

BAŞKAN — Sizin sözünüz aleyhte olarak 
kaydedilmiş. 

A. P. GRUPU ADİNA NEVZAT ŞENER 
(Amasya) — Çok muhterem arkadaşlar, kür
süye bir mevzu getirilirken bunun iyice tet
kik edilmesi, incelenmesi ve konuşmaların buna 
göre yapılması lâzımdır. Maalesef günlerden 
beri muhalefet tarafından yapılan konuşma
lar daima şahsi olmuş ve hiçbir tetkike ve 
incelenmeye tabi tutulmamıştır. 

Bunun en güzel misalini C. H. P. adına ya
pılan konuşmada Saym Orhan Bitgit vermiştir. 
Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi ta
rafından Tapulama Kanunu iptal edildikten 
sonra, 13 . 1 . 1966 tarihinde iptal kararı Res
mî Gazetede ilân edildikten sadece iki gün son
ra, evet iki gün sonra, Bakanlar Kurulunca 
mevzu tetkik edilmiş yeni bir tasarı hazırlanmış 
ve bu tasarı Meclise 5 . 2 . 1966 tarihide yani 17 
gün sonra sevk edilmiştir. Meclise şevkini mü-
taakıp; Sayın Devlet Bakanı Refet Sezgin'in 
bizzat şahsi gayretleri ve şahsi çalışmaları ne
ticesinde Geçici Komisyon teşkil edilmiş ve 
15 . 3 . 1966 tarihinde bu tasarı komisyonlar
dan geçerek Yüksek Meclise intikal etmiştir. 
Tasarının Mecliste dağılma tarihi 21. 3 . 1966 
tarihidir. Bu arada Şubat ayı içinde devamlı 
bütçe çalışmaları dolayısiylc bu tasarıyı ele al
mak mümkün olmamıştır. Bütün bu hakikatler 
meyanmda ve bizzat tasarıda bunların tarihi 
ve esbabı mucibeleri mevcut iken, O. H. P. adı
na konuşan arkadaşımızın çıkıp böyle mühim 
bir mevzuun... Hükümet tarafından aylarca 
uyutulduğunu ve Meclise sevk edilmediğini 
iddia etmesi hakikaten doğru değildir. Arka-



M. Meclisi B : 87 28 . 4 . İ966 0 : 1 

dağlarımın, biraz evvel ifade ettiğim gibi, her 
şeyden evvel hakikati burada ifade etmeleri 
vazifeleridir. Yalan söylemekle, hakikatleri tah
rif etmekle hiçbir şey ele geçiremezsiniz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Yalan söy
leme tâbiri kullanıldı, sataşma vardır. Grupum 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarını 21.3..1966 
tarihinde dağıtılmış, evet 21.3.1966 tarihinde 
dağıtılmış bugün 28.4.1966. Aşağı yukarı bir 
ay 7 gün geçmiş. Niye görüşülmemiş? Bu kanu
nun görüşülmesine mâni olan kimdir? Bu, ta
sarıyı Meclise getiren Hükümet midir, iktidar 
Partisi midir; yoksa gensorular vermek sure
tiyle Meclisi çalışamaz hale getiren muhalefet 
midir ? 

Şimdi bütün bunları bir tarafa bırakarak me
selenin esasına gelelim : 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı 2 140 tek
nisyen, müdür, kontrol memuru ve 36 hâkimi 
ilgilendirmektedir. 12 Mayısa kadar bu tasarı
nın kanunlaşması şarttır. Aksi takdirde, bu 
2 140 mmeur teknisyen ve hâkim maaş alamıya-
caktır. Şimdi, bu mevzu üzerinde Meclisleri
miz daha evvel birinci devrede üç defa dur
muşlardır. Bu tasarı muhtelif vesilelerle Millet 
Meclisinden üç defa" geçmiştir. Anayasa Mah
kemesinin bozma kararı esasa ait değil, tama
men şeklîdir. Bu cihetle, bu mevzu üzerinde 
daha fazla durmuyorum. Her hangi bir su
rette gecikmesinin önüne geçmek için bir an 
evvel kanunlaşması ve geniş bir kütleyi ilgilen
dirdiği için Meclislerden geçirilmesi icabet-
mektedir. 

Bu itibarla, teklifin lehinde oy vermenizi ve 
bir an evvel kanunlaşmasını temin etmenizi is
tirham ederim. Adalet Partisi Gfrupu adına 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şener bir dakikanızı rica 
ediyorum. Siz burada bir «Yalan» tâbiri kul
landınız. Bunu tavzih ediniz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Devamla) — Sayın Başkanımı doğru olmıyan 
şeyi ifade etmek yalandır. Lûgatta bunun mâ
nası.. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Yanlış da 
olabilir, yalnız yallan değil. 

A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlar insan hataya dü

şebilir. Hata olabilir. Hattâ bazan burada he
yecanla arzu etmediği bir şeyi arzusu hilâfına 
da söyleyebilir, bu bir vakıadır, ama Meclis 
zabıtları ortada, tasarı ortada, Anayasa Mah
kemesince de zaman iptal edilmiş, Hükümete 
ne zaman intikal etmiş, Hükümet bunu ne za
man Meclise sevk etmiş, komisyonlarda ne za
man görüşülmüş, Komisyondan ne zaman çık
mış, ne zaman dağıtılmış, hepsi burada tarih
leriyle sabit iken, bunları inkâr edip tamamen 
kabahati, suçu iktidar partisine yüklemek, ha
kikati tahrif etmek doğru değildir; hakikati tah
rif etmenin lügat mânası da yalandır. 

BAŞKAN — Yalan da ısrar ediyorsunuz öy
le mi? 

A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Devamla) — Bu şekilde tavzih ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Nevzat Şener arkadaşımız C. H. P. Grupunu 
yalan söylemekle itham ettiğini burada bir ke
re daha teyideyledi. C. H. P. sözcüleri C. H. P. 
Grupunu temsil ederler. Sözcüye yalan demek 
grupa da yalancılık izafe etmek mânasına ge
lir. Kendisine aynı plân üzerinde cevap vermek 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun Cumhuri
yet Halk Partisi sözcülerinin işi değildir. Yal
nız kendilerine buraya çıkarken hatalı sözler 
sarf etmemelerini tavsiye etmek isterim. Ana
yasa Mahkemesinin kararı 11 . 1-1 . 1966 tari
hinde Resmî Gazetede yayınlanmış, muhterem 
Bakanlar Kurulu da Resmî Gazetede yayınlan
masından iki gün sonra 'bu hususu tezekkür et
meye vakit bulmuş, Anayasa Mahkemesinin gö
rev ve yetkileri ve çalışına usullerine mütaallik 
kanunu Sayın Şener arkadaşımız dikkatle oku
muş bulunsalardı, çok daha evvel Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan ibu ka
nunun iptal kararı 6 ay sionra yürürlüğe gir
mek üzere iptal edildiği keyfiyetinin Anayasa 
Mahkemesinin g'örev ve yetkileri ve çalışma 
usulleri hakkındaki kanun gereğince 'buraya o 
iptal kararı Resmî Gazetede intişar etmeden 
evvel gerek Senatoya, gerek Meclise ve gerekse 
Hükümete bildirilmiş olduğunu da bilmek mev
kiindedir. O zamanı da Hükümetin ettiği israf, 
bu suretle kendi sözleriyle şahit olmuş oluyor. 
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Bütçe Kanunu dolayısiyle bu kanunu Meclis 
ele alamamış. Muhterem arkadaşım, yalan söy
lemez ama çok hatalı sözler söyliyebilir. Günde
mimizde Geçici Komisyon raporunun basılıp 
dağıtılma tarihi olarak 21 Mart tarihi gösteri
liyor. Benim bilebildiğim kadar, Şubatın on gü
nü Meclis bütçe müzakerelerini Mtimıiştir. Bi
naenaleyh bütçe müzakerelerinin bittiğinden 
bu kanunun milletvekillerine dağıtılması ara
sında 21 gün geçmiştir. Şu halde, bütçe müza
kerelerinden evvel bu kanun dağıtılmamış ki 
bütçe müzakereleri dolayısiyle bir kanun görü
şülememiş olsun. Millete bu derecede hatalı 
sözler söylemenin ne mânaya geldiğini millet 
elbette takdir edecektir, ama bu millet sizin gi
bi sözler sarf edenleri de mahkûm etmeyi bile
cektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, nerede idi 
aklınız?.. 21 Mart gmrn bu tasarı hakkındaki 
Geçici Komisyon raporu milletvekillerine dağı
tılmıştır. 21 Marttan bu yana ne kadar zaman 
•geçti? Bir aydır aklınız seçime kaçmış sizin. Bir 
aydır başka birşey düşünmekten âciz haldesi
niz. Bir aydır memleketin dertlerini düşünmü
yorsunuz, işçinin memurun dertlerini bir tara
fa atıyorsunuz, Hükümetiniz çalışmaktan âciz. 
Burada 242 kişisiniz... 

BAŞKAN — Sayın Kırca bir dakika, 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(Devamla) — İstediğiniz bir kanunu çıkarmak 
için imkânınız da var. Gelip çıkarsanıza. Hü
kümetiniz âciz, siz âciz. Burada tembellik için
de oturmuşsunuz. Sefbelbi nedir bunun? Çünkü 
bir Adalet Bakanı var. Senelerce C. K. M. P. 
sıralarında bu Adalet Bakanı Millî Bakiyeyi 
savunmuş, bugün Seçim Kanununu ivedilikle 
çıkarmak maksadiyle vatandaşların dertlerinin 
hepsini birden arka plâna atmak iddiasındası
nız. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, bu
yurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Bu millet görüyor vatan lehinde 
nasıl çalıştığınızı. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Âciz 
dedi; sataşma var. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Hükü
met söz istedi, söz verdim. Hükümet âciz mi 
konuşmaktan. (A. P. sıralarından müdahaleler 
ve gürültüler) 

Rica ederim, yerinizden bağırmayınız efen
dim. Size kaç defadır söylüyorum. Hükümet 
cevabını verir efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Bir hususu evvelâ vuzuha kavuş
turmak mecburiyeti vardır. Millet Meclisi kür
süsünde yapılan beyanların isaıbetli mesnetlere 
dayanması gerekmektedir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evvelâ Hü
kümetin... 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Hem Hükümetin, hem milleüvekille-
nin, hem siyasi parti grup sözcülerinin buna ri
ayet etmeleri gerekmektedir. Ama ne çare ki, 
buna çokça riayet edilmemektedir. 509 sayılı Ta
pulama Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmiştir. Bu kanun tasarısını yeni
den Yüce Meclisin tasvibine sevk etmek için el-
hette ki, Anayasa Mahkemesinin hangi eshabla 
kanunu iptal ettiğini bilmek iktiza ederdi. Bu 
»dbeple; Hükümet bu zaruretin icabı olarak... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Burada 
söylendi, açıkça tahrif ediliyor... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sa
yın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Her baka
na seviyesine göre hitabedilir. Evvelâ tahrif 
etmesin... 

BAŞKAN — Yerinizden bağırmayın efen
dim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
famla ) — Muhterem milletvekilleri, üslûbu be
yan, ayniyle insan bulunduğuna göre, ben bu su
retle, bir parlömantere yakışmıyacak beyanda 
bulunan arkadaşıma cevap verecek seviyeye in-
miyeceğim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evvelâ ger
çekleri tahrif etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Kırca lütfen müdahale et
meyiniz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Henüz ben konuşmamın başlangıcın-
dayım. Şimdiye kadar bu Meclis kürsüsünde, ko
misyonlarda bütün faaliyet konularında hiçlbir 
şeyi tahrif etmedim. Bu tahrif bize ait değildir. 
Kimlerin ne tahrif ettiğini herkes bilmektedir. 
Şimdi arz edeceğim nasıl tahrif ediliyor hâdise
ler. 
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Yüksek Anayasa Mahkemesinin iptal kararı
nın Resmî Gazetede intişarını beklemek bir zaru
retti. Anayasa Mahkemesi kararı Resmî Gazete
de intişar ettikten sonra iki gün zarfında Bakan
lar Kuruluna tasarıyı sevk ettim. Bakanlar Ku
rulundan 5 . 2 . 1966 tarihinde Yüce Meclise sevk 
edildi. Komisyonun teşkilinden, müzakeresine 
kadar beş ay sonra (C H. P. sıralarından, «'beş 
ay sonra değil» sesleri) Beş ay sonra değil efen
dim. 11 . 1 . 1966 tarihinde Resmî Gazetede neş
redilmiştir. îki gün sonra. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — îki gün son
ra. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — O iptal kararlarının tarihidir Resmî 
Gazetede neşir tarihi değildir. Arkadaşım bil
miyor. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Bakan cevap 
vermeyin, devam edin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Yüce Meclise arz ederim ki, 509 sayılı 
Tapulama Kanunu şimdiye kadar hiçbir Hükü
metin devresinde görülmemiş 'bir süratle vazife 
ifa edilerek Yüce Meclise sevk edilmiş bulun
maktadır. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Şeklî ba
kımdan iptal edildiği için. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGlN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bir hususu 
daha arz etmek mecburiyetindeyim. C. H. P. 
Sayın sözcüsü Coşkun Kırca burada Hükümeti 
acz içinde olmakla ifade ettiler. Bu sizce doğru 
olabilir... (Soldan, «kendileri 30 senedir acz 
içindeler» sesleri) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisi değil, Büyük Millet 
Meclisi, Millet Meclisinin tamamı karar ve
rebilir. Bu hüküm güven oyunda verilmiştir. 
Bu hüküm bütçe müzakerelerinde verilmiştir. 
Bu hüküm daha evvel millet tarafından veril
miştir. Bundan sonra da verilecektir. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerinin hangi devirlerde 
zayıf olduğu hangi devirlerde ne şekilde zaıf 
içerisinde kaldığı, hangi icaraatı yaptığı bu 
millet tarafından gayet iyi tesbit edilmiş, de
mokratik nizam içerisinde seçim sandıklarında 
muhasebesi görülmüştür. (Sağdan alkışlar) O 

itibarla, demokratik nizam içerisinde yapılan 
her seçimde kaybeden siyasi parti, C. H. P. han
gi zayıf hükümetlerin sahibi olduğunu milletin 
verdiği reylerle görmüştür, ama Meclisin kür
süsüne gelmek suretiyle anlamamış olduğunu 
bir kere daha ifade etmiş bulunmaktadır. Bun
lara verecek başka cevabımız yoktur muhterem 
arkadaşlarım. Hürmetlerimle selâmlarım. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bakandan 
sual soracağım efendim. 

BAŞKAN — Ne suali Sayın Kırca? Bu şey 
değil ki. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Ba
kan, Anayasa Mahkemesinin Başbakanlığa yaz
dığı tezkereyi okuyabilirler mi? Bir. 

İkinci soru: Sırf şeklî bakımdan iptal edil
miş olan bu kanunu aynen Meclise sevk etmek 
için niçin bir ay bekletilmiştir? 

BAŞKAN —• Rica ederim, 'biz usul müzake
resi yapıyoruz. Başkanlık Divanının sunuşları 
üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Bunda bir sual 
ve cevabı icabettirecek bir şey yoktur. 

Efendim, 3 ncü madde hakkındaki konuş
malar bitmiştir. 3 ncü maddeyi tekrar okutup 
reylerinize arz edeceğim. 

(Başkanlık Divanı kararının üçüncü mad
desi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşu
nun 3 ncü maddesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimize geçmeden evvel bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 89 ncu maddesinin açık hük

mü karşısında, gensoruları bekleterek, başka 
•bir kanun esasının görüşülmesine imkân yok
tur. 

Bu sebeple sunuşlar ve usuller ilgili husus
lardan sonra gensoruların görüşülmesinin ger
çekleştirilmesini saygı ile rica ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkan
lık olarak bu husustaki mütalâamı ve kanaati
mi arz etmeye mecburum. 
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Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gen
soru önergelerinin normal çalışma günleri olan, 
İçtüzüğümüzün maddesine göre Pazartesi, Çar
şamba, Cuma günleri olmak üzere tahdit edilmiş
tir. Elbette mevcut gensoru önergelerinin konu
şulması da zaruridir ama günün hangi saatinde 
olursa olsun, o' günlerde gensoru önergeleri 
mevcut oldukça başkası konuşulamaz. Ben bu 
kanaatteyim, ama Anayasanın yine 64 ncü mad
desi Millet Meclisine yasama mecburiyeti tahmil 
etmektedir. Yani kanun çıkarmasını emretmek

tedir. Şimdi kanun çıkarma fonksiyonunu da bir 
arada yürütebilmek için Yüksek Heyetiniz, ken
di istirahat günlerinden feda ederek kanun çı
karma fonksiyonunu da bir arada yürütebilmek 
için Salı ve Perşembe günleri de çalışmak üzere 
bunu karara bağlamıştır. Kendi istirahat günle
rinden feda etmek suretiyle Anayasanın 64 ncü 
maddesinin âmir hükmünü yerine getirmek için 
yapmış olduğu bu fedakârlıktan sonra bizim 
tekrar -dönüp gensoruları konuşma cihetine git
memizin doğru olmıyacağı kanısındayım. Gün
demimize geçivoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, (gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arka
daşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlen
mesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rıfat öztürkçine'nin, Gecekonduların ima
rı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında kanun teklifi ve 
Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve İs
kân ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/76, 2/13, 2/23, 
2/193) (S. Sayısı : 83) (1) 

BAŞKAN — Gecekondu kanun tasarısının 
4 ncü maddesinde kalınmıştır, onu okutuyorum. 

MADDE 4. — Gecekonduların ıslah, tasfiye 
ve önleme bölgeleri içinde bulunan binalı ve bi
nasız vakıf taşınmaz mallardan 3 ncü madde
nin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalanları, bu 
kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üze
re, aşağıdaki şartlarla ve genel hükümlere gö
re bedeli ödenmek suretiyle ilgili belediyelerin 
mülkiyetine geçer : 

a) Arazi ve arsaların bedeli; bulunduğu 
şehir, kasaba ve bölgenin özellikleri, yapılmış 
ve yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin duru
mu ve sair hususlar da göz önünde bulunduru
larak, ilgili belediye ve Vakıflar İdaresi arasın
da anlaşma yolu ile tesbit edilir. 

(1) 83 S. sayılı basmayazı 24 . 3 . 1966 ta
rihli 72 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

b) Bu arazi ve arsalar üzerinde Vakıflar 
İdaresine ait her hangi bir yapı bulunduğu tak
dirde, bu yapının bedeli ayrıca hesaba katılır. 

c) Bedele ait anlaşmazlıklar mahallî mah
kemelerce basit muhakame usulü ile hallolunur. 
Bu anlaşmazlıklar tapu tesciline engel olamaz. 

Vakıflar İdaresi ve tapu daireleri vakıf ta
şınmaz malların cins, miktar ve yerleri ile di
ğer vasıflarını açıkça belirten listeleri, talepleri 
üzerine en geç 2 ay içerisinde ilgili belediyelere 
bildirmekle yükümlüdürler. 

Belediyeler, kendi malî güçleri ve program
larına göre, bu taşınmaz malların tamamen ve
ya peyderpey tescilini istiyebilirler. 

Sözü geçen bölgelerde Devlet veya diğer ka
mu tüzel kişileri tarafından yaptırılacak kamu 
hizmet ve tesisleri için lüzumlu vakıf taşınmaz 
mallar da yukardaki esaslara göre bu idarelere 
intikal ettirilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen?.. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, bu Gecekondu Kanununun Beş Yıllık 
Plânın öngördüğü, lüzumlu gördüğü bilhassa 
mülkiyet problemini halletmesi bakımından 
ümit verici olduğu ve diğer noktalardan kâfi 
ödenek konmadıkça işlemiyeceği aşikârdır. Ya
ni bu Gecekondu Kanununun en mühim şeyi, 
vatandaşın tapu meselesini halletmesidir. Şim
di, 3 ncü maddede nereden arsa sağlanacaktır? 
Yâni gecekondu mmtakalarındaki vatandaşa ne
reden arsa sağlanacağı gösterilmiş idi. Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hazinenin, 
özel idarelerin ve vakıflar idaresi dışındaki kat 
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ma bütçeli dairelerin mülkiyetindeki veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki arazi ve 
arsalardan, diye başlıyor. Yani, esas itibariyle 
Hazinenin, özel idarelerin, Vakıflar İdaresi ha
riç;. O zaman biz 3 neü maddede ifade etmiştik. 
"Bilhassa 1 numaralı gecekondu şehri olan İstan
bul. şehrinde ve birçok yerlerdeki, gecekondu
lar i,ı yapıldığı toprak durumunun yüzde 57 S": 

takriben, özel şahısların arazisi üzerinde. 
yüzde 2)! vakıf arazisi üzerinde olduğunu ifade 
etmiş ve vakıf arazilerinin tabiî vakfın gayesini 
bozmamak kayıt ve şartı ile, tarihimizde tatbik 
edildiği şekilde ve istisna edilmemesini ifade et
miştik. Vakfın istisna edilmemesini ifade etmiş
tik. Katma bütçeli daireler; Hudut ve Sahiller, 
Karayolları, Devlet Demiryolları, Üretme Çift
likleri, Devlet Hava Meydanları, Beden Terbi
yesi, Orman, Tekel, Üniversiteler, Devlet Su İş
leri, Petrol Dairesi ve Vakıflardan ibarettir. Di
ğerlerinin elinde bulunanlar, bu kanunun şümu
lüne girdiği halde, Vakıflar İdaresinin elinde 
bulunanlar bu kanunim şümulüne girmemiş idi 
ve bundan yakmmıştık. Yüzde 57 sahil, yüz-
de 23 Vakıflar, yüzde 80 inin mülkiyet proble
mini halletmiyecek. Bu kanun çıktığı zaman 
tapularını vermek mümkün olmıyaeak. Şimdi. 
getirilen bu madde vaktiyle çok muhterem ko
misyonun 3 neü madde konuşulurken, olama?, 
Vakıflar arazisini alamayız bedelsiz, belediye
ler.. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Doğru, doğru. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Beyefendi. 
doğru diyen var, eğri diyen var. Ben kendi fik
rimi söylüyorum. Doğru olduğuna inandığım 
için söylüyorum. Aksini düşünmek mümkün de-
gil. 

O zaman izah etmiştim neden olduğunu, ora
ya gidecek değilim. Çünkü, biz 4 neü maddeyi 
görüşüyoruz. Yalnız o zaman komisyon vakfuı 
elindeki, vakıf gavel erinin dışında kalacak olum 
zaten fiilen gecekondular tarafından işgal edil
miş olup, hiçbir bedel! vakfın alması mümkün ol-
nııyan yerlerin verilmesinin mümkün olmadığı
nı ifade etmişlerdi. Şimdi dördüncü madde. 
önümüze gelen dördüncü, madde bizimle, ben
denizin, o sırada benim gibi konuşanların o sı
rada. savunduğu tezi tamamen savunuyor. Vakıf 
arazisi bakımından, o tezi getiren bir madde. 
Yalnız arada bir fark var. Şimdi dördüncü 

maddede diyor ki ; «Gecekonduların tasfiye, ıs
lah ve önleme bölgeleri içinde bulunan» gece
kondu bölgesine hudut çiziyoruz. Gecekondu
ların kesif olduğu hududu çiziyoruz. Oraya 
gecekondu bölgesi diyoruz. Bu ıslah bölgesi ola
biliyor, tasfiye bölgesi olabiliyor, veya hiç ara-
zisiz önleme bölgesi oluyor. Bu saha içinde, 
Vakıf arazisi varsa ki; var. Bilhassa İstanbul 
bakımından. Üçüncü maddenin ikinci fırasmm 
kapsamı dışında kalanları bu kanımda belirti
len amaçlarda kullanılmak üzere aşağıdaki şart
larla ve genel hükümlere göre bedelleri öden
mek suretiyle ilgili belediyelerin mülkiyetine 
geçer. Yani belediyelerin mülkiyetine bu ihti
yacı vaktiyle bedenizin de ifade ettiğim bu ih
tiyacı bu madde kabul ediyor. Yalnız, sistemi 
bakımından geçiriyor. Fakat, şöyle geçiriyor-
Vakıf arazi ve arsalarının bedeli bulunduğu 
şehir, kasaba ve bölgenin özellikleri, yapılmış ve 
yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu 
ve sair hususlar da göz önünde bulundurularak, 
ilgili belediye ve Vakıflar İdaresi arasında an
laşma yolu ile tesbit edilir. Birinci esas bu an
laşma yolu. Bu arazi ve arsalar üzerinde Vakıf
lar İdaresine ait her hangi bir yapı bulunduğu 
takdirde, bu yapının bedeli ayrıca hesaba katı
lır.» Buna da bir diyecek yok. 

«c) Bedele ait anlaşmazlıklar mahallî mah
kemelerce basit muhakeme usulü ile hallolunur. 
Bu anlaşmazlıklar tapu tesciline engel olamaz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, görülüyor ki bu
rada yapılan muamele, bizim savunduğumuz 
muameleye çok yakın bir muameledir. Yalnız 
fark var arada. Hem vakıflardan, üçüncü mad
dede ifade ediyoruz, arazi alınmaz, diyoruz, hem 
burada Anayasanın ve esas anakanun olan İs
timlâk Kanununun esaslarının dışında hareket 
ediyoruz. Yapacağımız şeyleri bir ihtiyaç his-
setmişsek yapacağımız şeyleri kanunların çerçe
vesi içinde rahatlıkla ve açıklıka yapmak lâzı.n-
gelir. Bendeniz Anayasaya aykırı bir teklifi 
bile bile buraya getirecek bir kimse değilim vo 
r'.aten aramızda da böyle bir arkadaşı tasavvur 
etmiyorum. Tetkik ettiğimiz zaman da Anayasa
ya aykırı olmadığı gözüküyor. Şimdi İstimlâk 
Kanunundaki,, esaslardan uzaklaşarak vakıfla
rın elindeki araziyi almanın bendeniz doğru bir 
hareket olmadığı kanısındayım. 3 neü madde
nin esasını kabul ederiz veya etmeyiz. Etmedi
ğimiz takdirde nasıl şahıslardan alınırken, İs-
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tinılâk Kanununa göre almıyorsa, Vakıf arı da 
bir şahıs saydığımız zaman böyle almak lâzım
dır. Denecektir ki efendim sen bunu konuşma 
canım, mademki gecekondu taraftarısın bunu 
konuşma. Bugün böyle konuşmadan kanun geç
mesi mümkündür. Fakat bu kanunun akıbeti 
ve gecekonduda yaşıyan vatandaşların yararına 
olup olmıyacağı şüphelidir. Çünkü bu Anayasa 
Mahkemesine gider, ihtilâflar çıkar, bu çıkar, 
şu çıkar işlemez hale gelir. Netice itibariyle, 
.gecekondudaki vatandaşımızın hakları ihlâl edil
miş olur. Onun için burada yapılacak şey, ma
demki öbürünü kabul etmedik. Zaten genel İs
timlâk Kanununun 8 nci maddesinde idarelerin 
anlaşma şeysi vardır. Buraya ister konulsun. 
ister konulmasın. İdare bir komisyon marifeti 
ile İstimlâk Kanununundaki değerini tesbit etti
rir. 

O değerle iki idare arasında anlaşmak müm
kündür. Yani onu buraya koysak da koymasak 
da bu hüküm vardır. Ama onun dışına, istim
lâk Kanunundaki teminat var. Kendileri bu 
araziyi özel mülkiyet arazisi diye kaibul ediyor
lar. Madem ki özel mülkiyetteki arazidir, o za
man buna İstimlâk Kanununun hükümlerinin 
tatbik edilmesi lâzım, Bunların hepsini berta
raf etmek mümkün müdür? Bendenizin kanaa
tine göre, bu esası kabul etmek mümtkün değil
dir. Ama üçüncü maddede (Vakıflar İdaresi 
hariç) ibaresini kaldırmak suretiyle, Vakıflar 
İdaresinin hayra tahs's edilmişlerin dışında za
ten işgal altında bulunan arazisini... Biz vakıf
lar katma bütçesine h<?r sene 30 milyon, 40 mil
yon, 50 milyon buradan veriyoruz... Vakıflar 
İdaresi o topraklardan aldıklariyle idame ettir
miyor. Eyüp Camimin tamirine beş milyon li
ra bütçeden vermişiz. Her yıl 50 - 60 milyon ve
riyoruz. Şimdi böyle işi birtakım formalitelere 
'boğup, yanlış, eksik kanun çıkarmak, ileride 
ıbunu tatbik edecekler için ve bunun karşısında 
(bulunacak vatandaşlar için yanlış olur. Onun 
için bendeniz bu noktada komisyonun izahat 
vermelerini ve bendenizin görüşüne katılıyor-
larsa, bu maddeyi buradan çıkarmalarını ve
yahut da ben anlıyorum ki, aynı ihtiyacı du
yuyoruz, üçüncü maddedeki esası kabul etmek 
lâzım, artık onun da kabul edilmesine usul ba
kımından imkân yoktur. Ancak Senatoda mü
zakere edilirken müdafaa edildiği takdirde dü

zeltmek imkânı vardır, bu şekilde hareket et
mek lâzımdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekillleri; tasarının üçüncü madde
si okunduğu üzere, gecekonduların ıslah, tasfi
ye ve önleme bölgelerinde mülkiyetle idaresi 
Vakıflar İdaresine ait binalı binasız arsa ve ara
zilerin bedelleri mukabilinde ne suretle, hangi 
şartlar altında belediyelere intikâl edebileceği 
hususunda hüküm serdetmiştir. bu hususu hü
küm altına almıştır Maddenin esıbafoı mucibe-
si okunduğu zaman tatmin edicidir. Ancak, es-
Ibabı mucibenin ihtiva etmiş olduğu fikirleri 
'madde aksettirmekten uzaktır. Müphem birta
kım manâların çıkarıl] a ası durumu ile karşı kar
şıya bulunmaktayız. Bu yönden maddenin sa-
raıhata kavuşturulması gerekmektedir. Madde
nin esbaJbı m acibesinde şu fikirler dercedilmiş-
tir. Gecekondunun çok kesif olduğu bâzı büyük 
vilâyetlerimizde, vaktiyle vakıf yapılmış, gerek 
zürri vakıflar, gerekse hayrî vakıflar bu böl
gelerde çok miktarda vardır. Bunun sebebi de, 
evvelce arkadaşlar buradaki konuşmalariyle 
açıklamış bulunuyo icardı. Vakfın Türkiye'de 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında fazla olması
nın en başta gelen sebebi, hayır gayesi ile ya
pılması, hükümdar] ı müsaadesine karşı malları
nı korumak, bir de miras hükümlerinden, mi
ras hükümlerinin sert hükümlerinden kaçmak 
gayesi ile vakıf Türkiye'de, ıbil'hassa Osmanlı 
imparatorluğunda fazla yapılmıştır. İşte, İstan
bul gibi büyük şehirlerimizde bu kadar çok olması
na rağmen, vaikf a ait arazi ve arsalar zaman zaman 
gecekondunun istilâsına maruz kalmıştır. Gece
konducular burada gecekondularını yapmışlar
dır. Bu durum karşısında Vakıflar İdaresi bir
takım tedbirlere başvurmuştur. Ezcümle vak
tiyle müstegallâtı vakfiye taJbir edilen müesse-
satı hayriyenin, çalışması için tahsis edilmiş va
kıflar yaındığı için, burada bir tedbir alınmış, 
vatandaşlara idare yolu ile, iki türlü icar almak 
sureti ile vakıfları vatandaşlara verip o suret
le idareyi temin etmiştir. Ancak bu da kâfi gel
memiş, Vakıflar İdaresi icareteyn vakıflarla bir 
netice istihsal edemiyeceğini anlıyınca âdi icar 
yoluyla vatandaşlara vermiş; âdi icar yolu ile 
de yine netice istihsal edemeyince, Tevsii İntikal 
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kanunları çıkarmak suretiyle bu arsa ve arazi
ler üzerinde ilendi idaresini hâkim kılmaya ça
lışmıştır. Son zamanlarda bu gecelfaondularm 
kurulması neticesinde Vakıf İdaresi çok büyük 
müş'kilâtla karşı karşıya kalmıştır, işte madde
yi buraya getirmekle Vakıf İdaresini böyle bir 
müşkilâtıtan kurtarmak ve aynı zamanda 
arazisini nemalandırmak gayesi istihdaf edilmiş
tir. Yine maddenin esbabı mucilbesinde hem Va
kıf İdaresini bu durumdan kurtarmak hem de, 
vakfın aslî gayesi olan hayrı tahakkuk ettirmek 
var. Gecekondu sakinleri fakir kimselerdir. Vakıf, 
eğer, kendi gayesini hayrı yönden tahakkuk et
tirecek durumdan uzaklaşırsa vakfı zürrî va
kıflarda tahsis eıfcmek mümkündür. İşte vakfın 
bu gayesi de tahakkuk edecek... 

Bu meyanda madde, eski eser vaziyetinde olan, 
binalı vakıfların maddenin hükmünden müstesna 
olarak tutulduğunu ifade etmiş olduğu halde es
babı mucibede ve maddede böyle bir kayda te
sadüf edilmemektedir. Maddeyi okuduğumuz 
zaman «A» bendinin son cümlesinde «İlgili be
lediye ve Vakıflar İdaresi arasında anlaşma yo
luna gidilir ve bir bedel tesbit edilir.» diyor. Şim
di Türk hukukunu tetkik edenler bilmektedirler 
ki, kanuna, ahlâka, âdaba aykırı olmıyan mevzu
larda bir mukavele serbestisi vardır. Bir muka
vele serbestisi olduğuna göre, idaresi ve mülkiye
ti Vakıflar İdaresine aidolan bir mülkiyetin üze
rinde anlaşma suretiyle elbette bir tasarrufta bu
lunabilir. O halde bu hüküm neden konmuş
tur, bunu anlamak güçlüğünü çekmekteyiz. Mad
denin lâfzı çok açık olmasına rağmen mânasını 
anlamak imkânını bulamamaktayız. Bununla Va
kıflar Kanununu mu değiştirmek istiyorlar? Çün
kü Vakıflar İdaresi her ne kadar mülkiyeti ve ida
resi kendisine tevdi edilmiş olan arsa ve araziler 
üzerinde bir tasarruf salâhiyetini haiz ise de, bu 
tasarruf salâhiyetini ancak kendi bünyesini tan
zim eden kanunun çerçtvesi içinde yapma imkâ
nını haizdir. Vakıflar Kanununun hududu ha
ricinde, Vakıflar İdaresi her hangi bir tasarrufta 
bulunamaz. Bu durum karşısında bu maddeyi ge
tirmekle zımnen Vakıflar Kanununu tadil etmiş 
gibi bir netice meydana getirecektir. Bu ise, arz 
ettiğim gibi, tatbikatta büyük müşkülât ortaya çı
karacaktır. Vakfı idare edenlerin indî ve keyfî 
görüşleriyle anlaşma olacak veya olmıyacaktır ve 
netice itibariyle madde istihdaf edilen gayeyi ta

hakkuk ettirmiyecek, iltibaslara mahal verecek
tir. Sayın Komisyonun bunu açıklamasını istir
ham ederim. 

ikincisi; «B» bendindeki cümle: «Bu arazi ve 
arsalar üzerinde Vakfılar İdaresine ait her han
gi bir yapı bulunduğu takdirde bu yapının bede
li ayrıca hesaba katılır.» demek suretiyle eski eser
ler vaziyetinde bulunan ve memleketimizin turis
tik hazinesi telâkki edilebilecek bir eserin de satı
labileceği ve gecekonduya inkılâbettirilebileceği, 
belediyeye verilebileceği hüküm altına alınmış gi
bi bir netice meydana getirilecektir. Madde eğer 
bu şekilde tefsir edilirse, esbabı mucibesiyle de 
ayrıca bir tenakuz teşkil etmektedir. Sayın Ko
misyonun bu hususu da tenvir etmesini istirham 
ediyorum. Saygılar sunarım. (Y. T. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ertunga, buyurunuz efen
dim. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; Gecekondu kanunu tasa
rısının önemli maddelerinden birisi de tasarıda
ki, 4 ncü maddedir. Bu 4 ncü madde 
gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme böl
gelerindeki binasız ve binalı taşınmaz mal
ların - ki bunlar Vakıflara aittir - mülkiyeti 
ve idaresinin bu kanunun amaçlarına uygun bir 
tarzda, bedeli ödenmek suretiyle, belediyelere 
devrini öngörmektedir. Bu maddede belirtilen 
esaslara ögre eski eser vasfını taşıyanlar devir
den imtina edilecektir, önlenecektir. Sanıyorum 
ki, Nihat Diler arkadaşımızın bahsettiği (B) 
bendindeki kısım bu eski eserlerle alâkası olmı
yan kısımdır. Yapı tarifine girmektedir tahmin 
ediyorum. Bunun dışında diğer kuruluşlarca da 
kamu hizmetleri için ayrılan... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — O istisna kıs
mıdır: 

ARİF ERTUNGA (Devamla) — Ben tahmi
nimi söylyüorum, her halde Komisyon burada 
cevap vereceklerdir. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
ARİF ERTUNGA (Devamla) — Komisyon 

burada aydınlatıcı malûmat verecektir, o zaman 
hep beraber tatmin olacağız demektir. Ben niha
yet kendi kanaatimi söylüyorum. Komisyon ta-
biîki bu mevzuu teferruatı ile incelediği için bu
raya gelecekler ve bize ifade edeceklerdir ve biz 
de tatmin edilmiş olacağız. Bir de diğer kuru-

— 109 — 



M. Medlisi B : 87 28 . 4 . 1966 O : 1 

kışlarda ve kamu hizmetlerini görmek için ayrı
lan yerler bu şekilde belediyelere dcvredilmiye-
cekler kısmına girmektedir. 

Kıymetli arkadaşlar, hakikaten büyük şehir
lerdeki gecekondu bölgelerinde bilhassa İstanbul, 
İzmir ve Ankara'da ıslah ve tasfiye bölgelerinde 
özellikle, vakıflara aidolan araziler çok geniş bir 
yer tutmaktadır. Geçen konuşmalarımızda ve bu 
seferki yaptığı konuşmada da Reşit Ülker arka
daşımız yapılan bir hesaba göre, yüzde 25 e ya
kın bir arazinin vakıflara aidolduğunu tesbit et
miş bulunmaktadır. Şimdi hakikaten vakıflara 
aidolan bu arazilerin üzerinde gecekondular ku
rulmuştur. Artık, bunun içinden Vakıflar İda
resinin çıkmasına imkân yoktur. Bu çaresiz ka
lınmış olan bir vaziyettir. Bu gecekonduların ya
pılmasını da önlemeye imkân yoktur. Yıllarca 
evvel buralara evler yapılmış, gecekondu mahal
leleri kurulmuştur. Bu mahalleler kurulduktan 
sonra da buraya bilhassa plânlı devrede, yani 
üç yıldan beri Devletin takübetmiş olduğu tu
tum sayesinde buralarda yollar, kanalizasyon -
lar yapılmıştır, otobüsler getirilmiştir., elektrik 
direkleri dikilmiştir. Böyle belediye hizmetleri
nin gitmiş olduğu bu yerlerde de bir kıymet ar
tışı meydana çıkmaktadır. Binaenaleyh, vakıf 
arazileri de mahalleler kuruldukça kıymet ka
zanmış duruma girmektedirler. Ama ifade edi
yorum ki, böyle mahalleler kurulduktan sonra 
artık vakıf idaresine, buraları gecekondu sahip
lerine terk etmekten başka çıkar yol görülme
mektedir. Madde de bu hususu tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Bence isabetli bir husustur. 

Arkadaşlarım, vakıflar yönünden ele alacak 
olursak, Vakıflar İdaresi bu gecekondu yapılan 
arsalar üzerinden artık bir gelir elde edemiyor, 
demektir. Hem yapımına mâni olamıyor, hem de 
bir gelir elde edemiyor. Binaenaleyh, artık bun
ların Vakıflar İdaresinden çıkıp belediyelere 
verilip, belediyelere verilmesinden sonra da va
tandaşlara devredilmesinden başka çıkar bir 
yol yoktur. Kanunun amaçlarına uygun şekilde 
yapılan bu devir işinden sonra, hakikaten yine 
Nihat Diler arkadaşıma izafe edeyim, kendile
rinin de ifade ettiği ve söylediği gibi, Vakıflar 
idaresinin kendi kutsal amaçlarına uygun ola
rak konuttan yoksun vatandaşlarımız, ev sahibi 
olmıyan vatandaşlarımız, fakir vatandaşlarımız 
Vakıflar idaresinin bu güzel amacı ile bele'diye 

kanalı ile konut evlerine ve konutlarına sahibo-
lacaklar, bu da hakikaten maddenin tedvinin
de, buraya konmasında isabetli bir hal olarak 
karşımıza cıkmaktadır. 

Netice itibariyle, belediyelerle Vakıflar İda
resi arasındaki1 anlaşmazlıkların da yine 68oO 
sayılı Kamunun 16 ncı maddesine göre kısa bir 
yoldan halledilmiş olması da isabetli bir yoldur. 
Nihayet yine bceldiye fakir vatandaşlarımızı ev 
sahibi yapmak için Vakıflar İdaresiyle anlaş
madığı takdirde onun bedelini millî bir bankaya 
veya Vakıflar İdaresine yatıracak, ondan son
ra tescilini istiyebilecektir. Bu da işin süratle 
yapılması bakımından çok isabetlidir. Komisyo
nun bu tarzdaki hareketi, bu maddeyi tedvin 
ediş şekli hepimizin hakikaten benimsiyeceği bir 
yoldur. 

Netice itibariyle arkadaşlarım, umumiyetle 
bu maddenin yerinde olduğuna kaaniim. Bu 
maddenin vakıflar idaresi bakımından da, va
tandaş bakımından da hayırlı neticeler getire
ceğine inanmış olarak saygılarımı sunarım ar
kadaşlarım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kevni Ne
dim oğlu. 

KEVNt NHDlMOfiLU (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlarım, bendeniz 4 ucü maddenin 
(C) bendi hakkında söz almış bulunuyorum. 

Bu bendde (Bedele ait anlaşmazlıklar ma
hallî mahkemelerce basit muhakeme usulleriyle 
halledilir) şeklinde bir hüküm mevcuttur. Bu 
madde bu şekliyle tatbik edildiği takdirde umu
mi hükümler dairesinde vazife meselesi gayri
menkulun kıymetine göre tesbit edilecektir. Bu 
takdirde, gayrimenkulun değeri bin lira rl an :wn-
ğı ise sulh hukuk mahkemelerinde, bin lirayı 
aştığı takdirde ise asliye hukuk mahkemelerin
de halledilecektir. Bu şekilde meselenin: iki 
mahkemenin vazifesi içerisine girmesi tn+rn-
katta vazife ihtilâflarına yol açacak bir keyfi
yettir. Bu bakımdan 6188 sayılı Kanunda da 
misali görüldüğü üzere, bu şekilde dolacak ih
tilâfların doğrudan doğruya sulh mahkemele
rinde halledilmesinin lüzumsuz vazife itirazla
rını önlemesi bakımından yerinde olacağı kana
atindeyim ve bunu temin bakımından da Kiya
sete bir önerge takdim, etmiş bulunuyorum. 
Takdirlerinize arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Bohça, buyurun. 
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AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, bu maddenin ruhunu 
Vakıflar Müessesesinin teşkil ettiğinde şüphe 
yoktur. Gecekondu gibi, büyük bir içtimai prob
lemi hallederken, tarihin bize miras bırakmış ol
duğu vakıfları, vakıf eserlerini korumak da bu 
maddenin şümulü içinde, yerinde olarak ele alın
mış bulunmaktadır. Madde üzerinde konuşan 
Muhterem Reşit Ülker konuşması sırasında, şa
yet yanlış anlamamışsam, vakıfları da şahıs say
dığımız zaman aynı şartlarla bu arsalar], şa
hıslardan alır gibi almamız icabettiğini söyle
diler. Ben, arkadaşımla bu kanaatte değilim. Va 
laflara aidolan arsaların her hangi bir şahsa 
aidolan arsalar gibi, aynı şartlarla alınmış ol 
ması vakıflar müessesesi vakıf ruhunu zedeler 
Her hangi bir şahsa aidolan arsayı her hangi bir 
hükümle istimlâk edebiliriz, her hangi bir tef 
rike tabi tutmadan alabiliriz, ama vakıfların 
arsası üzerinde bulunan tarihi eserleri, eski 
eserleri korumak, bunlar üzerinde ciddiyetle dur
mak meburiyetindeyiz. Bu noktada Nihat Diler 
arkadaşımın endişesine iştirak ediyorum. Ivc-
nuşmaları sırasında tarihî eserlerin korunma 
sırıdan bahsettiler. Doğrudur. Ancak bu en
dişenin madde içinde de bizzat mevcut bulundu
ğuna, bu noktanın göz önünde bulundurulduğu
na kaaniim. Nitekim maddenin şu kısmına dik
kat edecek olursak bunu açıkça görürüz. «İlgili 
belediye ve Vakıflar İdaresi arasında anlaşma 
yoluyla...» Her halde Vakıflar İdaresi, üzerimde 
tarihî bir eser bulunan bir arsa üzerinde anlaş
maya varacak değildir. Ve maddenin bu noktacı 
bıı arsalar üzerindeki tarihî eserleri korum ay n 
kifayet edecektir. Binaenaleyh, tarihin bize 
bıraktığı büyük eserlerin, mânevi değerleri koru
makla mükellef bulunduğumuz kadar, gecekon
du sakinlerini refaha kavuşturmakla da mükelle
fiz. İkisini telif ettiğimiz noktada büyük hakikat 
ortaya çıkıyor. Ne tarihin içine bağdaş kurur» 
oturacağız, ne de tarihin büyük eserlerini inkâr 
edeceğiz. Biz dünden gelen, yarma giden bü
yük kervanın mümessilleriyiz. Biz dünümüzle 
iftihar eden, dünümüzle şeref duyan, yarımımızı 
inşa eden insanlarız ve bu madde içinde de bu 
büyük ruhu gördüğümüz için bahtiyarız. Mad
denin bu şekilde kabul edilmesini bütün arkadaş
larımdan hasseten rica ediyorum. Hepinizi hür 
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, buyurunuz 
efendim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, bendeniz de maddenin daha ziyade 
(C) bendi üzerinde durmak istiyorum. Bir defa 
prensibolarak bilmekliğimiz icabeden nokta şu
dur ki, gecekonduların anasebebi vatandaşın bu
lunduğu yerde geçinememesinden mütevellit yeni 
bir geçim sahası aramak zaruretinden doğmakta
dır. Şayet, biz memleketin köylülerimizi, vatan
daşlarımızı bulundukları topraklar üzerinde ge-
çindirebilir hale getirebilirsek, gecekondu mev
zuu halledilebilir. Yoksa «Bedava ev veriyoı-
larmış, Devlet gecekondu sakinlerine yeni evler 
yaptırarak tevzi ediyormuş» gibi bir propaganda 
yayıldığı andan itibaren, bu problem sonu 
gelmez bir hale gelir. Ve Devlet bütün gücünü 
buna sarf etse dahi durumu Önliyemez. Ve gece
kondu problemini halledemez. 

Bu mevzu üzerindeki kanaatimi böylece tes-
bit ettikten sonra, asıl üzerinde durmak istedi
ğim (C) bendine geliyorum. Sevgili hemşehri
lerim, sevgili arkadaşlarım. (Gülüşmeler) 

Eh, memleketten yeni dönmüş bir arkadaşını
zım, elbette ki, bu kadarcık bir sürcü lisan ola
caktır.' Kusura bakmazsınız. 

Evet sevgili arkadaşlarım; vakıf, bundan 
yüzlerce sene evvel yaşamış bullunan dedeleri
mizin o zamanki kanunlara, Devlet nizamına 
uyarak hayır müesseseleri için bir gelir mevzuu 
olmak üzere Devletin, milletin ve kendisinden 
sonra yaşıyacak ahfadının namus ve şjerefini 
tevdi etmiş olduğu o zamanki kanuni icaplara 
uyarak tesis etmiş olduğu bir kanuni müesse
sedir. Şimdi biz, aradan yüzlerce belki binlerce 
sene geçtikten sonra kalkacağız, bu müesseseler 
üzerinde tasarrufta bulunacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkat buyurur
sanız memleket sathında hayır müesseseleri 
yapmak hedefi vakıflara el attığımız günden 
beri ölmüş bulunmaktadır. Hiçbir vatandaşı
mız artık bir yeni vakıf müessesesi tesis etmek 
hevesinde değildir. Halbuki Türk Milletinin 
birbirine yardımı Türk Milletinin millî müesse
seleri ayakta tutabilme gayreti, Türk Milleti-
imaret gibi fakir ve fukarayı gözettiğini, hattâ 
bazan su bile dağıtmak suretiyle, su parası 
olmıyan vatandaşlara su dağıtan sebilleri oldu
ğunu bilirsiniz. Müesseseleri kurmak civan-
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mertliği dünyada eşi olmıyan bir mazhariyet
tir Türkiye'deki vakıf tesisi, hakikaten bütün 
dünyaya numune teşkil etmiş tesislerdir. Ne ya
pacağız? Biz şimdi oturuyoruz burada, 40 - 50 
milletvekili diyeceğiz ki ; «Vakıfların gelir mak-
sadiyle kurulmuş olan bu tesislerini kaldırıyo
ruz, yerine gecekonduların kurulmasına ra
zıyız.» Bir defa şartı vakıf, yani vakıfın koy
duğu şart esastır, kanun nazarında, umumi hu
kuk nazarında aksi kabul edilmez. Eğer sağ ol
saydı, «Ne istiyorsunuz efendiler, ben böyle 
tesis yapmadım, memleketin şu kısımdaki insan
larına şu şekilde hizmet kasdı ile yaptım, ne 
hakla el uzatıyorsunuz, zamanında cari olan 
kanunların esaslarına uygun olarak yaptım. Siz 
makable teşmil edilen bir kanun koyuyorsu
nuz, benim zamanımda uymuş olduğum kanun 
hükmünü ortadan kaldırıyorsunuz, siliyor-
sunuz» diyecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; hakikaten 
bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü o kadar peri
şan haldedir ki, kendi mallarınm bugün envan
terini bilmemekte olduğuna kaaniim. Ben te
menni ederim ve bilhassa Hükümet erkânından 
rica ederim ki, Vakıflar Umum Müdürlüğümüzü 
dinamik, nesi var nesi yok bilen ve bunları de
ğerlendirmesini bilen bir müessese haline ge
tirsin. Yoksa Türk Milletinin diğerkâm ru
hunu kökünden zeledeliyecek bir maddenin mü
zakeresi içindeyiz, muhterem arkadaşlarım. Hiç 
kimse, bugün artık filân camiin lüzumlu olduğu 
zaman onarılması için filân yerdeki dükkânı 
vakfedeyim, diyemiyecektir. Çünkü, günün bi
rinde yine böyle 40 - 50 milletvekilliği topluluğu 
gelecek benim tesis etmiş olduğum kanuni mü
esseseyi kökünden kaldıracak, bir kanun mad
desi ile benim bu maksadımı kökünden yıkacak
tır, diyecektir. 

Bu itibarla maddenin bu kısmına tamamen 
muhalifim. Vakıflar arazisi üzerinde vatandaş 
bilmiyerek gelmiş, gecekondu kurmuş olabilir, 
ama bu arazi vakıfın şartına bağlı, ancak ta
sarrufu o şart dâhilinde yapılabilecek bir arazi
dir. Bu tesisi kökünden yıkmanın bence doğru 
olmıyacağı ve Sayın Ülker arkadaşımın savun-
vunmasına rağmen kanuni esasa, hukuk esasına 
uymıyacağı kanaatindeyim. Demin de arz et-
tinij. kanunlar makable teşmil edilmez. Vaktiy
le cari kanunlara uyularak yapılmış tesisler, bu
gün 40 - 50 kişiyle kaldıracağınız ellerle yık

manız caiz değildir. Vatandaşın yardım his
sini, vatandaşın vakıf hissini, vatandaşın mu
kaddesata hürmet hissini kökünden zedeliye-
cek bir maddeyi getirmiş ve uygulamış olur
sunuz. Buna taraftar değilim sevgili arkadaş
larım. Eğer siz de benim hissime uyarsanız ge
lin dedelerimizin yüzlerce sene evvel kurmuş 
olduğu ve o zamanın cari kanunlarına uygun 
olarak kurmuş olduğu tesisleri kökünden balta-
lamıyalım. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü 
madde üzerinde altı arkadaşımız konuşmuş bu
lunuyor. Yeterlik önergesi gelmiştir. Halen söz 
istemiş olan birçok arkadaşlar vardır. İsimle
rini okuyorum. Mustafa Kemal Yılmaz, Reşit 
Ülker, Süleyman Arif Emre, Sami Binicioğlu, 
Sabahattin Savacı, Behice Hatko Boran.. 

BEHICE HATKO BORAN (Urfa) — Ben 
Grup adına söz istedim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, okurken 
müdahale etmeyin efendim. Sayın Behice Boran 
Grup adına, İhsan Kabadayı da söz istemiş bu
lunmaktadırlar. 

Şimdi yeterlik önergesini okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kifaye
tin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 

EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar, geçen hafta son derece ehem
miyetli olan bu kamunun müzakeresi sırasında 
Vakıflar hakkında uzun uzun, geniş geniş 
bilgi verildi. Bu verilen bilgi ve Umumi He
yetin de bildiğine kaani olduğumuz gerçeklere 
göre, vakıf mallan bedelsiz olarak alınamaz. Şu 
hal karşısında, bugünkü beyanların bir kısmı 
halen üçüncü maddenin müzakeresi ve kabu
lünden sonra tamamen zaman israfından ileri 
gitmemiştir. Konuşmam gayet kısa olacak
tır. Hayatımda en çok değer verdiğim şey za
mandır. Bunun israfına mümkün olduğu kadar 
kendimce mâni olmaya çalışacağım. 

Sayın Reşit Ülker tenkidlerinde ve soru
sunda evvelâ buyurdular ki, «gecekonduların 
% 23 ü vakıf arazi üzerinde kurulmuştur ve 
binaenaleyh vakıf gayeleri dışında olan arazi 
bedelsiz olarak belediyelere vermek iktiza 
eder...» Yalnış anlamadımsa.. Şimdi, biz diyoruz 
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ki, vakıf mallar - bu kanuın greğince ikiye ay
rılmaktadır. Evvelâ bedeli verilmek suretiyle 
belediyeye intikal edebilecek olanlar; iki, her ne 
pahasına olursa olsun belediyeye intikal ede-
miyecek olanlar. Belediyeye intikal edemiye-
cek olanları birinci fıkra ile madde tasrih 
etmiş, gerekçede de «kamu hizmetlerine ayrıl
mış bulunanları veya eski eser niteliğinde 
olanları belediyeye intikal ettirilmiyecektir» 
cümlesi ile bu hususu tavzih etmiş bulunmakta
dır. Bunun dışında olanlar için evvelâ, İs
timlâk Kanunu hükümlerinin de tasrih ettiği 
şekilde, iki idare karşı karşıya oturacaklar, 
bedeli üzerinde bir anılaşmaya varacaklar. Bu 
son derece hem kanuna uygun, hem akli ve 
mantiki bir yol. 

İkincisi, bu arazi ve arsalar üzerinde Vakıf
lar İdaresine ait her hangi bir yapı bulun
duğu takdirde bu yapının bedeli ayrıca he
saba katılır. İstimlâk Kanununda da bu tas
rih edilmiştir. Bir araziyi, bir arsayı kamu 
idaresi istimlâk ederken, oraya komisyon bun
ların kıymet takdirine geliyor ve metrekaresi 
şu kadar lira olarak, şu kadar metrekare arsa 
ile zarbedilerek değeri bulunuyor, üzerindeki 
bina ahşaptır, dört odalıdır, iki katlıdır, üze
rindeki kiremitlerin bedeli şudur, ahşabm be
deli budur, tasrih ediliyor ve arsa bedeline bu 
yapının bedeli ilâve ediliyor ve o bedel yekû
nu mal sahibine teklif ediliyor. Binaenaleyh 
(B* fıkrası da bu hükmü bir hakkı tahakkuk 
yolunda teyidetmekte. Bedele ait anlaşmazlık
lar mahallî mahkemelerde, basit muhakeme usu
lüyle hail olunur. İki idare, bedeli üzerinde an
laşamazlarsa ne yapacaklardır. Elbette ki bü
tün ihtilâfların hal yeri mahkeme kapısıdır. 
Binaenaleyh, gidilecek yol da mahkemedir. 

Şimdi Sayın Ülker arkadaşımız, yanılmı
yorsam, «Neden İstimlâk Kanunu dışında bir 
harekete tevessül edilmektedir?» buyurdular. Sa
yın Ertunga gayet güzel cevap verdiler. Vak
fın taşıdığı hususiyet bunu icabettirmektedir. 
Bir.. İkincisi, İstimlâk Kanunu, ne kadar seri 
olarak hareket edilirse edilsin, yine bir hayli 
zaman kaybına sebebolacaktır. Sahibi bulunma
dığı takdirde ilân edilecek. Sahibi malûm, 
Vakıflar İdaresi. Vakıflar İdaresi ile karşı karşı
ya gelinmiş, pazarlık edilmiş, hangi malın isten
diği tesbit edilmiş, bundan sonra artık bu anlaş

ma olmadı, ben İstimlâk Kanunu gereğince se
nin şu malını alacağını diye yeniden tebligat ya
pacağım noter vasıtasiylc, müddet geçecek, siz 
itiraz edeceksiniz, mahkemeye gideceksiniz. Bun
lara ne lüzum var. Yer belli, halledilmemiş, bi
naenaleyh, mahekmeye gidilir. Bunun çözüm yo
lu da mahkeme ile halledilir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Mahkeme ol
masa anlaşılan halledilmiyecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ÖAN (Devamla) — Mahkeme hâl eder. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler; yerinizden 
müdahale etmeyin. Sonunda sual sorar hâl eder
siniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞAN (Devamla) — (Eski eserleri içine almıyor.) 
şeklindeki Sayın Diler'in beyanına da güzel ifa
deleriyle Sayın Ertunga cevap verdiler. Biraz ev
vel arz ettiğim gibi, zamandan tasarruf için bu 
cevabı yerinde bulduğumuzdan tekrarlamıyoruz. 

Dediler ki Sayın Diler; anlaşma bedelinin tes-
bitindeki, anlaşma kelimesinin mânasını anlıyama-
dım. Bunun da izahını lüzumsuz bulmaktayız. 
Vakfı idare edenlerin indî görüşlerine göre anlaş
ma olacaktır veya olmıyacaktır. Anlaşma için 
indî görüş, çok rica ederiz bir müessese vardır. 
Vakıflar İdaresi elbette ki, böyle bir hayır mües
sesesinin malını elden çıkarırken hiçbir surette in
dî görüşle, şahsi görüşle kendi paralarını, kendi 
mallarını elden çıkarıyor gibi hareket etmiyecek-
lerdir. 

Sayın Nedimoğlu'nun beyanlarına geliyorum. 
Bir de takrirleri var okunacaktır: 

Mahkemelerin hangi mahkeme olduğu hususu
nun tavzihini istemektedir. Mahkemeler sulh 
hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri diye ikiye 
ayrılmıştır. Vazifeleri tesbit edilmiştir. Bin lira
ya kadar olanlar sulh hukuk mahkemelerinde, 
bin liradan fazla olanlar asliye hukuk mahkeme
lerinde. Binaenaleyh, bunun için de bir tereddüt 
bahis konusu olmamaktadır. 

Sayın Şevket Bohça'nm beyanlarına teşekkür
den başka söyliyeceğim yoktur. 

Sayın Soyer'in beyanları hakkında da geçen 
haftadaki müzakerelerde uzun uzun cevaplar ve
rildi. Vakfın, bu kanunla vakfın mallarına el 
uzatmak diye, Vakfı köreltmek diye bir zihniye
tin getirildiği zehabının hiçbir suretle bahis mev
zuu olamıyacağını hem kanun tasarısının metni, 
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hem de bunu getirenlerin zihniyeti ortaya koy
maktadır. 

Sayın arkadaşlarım; hakikaten vakıf müesse
seleri Türk ve İslâm Hukukunun o büyüklerin ge
tirdikleri dünyanın en güzel müesseselerinden bi
ridir. Buna yüzde yüz inanıyoruz ve aynen işti
rak ediyoruz. Fakat, şu gerçekler muvacehesinde 
vakıf arazi öyle bir hale gelmiş ki; bunun üzerin
deki gecekonduların buradan atılmasını başara
bilecek bir formül bulmak mümkün değildir. Mah
kemeye müracaat edecek Vakıflar İdaresi, infazı 
kayrikabildir. Bu kanunun getirdiği değerini 
kaybetmiş olan vakıf mallarının değerlendirilme
sidir. Ruhu, esprisi budur. Biz, bu tasarı ile Va
kıflar İdaresine hizmet edildiği kanısındayız. Say
gılarımla. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim bir 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim sa

yın sözcü «Maddenin «A» bendinde belediye ve 
Vakıflar İdaresinin anlaşmak suretiyle vakıfların, 
mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait, veya idaresi Va
kıflar İdaresine ait arsa ve arazi satmalımmda 
bunu böyle istemek bir mahzur teşkil etmiyecek-
tir. Bilâkis takviye edecek, ihtiyaca cevap vere
cektir.» şeklinde bir madde olduğunu beyan bu
yurdular. Benim bunun lüzumsuz olduğuna da
ir ileri sürdüğüm fikri kabul etmediler. Şimdi 
bu hüküm olmasa Vakıflar İdaresiyle belediye 
vakıflara ait ve binalı veya binasız bir araziyi sa
tmalına imkânına haiz değiller midir ki, bu mad
de konuyor? Bizim hukukumuzda buna engel 
teşkil eder bir madde var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
("lAN (Devamla) — Anlıyamadım, affedersiniz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yani, Vakıf
lar İdaresinin elinde bnlunan binalı veya binasız 
taşınmaz malları Vakıflar İdaresinden satmaldı-
ğı zaman, belediye ile vakıfların anlaşarak bu sa
tış muamelesini yapmasının önüne geçen kanun 
hükümleri var mıdır ki, bu hüküm sevk'ediliyor? 

(lEOİOr KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
(İAN (Devamla) — Böyle bir mâni hüküm mev
cut değil. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Olmadığına 
göre bunu burada serd etmek manâsız değil mi
dir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
Ö-AN (Devamla) — Biraz evvel arz ettim. Dikkat 

buyurmuş olsaydınız cevabı verilmişti sualinizin. 
Diyoruz ki; evet İstimlâk Kanunu mevcuttur. Bu
raya bir madde koyma sak da İstimlâk Kanunu 
hükümlerince bu muamele yapılır. Ama yine di
yoruz ki; işler çabuk yürüsün, iki idare karşı 
karşıya gelecek, anlaşacaklar. Anlaşamadıkları 
takdirde A, B, C..J) bentleri hükümleri yürüye
cek. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Gayet tabiî; 
anlaşırlarsa olur. Anlaşamazlarsa? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
Ğ-AN (Devamla) — Anlaşma olmadığı takdirde 
mahkemeye gidecektir, diyoruz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — O halde sa
tmalı r demek kâfidir. Anlaşmak suretiyle değil. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞA.\r (Devamla) — Satmalmmak? Efendim sa
tışla satılacak mal ilân edilir, şu mal satılıktır 
denir. 

Halbuki alıcı taliboluyor. Belediye diyor ki, 
Vakıflar İdaresine, «Sizin şu araziniz bizim tâyin 
ettiğimiz tasfiye, ıslah yahut önleme bölgelerinde-
dir. Biz bunu alacağız. Gelin karşılıklı anlaşalım.» 
Anlaşma budur: Karşılıklı oturup konuşmak. An
laşma ön plâna alınıyor, ondan sonra bu anlaş
ma olmadığı takdirde mahkeme huzuruna çıkı
lıyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) —- Efendim, o si
zin telâkkiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
GAN (Devamla) — Benim telâkkim değil, mantı
ğın telâkkisidir. 

NİHAT DİLER '(Erzurum) — İkinci sualim, 
müsaadenizle Sayın Başkanım. İkincisi, (B) 
bendinde (her hangi yapı bulunduğu takdirde) 
diyor. Her hangi bir yapının içine Vakıflar İda
resine ait yapılar, eski eser mahiyetinde yapılar 
girer mi, girmez mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
(3AN (Devamla) — Bunu cevapladık, girmiyor 
dedi, Esbabı mucibede de var. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Eski eser ma
hiyetinde olan şey diye burada zikretmiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
OAN (Devamla) — efendim, bunun cevabını ver
dik ve gerekçedeki maddeyi okuduk. Başka efen
dim? 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Komis

yon Sözcüsünden şunu rica ediyorum. Anayasa-
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mn 38 nei maddesi Devlet ve kamu tüzel kişileri
nin, kamu ya ramım gerektirdiği hallerde gerçek 
karşılığı peyin olarak ödenmek suretiyle sarih ola
rak istimlâkin nasıl yapılacağını söylüyor. Bu
rada, bu maddede Sayın Komisyon, bedellerin pe
şin olarak ödeneceğini ifade ediyorlar mı? Ger
çek bedelin ödeneceğini ifade ediyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ttAN (Devamla) — Şimdi efendini; Anayasa 
tedvin edilirken Kurucu Mecliste bu mesele uzun, 
uzun müzakere edilmiş. Peşin bedel yerine tak
sitle bahis mevzuu olmuş. Binaenaleyh; peşin ve
ya taksit, her iki şekilde bahis mevzuu olabilir. 
Anlaşma olduğu takdirde anlaşma iki şekilde; pe
şin verirseniz ben bunu bu bedelle vereceğim; 
vermediğiniz takdirde taksitle şu bedel ile alırını. 
Kamulaştırma hükümleri aynen, caridir. Gerekçe
de 6830" sayılı Kanumtrr'16ncı maddesinin hü
kümlerinin yürüyeceği de tasrih edilmiş. 

BAŞKAN — Başka sual mi Sayın Reşit Ül
ker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim. 
İyice anlaşılmadı her halde. Yani bedeli peşin mi 
verilecek, ayrı mı alınacak bu vakıf gayrimen-
kullerinin? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞAN (Devanda) — Efendim, anlaşma deniyor. 
Bu anlaşmada peşin veya taksit hususu da görü
şülecektir, olabilir. Anlaşma olmadığı takdirde, 
6830 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin hükümle
ri caridir. Gerekçede vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

Komisyonun Sayın Sözcüsü ifadelerinde buyur
dular ki, ne vakfın zedelenmesi bahis mevzuudur, 
ne de bu maddede getirilen zihniyette böyle bir 
şey vardır. Ben iddia ediyorum ki, vardır. İs
pat edeyim. Maddenin son fırkasını sayın sözcü 
bir defa daha gözden geçirecek olursa, yalnız ge
cekondularda değil Kamu İktisadi Devlet Teşek
küllerine varıncaya kadar burada tesis yapma im
kânını bağışlayıcı bir fıkra ilâve edilmiştir. Şim
di sözü geçen bölgelerde Devlet veya diğer ka
mu tüzel kişileri tarafından yaptırılacak kamu 
hizmet ve tesisleri için lüzumlu taşınmaz vakıf 
malları da yukarıdaki esaslara göre, bu İdareye 
yani deminki yukarıda okuduğum idarelere inti
kal ettirilir. Demek ki, mesele Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası da gelip pekâlâ bu madde

den faydalanıp bir şube yapabilecek. Maddeden 
böyle anlaşılıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞAN (Devamla.) — Bankacılık bir ticaret işidir. 
Ticaret Kanunu bunu tasrih etmiştir. Kamu hiz
metleri mahiyetinde değildir. Kamu hizmetleri
nin neler olduğunu burada uzun uzadıya izah 
etmek zaiddir. Endişe etmesinler Sayın Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Kamu İktisadi Te
şekkülleri Komisyonundayım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞAN (Devamla) — O takdirde, bu suali sorma
manız icabederdi. Kamu hizmeti olduğu takdirde 
bu kanun yürürlüğe girer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Demek ki, zihni
yet müsait, zedeleniyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ÖAN (Devamla.) —Değil efendim. 

BAŞ KAN — Buyurunuz Sayın Boz. 
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Dördüncü 

maddede köy hükmi şahsiyeti belediyeye intikal 
ettirilir diyor. Bu duruma göre acaba mümkün 
müdür ki, İmar ve İskân Bakanlığı köy hükmi şah
siyetine bedelini yardım fonundan vermek sure
tiyle bunu halletsin. Çünkü bu hususta ihtilâflar 
çıkacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
•fîAN (Devamla) — Sorunuzun baş tarafını din-
diyemedim, lütfen tekrarlar mısınız? 

İBRAHİM BOZ (Devamla) — Şimdi burada 
gecekondu sınırlarından bahsedilir, köy sınırla
rı içinde de gecekondular yapılmıştır. Köy hükmi 
şahsiyeti şimdi köyün gayrimenkullerini bu ka
nuna göre belediyelere devrediyor. Acaba müm
kün müdür ki, İmar ve İskân Bakanlığı, köylere 
yardım fonundan yapılacak bir yardım ile bunu 
köyün hükmi şahsiyesine versin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞAN (Devamla) — Efendim, dördüncü madde 
de bu sorunun alâkasını bulamadım. 

İBRAHİM BOZ (Devamla) — Var efendim. 
«Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölge
leri içinde bulunan binalı ve binasız vakıf, taşın
maz inallardan 3 ncü maddenin ikinci fıkrası kap
samı dışında kalanları, bu kanunda belirtilen 
amaçlarda kullanılmak üzere, aşağıdaki şartlarla 
ve genel hükümlere göre bedeli ödenmek suretiy
le ilgili belediyelerin mülkiyetine geçer...» Yani 
köy hükmi şahsiyetinin malı belediyelere geçiyor. 
Kanunun tatbikatında karşılaşılacaktır. Meselâ 
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Ankara'nın Köstence'si belediye sınırı dışındadır, 
muhtarlıktır. Bu hususta birçok şeylere rasla-
nacaktır, çıkmazlara girilecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO
ĞAN (Devamla) — Efendim, belediye hudutları 
içindeki gecekondular bahis mevzuu. Bunun dı
şında kanunun ne metninde var, ne de ruhunda. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şükrü Akkan, 
sualinizi sorun. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başka
nım, Anayasanın 38 nci maddesi Devlet ve kamu 
tüzel kişiler kamu yararının gerektirdiği hal
lerde gerçek karşılığı peşin ödenmek şartiyle 
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların, ka
nunda gösterilen esas ve usullere göre tamamı 
veya bir kısmı kamulaştırmaya veya bular üze
rinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir, hük
münü taşımaktadır. Bu hüküm muvacehesinde 
4 ncü maddenin (O) Merası şu şekilde tedvin 
edildiğine göre, bedele ait anlaşmazlıkların 
mahkemelerce basit muhakeme usulü ile hallo-
lunur. Bu anlaşmazlıklar tapu tesciline engel 
ol almaz, hükmü var. Bir çelişme mevcut mudur, 
değil midir ? Bunu izah etsinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON . SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (Devamla) — Şimdi efendim, biraz 
evvel arz etmiştim. Kurucu Mecliste bu madde 
'tedvin ve müzakere edilirken uzun uzun taksit 
müna'kaşası yapılmış ve bu «esas ve usuller da
hilindeki» ibarcisiniıı, «taksiti» de kapsryacak 
mânasına geldiği beyan edilmiş, bu sebepten 
dolayı bu beyanı yaptım. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Sualime ce
vap teşkil etmedi. Yine 38 nci maddenin son fık
rası, tafesiltlendirilon bedellerin de nasıl alı
nacağına dair 'hükümler getirmiş ve birinci tak
sitin mutlak surette peşin ödenmesini âmir kıl
mıştır. Buna ne diyeceksiniz ? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ EROĞAN 
(Devamla) — O, kanun hükmü, elbette yerine 
getirilecdktir. 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Satılması 
üzerinde vakıflarla belediyeler anlaşmaya varı
yorlar. Bunun dışında bedelde anlaşmazlık var. 
Anayasa diyor ki, bedel peşin ödenmedikçe ka
mulaştırma olamaz. Bu madde diyor ki, bedel 
ödenmemesi, mahkemenin devam etmesi tescile 
mâni değildir. Biliyorsunuz ki, mülkiyetin inti
kali tapu sicilli ile mümkündür. Tapu sicilline 

vakıflardan alınmış, belediyeye verilmiş kaydı 
düştükten sonra Anayasa ihlâl edilmiyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (Devamla) — Birinci taksitin peşin 
yatırılacağını ifade buyurdunuz. Anayasa hü
kümleri gereğince, iki taraf pazarlığa oturduğu 
takdirde her iki taraf bedel hakkında fikir sa
hibidir, demek. Elbette bu istimlâki yapacak 
olan belediye bu bedelden bir kısmını peşin ola
rak bankaya yatıracak ve onun üzerine tapu mu
amelesi yapılacaktır. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) - - Bankaya ya
tırılacak diye hüküm yok. Sadece mahkemenin 
devam etmesi tescile mâni değildir diye hüküm 
var. Bu ihlâldir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (Devamla) — 6830 sayılı Kanunun 
16 nci maddesi hükümleri câri olunca-, İstimlâk 
Kanunu hükümleri yürüyecektir. Zaten istim
lâk de durmıyacaktır. (A.P. sıralarından, diri 
husus birbirine karışıyor kamulaştırmak sure
tiyle, sesi). 

BAŞKAN — Buyurunuz, sorunuz. 
SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) .— Sayın 

Başkan, gecekondudan maksat gecekonduda otu
ran vatandaşların ucuz mesken temin etmek 
istemesi netiocsindendir. Halbuki, vakıf malları 
umumiyetle değerli mallardır. Vakıfların, 40 -
50 bin lira değerinde olan malları vardır. Şim
di, bu vakıf mallarını alıp belediyelerle anlaşa
bilecek yerde mahkemelerle halletmek yoluna 
gideceğiz. Mahkeme bunu nasıl halledecek? Bi
lirkişi tâyin edecek ve bilirkişinin tâyin ettiği 
değer üzerinden satın alınacak Binaenaleyh, 
bu değer yüksekliği sebebiyle onun üzerinde ya
pılacak olan bir bina, acaba o gecekondu sakini
nin ödeme gücünü karşılayabilecek midir? Yani 
gecekondudan maksat; ucuz mesken teminidir. 
Nitekim İzmir'de şu son hâdiselerde belediye, 
beş altı bin lira değerinde evler yaptırmış. Bu
nu ödeyemiyeceğiz diyerek yıkılan yerlerde ge
cekondu sakinleri oraya gitmek istememişler
dir. 5 - 6 bin liralık yeri alamıyacak olan gece
kondu sakini, vakıf inalları da hibe olarak 
verilmiyeceğine göre, değeri karşılığı verileceği
ne göre, bunlar üzerinde yapılacak bir bina öde
me gücünü karşılayabilecek midir? Bu hususun 
aeıklanmıasmı rica ediyorum. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ 
EROĞAN (Devamla) — Şimdi, efendim iki saf
ha var. Birisi; vakıflar idarosiyle belediyenin 
karşılıklı gelip vakıf arazisini pazarlık yoluyla, 
anlaşma yoluyla alması ikinci safhada bu alınan 
arazi üzerinde belediyenin gecekondu yapma, ya
hut gecekondu sahibine devir muamelesi vardır. 
Şimdi belediye bu fakir vatandaşa konut temin 
etmek maksadiyle girişeceği teşebbüs ayrı. Va
kıflar idaresinde, yani ayrı bir hüküm getir
mek suretiyle; binaenaleyh gecekondu yapılacak, 
size bedel verilmiyecek yahut şu bedel verilecek 
diye asgari bir fiyat vermeye de hakkı yok. Va 
laflar hususi hukuk hükümlerine tabidir. Bina
enaleyh, bunun bedeli kendisine ödenecektir. 
Ondan sonra ki ikinci safha vatandaşa verirken 
elbette beledij^c düşünecek. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adayiman) -
Tasarının beşinci maddesinde özel... 

BAŞKAN — Beşinci maddesi mi?.. Dördüncü 
madde üzerindeyiz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Peki efendim, 4 ncü madde diyeyim. Tasarının 
4 ncü maddesi vakıflara yalnız bedeline mün
hasır olmak üzere, mahkemeye başvurma hakkını 
ve imkânını tanımaktadır. Fakat, kamulaştırma
ya karşı Danıştaya başvurma hakkını da kaldır
maktadır. Halbuki, 5 nci madde özel idarelere 
istimlâk yapmak suretiyle vatandaşların hem 
Danıştaya başvurma imkânlarını sağlamaktadır, 
hem de bedeli için mahkemelere başvurma imkân
larını sağlamaktadır. Maddede bu şekilde mü
talâa edildiğine göre, bunda bir çelişme yok mu
dur? Başka bir deyimle vakıfların Danıştava 
başvurma imkânının kaldırılmasının Anayasamı': 
karşısında göstereceği durum komisyonca nasıl 
mütalâa edilmektedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞAN (Devamla) — Efendim, bunlar iki ayrı 
şey. İdari karar idari mahkemede hallolunur, 
kazi karar kazai mahkemede hallolunur. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — 
Maddenin metnine göre vakıflar gitmiyor. Yalnız 
bedel hususunda pazarlık için masaya otur
mak imkânına sahip. O halde idari mahkeme
nin kazai murakabesi dışında bir tasarruf veri 
liyor belediyelere ve bunu icra edecek idari ma
kamlara. Bu, Anayasaya aykırı değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERG-
ĞAN (Devamla) — Yani sizin sorunuzdan anla 

dığım şu: Gecekondu Kanunu sebebiyle vakıflar 
idaresine ait bir arsa üzerinde belediyenin pa 
zarlık mevzuu yaptığı bir arazinin, Gecekondu 
Kanunu hükümleri dâhilinde olamaz bu arazi şek
lindeki itirazı elbetteki idari dâvaya gidebilecek
tir. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Madde 
Anayasaya aykırıdır, Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ ERO-
ĞAN (Devamla) — Arazi eğer gecekondu hu
dudu dâhilinde ise; bu muamele yürüyecektir. 
Bunun dışında olan bir yere veyahut eski eser
lere el uzatma karşısında mekanizma elbette yürü
yecektir. 

BAŞKAN — Sualler tamamdır. Buyurun. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen madde vuzuha kavuşmuştur. Kifa

yetin oya sunulmasını arz ederim. 
Kırşehir 

Mehmet Güver 
BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, yeterlik 

aleyhinde. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım. Lehte ve aleyhte 
konuşan arkadaşların' vardıkları ve efkârı 
umumiye'de uyandırdıkları netice ve sonra muh
terem. Komisyon Sözcüsüne sorulan suallerden 
de anlaşılıyor ki, bu madde kesin olarak anla
tı lamamıştır. Bâzı zanlar ve şüpheler vardır. 
Naçizane kanun tekli'fçisi bir arkadaşınız ola
rak l)iı teklifi yapan arkadaşlarınız ve yine aynı 
teklifi getiren muhterem Hükümet bir hayrı yı
karak bir hayır yapmak yolunda bu maddeyi 
tedvin etmemiştir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Öyle yapıyor, 
madde öyle. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Hayır, 
aynı fikirde değiliz, Beyefendi. Söz hakkınıza 
hürmetkarını, fakat kabul etmi'yeceğim. Aleyh
te konuşan arkadaşların uyandırdığı kanaat 
odur ki, sanki vakıflara ait arazi ve arsaları bu 
madde ile belediyelere pe'şkeş çekiyoruz ve ne 
de kişisel menfaatlere vâsıl oluyoruz, diyecek 
kadar lâfzî değil, ama, zımnî bir anlayışa ka
dar götürülür hali olmuştur. Yine bu madde ile 
vakıfların kutsal gayelerine, niyetlerine hürmet 
edilmemiş neticesi efkârı umumiyede uyandırıl-
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mak istenmiştir. Sureti katîyede bu madde ted
vin edilirken böyle bir niyete varılmamıştır ve 
bunu düşünmemi'şizdir. Neden değerini verip 
almıyoruz? Anlaşma olmazsa itiraz olursa, mah
keme kapıları açıktır, diyoruz? Kanuna ve hâ
kime hürmet gerek. Saniyen vakfı, içinde bu
lunduğumuz şartlara göre lütfen biraz düşüne
rek ele almak lâzım. Dini islâmda ahkâm za^ 
manla tagayyür eder. Bu vakfını yapıldığı.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kabadayı yeter
lik aleyhinde konuşunuz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Geliyo
rum, bir dakika müsaade ediniz. 

BAŞKAN -—• Lütfen esas hakkında konuş
mayın, Sayın Kabadayı. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Gayeye 
geliyorum. Vakıfların yapıldığı devir asırlar 
ötesinde kalmıştır. Eğer, vakfı yapan o muhte
rem zevat hayatta olsaydı ve gecekondu sakin
lerinin bu muztarip, dertli halini görmüş olsay
dı, tek bir kulübede üç, beş kişinin, çoluğu ile, 
çocuğu ile, gelini, kızı ile yatıp kalktığını sey-
rctscydi, ben size ye'min etsem başım ağrımaz, 
öyle inanıyorum ki, o devrede gecekondu mev
zuu olsaydı, gecekondu vakfı ihdas edilirdi. 
O şartlarda, o devrede gecekondu dâvası olma
dığı için bir gecekondu vakfiyesi, inanın hayır
sever müslümanlar tarafından ihdas edilmemiş
tir. Böylece, devri bugüne getirmeye mecburuz. 
Vakıf neden ve niçin yapılırdı ? Muhterem ar
kadaşlar. içinde bulunulan şartlara göre hakan, 
sultan ferman eder, zenginin, vezirin, veziri 
âzamm malı kellesi ile beraber bir gecede gi
derdi.. 

BAŞKAN — Rica ederim, yeterlik hakkın
da konuşunuz. Mütemadiyen esas hakkında ko
nuşursanız bu olmaz, bu iş bitmez. Biz kanunu 
çıkarmak mecburiyetindeyiz Sayın Kabadayı. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Yani mal mı ka
çırmışlar onlar? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Pekâlâ 
Sayın Başkan, kısa kesiyorum. Maddeler üze
rinde konuşmak imkânı olacak, lütfedecekler 
arkadaşlar, fikirlerimi daha derinliğinle, geniş
liğine söylemeye çalışacağım. 

Şunu bilmelisiniz ki, şu madde ile vakıflar 
müessesesine saygısızlık yok, vakıflara hürmet 
vardır. Zira Vakıflar Genel Müdürlüğü, açık
ça söylüyorum, bugün vakıf mallarına arazileri 

dâhil, bakamamakta, çarçur olmakta, istismara 
uğramaktadır. Bu gaye ile vakıfların bizzatihi 
kendisi tasarruf edemediği, kontrol edemediği 
arsaları, arazileri kendi elinden çıkacak, toplu 
sosyal tesisler yapmakta, gelirli müesseseler yap
maktadır. Şu madde ile öyle zannediyorum ki, 
şunun bunun elinden kalan, vakıflara sureti ka-
tiyede kârı, geliri bulunmıyan araziler kontrol 
edilerek, belediyeye verilmek suretiyle vakfa daha 
çok hizmet edecek, vakıfların geliri artırılacak, 
sosyal müesseselerin yapılmasına hizmet edilecek
tir. Arkadaşlarda böyle bir zan varsa, lütfen bu 
zandan kurtulsunlar. Ve yine belediyelere veri
len gecekondular plânlı olarak yapılırsa vakf1 

yapan zatın ruhu azapta değil, huzurda kalacak 
ve rahata girecektir. Benim samimi kanaatin! 
budur. Lütfedin, rüşveti kelâmda bulunun. Şu 
madde üzerinde daha birkaç arkadaş konuşma im
kânını bulsun. Bendeniz de konuşayım. Muh
terem Başkanımız biraz çok hassas davranmakta
dırlar. O zaman müsamahalı bulunurlar inşallah, 
daha geniş fikirlerimizi izah ve anlatma imkânını 
bulmuş oluruz. Hürmetlerimle efendim, 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. (Yeteriile 
aleyhinde konuşuldu, komisyona söz verilmez, 
sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Bay 
kan, biz de yeterliğin aleyhindeyiz. 

BAŞKAN — Komisyon sözünden vaz geçmiş
tir, yeterlik önergesini okutuyorum efendim. 

(Yeterlik önergesi tekrar okudu.) 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya sunu

yorum; kabul edenler... Etmeyenler... kabul edil
miştir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakar) -
Efendim, son söz Milletvekilinindir. Son söz veril
meden takriri oya koyamazsınız. (Soldan gürül
tüler, karar verildi sesleri.) 

BAŞKAN — Doğrudur son sövs Milletveki
linindir. Ancak, son sözü vermek imkânını arka
daşlarımız bana vermediler.. Haklısınız efendim 
(Soldan gülüşmeler) isterseniz gülünüz efendim 
yanlış hesap Bağdat'tan döner derler. Siz bu ka
dar yanlış konuştunuz, size gülen oldu mu? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakar) — 
Üçüncü maddeyi hatırlattım Sayın Başkan 

BAŞKAN — Gülene söylüyorum ben gülene. 
Rica ederim, hatırlattınız, teşekkür ederim. Yan-
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lış hesap Bağdad'dan döner, bunu kabul etmek 
lâzımdır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sabote ediyor 
sunuz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
bote eden sizsiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
Başkanlık bu yanlışlığı düzeltir ve doğru yola 
gitmek için her zaman hüsnüniyet gösterir, bun
dan emin olunuz. 

Son söz Milletvekilinin olmak üzere grup adı 
na söz isteyen Sayın Sami Binicioğlu söz hakkı
nı Hilmi işgüzar'a bırakmıştır. Grup adına bu
yurun Sayın Hilmi işgüzar. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Meclis kara 
verdi, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
ondan sonra tekarar oylayacağım. Yanlış yaptım 
diyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım olmaz Öyle şey, Meclis karar verdi. j 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, rica ediyo
rum. (Olmaz Sayın Başkan, sesleri) Müsaade 
buyurun efendim, yanlış olan bir muamele (^bet-
te ki, düzeltilecek efendim, niçin müsaade ninli
yorsunuz? (Olmaz efendim, karara bağlandı, 
sesleri) 

Efendim yanlış olmuş diyorum, yanlış iK;sar> 
Bağdad'dan döner. Emri ilâhi mi? Ben böyle 
takdir ediyorum çok konuşmayın. 

Buyurun Sayın İşgüzar. 

M. P. GRUBU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Muhterem Başkan, sayın milletvekil
leri, gecekondu kanun tasarısının tümü hakkın
daki görüşlerimizi arz ederken de ifade ettiğimiz 
gibi, biz bunun tamamen lehinde olduğumuzu 
söylemiştik. Yanlız, bendeniz 4 üncü maddenin 
bir, iki noktasına temas etmek lüzumunu hisset
tim. Bilhassa 4 üncü madde her ne kadar hüsni-
niyet çerçevesi içinde kaleme alınm-ş ise de, ile
ride çeşitli çekişmelerin meydana gelecek şekilde 
bâzı fıkralar yer almış bulunmaktadır. Hcrsev-
den evvel şunu arzedeyim ki, Vakıflar İdaresine | 
aidolan vakıf mallar, vakfı yapmış olan kişilerin 
iradesi dışında kullanılamaz. Bu Medeni ve Me
cellenin ruhuna aykırı düşer. Bu böyle olmakla 
beraber bir an için kabul etsek bile, bilhassa be
lediye ile Vakıf İdarelerinin para bakımından 
pazarlığa oturması keyfiyeti de ileride sizin de j 

çok iyi takdir edeceğiniz veçhile çeşitli siyasi 
yollara ve baskılara yol açacaktır. Hepinizin ha
tırladığı gibi, Devlet müesseseleri aralarındaki 
alış verişler, kıymetinin çok dûnunda olarak bu
nun kıymetini takdir edecektir. Vakıflar İdaresi 
ühayet bağımsız ve müstakil bir idare değiidir. 

Jelediye ile Vakıfların daima anlaşması müm
kündür. Fakat bu anlaşma bugün demin Sami 
Bey arkadaşımın da sual sorduğu zaman işaret 
ittiği gibi, Vakıflar bugün en kıymetli gayrimen-

'rulleri elinde tutmaktadır. Bu bakımdan, beledi-
/enin çıkarma vakıf malları hiç pahasına gitmiş 
nacaktır. Bir anlaşmazlıkta, mahkemeye gidile

cek, keyfiyeti şekilden ibaret ve kanun yolunu 
açık bırakmaktan ibarettir. Kaldı ki, Danıştay 
•'•ibi ele alınmış olunmasına rağmen, çeşitli anlaş
mazlıkları meydana getirecektir. Bu bakımdan 
1 endeniz biraz evvel bir önerge vermiştim, Sayın 
'ami Binicioğlu arkadaşımla; dördüncü madde

nin kanun tasarısının içersinden çıkarılması tek 
lifini Yüce Meclise sunmuştuk. Fakat, takririmiz 
okunmadı. Vakıflar İdaresi bugün elinde burun
lu rduğu gayrimenkulleri idareden âciz ise bunu 

ortadan kaldırmak gerekir. Yoksa bir idarenin 
tutumu fenadır, diye onun eline hüsnüniyetle 
tevdi edilmiş olan mülkiyeti gecekondu gayesine 
bırakmak doğru değildir. Kaldı ki, gecekondu 
olarak bugün üzerinde yüzde 23 olarak telâkki 
edilen rakam da doğru değildir. Çok cüzi miktarı 
ihtiva eden. gecekonduların esasına belediye ta
rafından arsa değeri fiyatıyla alındığı takdirde, 
dahi, bunu yok pahasına vermiyeceğine göre ve 
İstimlâk Kanununun hükümleri mahfuz kaldı
ğına göre, elbette ki peşin fiyatını, bir defa bi
rinci taksitini alacaktır. Halbuki gayrimenkul-
İcrin fiyatı çok yüksek olduğuna göre, sadece 
"•avrimenkul arsanın bedeli gecekonduculara ve
rilirse bunun fiyatlarını dahi ödeyecek durum
dan uzaktırlar. Bunun yolu da gecekondu ha vatı 
vaşavan fakir vatandaşlara yardım değildir. Bu
nun yolları başkadır ve ekonomik, sosyal cephe
leri vardır. Sizden istirhamın bu madde hakkında 
vermiş oldurunuz önerge onaylansın, 4 üncü 
madde tasarıdan çıkarılsın. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar: 1 nci oy

lamamız Dahilî Nizamnameye göre usulüne tev
fikan yanılmamış olduğundan yapılmamış sayıl
mıştır. Ve son söz Milletvekilinin hükmüne göre 
Sayın İşgüzar'a söz verilmiştir. 
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Şimdi takriri tekrar okutup oylarınıza arze-
deceğim. Ve içtüzük hükmünü tamamen veva-
fuk eder bir şekilde icra edeceğim. 

Buyurunuz lütfen okuyunuz efendim. 
(Yeterlik önergesi tekrar okundu.) 
(Gürültüler, «Olmaz öyle şey» sesleri.) 
Başkan — Rica ederim, usulü arzediyorum. 

Eğer bunda hatamız varsa hatamızı kabul edi
yoruz. Daha bunun üzerinde usulü hakkında ko
nuşarak ne elde etmek istiyorsunuz bilmem ki9 

Müsaade buyurun da kifayet önergesi okunmuş
tur, oylıyayım. Kifayeti kabul edenler... Kabul 
etm.iyenler... Yeterlik kabul edilmiştir. 

4 üncü madde hakkında gelmiş olan önerge
leri okutuyorum. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Sa
yın Başkan, benim bir tadil önergem vardır, 
izah etmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Önerge okun
sun, efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinde lüzumu halinde 

belediyelere istimlâk yetkisi tanıdığından lüzum
suz olan 4 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondu kanun tasarısının 4 ncü maddesi, 

vakıf mallarla ilgili olduğundan, gecekondu yapıl
masına da müsait değildir. Bu itibarla, bu madde 
nin tasarıdan çıkarılmasına arz ve teklif ederiz. 

M. P. Sinop M. V. M. P. Manisa M. V 
Hilmi İşgüzar Sami Binicioğlu 

Sayın Başaknlığa 
4 ncü maddenin (C) fıkrasındaki (Bu anlaş 

mazlıklar tapu tesciline engel olmaz.) cümlesi 
Anayasanın 38 nci maddesine aykırı olduğundan 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Erzurum 
Şükrü Akkan Ahmet Mustafaoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 4 ncü maddesinin ilk ben

dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Urfa 
Behice Boran 

Madde 4. — Mevcut gecekondu sahaları ile ye
niden kurulacak yerleşme bölgeleri içinde bulunan 
binalı ve binasız vakıf taşınmaz mallardan 3 ncü 
maddenin ikinci fıkrası dışında kalanları, bu ka
nunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, 
aşağıdaki şartlarla ve aşağıdaki hükdmlere göre 
bedeli ödenmek suretiyle ilgili belediyelrin mülki
yetine geçer : 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 
Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölge

leri içinde bulunan binalı, binasız vakıf taşınmaz 
mallardan eski eser mahiyetinde olanlarla 3 ncü 
maddenin ikinci fıkrası dışında kalanları hariç, 
bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak üzere 
belediyelerce vakıf idaresinden satmalmır. 

Anlaşmazlık halinde, ihtilâf, mahallî mahkeme
lerince basit muhakeme usulüne göre halledilir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, öner
geyi izah için söz istiyorum. 

Yüksek Başaknlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplere binaen 4 ncü 

maddenin (C) bandinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Kevni Nedimoğu 
«C) Bedele ait anlaşmazlıklar mahallî asliye 

hukuk mahkemelerince basit muhakame usulü ile 
hallolunur. Bu anlaşmazlıklar tapu tesciline en
gel olmaz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 4 ncü maddesine aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini teklif ederim. 
Urfa 

Behice Boran 
«Bedeller belediyelerce on yılda ve eşit taksit

lerle ödenir» 
BAŞKAN — Şimdi, okunmuş olan önergele

rin en aykrısndan başlamak üzere tekrar oku
tarak oylarmza sunacağım. 

Sayın Süleyman Arif Emre'nin önergesi en 
aykırısı olduğundan önce onu okutuyorum. Bu
yurun efendim. 

(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em
re'nin önergesi tekrar okundu.) 
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SÜLEYMAN ÂRÎF EMRE (Adıyaman) — 
önergemi izah sadedinde söz istiyorum efen
dim. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Kifayet 
önergesi kabul edilmiştir. Söz verilemez artık. 

BAŞKAN — Konuşma değil, önergeyi izah 
için söz istiyorlar. 119 ncu maddeyi lütfen oku
yunuz. Kifayetten sonra önergenin izahı için 
Söz verilebilir. 119 ncu maddenin okunmasını 
rica ederim. 

Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN ARÎF EMRE (Adıyaman) — 

Muhterem arkadaşlarım, demin sual dolayısiy-
le arz ettiğim gibi, dördüncü madde Vakıflar 
Genel Müdürlüğünü sadece bedel hususunda 
pazarlık yapmak üzere belediye ile masaya otur
maya mecbur etmiştir. Vakıflar Genel Müdür
lüğü, benim elimdeki şu arazi, her ne kadar ge
cekondu sahasına dâhil edilmişse de, vakıfın 
tahsis edildiği gayesi, gecekondu sahasına tah
sis edilmesinden daha hayırlı olur, âmme men
faatine daha uygundur diye Danıştaya başvur
ma hakkına sahip olmalıdır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü böyle bir hakka sahip olmadığı için 
belediyenin verdiği karar ve belediye kararma 
istinaden yapılacak olan böyle cebrî kamulaş
tırma, idari kaza merciinin, Danıştaym mura
kabesi dışında kalmaktadır. Danıştaym mura
kabesi dışında Vakıfları böyle bir işe mecbur 
etmek ise; Anayasanın bu husustaki hükmüne 
aykırıdır. Eğer, maddeyi böyle çıkaracak olur
sak Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal eder. 
Ve dolayısiyle kanunun tatbikatı birkaç sene 
gecikir, hürmetlerimle. 

önergemin kabul edilmesini istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI ISMAÎL 
HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Süleyman Arif Emre'nin önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul efcmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar ve Manisa 
Milletvekili Sami Binicioğlu'nun önergeleri tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAlL 

HAKKI TEKlNEL (Istanibul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

SAMI BlNlClOĞLU (Manisa) — Efendim 
müsaade ederseniz biz de önergemizi izah ede
lim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAMI BlNlClOĞLU (Manisa) — Muhte 

rem arkadaşlarım, bu maddenin metinden, ta
sarıdan çıkanlmasmı teklif edişimizin sebebi 
şudur: Bu madde doğrudan doğruya vakıf mal
l an ile ilgilidir. Malûmuâliniz vakıf malların 
vakfın gayesine uygun olarak kullanması ica-
beder. Ve bugün Vakıflar idaresi tarafından, 
ve Vakıflar Kanununa göre bu vakıf mallar 
doğrudan doğruya Devlet eliyle Devlet tarafın
dan idare edilmektedir. Vakıflar idaresinin eli 
altında böyle arsalar varsa, Vakıflar idaresi 
bu arsaları değerlendirmek, satmak ve bunları 
vakıfın gayesine uygun sosyal hizmetlere ya
tırmak, orada kullanmak mecburiyetindedir. 
Halbuki bu kanun, doğrudan doğruya bu mal
lan belediyeye devretmek satmak mecburiyeti
ni yüklemektedir ki, bu Vakıflar Kanununa da 
aykırıdır. Bu vakıfın gayesine de aykırıdır. 

ikinci nokta gecekondudan maksat, gece
kondu Kanunundan maksat kanunun gerekçe
sinde de anlaşılacağı üzere mesken olmıyan ve 
mecburen gecekondu yapma zaruretini duyan 
vatandaşları ucuz meskenlere kavuşturmak ka
nun yolu ile ucuz meskenlere kavuşturmaktır. 
Halbuki, gecekondu semtlerinde böyle vakıf 
malları pek yoktur. Esasen, vakıf mallar değer
li mallardır. Bugün Vakıflar idaresinde bulu
nan arsalar çok kıymetlidir, bilhassa büyük şe
hirlerde çok kıymetlidir. Bunlar Vakıflar ida
resi ü e belediye karşı karşıya oturup, pazarlık 
suretiyle anlaşarak satılacağını, verileceğini 
söylüyor. Anlaşamadıklan takdirde, mahkeme
ye intikal edecek. Mahkemede bu yine arsanın 
değerini takdir edecektir. Binaenaleyh 40 - 50 
bin liraya belediye tarafından bir arsa 
gecekondu sakinine hibe edilmiyccekse müsavi 
taksitlerle, 20 sene vâde ile ödeneceği belirtili
yor kanunda. Acaba, bu arsa üzerinde yapıla
cak olan bir bina arsa kıymeti de dâhil olacağı
na göre, ödenebilecek midir? Buna imkân yok
tur. Nitekim izmir'de son vukubulan hâdiseler 
bunu göstermiştir. 5 - 6 bin lira değerinde bele
diye sosyal meskenler yaptırmıştır. Bunları dahi 
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Ödiyemiyeceğiz diye âdeta Devlete karşı gelmiş
lerdir, isyan etmişlerdir. Bu bir zaruretten doğ
maktadır. Hakikaten gecekondularda oturan va
tandaşlar pek fazla yüksek bir değeri ödiye/bile-
cek durumda değillerdir. Meselâ; bu insanlar ay
da yüz lirayı, 50 lirayı dahi ödiyemezler. Bina
enaleyh bu madde bu kanun hiçjbir fayda getir-
miyecektir. Aksine Vakıflar Kanununa da aykı
rıdır. Ve bundan sonra yapılacak olan tesisleri 
vakıfları da engelliyeoektir. Binaenaleyh bu 
maddenin tasandan çıkarılması yerindedir. Sa
yın arkadaşlarımın teklifimi desteklemelerini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar Sami Bi-
nicioğlu'nun ve arkadaşının imzalamış olduğu 
önergeyi okutmuştum. Komisyon katılmıyor, Oy-
lermıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan 
usul hakkında s'öz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şu müzakere 

usulü hakkında. 

'BAŞKAN — Müzakere bitmiştir efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka

nım takrirlerin yeniden müzakeresi hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakere yoktur efendim. Siz 
yanlış anlıyorsunuz, izah bakımından söz veri
yorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan 119 ncu maddeyi okudum. 119 neu madde
ye göre yanlış tatibik ediyor. Riyasetin tutu
munda hata vardır. 

BAŞKAN — Siz o kanaattesiniz ,Riya'set de 
hu kanaattedir. Siz, şimdi istediğiniz kadar ko
nuşun, yine aynı şekilde tatbik edeceğim. Vakit 
kaybetmekten başka ne işe yarar? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir iki daki
ka için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun bakalım, konu
şun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir madde hakkında kifayet 
önergesi verildikten sonra, o madde üzerine 
verilmiş olan takrirlere de şamildir. Şimdi, iki 
takrir için tatbikatını gördük, Başkanlık Diva
nının bahsetiği 119 ncu madde, verilmiş olan 

takrirlerin kifayetten evvel talbi olacağı mua
meleye şamildir. Kifayetten sonra hattâ dip no
tunda 104 ncü maddenin dip notu, kifayetin so
rulara da şâmil olduğunu ifade eder. Binaen
aleyh, şimdi şu tatbikattan bakın ne neticeler 
doğar. Ben, sekiz tane takrir verdim, kifayet
ten sonra sekiz takririmi izah sadedinde burada 
çıkar uzun uzun konuşurum. Takriri izah etmi
yoruz. Bakın düşünümüz, bir Meclisin kifayet 
kararı verdiği bi'r konu üzerimde ne kadar uzun 
müzakereler cereyan edecektir. Her takrir sa
hibi takririni izah sadedinde burada konuşursa 
kifayetin hükmü kalmıyacaktır. Yani yeni tea
müller kur mı yalım. Geçen devrede kifayetten 
sonra bir takrir verildikten sonra, bu takrir 
üzerimde bu şekilde söz almak muamelesi cere
yanı etme'miştir. İstirham ediyorum, J19 ncu 
madde kifayetten önceki tatbik edilen madde
dir. 104 mcü maddeye göre yapılmış ' olan bir 
muamelede dip notta sorulara da şâmil kıldı
ğına göre kifayet bütün neticeleri ile bağlar ve 
o takrirler okunarak oya arz edilir. Riyasetin 
bu yolda hareket etmesini ve yeni teamüller ku
rarak kifayetleri hükümsüz kılmamasını istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar müsaade 
buyurun, bu husustaki Riyaset fikrini arz etsin, 
ondan sonra lüzum görürseniz konuşursunuz. 
Rica ederim, bizim burada komisyona sorduğu
muz zaman eğer komisyon önergeye iltihak et
miyorsa, vermiş olan arkadaşın bunu izah sa
dedinde konuşması lüzumludur. Ve 119 ncu 
madde bunu âmirdir. Şimdi eğer arkadaş, bu
rada konuşma şeklinde bunu uzatıyorsa bundan 
Riyasetin bir hatası veya usule ayları bir tutu
mu yoktur. Zaten Sayın. Ataöv, arkadaşlarım 
burada konuşması âdeta ikinci bir müzakere 
oluyor ve iş uzuyor demeye getiriyor. Bu ise 
esbabı mucibe olmaz. 119 ncu maddenin bu hük
münü çok konuşuluyor, diye iptale hakkımız 
yoktur. Binaenaleyh, bizim Riyaset olarak ka
naatimiz, komisyonun iltihak etmediği önerge 
.'sahibinin mücmelen burada fikrini açıklaması 
gereklidir. 119 ncu madde, bunu âmirdir. Aynı1 

muameleye devam, ediyoruz. Eğer, söz istiyen 
varsa izah sadedinde söz vereceğim. Yoksa mü
zakere açmış değilim. Bumu tasrih ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Zatıâl'iniz za
ten içtüzüğü rafa kaldırdınız. 
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BAŞKAN — Teca'vüzkâr sözlerinizi kıymet
li arkadaşlarımın takdirlerine bırakıyorum. Si 
zin sözlerinize karşı, inanışınıza karşı hiçbir 
muamele yapmıyorum, ihtar etmiyorum, ama 
siz Riyasete müdahale etmekle bir iş yapıyorum, 
zannediyorsunuz. 

Lütfen önergeyi okuyun. 
(İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve Erzu

rum Milletvekili Ahmet Mustafaoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Bu durum 
varit değildir, onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Urt'a Milletvekili Bellice Hatko Boran'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — öner
gemi izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
önerge sahibi Boran buyurun efendim. Yalnız 
Sayın Behice Boran çok rica ederim mücmel 
olsun, ve arkadaşlarımızı tekrar konuşmaya ic
bar etmeyin. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Sa-
ym Başkan, Sayın Millet Meclisi üyeleri; iki 
ayrı önerge halinde verdiğim tadil tekliflerin
den birincisi maddenin birinci fıkrasında bâzı 
değişikliklere aittir. İkincisi de maddeye son 
bir fıkra eklenmesine dairdir. Birinci madde de 
üç noktada değiştirilmiş oluyor madde, ilk ikis:" 
doğrudan, doğruya evkafın malları ile ilgili de
ğildir. Fakat, kanlımın tümü üzerinde bir an
layış ortaya koymuştuk. Yani, tasfiyeye gidil
mesinin aleyhinde olduğumuzu belirtmiştik. 
Buna uygun olarak da bu maddedeki tasfiye 
kelimesini çıkararak bir fıkra getiriyoruz. 

İkincisi, «önleme bölgeleri» tâbirini çok isa
betli bulmuyoruz. Çünkü, bunlar aslında önle 
me bölgeleri değil, önleme bölgesi deyince ir 
sanın aklına gecekondunun yapılmasının önlr 

neceği geliyor. Halbuki bilâkis önleme bölges' 
denilen bölgeler, başka yerlerde yapılacak gece 
konduları önlemek üzere, gecekondunun yapı

mına müsaade edilen yerlerdir. Binaenaleyh, 
menfi taraftan o bölgeler için bir tavsif yap
mak, maksadı iyi anlatmıyor. Binaenaleyh, ora
ya önleme bölgesi denilecek yerde, benim tek
lifimde aslında benini değil daha ziyade grupu-
muzun sunduğu teklifte, «yeniden kurulacak 
yerleşme bölgeleri» tâbirini teklif ediyoruz. 

3 ncü fıkradaki 3 ncü değişiklik, «evkaf 
malılarının, ödenmesine ait bir tâbiri değiştiri
yor» kanun teklifinde «Genel hükümlere göre 
ödenmek suretiyle» dendiği halde, bizim tekli
fimiz de «aşağıdaki şartlarla ve aşağıdaki hü
kümlere göre» deniyor ve aşağıdaki hükümler 
dendiği zamanda 2 nci tadil teklifi ile bir fıkra 
ilâvesini teklif ediyoruz. O fıkrada «Bedelleri 
belediyelerce 10 yılda ve eşit taksitlerle ödenir.» 
Maksat evkaf mallarının bir an önce belediye
lere intikalini sağlamak ve tediye konusunda 
güçlükleri kabil olduğu kadar önlemektir. Bu 
maksatla kurulmuştur. Burada benden önce ko
nuşan saym üyelerin birçoğunun belirttiği üze
re ve suallerde de belirtildiği üzere bu belediye-
rin satış muamelesi bedellerini ödemesi keyfi
yeti, bu maddede gerektiği kadar sarih olarak 
belirtilmiş değildir, bir anlaşmadan bahsedi
yor.. Komisyon Sözcüsü dedi ki : «Anlaşmaya 
taksitle ödeme de dâhil olabilir.» İsterse, iki ta
raf da razı olursa, belediye ve evkaf, bedelin 
taksitle ödemesine razı olabilir. Mademki tak
sitle ödemek de düşünülebilir, neden bu sara
hatle söylenmiyor maddede. Sarahaten söylen
mesinde gayet büyük fayda vardır. Çünkü eğer 
taksitle ödeme şekli öngörülürse, o zaman ev
kafa ait arsalar - ki, yapılan tetkiklere göre 
23 e kadar yükseliyor, büyük bir yekûn tutu
yor bu arsalar - bunların bir an önce belediye
lere intikali sağlanmış olacaktır, eğer taksit 
meselesi öne sürülürse ve zaten bu işin, geci
kebileceği maddenin diğer bir fıkrasından da 

_ belli, «Belediyeleri malî güçlerine ve program
larına göre bunların tamamını veya peyderpey 
olabilir» diyor. Böyle bir iş belediyelerin malî 
güçlerine bırakılınca, daha sonraki maddelerde 
de göreceğiz, kâfi derecede fonlarda tesis edil
miş olmuyor bu kanunla. Bu adedleri büyük 
bir yekûna baliğ olan bu evkaf arsalarının be
lediyeye intikali işi sürüncemede kalacaktır. Bu
nun için tadil teklifimizde biz on eşit taksitle 
ödenmesini teklif ediyoruz. Burada belki Ana
yasaya aykırıdır mülâhazasını ileri sürecektir, 
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Komisyon Sözcüsü. Fakat, biz bu kanaatte de
ğiliz. Esasen benden evvel konuşan birçok üye
nin belirttiği üzere, asıl Anayasaya aykırı gö
rülen madde, fıkra, bedelinin ödenmesi şartı 
konmadan ihtilâf devam ettiği halde tescil etti
rilebilmesi keyfiyetidir. O kabul edildikten son
ra, bu Anayasaya asla aykırı değildir. Zira bu
rada gecekondular dolayısiylc bahis konusu 
olan intikaller ve kamulaştırmalar hattâ bu ka
mulaştırmalara da şâmildir', Anayasanın kamu
laştırmaya ait maddesinde derpiş edilen nevi
den bir arsa intikali değildir. Günkü bedeli pe
şin olarak kamulaştırılır dediği zaman Anayasa 
o hükümde öngörülen kamulaştırma yol açmak, 
hastane yapmak veya kamu hizmeti için diğer 
şehirlerde kamulaştırılan arsaların bedelinin 
peşin olacağından bahsediyor ki bunlar gayet 
sınırlı kamulaşttrmala'rdır. Halbuki gecekondu 
için yapılacak gerek kamulaştırmalar, gerekse 
evkafın arsalarının belediyeye intikali' büyük 
bir iskân projesinin tatbikinin neticesidir. Biz, 
pekâlâ bu gecekondulardaki kamulaştırmaları 
ve evkaf arsalarının belediyelere intikali mese
lesini Anayasanın 38 nci maddesinin ışığı al
tında ele alabiliriz. Gerçi şimdiye kadar iskân 
projesi denildiği: zaman kasdedilen mâna bu 
gecekondularda tatbik ettiğimiz neviden bir is
kân projesi değildir. Ama şimdiye kadar böyle 
olmamıştır diye, şimdiden sonra böyle olmaması 
gerekir neticesi çıkmaz. Gecekondular meselesi 
kelimenin gerçek anlamı ile bir iskân projesi 
meselesidir. Bir sınırlı kamulaştırma veya sınırlı 
bir arsa intikali meselesi değildir ve hattâ tah
tında bir göç de mutazamınmdır. Zira gecekon
dular köylük mıntakal arından şehirlere olan 
göçlerin, göç eden halkın yerleştirilmesi mese
lesidir. Bir bölge, ıslah veya tasfiye, ne ise, ge
cekondu bölgesi olarak ilân edildiği zaman, 
orada bahis mevzun olan onbinlerce meskendir. 
Yüzbinle'riıi! barındığı bir mıntakada tam. mâna-
siyle bir iskân projesi meselesidir. Anayasanın 
38 nci maddesinin hükmüne girer... Binaen
aleyh, bu hükme bağlıyarak bu maddeye sara
hat getirmek ve belediyelere evkaf arsalarının 
10 eşit taksitle ödenmesi suretiyle intikalini 
derpiş etmek meseleyi belediyeler için çok ko
laylaştıracak ve bu arsaların bir an önce inti
kalini temin edecektir. Bu bakımdan tadil tek
liflerimizin kabulünü saygılarımla dilerim. 

= BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, komis-
' yon katılmıyor, Sayın Behice Boran Hatko'nun 
l önergesine. Önergeyi kabul edenler... Kabul et-
; miyenler... Kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi 
i okutuyorum : 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'iîı öner-
\ gevsi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
| GEOlCl KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
\ HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Diler, 
\ yalnız yine tekrar ediyorum, çok mücmel olsun 
\ efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş-
l kan, muhterem arkadaşlarım; madde üzerimle 
! endişelerini serd edem. arkadaşlar, maddenin 
\ maksut mânayı ifade etmediğini açıkladılar. 
; (A) bendindeki hüküm Vakıflar İdaresinin ken-
; di statüsüne göre uygun olmadığı takdirde be-
\ lediyece anlaşmaya imkân olmadığını ileri sür-
| mek suretiyle anlaşmazlığı ortaya koyacaktır. 
\ Bu suretle, anlaşma imkânı daima hukukî ihti-
' lâf halinde mahkemeye intikal edecektir. Bu 
: bakımdan maddenin (A) bendindeki hükmü il-
\ tibasa mahal verecek mahiyettedir. Bunun önü-
! ne geçmek için : 
\ 2. Her hangi bir yapı bulunduğu takdirde 
i- lâfzından eski eserlerde de girebilir. Bunun du-
\ rumıınun da takdirin kime aidolduğu biiinme-
| diği için bu ihtilâfa sebebolacaktır, madde kabul 
| edilirse. 

3. (O) bendinin «bu anlaşmazlıklar tapuya 
\ tesciline mâni olmaz» hükmünün Anayasaya ay-
\ kırı olduğunu iddia eden arkadaşlar çıkmıştır. 

•\ Bu ihtilâfı mueibolacaktır. 

\ 4. Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri de 
j bu kanaınun maksadına uygun şekilde vakıf 
\ malları alabilirler, sökündeki hükümler, esasen 
' gecekondu tasarısı vaziyetinde olan bu kami
li nun hükmünde yer almamak lâzım geleceği Cİ-
l hetle, bendenizin bütün bu iltibasları ortadan 
\ kaldırabilecek maddeye vuzuh ve sarahat vere-
\ bile'cek teklifimi kabul etmeniz gerekmektedir-. 
İ Aynen şu şekildedir, bendenizin teklifim. 

Üçüm:ü maddenin ikinci fıkrası kapsamı dr-
i şında kalanlarla eski eser mahiyetinde olanlar 
; hariç, bu kanunun belirtilen amaçlarında kulla-
; nüm ak üzere bedeli ödenmek üzere belediyel'er-
l ce satınalmır. İhtilâf halinde, ihtilâflar mahallî 
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mahkemelerce, basit mahkeme usulüne göre hal
ledilir; .şekillidedir. Bu ileri sürülen, arkadaşlar 
tarafından endişe duyulan hükümler vuzuha ve 
sarahate kavuşturulmuş olacaktır, şayet tekli
fim kabul edilirse. Kabulünü istirham ederim, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler'ih önergesine 
komisyon katılmıyor. Oylarınıza arz ediyorum. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

(Elâzığ Milletvekili Kevni Nedimoğlu'mm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Olamaz şek
linde düzeltirse iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Olamaz şeklinde düzeltilmesinie 
taraftar mısınız? Olmaz yazılmış, olamaz olursa 
komisyon katılıyor. 

KEVNİ NEDİMOĞLU (Elâzığ) — Olamaz 
olarak düzeltiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Bu tadille 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Urfa Milletvekili Bellice Hatko Boran'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKtNEL (istanbul) — iştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN —- Komisyon katılmıyor. Behice 
Boran'ın önergesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okutup, tadili ile birlikte oylarını
za arz edeceğim. 

MADDE 4. — Gecekonduların ıslah, tasfiye 
ve önleme bölgeleri içinde bulunan binalı ve bi
nasız vakıf taşınmaz mallardan 3 ncü maddenin 

ikinci fıkrası kapsamı dışında kalanları, bu ka
nunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, 
aşağıdaki şartlarla ve genel hükümlere göre be
deli ödenmek suretiyle ilgili belediyelerin mül
kiyetine geçer : 

a) Arazi ve arsaların bedeli; bulunduğu 
şehir, kasaba ve bölgenin özellikleri, yapılmış ve 
yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu 
ve sair hususlar da göz önünde bulundurularak, 
ilgili belediye ve Vakıflar idaresi arasında an
laşma yolu ile tesbî't edilir. 

b) Bu arazi ve arsalar üzerinde Vakıflar 
idaresine ait her hangi bir yapı bulunduğu tak
dirde, bu yapının bedeli ayrıca hesaba katılır. 

c) Bedele ait anlaşmazlıklar mahallî asliye 
hukuk mahkemelerince basit muhakeme usulü 
ile hallolunur. Bu anlaşmazlıklar tapu tesciline 
engel olamaz. 

Vakıflar idaresi ve tapu daireleri vakıf ta
şınmaz malların cins, miktar ve yerleri ile diğer 
vasıflarını açıkça belirten listeleri, talepleri üze
rine en geç 2 ay içerisinde ilgili belediyelere bil
dirmekle yüküm lüdürler. 

Belediyeler, kendi malî güçleri ve program
larına göre, bu taşınmaz malların tamamen veya 
peyderpey tescilini isti'yebiürler. 

Sözü geçen bölgelerde Devlet veya diğer ka
mu tüzel kişileri tarafından yaptırılacak kamu 
hizmet ve tesisleri için lüzumlu vakıf taşınmaz 
mallar da yukardaki esaslara göre bu idarelere 
intikal ettirilir. 

BAŞKAN — Değiştirilmiş şekli ile okunan 
4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiştir. Saat 21.00 de toplanılmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

» » • < > ' ~ * « 

ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ök 

KÂTİPLER : Şadi Binay (Bilecik), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin ikinci Oturumuna devam ediyoruz. 

— 12fr — 
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4. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — T. C. Devlet Demiryolları Memur ve 
hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desine göre ikramiye ödenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (1/154) (S. Sayns : 95) (1) 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bugün almış ol
duğu bir karar gereğince Ulaştırma Bakanı 
Se'yfi öztürk'ün, T. C. Devlet Demiryolları me
mur ve hi'zmetlil'e'rine 6186 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesine göre ikramiye ödenmesi hakkın
daki halen gündemde bulunan ve bir maddeden 
ibaret olan kanun tasarısının saat 21 don itiba
ren yapılacak olan oturumda görüşülmesi husu
sunda vâki önergesi kabul edilmiş bulunduğuna 
göre bu kanun tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. Lütfen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi te'kMi bulunduğuna göre, bu 
kanun tasarısının' öncelikle görüşülmesi hususu
nu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmi'yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyenlerin isim
lerini okuyorum : Sayın: Çetin, Sayın Bi'rgit, Sa
yın Angı daha evvel söz istemiş, Sayın Uyar, Sa
yın Nebioğlu, Sayın Diler, Sayın Soy er, Sayım 
Ataöv, Sayın özoğul, Sayın Türkây, Sayın Er-

tunga. 
Savın Angı buyurunuz efendim. 
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirak
leri hakkındaki 440 sayılı Kanunun 7 nci mad
desine göre, bu teşekküle tabi teşekküllerin 
personel rejimi yeniden düzenleninceye kadar 
onların eski kanunları uyarınca almakta olduk
ları yılda iki ikramiye bir zühul olarak yalnız 
Devlet Demiryolları personeline verilmemektedir. 
Bu kanun Bakanlıkça komisyonlara gönderildiği 
zaman, tetkik ettik hakikaten 1963, 1964 ve 1965 
yıllarında tek maaş alan Devlet Demiryolları 
personelleri 440 sayılı Kanunun 7 nci maddesin
den istifade eden ve bu kanuna bağlı diğer İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin istifade ettikleri 
bu haklardan istifade etmedikleri tesbitt edil
miştir. 

(1) 95 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
•eklidir. 

ÎŞLER (Devam) 

Muhterem arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşek
külleri içerisinde Devlet Demiryolları personeli, 
bekçisi, makasçısı, gardafreni, yolcu ve hareket 
memuru ile Türkiye'nin en çok ıstırablı, geceli 
gündüzlü, bayramı ve tatili gözetmemek sure
tiyle çalışan personeller Devlet Demiryollarm-
dadır. Bu itibarla, diğer zarar eden İktisadi 
Devlet Teşekküllerine de tanınan bu hakkın 
Devlet Demiryolları personeline de tanınması ka
dar tabii bir netice olmıyacağı düşüncesiyle 
komisyonumuzda mevcudolan bütün arkadaşla
rımızın ittifakı ile ivedilikle görüşülerek Yük
sek Meclise sayın Ulaştırma Bakanımız tarafın
dan görüşülmek üzere getirilmiş bulunmaktadır. 
Ben şuna kaaniim ki; çilekeş, büyük mağduri
yetlerle feragati a çalışan Devlet Demiryolları 
personeline de bu İktisadi Devlet Teşekkülü
nün zarar etmesine rağmen bu hakkın verilece
ği Yüksek Meclisin bütün milletvekillerinin ay
nı hislerle buna evet diyeceği kanaatiyle, bu ka
nunun derhal çıkarılmasını arz ve talebeder, 
hepinize vereceğiniz takdirkâr reylerinizden do
layı peşinen teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çetin, buyurunuz efen
dim. 

ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunda ve bugün 
koridorda arkadaşlarla temas ederken bir kı
sım zihinlerde şu tereddüdün husule gelmiş ol
duğunu gördüm. Yani, diğer İktisadi Devlet Te
şekküllerine ikramiye veriliyor da Devlet De
miryolları niçin bunun dışında kalmıştır? Bu 
biraz zihinlerde bulanıklık yaratmıştır. Evvelâ 
bu hususta kafası berrak olmıyan, bu hususta 
bilgisi tam olmıyan arkadaşlarımı tenvir etmek 
maksadiyle bu noktayı izah edeceğim. 

440 sayılı Kanunun 7 nci madesinde şu hü
küm vardır : 

«3659 sayılı Kanunla personel düzeni niza
ma alınmış, İktisadi Devlet Teşekkülleri ikra
miye alır» denmiştir. Devlet Demiryolları bu ka
nuna tabi değildir. Devlet Demiryolları f>616 sa
yılı Kanuna tabidir. Ve o zaman bir zLihül ol
muş, bunda Devlet Demiryollarının 5616 sayılı 
Kanuna tabi olduğu bilinmemiş, bilinmeyince ay
rıca da zikredilmemiş. Zikredilmeyince Devlet De
miryolları 440 sayılı Kanunun 7 nci madesinin 
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dışında kalmıştır. Şimdi bu kere huzurunuza ge
tirilen bu kanun, o zaman bir zühul eseri olarak 
unutulmuş bulunan hususu telâfi içindir. Bunda 
şüphe yoktur. Bir kısım arkadaşlar« Devlet De
miryolları zarar ediyor, zarar eden bir müesse
senin personeline ikramiye verilir mi?» gibi bir 
tereddüde de düşmektedirler. Şunu derhal arz ede
yim ki, 440 sayılı Kanunun 7 nei maddesi ile 
zarar eden, kâr eden veya başbaşa çalışan mü
esseseleri tefrik etmeksizin bütün İktisadi Dev
let Teşekküllerine ikramiye verilmesi kararlaş
tırılmıştır. Devlet Demiryolları başka bir ka
nuna tabi olduğu ve bu da bilinmediği için dı
şarıda kalmıştır. Binaeneleyh, kâr etmek, zarar 
etmek, başbaşa çalışmak gibi bir tefrik yoktur 
bunun ötesinde. 

Muhterem arkadaşlarım, ben 3 sene Demir-' 
yollarında çalıştım. Demiryollarında çalış
mazdan evvel, ben de bu Demiryolları niçin za
rar eder diye kendi kendime sorardım, Ama 
3 sene orada çalıştıktan sonra, vaktinizi alma
mak için netice olarak arz edeyim ki, Devlet 
Demiryollarının zararları gerçek zararlar değil
dir. Bu zararların kanunlardan doğma ve vaktiy
le mülhak bütçeli bulunduğu zamanlarda ka
nunlarla kendisine verilmiş vazifeler İktisadi 
Devlet Teşekkülü olduktan sonra da üzerinde 
kalmış bulunmasından dolayı ve bir de bütün 
dünyanın geçirdiği bir safahat vardır, Karayol
ları inkişaf ettikçe Devlet Demiryolları sıkıntı 
geçirmiştir. Şimdi bütün bu haller dağ başında, 
ara istasyonunda çalışan kimselerin, efendim 
ateşçilerin, makinistlerin bunda hiçbir günahı 
yoktur. Zarar etmiş, kâr etmiş gibi bir hâl on
ların fiilinden husule gelmiş bir netice değildir. 
İsçilerin diğer müesseselerde çalışanlar alıyor, 
işçiler alıyor, DeVlct Demiryolları işçileri, işçi 
teşekkülleri vasitasiyle tazyik ederek ikrr.mive-
lerini alıyorlar. Tıpkı işçi gibi çalışan risk'siz-
likleri ve adaletsizlikleri yüzünden ol
muyor. Ateşçi, makinist, bilmem ara is
tasyonundaki memur almasın. Bu da 
ayrıca kendi bünyesi içinde bir adaletsizlik ya
ratıyor. Daha fazla konuşup vaktinizi almak is-
temivorum. Bu bir haksızlığın kanunsuzlusun 
telâfisidir. Kâr etmek, zarar etmek gibi bir hâl 
ile de katiyyen alâkası yoktur. İşçiler almıştır. 
İşçi vasfında çalışan memurların da alması lâ
zımdır, zaruridir. Müspet oy vereceğinizden 
emin olarak hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADİNA ORHAN BİRGİT 

(İstanbul) — Sayın arkadaşlar, C. H. P. Grupu 
Cumhuriyet Hükümetlerinin Türkiye'de büyük 
bir isabetle ve ilk plânlı yatırımın sunucu ola
rak gerçekleştirdiği Demiryolları sanayiimizin 
fedakâr mensuplarına ikinci ikramiyeyi yürek
ten desteklemektedir. Edebiyatımıza kadar, 
«Küçük istasyonlar» adı ile geçen, bir köyden 
daha küçük üniteler halinde yurt sathına yayıl
mış bulunan Devlet Demiryolları mensuplarının 
fedakâr, feragatkâr çalışmaları ateşçisinden, 
makasçısına, gece gündüz uyumadan lokomotifi 
yöneteninden şeftrenine, insan yüzüne hasret 
personeline kadar binlerce mensubu, gerçekten 
hayatın ağır şartları altında kendilerine düşen 
yükü enfrastrüktür bakımından, vatan savun
ması bakımından, yurt kalkınması bakımından 
yapmakta büyük ceht ve gayret göstermektedir
ler. Bu bakımdan, bu vatandaşlarımıza Hükü
metin getirmiş olduğu bu ikinci ikramiyeyi C. 
H. P. Grupu olumlu oylarıyla destckliyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik ve sosyal 
bünye içerisinde takdir buyurursunuz ki, bu 
küçüklü büyüklü aile reislerine bir maaş ikra
miye büyük deliklere küçük birer yama olarak 
gerçekten faydalı, olumlu, ama hakiki sonuca 
tesirli bir gelişme elde edemiyecektir. Bugün, 
şu anda, Kars'ta, Edirne'de, güney sınırında ve 
isimlerini haritada dahi gösteremiyeceğimiz ma
kas noktalarında bekleşen insanlar, yarın radyo
lardan Yüksek Meclisin bu kanunu çıkarmasın
dan dolayı elbette sevinecekler, elbette arzı şük
randa bulunacaklardır. Ama çorbalarında bir 
parça tuz belki gelecektir, fakat içinde bulundu
ğumuz ekonomik ve sosyal şartlar içinde ger
çek şekilde bunlara ellerimizi uzattığımıza 
kaani olamıyacağız. «Ne yapalım» diyen bir 
sayın arkadaşıma sözümün burasında zaten 
arzı cevap vermekte olduğumu belirteyim. 440 
sayılı Kanunun öngördüğü bir Tüzük vardır. 
1964 yılında Yüksek Meclisin çıkardığı bu ka
nunun öngördüğü bir Tüzük vardır. Sayın Hü
kümetten rica edelim, mütemadiyen rica edi
yoruz, memleketin geçim derdine eğilin diyo
ruz. Bu Tüzüğün hazırlanmasını sağlıyalım. 
Dolayısiyle iktisadi devlet teşekküllerinde iş
çinin yönetime ve kâra iştirakini sağlıyalım. Za
rar etmekte olduğunu bildirdiğimiz, benden ev
vel konuşan bir değerli arkadaşınım söylediği 
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gibi, hakiki zararın sebepleri bambaşka, çeşitli 
kadro şişkinlikleri ve saire. İşçinin bu düzene 
iştirakini sağlıyalım. Kâra geçmekte olumlu 
sonuçlar alacağız. Ne yapalım, değerli arka
daşlarım? Asgari geçim indirimi meselesi var. 
Bu asgari geçim indiriminden işçileri istisna et
mek yolunu tutalım. Bu verdiğimiz bir maaş 
ikramiyeden daha müessir, daha olumlu, aile rei
sinin eline her ay ne alacağını bilen aile reisi
nin eline, bütçesini yapabilmek imkânında daha 
ileri bir merhale alalım. Bu konuda birkaç gün 
önce, iktidar partisi grupunun toplantısına da 
akseden beyanları memnuniyetle karşılıyorum. 
Gecikmiş de olsa, kanun burada çıkarken buna 
sırt da çevrilmiş olsa, Sayın Maliye Bakanının 
ve diğer sorumlu bakanların birbirleriyle çelişen 
demeçleri de olsa gerçeği sonunda da dönülse, 
biz burada gerçeği sonunda da dönüldüğü için 
her hangi bir kınamadan geçirecek değiliz. Mü
him olan, değerli A. P. li arkadaşlarımın çok 
sık ve severek kullandıkları «Asgari müşterek
ler» deyiminde birleşmektir, bu noktalarda bir
leşelim. 440 sayılı Kanunun Tüzüğünü halle
delim. En az geçim indiriminden ertelenmeden 
işçileri istisna edelim ve nihayet geliniz sos
yal tedbirler üzerinde ciddî şekilde eğilerek 
şu hayat pahalılığının artmasına bir çare bula
lım. 1964 yılına göre % 14 artmış olan hayat 
pahalılığı karşısında bu 2 nci ikramiye çoktan 
eridi, uçtu gitti. 

Değerli arkadaşlarım; geçen yıl Devlet De
miryolları işçilerinin toplu sözleşmesi bahis ko
nusu olduğu zaman Milliyet Gazetesinde kara-
vagonlara ait bir seri yazı çıktı. Biz, Devlet-
demiryolları deyince salt büyük bir genel 
müdürlük ve o genel müdürlüğün önünden dört 
bir tarafa yayılan rayları gözümüzün önüne ge
tiriyoruz. Silicinin aldığı ücret, silicinin ha
yat şartları ve makasçının hayat şartları bunla
rın aldığı ücretler, bütün bunları karşılamak 
ve hayat pahalılığına çare araştırmak, 1964 
ten bu yana yüzde 14 artmış olan hayat pahalı
lığına Hükümetimizin bu kanunla çare araştır
mayı birlikte ve bundan sonraki tedbirler ara
sında getirmesini beklemek C. H. P. Grupunun 
iyimser hudutları arasındadır. Geçim derdine 
eğildiğimiz takdirde, çeşitli rejim meselelerin
de, kısır seçim çekişmelerinden kurtulduğunuz 
takdirde Yüksek Meclisin halledemiyeceği her 
hangi bir şey yoktur. Bu konudaki görüşle

rimizi bu şekilde özetlerken, tasarının birinci 
maddesine geçildiği zaman ayrıca belirteceğim 
bir konuya şimdiden işaret etmek isterim. Bi
rinci maddede iktisadi devlet teşekküllerine ait 
personel reijmi düzenleninceye kadar şu sayılı 
kanun esasları dâhilinde kanunun 10 ncu mad
desine göre ikramiye verilebilir, deniyor. De
mek ki, bir başka «Ne yapalımın» cevabı da 
iktisadi Devlet Teşekküllerine ait personel reji
mini düzenlemekte Hükümeti bekliyen acele 
çalışmaya Yüksek Meclisin çağrıda bulunma
sıdır. Sadece Devlet Demiryolları personeli de
ğil elbette, Devlet personeli, askerî personel ve 
diğer iktisadi devlet teşekküllerinde çalışanlar 
«Ne yapalım» sorusunun cevabını bizden bekli
yorlar. Ne yapacağız arkadaşlar? 

Halkın büyük kütlesinin meselelerine eğile
ceğiz. Kendi seçim meselelerimizi bir tarafa bı
rakacağız. Devlet Personel kanununu çıkaraca-
ğız. İktisadi Devlet Teşekküllerine ait personel 
rejimini düzenliyeceğiz, Askeri Personel Kanunu
nu çıkaracağız, enflâsyonun çaresini arayacağız. 
Hayat pahalılığına çare arayacağız. 440 sayılı 
Kanunun gerektirdiği tüzük ve diğer konulara 
çare arayacağız. (Sağdan «bravo» sesleri) De
ğerli arkadaşlarım, gecenin bu vaktinde fazla 
zamanınızı almak istemem. Bana bravo diyen, 
teşci eden arkadaşlarımın da 5 Hazirana kadar 
seçim mitinglerinde kendi hatiplerine yürekten 
bu teşci de bulunmalarını rica ederim. 

Bir istirhamım daha vardır, bir önerge tak
dim edeceğim. 1 noi maddede Kanunun 10 ncu 
maddesine göre ikramiye verilebilir diye ikra
miye verilmesini yönetimin takdirine bırakıyor. 
Bunu «verilir» diye düzeltmek lâzımdır. Genel 
konuda arz ediyorum, efendim. Bu konudaki 
madde geldiği zaman bir önerge sunacağım. Say
gılarımla (C.H.P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

, Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 
. kanun üzerinde hiçbir milletvekilinin aleyhde 
konuşmıyacağı açıktır. Ancak bu konu ile ilgili 
Devlet Demiryolları hizmetli ve memurlarının 
durumlarına da biraz değinmek gerekir. Bir ha
ta yapılmıştır. Bu hatânın daha önceden telâfi 
edilmesi cihetine gidilmesi gerekir. Maalesef 
hatanın bertaraf edilmesi de gecikmiştir. Ve bu 
yüzden de Devlet Demiryolları memurları ve 
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hizmetlileri diğer İktisadi Devlet Teşekküllerin
de çalışmakta olan memur ve hizmetlilerin isti
fade ettikleri ikramiyelerden istifade ettirilme
miş oldular. Hiç şüphesiz bu kanun tasarısı Yü
ce Meclisten geçecektir. Ancak, Demiryollarının 
memurları ve hizmetlilerine bu hayat pahalılığı 
karşısında bir çözüm .getirmeyecektir. Bugün 
Devlet Demiryollarında çalışmakta bulunan me
mur ve hizmetlilerin kısa da olsa durumlarına 
değinmek gerektiği vakit şunlarla karşı-
karşıya kalırız. Size yapmış olduğum bir incele
mede 10 yıllık bir konddktorun eline ayda geçen 
net maaşını vermek isterim. 540 lira maaş alan 
bir kondoktor veya bir hizmetlinin veya me
murun bugünkü hayat pahalılığı karşısında bu 
ikramiye de verildiği takdirde hayat pahalılığı 
karşısında ne derecede güçlü bir duruma geçebi
leceğini düşünmek elbetteki yeterli değildir. 10 
yıllık bir başka kondüktörün eline ayda 437 lira 
•net aykk geçtiğini hesaplarsak hakikaten bu 
ikramiyeler Devlet Demiryolları memur ve hiz
metlileri için yeterli değilidr. Ve onların ha
yat şartlarını düzeltecek nitelikte olmıyaeaktır. 
Bu memur ve hizmetliler aylık 208 saatlik me
saiye tabidirler. Aylık 208 saatlik mesaiden 
sonra, gelen fazla mesaileri nazarı dikkate alın
dığında. 1961 yılından sonra diğer Devlet me
murlarına yapılmış olan % 20 ve bir diğer 
% 15 zam, fâzla mesailerine uygulanmamakta
dır. Hizmetliler ve memurlar Devlet Demiryolla
rından elbise, şapka, gömlek, ayakkabı ve palto 
gibi sosyal yardımlar da almaktadırlar. Bu 
da yeterli değildir. Meselâ dört senede bir pal
to alırlar, iki senede bir yazlık elbise almak du
rumunda bulunan memur ve hizmetlilerin temiz 
giyinmek mecburiyeti de göz önünde bulundu
rulduğu takdirde bu konudaki tedbirlerde ger
çekten yeterli değildir. 

Bir diğer konu; hepinizce malûm olduğu 
üzere işçiler pazar ve bayram günleri yapacak
ları çalışmalarından farklı ücret aldıkları hal
de hizmetli ve memurlar statüleri icabı farklı 
ücrete tâbi tutulmamaktadırlar. Halbuki Demir
yollarında çalışmakta olan memur ve hizmetliler 
ekseriya pazar ve bayram günlerinde çalışmak 
mecburiyetindedirler. 

Bir diğer konu, fazla mesailerin hesabedi-
lirken hatlar için tesbit edilmiş bulunan saat, 
süre asılsa bile, yani belirli bir süre içinde her 

hangi bir yerden hareket eden bir katar kaç 
saatte bir diğer istasyona varacaksa tesbit edil
miştir. Bu süre içinde varmamış olsa bile be
lirli bir saat çalışmış addolunur. Halbuki me
mur ve hizmetliler katar içinde bulunduğu için 
yani Devlet Demiryolları emrinde bulunduğu 
için, kendisinin bir kusuru olmadan katarın 
yapmış olduğu rötardan dolayı fazla mesaiye 
müstehak kılınması gerektiği halde, maalesef 
bu konuda da memur ve hizmetliler bu haklar
dan istifade edememektedirler. Kanun yeterli 
değildir. Bir yönü ile yeterlidir. Çünkü diğer 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışmakta bu
lunan hizmetli ve memurların almakta olduk
ları ikramiyelerden bir hata yapılmak suretiyle 
Devlet Demiryolları memurlarının istifade et
tirilmemiş olmasının telâfisi cihetine gidilecek. 
tir. Ancak, hakikaten gerçekçi yönde çözüm 
getirmek istense, Anayasanın 42 nci maddesinin 
göz önünde bulundurulması gerekir. 42 nci 
maddenin ikinci fıkrası, Devlet çalışanların in
sanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık 
içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi ve mali 
tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı des
tekler, işsizliği önleyici tedbirleri alır. Bugün
kü hayat şartları karşısında biraz evvel Sayın 
Orhan Birgit'in de belirttiği gibi, yüzde 14 ha
yat pahalılığı karşısında memur ve hizmetlilere 
verilecek olan bu ikramiyenin yeterli olması 
bir tarafa, gerçekte ellerinden gitmiş olduğu 
da aşikârdır. A. P. Hükümetinin çalışanlara, 
işçilere, memurlara ve hizmetlilere hakikaten 
insanca yaşıyabilecekleri bir ücret düzenine 
kavuşturması gerekir. Çünkü, yoksul halkımız
dan oy almıştır. Bu sebeple bu tedbirleri al
makta geç kalmaması gerekir. Daha evvelki 
görüşmelerde Türkiye İşçi Partisinin, bu konu
daki görüşlerinin bir prensip açısından izahı 
yapıldıktan sonra konuşan bir sayın milletve
kilinin, yoksul halka dayanan İşçi Partisinin 
o yoksul halkın menfaatlerini savunmadığını 
ifade ettiler. Türkiye İşçi Partisi Meclis Gru-
pu gerçekten hakikaten yoksul halk hakkında 
getirilecek her kanunun yanındadır. Ancak, 
yoksul halkın yanında olmıyan ve gerçekte 
yoksul halkın karşısına çıkan kanunlar gel
diği vakit karşısına çıkacaktır. Bunlardan bir 
tanesi de Seçim Kanunudur. (A. P. sıraların
dan ne alâkası var, sesleri) Hiç şüphesiz bu ka
nunla evvelce işlenmiş olan bir hata ortadan 
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kaldırılacaktır. Her parti grupunun halka hiz
met etmekte kendisine mahsus bir anlayışı 
vardır. Bizim anlayışımız gerçekten halka ya
rarlı olan kanunlar Meclise getirildiği anda 
bu kanunlardan yana olacağız, ancak yoksul 
halkımıza yeni bir şey getirmiyen kanunlar 
geldiği takdirde de karşısında bulunacağımızı, 
bunları kaldıracağımızı ifade ederken bu kanu
na müsbet oy vereceğimizi ifade ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uyar. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın arka
daşlarım, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle, mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, bu kanuna 
tabi müesseselerde çalışan personelin, personel 
rejimi düzenleninciye kadar yılda ikişer maaş 
nisbetinde ikramiye verilmesi öngörülmüş bu
lunmaktadır. Devlet Demiryolları personeli, 
İktisadi Devlet Teşekkülü olmakla beraber, her 
nasılsa bu kanun tedvin edilirken unutulmuş ve 
diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
personele nazaran kendi aleyhlerine yılda bir 
maaş ikramiye verilmek suretiyle tatbik edile-
gelmiştir, birkaç seneden beri.. Bu konuda ge
niş izahat veren Sayın Çetin arkadaşımızın 
görüşlerine aynen iştirak ediyoruz. Bu müna
sebetle, bu hususta daha fazla konuşmayı zait 
addediyoruz. Kanun tasarısı bütün Devlet 
Demiryolu camiasında çalışan memur ve hiz
metlileri kapsayan bir genişlikte olup, 20 mil
yon civarında bir malî porteyi ihtiva etmekte
dir. Bu 20 milyonun ekseriyeti, Maliye Hazi
nesi tarafından temin edilecek ve bu çilekeş me
mur arkadaşlarımızın günden güne yükselen dert
lerine bir parça olsun deva bulmaya çalışacak
tır. Bendeniz kanunun zaruretine, önemine 
aynen iştirak ediyor ve katılıyorum. Ancak, 
diğer bu konu ile ilgili mevzuatı tam mânasiyle 
tetkik edememiş olmam dolayısiyle bir nokta 
üzerinde Sayın Komisyon ve Hükümetin dik
kat nazarını çekmek istiyorum ve bir soru 
sormak suretiyle bu konuda aydınlanmak isti
yorum. Aydınlanmamın sonunda soruma müs
bet cevap verirlerse o yolda da bir takrir ve
rerek birinci maddenin değiştirilmesini arz 
edeceğim. 

Şöyle ki, bugün hakikaten ımemıır ve hiz
metliler, gerek Devlet personelinde, gerek İkti

sadi Devlet Teşekkürerinde, gerek mahallî ida
relerde çalışan merıur ve hizmetliler sıkıntı içe
risindedir. Bu bir realitedir, bu bir hakikattir. 
Devlet personelini bir mahruta benzetecek olur
sak, mahrutun kaidesi küçük memurların fazla 
olduğu yer olmakla hayat sıkıntısını, hayatın 
tazyikini daha çok aşağı tabakadaki, alt taba
kadaki küçük menvur diye vasıflandırdığımız 
kimseler maruz kalmaktadır. Mahrutun zirvesi
ne çıkıldıkça bu sıkıntı ve iktisadi ızdırap nis-
beten azalmakta ve hissedilmesi azalmaktadır. 
Bu itibarla, maaşları dışında zaman zaman böy
le ikramiyeler veril i •! ok suretiyle iktisadi sıkın
tılarını gidermeye çalıştığımız memur ve hizmet
lilere verilecek olan ikramiyelerin, şahsi kanaa
tim, herkesin almakta olduğu maaşları nisbetin
de değil yani 300 lira alan personele, küçük 
personele 300 lira, 1. 5G0 lira alan büyük perso
nele 1 500 lira değil, hepsine de müsavatan me
selâ 500 er veya biner lira ikramiye verilmıesî 
suretiyle küçüklerin derdine daha çok olunaca
ğı kanısındayım. Bu -noktaya temas ederken, 
arzettiğim gibi, bu husustaki mali mevzuatı tet
kik etmemiş Dulunuyorum. Bu benim özürüm-
dür. Lütfen kabul buyurmanızı samimiyetime 
bağışlamanızı rica ediyorum. Eğer, hakikaten 
malî mevzuat arz ettiğim şekilde bu yirmi mil
yonu alacak olan memurlara, aldıkları maaşla
rı nisıbetinde değil de, yirmi milyonu bütün me
mur adedine bölmek suretiyle çıkan harici kıs
met ne ise, beşyüz lira. bin lira, yediyüz lira... 
Bu şekilde verilmek kabilse malî bakımdan, ma
lî mevzuat bakımından birinci maddenin bu şe
kilde değiştirilmesinde fayda, hattâ zaruret var
dır. Benim kanunun tümü üzerindeki maruza
tım bundan ibarettir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Nihat Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER 'Erzurum) — Saym Başkan, 

sayın milletvekilleri; kanun tasarısı diğer İkti
sadi Devlet Teşekkülleri personeline öteden be
ri verilmiş olan ikramiyelerin bir zühul eseri 
Devlet Demiryolları Personeli ve hizmetlilerine 
verilımeyişinden mü:evellit bir haksızlığı, bir 
eşitsizliği bertaraf edeceği için kanun tasarısı
nın lehinde oyumu kullanacağımı peşinen arz 
ederim. 

Kanunun çıkmasiyle, büyük bir sıkıntı ve ıs
tırap içinde olan ve aynı zamanda ağır şartlar 
altında vazife göreu Devlet Demiryolları perso-
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neli ve hizmetlileri kısmen olsun bu ıstırapları, 
bu iktisadi sıkıntıları bertaraf edilmiş olacak
tır. Ancak, bugünkü iktisadi şartlar altında 
eğer, İktisadi Devlet Teşekkülleri zararda de
vam ederse bu takdirde yine aynı durumlarla 
karşı karşıya kalacağız. Yine kendilerine veril
mesi lâzımgelen maaşların üstünde, tabiî ücret
lerinin üstünde ikramiye vermekle karşı - karşıya 
geleceğiz. Bunlar yine sıkıntıyı çekecekler, yi
ne ıstırap duyacaklardır yine bu şekilde palya-
tif tedbir kanunlarla bunların ıstıraplarını din
dirmek cihetine gideceğiz. Esasan plânlı kalkın
maya girdiğimiz günden bu tarafa iktisadi kal
kınmamızı köstökliyen en mühim sebeplerden biri 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin rantabl olarak 
çalış/mayışıdır. İktisadi Devlet Teşekkülleri reor-
ganizasyonu eğer mükemmel yapılmış olsa idi, 
'bugünkü ıstırap ol mı ya»; ak ve böyle bir kanun
la buraya gelmiyecektik. İktisadi kalkınmamı
zı köstekliycn en mühim zincir, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin zarardan kâra geçirilmesidir. 
Hükümetin bu kanuna oy verilip kanunlaşma
sından sonra bilhassa bu hususta alınmış ve 
alınacak tedbirler üzerinde titizlikle davranma
sı ve bu tedbirleri süratlendirmesine inanmak
tayım. Şayet Hükümet bu tedbirleri süratle alıp 
İktisadi Devlet Teşekküllerini zararlı halden 
kâra geçirme imkânına kavuşturursak memle
ketimiz iktisaden kurtulmuş bir vaziyete gelir. 
İktisadi hürriyetine kavuşmuş, iktisadi istiklâ
lini ilân etmiş vaziyete gelecektir. Hükümetin 
bu yolda bizi tenvir etmesini arz ve istiriham 
ederim. Teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bahis 
konusu kanun tasarısı üzerinde altı arkadaşımız 
konuşmuş, yeterlik önergesi gelmiştir. Yeterlik 
önergesini Yüce Heyetiniz huzurunda oya koy
madan evvel komisyon adına Sayın Nuri Bayar'a 
söz veriyorum; buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR ('Sakarya) — Efendim, hükümetçe sevke-
dilen ve Devlet Demiryolları personelinin iki 
maaş ikramiye almasını tazammun eden bu tasa
rı münasebetiyle muhterem üyelerin, muhterem. 
(milletvekillerinin gösterdikleri alâkaya komis
yon olarak şükranlarımızı sunmak mevkiinde
yiz. Gerçekten bu zümrenin refahına bir nîsıbet 
dahilinde imkân katacak olan bu tasarı müna
sebetiyle arkadaşa rımızm beyanlara son dere
ce sevindirici olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben kısa olarak bir 
hususa işaret edeceğim. Bilhassa Mustafa Uyar 
arkadaşımın beyanına arzı cevap etmek istiyo
rum. Bu 20 milyon lira civarında olan ikinci 
ikramiyeyi veya alelıtlak Demiryolları persone
line ödenen ikramiyeyi maaş esasına değil, sey
yanen bir sisteme bağlıyalım, öyle dağıtalım de
di. Bu çok" genel bir tekliftir. Bu umumi mev
zuatı ilgilendiren bir tekliftir. Bunun doğrulu
ğu yanlışlığı hakkında çok şey söylenebilir. Fa
kat, bugün meri mevzuat bu imkâaıı bahşetme
diği gibi üzerinde gerçekten enine boyuna dü
şünmek iktiza eden bir yeni düşünce tarzıdır. 
Fakat bugün için tatbikatla gayrimümkün bir 
hâdisedir. Muhterem arkadaşlarım, mevzuatı
mızda yoktur. Son derece 'geniş, bir çalışmayı 
icalbettiren ve bütün müesseselere şamil çalış
mayı icaJbettiren bir sistemi ifade etmektedir. 
Buna imkân olmadığı bu tatbikatla ve bu kanun
la istihdam edilen bir tatbikatı mümkün hale ge-
tirmiyeceğini de beyan etmek istiyorum. 

Mulhterem arkadaşlar; ayrıca Sayın Nihat 
Diler arkada'şımm ifade ettiği hususa da işaret 
edeyim. Benim tetkiklerime göre Devlet Demir
yollarında gerçekten şayanı dikkat bir inkişaf 
gözükmektedir. Geçen sene 160 - 150 milyon li
ra civarında zararı azaltması olmuştur. Bu sene-
ki ilk üç ayıın neticeleri de bize ümit verici ma
hiyettedir. Devlet Demiryollarının -gerçekten 
geniş bir şeyi vardır, inkişaf vardır, iyiye doğru 
bir gidiş vardır. Ve bu gidiş süratli bir tempo
yu da haiz bulunmaktadır. O itibarla, bu kanun
la esasen, bir adaleti tesis edeceğimizi, bu kanun
la Devlet Demiryolları personeline ayrıca bu im
kân dahiline soktukları geliştirmenin de bir mü
kâfatını tesis edeceğiz. 

Kanun faydalıdır, ka-bulünüze lâyıktır. Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir hük
müne göre, grup adına A. P. grupundan Sayın 
İhsan Ataöv, buyurunuz. 

A.P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Antalya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun 
tasarısı, Adalet Partisi Hükümetinin dar gelirli 
vatandaşlara göstermekte olduğu büyük alâka 
/e onların dertleriyle hemderd olmanın bir nişa-
nesidir. Devlet Demiryolları personeli 1963 yı
lından itibaren yılda bir ikramiye alıyorlardı. 

- 131 — 



M. Mertlisi B : 87 28 . 4 . 1966 O : 2 

Bu fedakâr ve feragatli zümre nasılsa bu ikra
miye kanunlarının içerisine alınamamış ve unu
tulmuştu. Grupumuz iktidara geldikten sonra, 
bu dar gelirli vatandaşlarımızın ıstırabını kendi • 
ıstırabı kabul etmiş ve Hükümetimiz derhal bay
ramdan evvel vermiş olduşu ikram iyeye ilâveten 
ikinci bir ikramiye verebilmek içm bu kanunu ; 
Yüce Meclis huzuruna sevk etmiştir. Yüce Mcc- ' 
lis huzuruna sevk edilen kanun tasarısı, Meclisi
mizde kanun yapmanın güçleşmesi dolayısiyle 
bugüne kadar kalmış ve bugün Hükümotimir'in 
teklifiyle görüşülmesi talebedilmiş, muhalefet 
gruplarının muhalefetine rağmen gündeme alın
mak suretiyle bu dar gelirli kütlenin biran önce [ 
ıstırabını bertaraf etmek ve onların hayat sıkın
tılarına katılmak imkânı sağlanmıştır. Hüküme
timiz bu Demiryolu personeline bu ikramiyeyi ' 
verebilmek için bütçeye 20 milyon lira külfet 
tahmil eden bu parayı on milyon lirasını Devlet ; 

Demiryollarından on milyon lirasını da hazine- i 
den karşılamak suretiyle tediyeye hazır vaziyete \ 
getirmiştir. DD başta bulunan Hükümetlerin . 
zihniyetlerine uygun bir şekilde zarar ve kâr . 
tablosu göstermektedir. Bütün İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, idarecilerin zihniyetine göre, bu ' 
konuda renk vermektedir. Şimdi sizlere İsta- ; 
tistikî olarak kısaca Devlet Demiryollarının son • 
ialtı yıllık durumundan bir kaç rakam vereyim : ; 

1960 yılında Devlet Demiryollarının zararı i 
157 milyon idi. 1961 yılında bu zarar 221 600 000 \ 
liraya, 1962 yılında 297 800 000 liraya, 1963 ! 
yılında 366 000 000 liraya, 1964 yılında j 
390 000 000 liraya çıkmıştır. 1965 yılında da . 
sayın sözcünün ifade ettiği gibi 261 000 000 j 
liraya inmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet Partisi Hükü
metlerinin idare edeceği İktisadi Devlet Teşek- i 
külleri önümüzdeki yıl bu parlak neticeyi da- i 
ha da ileri götürecektir. Ve tahmin ediyorum : 
ki, DDY nm gelecek yıl 200 milyonun altın- \ 
da bir zararı olacaktır. Uzun senelerin Devlet- • 
çilik zihniyetiyle müesseseleri kem irilen bu tu- j 
tumu karşısında Hükümetimizin almış olduğu : 
yerinde tedbirler ve ulaştırma camiasının, DDY ! 
yöneticilerinin ve onun başında bulunan ide- j 
alis-t Bakanımızın davranışları karşısında gru- \ 
pumuz her zaman şükranlarını ifade eder. (A.P. j 
sıralarında alkışlar). \ 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi - grupumuza, ; 
partimize «yoksul halktan rey almak suretiyle ; 

buraya gelenler bu halkın dertlerine el uzatmak
ta gecikmiyorlar» dediler. Sevgili arkadaşlarım, 
biz Türkiye'de çoğunluğu hakikaten yoksul olan 
Türk halkından rey aldık. Bunu kabul ediyoruz. 
Hiçbir zaman yoksul halktan rey alıp da onun 
ıztıraplarmı istismar etmedik. Çankaya'nın ve 
Şişli'nin sosyalistlerinden rey alanlar, yoksul hal
kı istismar konusu yapıyorlar da grupumuz ve 
partimiz bunun üzüntüsünü ifade ediyor. Yok
sa bize, bizatihi içerisinden geldiğimiz kütlenin 
dertlerine daha çabuk eğilmek, onların imdadına 
daha çok yetişmek imkânlarını Büyük Meclisin 
bahşetmesi lâzımdır. Bu kanunların Meclis gün
demine alınması ve karma komisyonlar kurul
ması için verilmiş olan takrirler burada görü
şülürken gensoru önergeleriyle bunları önleyip 
veyahut da Meclisi şu camlı köşkten seyredecek 
yerde o yoksul halkın arasına girip onların ıztı-
rabına el uzatmakta fayda mülâhaza ettik. Biz 
A.P. olarak onun içindir ki, Devlet Demiryol
larının fedakâr işçilerinin uğramış olduğu hak
sızlığı bertaraf etmek suretiyle onun içindir ki, 
gecekondu sakinlerinin ıstıraplarını biran evvel 
sona erdirmek için gayret sarf etmek suretiyle 
Türk Milletinde hakiki dertlinin, hakiki ıztırap-
lınm yanında bulunuyoruz. Ama onların ıztıra-
bını bilhassa seçim arefesinde istismar etmek yö
nüne gitmiyoruz. Çünkü, kaderler ve ıztıraplar 
istismar edilirse, bunun kedersiz ve ızdırapsız-
lara bir faydası dokunmaz. Aziz arkadaşlarım; 
işte bize taahhüdedenlerin, grupumuza taan 
edenlerin, komisyon çalışmalarında faydalı ola
mıyorlar, komisyonlara gelmiyorlar diyenlerin 
dü nkü müzakerelere... 

BAŞKAN — Dünkü müzakerelerin bugünkü 
ile irtibatı yoktur. Bugünkü kanun başkadır Sa
yın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bugünkü 
müzakerelerde memleket dertleriyle ilgili kanun
ların çıkarıldığını iddia edenlere, şu elimizdeki 
müzakere ettiğimiz raporun sonunu okumalarını 
'tavsiye ederim. Aziz arkadaşlarım; Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonunda bu yoksul, dar ge
lirli vatandaşlarımızın ıztıraplariyle ilgili ka
nun görüşülürken 16 komisyon üyesi müzakere
ye katılmıştır. Bu 16 komisyon üyesinden 
15 tanesi iktidar partisine mensuptur. Bir tane
si de çok Sayın ve muhterem İlyas Seçkin arka
daşımızdır. Onun dışında, bu Devlet Demiryol-
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lan işçilerinin ıstırabına el atacak olan, onların 
yarasına melhem olacak olan bu küçücük şeye 
muhalefet milletvekillerinin katılmamış olması
nı iktidarın memleket dertlerine ne kadar eğil
miş olduğunun en güzel delili ve zabıtlara geçen 
tescil edilmiş belgesidir. Sevgili arkadaşlar, bu 
kanun teklifinin, kanun tasarısının lehinde oy 
kullanmıyacağız diye kimse söylemedi. Ama gö
rüşülmemesini arzuladılar, oylanırken de par
maklarını kullanmadılar. Biz istiyoruz ki, parlâ
mentoya gelenler, işçilerden çekindikleri zaman 
parmaklarını nasıl kaldırmıyorlarsa dillerini de 
tutmalıdırlar. Parmaklar ve diller biribiri ile be
raber işlemelidir. Parmaklar alevlide, diller leh-
de, diller aleyhde, parmaklar lehde, bu, siyasi 
ahlâkımıza sığmıyacak harekettir. 

Aziz arkadaşlarım; işte bize şu Meclisin tab
losu da gösteriyor ki, iktidar dâvasına sahiptir. 
Grupumuz büyük bir çoğunlukla toplantıdadır. 
Gönül ister ki, yoksul halktan yana olanlar, gö
nül ister ki, dar gelirli olanlar, gönül ister ki, 
bu kürsüde vatandaşa nutuk çekenler, dilleri ile 
değil, bünyeleri ile, bünyeleri ile değil oyları ile, 
oylariyle değil, vicdanları ile onların yanında 
bulunsunlar. 

Biz kanuna oy vererek, kanunu getirerek, çık
masında emek sarf ederek emekçi halkımızın 
fakir halkımızın, zenginimizin topyekûn mil
letimizin yanındayız. Bununla iftihar ediyoruz. 
Bu kanunun, o dar gelirli Demiryolculara ha
yırlı olmasını grubum adına gönülden dilerim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu kâfi derecede aydınlanmıştır. Za

ten malûmumuzdur. Konuşmaların yeterliğini 
teklif ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa

yetinin oya konulmasını şaygiyle arz ve teklif 
ederim. 

Rize 
İsmail Sarıgöz 

" Yüksek Başkanlığa 
Mevzuu aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeter 

ligini arz ve teklif ederim. 
Edirne 

tlhami Ertem 

Meclis Başkanlığına 
Konu sayın sözcülerin konuşmasiyle aydın

lanmıştır. Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Ziyaeddin tzerdem 

Sayın Başkanlığa 
Konu anlaşılmıştır. Tasarının maddesine 

geçilmesini şaygiyle teklif ederim. 
Kırşehir 

Mehmet Güver 
BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 

Sayın Ruhi Soyer buyurunuz, efendim. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, redaeti sebebiyle mesleğinden atıl
mış sözcünün ağzı ile itiraf ettiği gibi, iktidar 
partisinin itiraf ettiği gibi, unuttuğu Devlet 
Demiryolları personelinin ikramiyeleri Kanu
nunu eğer bir seçim sevdasına düşerek, seçim 
krizine tutularak- getirip bir demir perde gibi 
önümüze germemiş olsaydı, şimdiye kadar bir
çok kanun ve memleketin ana mevzularma, fa
kir fukaranın ve köylünün anamevzularına ta
allûk eden birçok kanun tasarısı üzerinde elbet
te ki, görüşülmüş olacaktı. Ama ne yazık ki, 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer... (Soldan ,ayıp 
ayıp sesleri), verdiği bir önerge ile Seçim Ka
nununu memleketin işlerinin önüne bir demir
perde gibi, bir utanç duvarı gibi gererek bu ka
nunların görüşülmesine engel olmuştur. (A. P. 
sıralarında gürültüler) 

HASAN FEHMÎ BOZTEPE (Antalya) — 
Bu edepsizliktir. 

BAŞKAN — Sayın Soyer... Sayın Boztepe 
Yüce Meclisi zatıâliniz idare edecek değilsiniz. 
(Gürültüler), çok rica ederim Sayın Evliyaoğ-
lu, Sayın Boztepe, Sayın Evliyaoğlu... 

RUHİ SOYER (Devamla) — Ya ne zannet-
tiniz arkadaşlarım, buraya çıkacaksınız, aynı 
adamın ağzı ile burada demagoji yaptıracaksı
nız ve milleti kandırmaya çalışacaksınız öyle 
mi? Hakikatleri daima söylemekten tereddü-
detmiyeceğiz. (Adalet Partisi sıralarından «ha* 
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kikat nerede siz nerede» sesleri, karşılıklı gü
rültüler) 

RUHİ SOYER (Devamla) — Kimseyi bu-
rada tehditle korkutamazsınız. 

BAŞKAN — Say m S oy er bir dakikanızı ri
ca ederim. (Gürültüler.) 

TAHİR YÜCEKÖK (Adana) — Deli bu 
adam. (Tartışmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çok 
rica ederim, Sayın Boztcpe, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri hepinizden ayrı ayrı istirham ede
rim. Hatibin sözlerini Meclisin yönetiminde bu
lunan Baıkan dikkatle dinler. Hatibin saded 
dışına çıkıp çıkmadığını İçtüzük münhasıran 
Bankanın yetkisi dâhilinde telâkki etmiştir. 
Bunun haricinde sırada yerinde bulunan hiç
bir milletvekili, hiçbir surette İçtüzük hüküm
lerine göre müdahale hakkına haiz değildir. Bu 
meseleleri Yüce Meclisin ıttılaına sunarım ve 
Meclis müzakerelerinin muayyen bir rahatlığa 
kavuşması için hatiple Meclisin başında bulu
nan zatı başbaşa bırakmalarını Yüce Meclisten 
önemle rica ederim. 

Sayın Soyer; zatıâliniz de bu verilmiş bulu
nan yeterlik önergesinin aleyhinde konuşmak 
üzere söz talebettiniz. Söz talebiniz bu konuda 
Başkanlık tarafından kabul edilmiştir. Görüş
tüğümüz kanun Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları memur ve hizmetlilerine ikramiye 
ödenmeli hakkındaki kanundur. Bu kanunun 
tümü hakkında müzakerelerin yeterli görüldü
ğüne dair verilmiş bulunan önergelerin lütfen 
aleyhinde görüşmenize devam ediniz. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, çok teşekkür ederim; hatırlatmanı
za. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama ne ya
zık ki, Adalet Partili arkadaşlarım kendi söz
cülerini, gayet iyi tanıdıkları sözcülerini bura
da rahat rahat dinlediler ve bizim de dinlediği
mizi gördükleri halde... 

BAŞKAN — Sayın Soyer, müdahalelere 
mâni olduk. Lütfen bu önergenin aleyhinde. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Beni dinlemek 
1 atfımda bulunmadılar, bu sebeple olmuştur, 
özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımın bu
rada ifade etmiş oldukları birçok mevzular var
dır. Bunlar üzerinde henüz umumi görüş teşek
kül etmemiştir. Bu bakımdan yeterlik önerge

sinin kabul edilmemesini rica edecim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım veril
miş bulunan yeterlik önergeleri aynı mahiyeti 
kapsamaktadır. Bu sebeple, Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryolları memur ve hizmetlileri
ne 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre 
ikramiye ödenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın tümü üzerindeki müzakerelerin yeterli gö
rüldüğüne dair önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Önerge kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi 
teklifi vardır. İvedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Maddelere geçilmiş
tir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz talebim 
vardı. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Grup adına 

i ımü hakkında söz talebim vardı. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi kabul edildi 

ya, 
Maddeleri okuyorum. 

TCDD Memur ve hizmetlilerine G13G sn yılı Ka
nunun 10 ncu maddesin: göre ikramiye 

ödenmesi haldanda Kanun 

MADDE 1. — İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne ait personel rejimi düzenleninceye kadar 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Me
mur ve hizmetlilerine 7244 sayılı Kanun esasları 
dâhilinde 6183 sayılı Kanunun 10 ncu madde
sine göre ikramiye verilebilir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
' Nazif Arslan, buyurunuz. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; önce hakika
ten Devlet Demiryolları mensupları için müb-
rem bir hâl almış bulunan bu konuyu bir kanun 
tasarısı halinde Meclise getirmesinden dolayı 
Ulaştırma Bakanına teşekkürlerimi arz ederim. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) Ancak! (A. 
P. sıralarından «neden ancak» sesleri) Merak 
etmeyin efendim İhsan Ataöv gibi konuşacak 
değilim. 
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BAŞKAN — Sayın Arslan; bu şekilde be
yanda bulunmayınız, müdahalelere cevap ver
meyiniz. 

NASUH NAZÎF ARSLAN (Devamla) — 
Efendim kanunun tümü üzerinde de konuşmak 
istemdim. Kıymetli arkadaşlarım bu mevzuda 
hissiyatımızı ifade ettiler. Esasen yeterlik öner
gemi de olduğu için, o mesele kapandı. 

Şimdi 1 nci madde üzerindeki görüşlerimi 
arz ediyorum. Bir kere inanmalıyız ki, şu ka
nun mutlak surette çıkarılmalıdır, ama inanmak 
isteriz ki, bu kanun mutlak olarak tatb'k edil
melidir. Maddenin son kısmına bakacak olur
sanız «ikramiye verilebilir» diyor. O halde bu
rada takdir hakkı tamamiyle idareye kalmıştır. 
Verilmezse ne olacaktır? Bu kanun ölü bir ka
nun olarak kalacaktır. Ben samimiyetinden ve 
hüsnüniyetinden emin olarak sayın Ulaştırma 
Bakanı Seyfi öztürk beyefendinin Bakanlığı sü
resince hüsnüniyetinin devam edeceği d o l d u 
ğunu göre, tatbiki düşünülebilir. Ama kanunla
rı böyle birtakım ihmallerle birtakım kişilerin 
durumuna banlamak katiyen doğru olamaz. Bu 
itibarla, buradaki «verilebilir» tâbiri bu kanunu 
işien.iyeoek bir duruma getirecektir. Bu itibar
la, verilmiş önergeler de vardır, o önergeler is
tikametinde bu «verilebilir» tâbirinin «verilir» 
olarak düzeltilmesini şimdilik bu kadarca işa
ret ediyorum. ^Hakikaten arkadaşlar, ben Dev
let Demiryol1 arının kesif olduğu bir mmtakanın 
temsilcisi olarak makasçısından makinistine, 
gardofreninden gar şefine kadar ne derece a£ır 
külfetlerin a'tmda çalışan ve bunun mukabilin
de cok cüz'i ücretlerle hayatını idame ettirmek 
istiyen bu kimselere karşı şu kanunun zaruri-
tine inanmış bir arkadaşınızım. Ama, lütfediniz, 
bu kanunun işlemesini saklamak üzere bu «ve
rilebilir» tâbirini «verilir» şeklinde düzeltiniz. 
Kanaatleriminizin bu istikamette olmasını te
menni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga buyurunuz efen
dim. 

PLÂN KOMtSYONU SÖZCÜSÜ NURt BA-
YAR (Sakarya) — Meseleyi hâlledecek bir be
yanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Diler; mâruzâtınız mı 
var efendim. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Ben daha 
evvel söz istemiştim, yazdırmıştım 

BAŞKAN — Hayır efendim o size göre öyle, 
müsaade buyurun, bu takdir Riyasete aldolsun. 
Sıra burada efendim, sırayı biz tutuyoruz. 

ARÎF ERTUNGA (izmir) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; konuşmakta bulunduğu
muz bu önemli kanunun en mühim ve bütün yü
künü üzerinde taşıyan maddesi, bu .1 nci madde
dir. Bu 1 nci maddeye göre daha evvel 440 sa-
yıh Kanunun 7 nci maddesi içinde bütün İkti
sadı Devlet Teşekkül1 eri mensupları, iki maaş ik
ramiye alırlarken, Devlet Demiryolları memur 
ve hizmetlileri, ve onun mensupları eskiden ol
duğu gibi sadece bir maaş ikramiye ile kalmış
lardır. Bunun da 6186 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi kaydedilmek suretiyle Devlet De-
mirj-oîları memur ve hizmetlilerinin bir maaş 
daha ikramiye almalarını temin edecek bir mad
dedir. Bü itibarla madde yerindedir ve Devlet 
DUT;iryolları memurları ve hizmetlerinin bu 
maaşa hak kazandıklarına can ve gönülden inan
dığımızı burada ifade etmek isterim. Sözlerimi 
ook fazla uzatmıyaca"ım. Yalnız bir hususu tes-
bit için huzurunuzda biraz daha fazla kalmak is
terim. O da daha evvel Adalet Partisi Orupu 
adına konuşan gnıp sözcüsü arkadaşımız, bütün 
muhalefetin bu kanunun bu gündeme alınması
na muha'if old-ı^unu ifar^e ettiler. Ben bu yan
lış ifadeyi burada şu şekilde tesbit etmek iste
rim, muhalefet partisine mensubolan bir arka
daşınız olarak, bu kanunun bu fründeme alınma
sına rey veren bir arkadaşınızım. Saygılarımı suna
rım arkadaşlar (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sıym Başar buyurun efendim 
1 nci madde üzerinde 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; hak'katen karda, kışta, gece 
ve gündüz demeden çalr.an Devlet Demiryolları-
personeline ikramiye verilmesi ve bunun bugüne 
kadar verilmemesinin bugün düzeltilmesi bir ada
let ve bir hak mefhumudur. Esasen kanunun bu-
rava gelişi de bir haksızlığın bertaraf edilmesi ve 
bir adaletin yer'ne getirilmesi esbabı mucibesine 
dayanmaktadır. Hâl bövle olunca objektif olarak 
mesclevi şu şekilde düşünmek ieabeder. Evvelâ 
bir adaletsizliği orta yerden kaldırmak için, Dev
let Demiryolları personeline ş'mdiden sonra ikra
miye veriyoruz. Ama, şimdiye kadar olan orta-
y ördek i mevcut adalets'zliği de mutlaka kaldır
mak ieabeder. Yine meseleyi objektif olarak dü
şünüyorum. Elbette, Devlet Demiryolları kâr et-. 
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miyen bir müesseseye teraküm etmiş borçlarını na
sıl verelim? Fakat bu müessesenin kâr etmemesin
den bu küçük personelin ufak veya büyük en 
ufak bir müspet veya menfi rolü olmamıştır. Bi
naenaleyh, diğer anonim şirketlerde veya diğer 
ticari şirketlerde olduğu gibi kâr ve temettüden 
maksat o şirkette çalışan kimseleri çalıştığı şir
ketin kârını teşvik eder duruma getirmektir. Hal
buki Devlet Demiryollarında bu küçük memurla
rın kâr veya zarara en ufak bir dalıli olmadığına 
göre şimdiye kadar verilmiyen bu haklarının da 
âdil olarak mutlaka verilmesi icabeder. Diğer İk
tisadi Devlet Teşekküllerine verilen bu haklar ay
nı müesseseler için de varittir, onlar içinde de za
rar edenler vardır. Bir İktisadi Devlet Teşekkü
lünü bir anonim şirket gibi «verilebilir» diye bir 
elâstiki kelimeyle bir kanun haline getirenleyiz. 

Binaenaleyh sözlerimi iki teklif halinde arz et
mek isterim. ' Maddenin sonudaki «verilebilir» 
kıstasını bir anonim şirket mahiyetinde olmıyan 
kâr ve zarara en ufak şekilde müspet veya men
fi rolleri olmıyan bu küçük Devlet Demiryolları 
personeline mutlaka «verilir» şeklinde olmasını, 
tadilini rica ederim. Sonra bu «verilebilir» keli
mesinin elastikiyetinin, «verilebilir» kelimesinin 
esas makamı kime bırakıyor, o da elâstikidir. Çün
kü bu «verilebilir» kelimesi bir İktisadi Devlet 
Teşekkülünde, bir ticari şirketin idare meclisine 
veya Bakanlığa terk edilebilir. Bu terk de, bir
çok mazide gördüğümüz gibi, gayrimua yy en kıs
taslara veya politik tefsirlere sebebiyet verebilir. 

İkincisi, burada şimdiye kadar bilhassa kanu
nu getiren ve kendilerine müteşekkir olduğumuz 
arkadaşımızın izahatından anlıyoruz ki; bu ka
nun bir haksızlığı önliyecek ve bir adaleti yerine 
getirecektir. Eğer bir haksızlığı önlemek istiyor
sak diğer İktisadi Devlet Teşekküllerine şimdiye 
kadar verdiğimiz haklarının bu Devlet Demiryol
ları personeline de müterakim olarak verilmesi 
adaletin icabıdır. Bu hususta iki ayrı teklifi Yük
sek Başkanlığa vermiş bulunuyoruz. Hak ve ada
letin yerine getirilmesi için kanunu getiren ar
kadaşlarımızın bu mevzuda da hak ve adaleti ye
rine getirecek şekilde rey vereceklerini ümidetmek 
isterim. Saygılarımla. (Muhalefet sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurunuz. 
Sayın Diler şu itirazınızdan vazgeçin, lütfen, 

İtiraz hususundaki reaksiyonlarınızdan vazgeçiniz. 

Çünkü burada sırayı tertibediyoruz, bir haksızlık 
yapılıyormuş gibi oluyor. Buyurun efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başka
nım, her halde görmediniz ve doğrudan doğruya 
tümü üzerinde müzakere yapılırken, haber gönder
dim, tümü üzerinde söz istedim. 

BAŞKAN — Gördüm efendim, Başkan her 
şeyi görüyor, sıranız geldi, konuşun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanun tasarısı mevcut bir haksızlığı 
ve adaletsizliği bertaraf etmek için getirilmiş
tir. Benden evvel konuşan arkadaşlarım, bu mese
leye temas etmişler, 1963 - 1964 - 1965 yılların
da diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri ikramiye 
almış vaziyettedirler. Fakat, Devlet Demiryolla
rı memur ve hizmetlileri bir ikramiyeden şimdiye 
kadar mahrum kalmışlardır. Bu kanun ancak 
meriyete girdikten sonra onların seviyesine ula
şabileceklerdir. Fakat 1963 - 1964 - 1965 yılların
da almaları lâzımgelen ikramiyelerden mahrum 
kalmış bulunmaktadırlar. Madem ki, bir adalet
sizliği bir haksızlığı bertaraf etmek için bu kanu
nu, bu tasarıyı kanunlaştırmak istiyoruz, hiç ol
mazsa bu geçmiş zaman içinde yapılan tatbikattan 
mütevellit haksızlık ve adaletsizlikleri de bertaraf 
etmeyi düşünmeliyiz. Sordum ilgili zattan, eğer 
1963, 1964, 1965 yıllarına ait birikmiş ikramiye
leri de verecek olursak büyük bir yekûn teşkil 
eder, esasen Devlet Demiryolları büyük bir zarar 
içindedir. Bu ikramiyeleri Ödenirse, daha fazla 
zarar edecektir. Devlet Demiryollarının malî ta
kati buna kâfi gelmiyecektir, diye buyurdular. 
Ben İm fikrin vâridolduğu kanaatindeyim. Ancak 
hiç olmazsa, geçmiş zaman içinde mevcut adalet
siz tatbikatı da bertaraf etmek gayesiyle birer ma-' 
aş ikramiye fazla verilsin. Hepsi değil, birer maaş 
ikramiye verilsin. Bu suretle geçmiş tatbikatta 
mevcut yanlışlıktan mütevellit adaletsizlik berta
raf edilmiş olacaktır. Ve biz de hiç olmazsa tat
min edilmiş olacağız, kanaatindeyim. İltifat bu
yurmanızı arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karahan, buyurunuz 
efendim. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem aza
ları, bir cüz'ünü teşkil ettiği bir zam mevzuunda 
veyahut bir ikramiye mevzuunda hatırımıza bü
tün memurların Türkiye'deki probleminin gelme
mesi mümkün değil, Ve zannedersem birinci 
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maddede Personel Kanunu tatbik edilinceye ka
dar Devlet Demiryolları personeline bir maaş 
nisbetincle ikramiye teklifi karşısındayız. 1939 se
nesinden beri hakikaten açlığa mahkûm edilmiş 
gibi görünen ve bütün içtimai ihtüâtlarm, çalkan
tıların ondan sonra tevlidettiği memur problemi 
bir zümrenin bir ikramiye alması ile halledileceği 
kanaatinde değilim. 300 lira, 500 lira vermek su
retiyle geçiniyor sandığımız memur, Devlet otori
tesi denilen hükümranlık kuvvetinin dibine yer
leştirilmiş bir farenin kudretini kemirmesi gibi 
Devlet otoritesini kemirmektedir. Ve biz farkında 
değiliz. Rüşvet, irtikâp, ihtilas bu ihmalimizden 
doğmuştur. Devlet memuru sıfatını taşıyan Dev
let bekçisinden Reisicumhuruna kadar tok olmı-
yan bir memlekette Hükümet, «varım» dediği za
man, ona vatandaş şüphe ile bakmak ve maddi im
kânları nisbetinde ona hulul etmek suretiyle o 
otoriteyi kendi lehine çalıştırmak zihniyetiyle 
mahmul oldukça, Devlet otoritesi vardır derseniz 
kargalar bize güler. Bu sebeple dâva Devlet De
miryolları personelini teşkil eden 5 -10 bin kişinin 
dâvası değil, yarım milyon ailenin, çocuklarının 
meyvayı manav dükkânında gördüğü, namuslusu
nun aç, 1939 dan beri yatırım yapıyorum, haki
kati senin yüzüne bağırıyorum, anlamamazlıkta 
devam edersen bir gün bu memlekette senin evini 
satan tapu memurunu suçlayamazsınız... Tatbi
kattan geldik. Çok ecir gördük. Namuslu çalış
maya çalıştık. Neticede şunu gördük ki, Devlet 
otoritesi dediğiniz zaman memuru tok olan servet
imin yanında karargâh kurmıyan, Devlet hüküm
ranlığını vatandaşa azmettiren bir vatandaşın, 
bir memurun hasretini Türkiye duymaktadır. 
Bu sebeple cefakeş, makinisti ile, hareket memu
ru ile, istasyon müdürü ile hakikaten takdir edi
lecek, heykeli yapılacak bu insanlara bir ikrami
ye hangi derdine deva bulur ki? İktisadi doktri-
ner Ricardo der ki, bir memurun, bir işçinin aldı
ğı ücret, onun geçimi dışında çocuklarının oku
masını temin edecek standartta olmalı ve işçi tok 
karnına haftada bir defa çocuklarını sinemaya 
da götürebilmelidir. Size soruyorum Parlâmen
to üyeleri, Türk Milletinin temsilcileri; memur 
smema değil, meyvayı tok dolu yiyebiliyor mu? 
Ekmeğine çocuklarının sabahleyin bir zeytinle 
kahvaltı yaptırabiliyor mu? Katık yapabiliyor 
mu? Bunu dinlemeden sırf seçim psikozu ile geti
receğiniz her kanunu muhalefet partileri kabul 
etmediler... Hayır arkadaşlar, muhalefet partile

ri sizi müşkül duruma sokmak isterlerse her me
mura bir ev teklifiyle karşınıza çıkarlar. Bu mem
leketin gücünü ayarlamalı. Devlet memurunu 
mutlak ve mutlak tok isan haline getirmek sure
tiyle Devlet otoritesi vatandaş üstünde menfaate 
muhtaç bir insanlar karargâhı değil, Devlet nü
fuzunu, Devlet otoritesini vatandaş üstünde hü
kümran kılan, hiçbir şeye zebun olmıyan bir me
murlar hâkimiyeti tesis etmek mecburiyetindeyiz. 
(Az daha bağır, duyulmuyor sesleri.) Duyarsın, 
duyarsın. Kulaklarını aç, sağırsan muayeneye git, 
duyarsın... 

BAŞKAN — Sayın Karahan lütfen birinci 
madde üzerinde beyanda bulununuz. 

ALÎ KARAHAN (Devamla) — Evet efen
dim, birinci madde üzerinde, aynen geliyorum. 

Devlet Demiryolları zarar edermiş. Okunan 
raporlara göre 300 - 350, memnuniyet verici ki, 
iktidarın 1965 ten sfonra memnuniyet verici 
endeksi 200 milyon liradır. Vatandaş et et üze
rinde Devlet Demiryollarında seyahat eder ve 
buna rağmen bilet bulmak için üç gün evvelin
den iltimaslar kullanır, bu ama bu müessese 
200 milyon gibi muazzam vasıtalı bir vergi şek
linde vatandaşa ikaz eden bir külfet yüklemek 
durumundadır. Neden Çetinkayalar zamanında 
bunlar olmuyordu? Bu müessese zarar etmiyor
du da, bugün ihmalin, memuru müreffeh kıla-
mamanm idarî otoriteyi, mekanizmaya hâkim 
kılamamanın verdiği bir ehliyetsizliğin tahad-
düs etiği bu zararın nedeni üzerinde durmu
yoruz? Seyfi öztürk gibi genç bir arkadaşımı
zın bu müessesenin başına geldiği zaman bütün 
partizan durumunu unutarak zarar eden bir 
müessesede, personelin mesuliyeti yerine idare 
sistemindeki bozuklukları görüp, onu ıslah ede
ceği kanaati ile bu müesseseyi zarardan kâra 
ifa edeceği kanaatini gütmekteyiz. Bu sebeple, 
müessesenin zarar edişi, onun personelinin üç, 
dört sene içinde ikramiye alamamasını haklı kı
lacak bir sebep olamaz. 

Onun için Y. T. P. olarak Devlet Demiryol
ları persıoneline gecikmiş olunan bir hakkını 
iade etmek sebebiyle iktidarın getirdiği bu ka
nuna müspet oy kullanmaktan büyük bir zevk 
bir haksızlığın telâfisi babında, adaletin tecelli 
etmiş olmasından en büyük huzuru duyacağı
mızı en derin hürmetlerimizle arz ederim. (A. P. 
sıralarından, «Allaih kaibul etsin» sesi) Amin. 

- 137 — 



M. Mscdisi B : 87 28 . 4 . 1963 O : 2 

BAŞKAN — Sayın özoğul, buyurunuz efen
dim. Birinci madde üzerinde. 

NAZMİ Ö Z O J U L (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu saatte uzun konuşmayacağım. 
Süz almıyaeaktım, fakat muhalefette bulunan 
arkadaşlarımızın sözlerini tesbit ettim. Gecik
miş bu kanun dolayısiyle haksızlık adaletsizlik 
yapılmış. Aç memurdan bahsediliyor, çocukları 
marul bulamıyormuş, çocukları sinemaya gide-
'miyormuş, bu ikramiye verilmediğinden ekme
ğine zeytin bulamıyormuş. Arkadaşlar bunları 
Adalet Partisi mi, bu halleri temin etti? 1964 
senesinde bir kanun çıkıyor. O zaman Adalet 
Partisi iktidarda değildi, C. II. P. iktidarda idi. 
I k tir a di Devlet Teşekkülleri kanunu çıktığı za
man Adalet Partisi iktidarda değildi. Şimdi çı
kıyor muhalefetteki arkadaşlarımız sanki biz, 
Adalet Partisi iktidarı ve onun Hükümeti bunu 
geçirmişiz gibi üç aylık bir iktidar daha yeni, 
hattâ bir ay evvel itimat oyu almışken burada
ki iktidar mensubu arkadaşlarımız bunu 
yapmışlar gibi, tabii yarın akşam radyodan söy-
liyecekler tekrar edecekler. Adalet Partililer 
bu vatandaşları, bu Devlet memurlarını müşkül 
duruma sokmuşlardır, işte buna politika diyor
lar. (Adalet Partisi sıralarından seçim zamanı 
da geldi.) Evet seçim zamanı da geldi. 

Arkadaşlar bir noktaya daha temas etmek 
istiyorum, (verilebilir) terimi kullanılmıştır. 
Lütfen bu konuşan arkadaşlarımız 440 sayılı 
Kanunu tetkik ettikleri zaman orada da (veri
lebilir) terimi vardır. Çünkü hasta olan veva 
diğer mazur sebeplerden dolayı bâzı şahıslar 
alanııyacaklardır. Binaenaleyh bu terim bugü
ne kadar geçen bütün kanunlarda aynı şekilde 
kullanılmıştır. Ben muhterem Hükümete 260 
milyon lira zarar ettiği halde, ateşçiyi, maki
nisti, şeftreni, kondoktoru, makasçıyı, istasyon 
memurunu evvelki iktidarlar zamanında oldu
ğu gibi unutmıyarak, bu kanunu getirerek, 
Anayasanın eşitlik prensibini tatlbik ettiklerin
den, dolayı teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birinci 
madde üzerinde yeterlik önergesi gelmiştir. 
Ön ergeyi mevkii muameleye koymadan evvel 
Komisyon adına Sayın Nuri Bayar'a söz verece
ğim, buyurun efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adı
na söz istiyorum efendim. 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA-
YAR (Sakarya) — Değerli arkadaşlarım, tasa
rının birinci maddesinin sonunda «verilebilir» 
kaydının «verilir» olması gerektiği tarzındaki 
beyanlara arzı cevabetmek üzere huzurunuza 
geldim.- Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu «ve
rilebilir» tarzında ifade edilmiş olmasını bir
çok arkadaşlarımız bu ikramiyenin verilemiye-
ceği tarzında bir anlama geldiğini kabul etti
ler, böyle ifade ettiler. Aslında muhterem arka
daşlarım, bu kanunla birşeyi yapmaktayız. Bu 
bir maaş kanunu değildir, bu bir ikramiye ka
nunudur ve bütün iktisadi Devlet Teşekkülle
rinde ikramiyeye mütaallik hükümler, «verile
bilir» kaydiyle bitmektedir. Bu bir maaş kanu
nu değil ve seyyanen herkese verilecek mâna
sını da tazammun etmemektedir. Bu bir yetki 
kanrnudur. Bu yetkiyi de kullanacak olan ik
tisadi Devlet Teşekkülleri bilhassa 440 sayılı 
Kanunla daha da tarsin edilmiş şekliyle birer 
otonom i İaredir. Teşriî organ bu idarelere ikra
miye verme yetkisini vermektedir bu kanunla. 
Ama bu idarelerin de ikramiye verirken kendi
lerine mahsus şartları küçüktür. Bu şartları 
yönetim kurulları tesbit edecek ve ilgili bakan
ların tasdikine iktiran edecektir. Şimdi bu «ve
rilebilir» kaydını «idare isterse verilemez» an
lamına almanız için bu söylediklerimi tekrara 
lüzum hissediyorum. Bu kayıt münhasıran bu 
kanunu bir maaş kanunu haline getirmeme 
gayretinin bir ifadesidir. Aksi hakle «verilir» 
gibi bir emperatif hüküm koyarsanız bir katî 
hüküm koyarsanız idareyi seyyanen bütün per
sonel Ödemeye mecbur tutarsınız. Bu suretle ça
lışan ile çalışmıyanı taltif etme gayesini güden 
maksadı ortadan kaldırmış olursunuz. Aksi tak
dirde aslında bu bir maaş kanunu değil, bu ka-
nrnun, bu ikramiye kanununun bir fonksiyonu 
olması icabeder. idare çalışmayı teşvik etmek 
için. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Ayırabilir mi
siniz ? 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA-
YAR (Devamla) — Efendim, gelmemiş tema
yüz göstermemiş vazifesini ihmal etmiş, bunla
rı te.ıbitte elbette otonom bir karakter taşıyan 
idarenin ilgili organına düşer. O itibarla verile
bilir teriminin kullanılmasında zaruret vardır. 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin, bütün ikrami-
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ye kanunlarında bu vardır. Eğer buradan öner
geleri kabul etmek suretiyle verilir kaydını ko
yarsanız bariz bir çelişmeyi mümkün hale geti
rirsiniz. Şimdi muhterem arkadaşlarım bir hu
susa daha işaret etmekle sözlerime son verece
ğim. 

Şimdi bir endişe izhar edildi. idare verir mi 
vermez mi? idarenin verme gayreti müsellem, 
bu kanunu çıkarma çabasından belli. 1963 sene
sinde bu salâhiyeti olduğu halde vermemiş ida
re. Vermemiş, çünkü zarar etmiş. 1960 senesin
den beri artan bir tempo ile zarar etmekte olan 
idare, ilk defa 1955 senesinde, 130 küsur milyon 
lira zararını azaltmış. Bu senenin ilk üç ayın
da alman neticeler geçen seneye nisbetle bir 
katı rakam vermek imkânına sahibim, ama se
neye ait neticeler alınmadığı için yanıltıcı olur 
korkusuyla vermiyorum, ilk üç ayın neticeleri 
geçen senenin aynı aylarına nispet edildiği tak-
d'nde idav,e lehine fevkalâde kelimesi ile ifade 
edilmesi iktiza eden bir başarı kaydeder mahi
yettedir. O itibarla, hem 440 in meydana getir
diği gayriâdil durumu ortadan kaldırmak. 
hem de idareyi gerçekten parlak sayılacak mâ
nada g:l'şmeye tabi tutacak bir çalışmayı ba
şaran idare personelini, fedakâr insanları tal
tif gayecini gütmektedir. O itibarla, idarenin 
kastı da bu ceh dinden, bu çabasından bellidir. 
«verilebilir» kaydından ürkülmemesi gerektiği
ni ifade ediyorum. Bu bir yetki kanunudur, ma
aş kanunu delildir. Verilöbilir tarzında kalma
sının zaruri okluğuna inanmanızı rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya koyma
dan önce son söz mllletvekilinindir, hükmüne gö-
i'3 son söz Abbas Çbtln'indlr. Fakat, C. H. P. Gru-
pu adına Sayın Kırca söz istemiş bulunduğundan 
Sayın Kırea'ya söz veriyorum. Buyurun efendim. 
Birinci madde üzerinde. 

C. II. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Lslanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 440 sa
yılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci 
fıkrası ki, bu fıkrada bir zühul olduğu ileri 
sürülüyor, dikkatle incelendiği takdirde ve 440 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesi de bu arada na
zarı dikkate alındığı takdirde zannederim ki, 
kanunun bu iki hükmünün birlikte doğru tef-
s'v tarzı ve bu konuda bir zühul olmadığı ve 
DD memurlarına, diğer iktisadi Devlet Teşek

küllerinde olduğu gibi, ikramiyelerin verilebi
leceği idi. Gerçekten, geçici 7 nci maddenin 
ilk fıkrası şöyle diyor : «İktisadi Devlet Teşek
küllerine ait personel rejimi yeniden düzenlenin
ceye kadar bu kanunun 30 ncu maddesinin 1 nci 
ve 2 nci fıkralarına göre verilecek ikramiye ye
rine 7244 sayılı Kanunun esasları dâhilinde 3659 
sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 13 ncü maddesinin (c), (e) ve (g) 
fıkralarında verilmesi hükme bağlanmış bulunan 
ikramiye, prim ve temeddü verilir.» 

Şimdi deniyor ki, Devlet Demiryollarının 
tabi oldubu Özel kanun burada zikredilmemiş;,, 
onun yerine 3659 sayılı Kanun zikredilmiş. 
Devlet Demiryollarının özel kanunu zikrcdil-
seydi ancak uygulanabilirdi. Bu doğru değildir. 
Çünkü, geçici 7 nci madde ân ve gfâmil olarak 
iktisadi Devlet Teşekküller.ne ait personel 
rejimi yeniden düzenleninceye kudar «Prim, 
ikramiye ve temeddü verilir.» Kime verilir ? İk
tisadi Devlet Teşekkülleri personeline verdir. 
Devlet Demiryolları da iktisadi Devlet Teşekkü
lüdür, bunların personeline bir ikramiye ve
rilir. Neye göre verilir? özel kanunu zikre-
diimcdığme göre 3659 sayılı Kanunun muaddel 
hükmüne göre verilir. Bu o kadar böyledir 
ki, madde 36 esasen teşekküllerin Özel kanun
larındaki bu kanuna aykırı bütün hükümleri 
de kaldırılmıştır. Böyle olunca teşekkülün 
da aykırı bir hüküm bulunmadığına göre bu 
hükmün de kaldırılmış olacakı kabul edilemez. 
Binaenaleyh, bir zühul olduğu kanaatinde de
ğiliz. Zaten yaptğım temasda onu anlıyorum 
ki. idare içinde de bu görüş ileri sürülmüş, 
yalnız zannediyorum - Benim idareden maksa
dım Devlet Demiryollarıdır - zannediyorum, 
tahmin ediyorum Maliye ile olan temaslarımda 
biraz fazla şekilcilik yüzünden gereken ııeiicc-
ye ulaşılamamıştır. Bu kanun, cihetteki, mese
leye tam bir açıklık getiriyor. Bu bakımdan 
elbetteki kanunu şükranla karşılamak lâzım 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Plân Komis
yonu sözcüsünün «İkramiye verilmesi, va^ip 
maaş gibi, bir istihkak değildir, verilmesi ida
renin yetkisine sahibolması gereken bir is-
tihkakdır.» buyurdular; hakları vardır. 3659-
sayılı Kanunda da bu böyle tanzim edildiği gi
bi, esasen 440 sayılı Kanunun bu konudaki ana 
maddesi olan 30 ncu maddesinde de bu husus 
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böyle tanzim edilmişıtir. Yalnız muhterem sözcü 
arkadaşımızın, bu konuda önergeler vermiş 
olan arkadaşlarımızın hangi endişelerle «Veri
lebilir» kelimesini «Verilir» tarzında değiştiril
mesini arzu ettiklerini de anlayışla karşılı-
yacaklarım tahmin ederim. Kendileri burada 
teminat verdiler bir haksızlığın düzeltilmesi 
bahis konusudur, bütün İktisadi Devlet Te
şekkülleri personeline seyyanen muamele edil
mesi için esasen bu kanun gelmiş olduğuna göre 
elbette ki, idare durumu hüsnüniyetle mütalâa 
edecek ve gereken ikramiyeleri verecektir, de
diler. Bunu hepimiz duyduk. Gerçi kendileri 
Hükümet adına- konuşmamaktadırlar, ama ik
tidar partisinin kıymetli ve nafiz bir rüknü ola
rak bunu Devlet Demiryollarının memurları gibi 
buradaki bütün gruplar, hiç şüphesiz başta ik
tidar grupu bir senet olarak ittihaz etmiş bu
lunmaktadırlar. Ytlnız bundan önce asgari ge
çim indirime yapılan zammın tehirine müta-
allik kanun tasarısı görüşüldüğü zaman, biz 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Adına bu ka
nun bir erteleme yapıyor, daha önce de böyle 
ertelemeler yapıldığı vakit kanunun mahsus bir 
hükmüne istinaden Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetleri Bakanlar Kurulu kararnameleri 
çıkartarak işçileri asgari geçim indirimine ya
pılan artışın ertelenmesinde istisna etmişlerdi. 
«Muhterem Adalet Partisi Hükümeti de aynı 
teminatı burada verirler mi?» dediğimizde o 
zaman büyük memnuniyetle müşahede etmiştik 
ki, bu teminat Hükümet tarafından verildi. Ama 
bu teminatın Hükümet tarafından verilmesine 
rağmen, bugün yüksek gelir tabakalarında, 
mevcut vergi iştiyaklarını vergilemek şöyle 
dursun, servet beyannamelerini kaldırmak sure
tiyle bunların daha az vergi vermelerini sağla
mak için kanun tasarısı getiren, getirmeyi düşü
nen, getirmeyi millete vadeden iktidar eğer bu
gün o vadinizi unutup da, doğru yola gelecek-
seniz çok memnun olacağız, sizi teşvik edeceğiz, 
hiçbir müşkülât çıkarmıyacağız ve size yardım
cı olmaya çalışacağız arkadaşlarım. (A. P. 
tisi sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kırca, birinci madde üze
rinde değil mi efendim? 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Oraya geliyorum efendim. 

O iktidar... 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, Başkanın 
sizin kadar takibettiğine itimat buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Bu ertelemeden işçileri istisna 
edeceği vaadini vermiş olmasına rağmen, bu is
tisnayı vaz'edecek olan Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi bugüne kadar çıkmamıştır ve eğer 
A. P. Grupundan gazetelere akseden haberler 
doğru ise, bunun çıkmıyacağı Hükümetin yet
kilileri tarafından bütçe açığını kapatmak mü
lâhazaları ile teyidedilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; biraz sonra 
görüşeceğimiz bir geçici maddeye göre bu ik
ramiye verildiği takdirde bunun gerektireceği 
açığı... 

BAŞKAN — Sayın Kırca; geçici madde hak
kındaki son beyanınızı o zaman yaparsınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Geçici madde üzerinde doğrudan 
doğruya beyanda bulunmuyorum, Sayın Baş
kanım. Ama maddelerin birbirine inikası oldu
ğunu elbette zatıâliniz takdir buyurursunuz, 
göreceksiniz ki, ona temas etmiycceğim. Orada 
bir açık husule gelirse, bu açığı Maliye Bakan
lığınca iktisadi Devlet Teşekkülleri finansman 
programı içinde düzeltmeler yapılmak suretiyle 
karşılıyacağı yazılıyor. Bunu da çok merak edi
yoruz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak. 
Tebellür etmiştir ki, ispat edilmiştir ki, bütçe
ye iktisadi Devlet Teşekküllerine Devletçe ya
pılması, sübvansiyon karşılığı olan paradan 700 
milyon lira eksik para konmuştur. Bu eksik 
karşısında yeniden ortaya çıkacak bu açık aca
ba Maliye Bakanlığı tarafindan ne yolla kar
şılanacaktır? Bunun ne yoldan karşılanacağı 
hususunda hiçbir teminata sahip bulunmadığı
mız içindir ki, muhalefete mensup pek çok arka
daşlarımız burada idareye takdir yetkisi veren, 
«verebilir», hükmünü bu Hükümetin bu konu
da işçiler için yaptığı vaitleri tutmamasından 
dolayı emredici bir hüküm haline getirmek iste
mektedirler, muhterem arkadaşlarım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde veril
miş bulunan yeterlik önergelerini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
1 nci madde üzerine görüşme yeterlidir. 

Kifayeti teklif ederim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Sayın Başkanlığa 
Birinci madde üzerinde yeter derecede gö

rüşülmüştür. 
Müzakerenin yeterliğine karar verilmesini 

arz ve talep ederim. 
Aydın 

Nahit Menteşe 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Birinci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergeleri vardır, onları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 
Gerekçe : Madde 
Devlet Demiryolları personeli ve hizmetli

lerinin diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri per
soneli ve hizmetlileri arasındaki yanlışlıktan 
mütevellit haksızlığı gidermek için kaleme alın
mıştır. 

Diğer İktisadi Devlet Teşekküllerine ikrami
ye birkaç yıldan beri ödendiğinden yine ada
letçiler bertaraf edilmiş olmıyacaktır. 

Millî tarımda göz önüne getirerek, ayrıca 
birer defa maaş ve ikramiyenin fazla verilmesi
ni gerekmektedir. Bu kısmın olsun haksızlığı 
bertaraf edecektir. 

Madde 1. — İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait personel rejimi düzenleninceye kadar, Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları memur 
ve hizmetlilerine 7244 sayılı Kanun esasları dâ
hilinde 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
ilk defa bir ikramiye fazla olmak üzere verilir. 

Sayın Başkanlığa 
TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı 

Kanunun 10 ncu maddesine göre ikramiye öden
mesi hakkında kanun tasarısının, Madde 1 de 
«ikramiye verilebilir.» cümlesinin «ikramiye 
verilir» şeklinde düzeltilmesini teklif ederim. 

istanbul 
Orhan Birgit 

Başkanlığa 
Kanun tasarısının birinci maddesinin sonun

daki «verilebilir» kelimesinin «verilir» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif- ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kayseri Eskişehir 

Mehmet Yüceler Hayri Başar 

M. M. Başkanlığına 
1 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve rica ederim. 
1 nci madde II nci fıkra : 
1964 - 1965 yıllarına ait personelin mahrum 

kaldıkları ikramiyeleri de bu kanun hükümle
rine göre toptan verilir. 

Sivas 
Gıyasettin Duman 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin son kelimesi bulunan «ve

rilebilir» kelimesinin, verilir olarak düzeltilme
sini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Aykırılıkları itibariyle tekrar 
okutacağım, daha sonra Yüce Heyetin oyuna su
nacağım. 

(Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAll (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Yüce Heyetin 

oyuna sunuyorum. Kabul edenler... («Neyi an-
lıyamadık», sesleri) önergeyi efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, iyi 
anlıyamadık. 

BAŞKAN — Beyefendim, dinlemek mecbu
riyetinde olan biz değil, zatıâlinizsiniz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Son olarak 
okunan önergeyi tekrar rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, aykırılıkları itibariy
le bir sıra tertibettik ve Sayın Gıyasettin Du
man tarafından verilmiş bulunan önergeyi okut* 
tuk. Komisyon katılmadı. Yüce Heyetin oyları
na sunuyorum; 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Efendim, 
usûl bakımından, geçici madde ile ilgili bu oku
nan önerge... 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde önerge 
verilmiş olduğundan takdir yetkisini haiz deği-
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liz. Veren arkadaşımız birinci madde ile ilgili 
görmüştür. 

Okunan önergeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.. Reddedilmiştir. 

Sayın Dilerin önergesini okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in önerge

si tekrar -okundu) 
BAŞKAN — Komisyon î 
PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ NURÎ BA-

YAR (Sakarya) — Efendim, bu önergeye de 
katılmıyoruz. İkramiye senesi içinde karar veri
len bu m a l imkânlar mahdudolan bir selâhiyet-
tir. O itibarla, katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Diler'in vermiş bulunduğu derişiklik 

önergesini oyunuza sunryorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer üç önerge Sa
yın Şükrü Akkan, Sayın Birgit, Sayın Hayri 
Başar ve Sayın Mehmet Yüceler arkadaşları
mızın imza'amış bulundukları üç önerge de bi
rinci maddenin son kelimesinin yani, «verilebi
lir» kelimesinin, «verilir» olarak değiştirilmesi
ni i'ngörmektedir. 

Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAK (Sakarya) — Efendim, kürsüden ifade et
tiğim sebepleri tekrar ifade ederek katılmadığı
mızı beyan ederim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
•oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Birinci madde metinde yazılı olduğu şekil
de aynen kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE — 19G6 yılında bu kanu
nun uygulanmasından dolayı TCDD finansman 
programında ortaya çıkabilecek acık Maliye Ba-
kan'ığmca İktisadi Devlet Teşekkülleri finans
man rrogramı içinde gerekli düzenlemeler yapı
larak karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Geçici maddeyi oya sunuyorum. Kabul 
edeı.le?... Etmiyenler... Geçici madde aynen ka
bul edilmiştir. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan; de
minden beri elimi kaldırıyorum, görmediniz 
edendim. . . . 

BAŞKAN — Saym Karcı; Başkanın zatıâli-
ni^e söz vermemek gibi bir gayesi, bir maksadı 
olmaz. Müsaade buyursanız. 

ALİ KARCI (Adana) — O halde rica edi
yorum. Henüz oylanmamıştır. 

BAŞKAN — Bir muamelejâ iptal etmem 
mümkün değildir efendim. Söz isteme şekilleri 
vardır. Şayet Başkanlık zatı âlinizi tam mâna 
sıyLî görmek imkanından mahrumsa... 

ALİ KIRCA (Adana) — Şekillerden biri 
de Tüzükte yerinden el kaldırmak suretiyledir. 

Bunu ye^'ne getirdim. 
BAŞKAN — Görmemişim efendim. Müsaade 

b-yurunuz. O arada verinizden vururdunuz. 
IÎ3V za^ıan, gösterilen reaksiyonlardan bir ta
nesini hakb o1 arak bu mevzuda da gösteriniz, 
o z.ı^ıan daha mükemmel anlardım. 

ALİ KARCI (Adana) — Sıra kapaklarına 
vurarak söz istemek İçtüzükte yoktur. 

BAŞKAN — Bütün arkadaşlarımız aynı gö
rüşte ve aynı anlnyışda olsalar Başkanlık Diva
nı olarak çok rahat edeceğimizi tahmin ediyo
rum. 

Geçici madde üzerinde verilmiş bulunan de
rişiklik önergeleri vardır. Onları okutuyorum. 
(«Maddeyi -oyladınız» sesleri.) 

BAŞKAN — Hayır efendim oylamadım. Ge
çici madde üzerinde bulunan, değişiklik öner
gesini okutuyorum'. (Maddeyi oyladığınızı sa
nıyoruz sesleri.) 

Efendim, yeni bir geçici madde va-, arka
daşlar önerge vermişler. 

Mrlet Meclisi Başkanlığına 
440 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre 

iktisadi Devlet Teşekkülleri personeli kâr 
zarar durumu düşünülmeden ikramiyelerini 
alnv.ş'ardır. O tarihten bu yana D. Demiryolları 
personeli bu ikramiyelerden istifade edememiş
lerdir. 

Bu yüzden iktisadi Devlet Teşekkü'leri 
personeli ile D. Demiryolları personeli arasında 
a ç k bir adaletsizlik meydana gelmiştir Bu
nu telâfi etmek hiç şüphe yok ki, Millet Mec
lisinin vazife1 eri cümlesindendir. 

Buna göre T. C. D. D. Memur ve hizmet
liler ine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu madde-
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sine göre ikramiye ödenmesi hakkındaki 
kanun tasarısına aşağıdaki geçici maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Madde : 2 
7244 sayılı Kanun esasları dâhilinde 6186 

sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre T. C. 
D. D. -Yolları memur ve hizmetlilerine, bu ka
nunun esaslarına göre diğer iktisadi Devlet 
Teşekkülleri personeline ödenmiş bulunan 
esaslar üzerinden geçmiş hakları hesaplanarak 
toptan ödenir. 

Kayseri Eskişehir 
Mehmet Yüceler Hayri Başar 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Yüce 
Heyetinizin ve kanuna ilâvesi düşünülen geçici 
yeni maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN <— Tam oylamaya geçtiğimiz sı
rada, buyurunuz efendim. Çok rica ederim 
Sayın Başar, işte ihmal kendinizden tevellü-
dediyor, daha sonra Başkanlığa bu hususu 
irca ediyorsunuz, izah sadedinde çok kısaca, 
içtüzüğün 119 ncu maddesine göre mücme-
len beyan edeceksiniz. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Çok muh
terem arkadaşlarım, hakikaten bu kanun herşey-
den evvel bir adaletsizliği yerine getirecek ve 
bir hakkı gene yerine getirmiş olacaktır. Esa
sen kanunun gelmek esbabı mucibesi de budur 
Demin de kabul buyurulan birinci maddenin 
*verilebilir» maddesini koymakla idare ile esas 
bu işle vazifelendirilmiş tam salahiyetli umum 
müdürlükle, komisyon arasında bir fark tecel
li etti. «Verilebilir» kelimesini biz topyekûn ida
renin verebileceği mânada anlıyoruz. Halbuki 
komisyon bunu muhtelif personelin bir kısmına 
bir mükâfat şoklinde idarenin kâra geçmesinde, 
kâr değil de sadece bir rolü olduğu için, verile
bilir mânasında anlıyoruz. Demin kabul ettiği
miz bu ayrılıkları bertaraf etmek için şimdiye 
kadar geçmiş haklarını da hem haksızlığı ber
taraf etmek, hem bir adaleti hakikaten istiyor
sak, yerine getirmek için şu teklif ettiğimiz ikin
ci maddenin de kabul edilmesine lüzum vardır. 
Esasen bu idare zarar etmiştir, diyemeyiz. Çün
kü, birçok iktisadi Devlet Teşekküllerinde zarar 
etmelerine rağmen bu ikramiye verilmiştir. Bun
ların verilmesi bir zühul eseridir. Binaenaleyh, 

zarar etti diye vermemenin mutlaka bir adaleti 
yerine getirme bakımından bir düşünce olarak, 
bir esbabı mucibe olarak nazarı itibara alınma
ması ve bu geçici ek maddenin ilâvesi lüzumsuz
dur. Adalete ve hakka uygundur kanaatinde
yim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İlâvesi düşünülen geçici mad
deyi Yüce Heyetinizin oylarına sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... İlâvesi düşünülen 
geçici madde kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

M'İlet Mecl'si Başkanlığına 
1963 yılından TCDD personeli diğer me

murlarla hak eşitliği esasından ayrı olarak tek 
maaş ikramiye almış bulunmaktadırlar. Bunun 
bir hata neticesi meydana geldiği gerekçede de 
ifade edilmiştir. 

3 yıllık âd"l olmıyan bu uygulamadan zarar 
görenleri bu durumdan kurtarmak üzere, emsal
leri gibi bütün uygulanışı boyunca 2 maaş ikra
miye almalarını temin maksadiyle birikmiş olan 
ikramiyelerinin ödenmesi için aşağıdaki geçici 
maddeyi arz ve teklif ederiz. 

Adana Tekirdağ 
Ali Karcı Komal Nebioğlu 

Geg'ci Madde 2. — TCDD Yolları memur ve 
hizmetlilerine 1963 yılından itibaren, 7244 sayılı 
Kanun esasları dâhilinde ve 6186 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesine göre 3 yıllık ikramiyenin 
toplamı 1966 yılı içinde ve 3 taksitle ödenir. 

BAŞKAN — önergenizi mücmelen beyan et
mek üzere söz istediniz, buyurun efendim. 

ALI KARCI (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, hukukta bir prensip var
dır, geç kalan adalet adaletsizliktir. Kürsüye çı
kan arkadaşlarımızın hepsi de açık bir adalet
sizlik olduğundan bahsettiler. Hattâ adaletsiz
lik o kadar açık ki, kanunun gerekçesinde de var 
bu. Adalet Partili arkadaşlarım sosyal adaletten 
bahsettiler, fakir halkın oylarını almaktan bah
settiler, fukaranın temsilcisi olduklarından bah
settiler. (A.P. sıralarından gürültüler). Asgari 
geçim indirimini iki yıl ertelerken neden sosyal 
adaletten bahis etmediler, anlayamadım. Sosyal 
adalet, fakir fukaranın sırtından daha fazla ver
gi almak suretiyle Beş Yıllık Plânın finansma-. 

. mm onlara mı yüklemek demektir? 

Sayın arkadaşlarım, işte bu geç kalan ada
letin adaletsizlik olduğunu daha açıkça belirtmek 
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ve sizleri de belirmiş bir madde, belirli bir 
fikir üzerinde toplamak için bir geçici madde 
teklif ettik. (A.P. sıralarından gürültüler). 

Tahmin ederim ki, burada sosyal adalet ede
biyatı yapan arkadaşlar bu hak eşitliği karşısın
da ses çıkartmıyaeaklardır. Çünkü, sosyal ada
letten bahsetmek ayrı şey, sosyal adaleti temin 
ve tesis için bir maddeye el kaldırmak ayrı şey. 
Bakınız .1963 yılından beri başka memurlar iki 
maaş ikramiye aldıkları halde Devlet Demir
yolları memurları bir maaş ikramiye almaktadır-
dırlar. Teklif ettiğimiz geçici madde ile hak eşit
liğini temin amaciyle, bunların da iki maaş ik
ramiye almalarını teklif ettik. Ve yine de tekli
fimizde «bir yıl içinde üç eşit taksitle ödenir» 
dedik. Ben tahmin ediyorum ki; bu Kürsüden 
sosyal adaletten bahseden arkadaşlarım, sosyal 
»adaleti yerine - getirmek için teklif ettiğimiz 
bu geçici maddeye hayır demiyecekler, buna 
inanıyorum. Aksi takdirde sosyal adalet edebiya
tının yapılmış olduğunu tescil etmiş oluj'oruz. 

Saygılarımla, efendim. (T.İP. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — İlâvesi düşünülen izah edilmiş 
geçici madde üzerinde verilmiş bulunan önergeyi 
Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... önerge reddedilmiştir. 
(Gürültüler). Karşılıklı münakaşayı bırakınız. 
Lütfedin, birbirimizi teşhir etmeye ihtiyacımız 
yoktur. Müzakerelere devam ediyoruz. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan ikinci mad
de üzerinde konuşmak istiyen var mı? Yok. Ol
madığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... İkinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu ıMaliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde konuş
mak istiyen var mı? Yok. Olmadığına göre mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Üçüncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde leh ve a leylide söz 
istiyen? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Bakan buyurunuz. Zatıâlinizin söz ta
lebi bu kanunun çıkması hususunda Meclise bir 
teşekkür mahiyetindedir. 

VL AŞTIRMA BAKANI SEYF1 ÜZTÜRK 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Devlet Demiryolları memur ve hizmetlileri
ne ikramiye verilmesini derpiş eden tasarı üze
rinde mütalâa beyan eden arkadaşlarımıza te
şekkür eder, Yüce Meclisin lûtufkâr davranı
şına temsil ettiğim camia adına şükranlarımı su
narım efendim. (A.P. sıralarından alkışlan. 

BAŞKAN — Kanun tasarısı Millet Meclisin
ce kabul edilmiştir. Memleket ve millet yararına 
olsun. 

3. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçiş-
leri, Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 
beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/128) (S. Sayısı :89) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bu
günkü birleşimde kabul edilen şekle göre saat 
21 den itibaren Devlet Demiryolları personeline 
verilecek ikramiye kanununun kabulünden sonra 
Tapulama Kanununun tümü üzerindeki müza
kerelere geçmemiz esas olarak kabul edilmiş bu
lunmakta idi. Şimdi Tapulama Kanununun tü
mü üzerinde müzakereye başlıyacağız. 

Ancak bu kanunun müzakeresine geçmeden 
evvel, Kanunun müzakere usulüne dair veril
miş bulunan bir önerge vardır, müsaade buyu
rursanız önce bu kanunun görüşülme usulünü' 
•düzenliyen bir önergeyi okutacağım. 

•NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum, aleyhinde. 

BAŞKAN — Daha önergeyi okutmadım, 
Sayın Diler. 

Ümerıg'eyi ökuıtuyıorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T.B.M.M. since 17 . 7 . 1964 tarihinde ka

bul edilip 4 . 8 . 1964 tarihinde yayınlanan 509 
ısayılı Tapulama Kaunu, Anayasa Mahkeme
sinin 964/38 esas 965/59 Karar sayıısmı taşı
yan 16 . 11 . 1965 tarihli karariyle, şekil yö
nünden iptal edilmiş, ancak iptal söbebini ih
tiva eden gerekçeli karar 12 Ocak 1966 günlü 
Reslmî Gazetede yayımlanmıştır. 

(1) 89 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Kararın sonuç kısmında; 2 : Nolu bendde 
Anayasanın 152 nci ve 44 sayılı Kanununun 
50 nci maddeleri uyarınca iptal hükmünün 12 
Mayıs 1966 gününde yürürlüğe girmesine ka
rar verildiği ayrıca yazılıdır. 

Bu sebeple, T.B.M.M. si, tümü iptal edilmiş 
bulunan 509 sayılı Tapulama Kanununun yeri
ni dolduracak bir Kanunu 12 . 5 . 1966 tari
hine kadar ısdar etmek görevi ile karşı karşı
yadır. 

(Bu aslî gerekçeye istinaden komisyonumuz
ca Tapulama kanunu tasarısının, öncelik ve 
ivödilikle görüşülmesi uygun mütalâa edilmiş 
ve talep 15 . 3 . 1966 tarihli raporumuzda be
lirtilmiştir. 

Ancak, 15 . 3 . 1966 traihinde M.M. Genel 
Kurulunun tasvibine • sunulan raporumuz, za
bıtlarda tescil edilen davranışlar sebebiyle mü
zakere konusu yapılamamış ve 509 sayılı Tapu
lama Kanununun iptal sebebi ile yürürlükten 
kalkma süresi qdk kıısalmıştır. 

Tapulama kanunu tasarısının 12 . »5 . 1966 
tarihine kadar kanunîaşmaması halinde, bir ta
raftan uygulanacak Kanun bulunmaması, veya 
bu konuda olumsuz yeni bir münakaşa zemini 
açılması, diğer taraftan, 509 sayılı Kanuna bağ
lı Kadro cetvellerinde yazılı yerlerde çalışan 
görevlilerin kadrolarını dahi iptali sebebiyle 
görevlerine devam imkânının kalmaması gibi 
başlıca sebeplerle Türkiye'de Tapulama faali
yetinin duracağı, toprağa ilişkin teşebbüslerin 
ve dolayısiyel yatırımların gerçekletmesin
de Tapu ve Kadastro faaliyetlerinin temel hiz
met oluşu, Kanunun evvelce etraflıca iki defa 
görüşjülmüş olduğu, iptal kararının şekle aido-
luşu ve iptal isteminin belirli maddelere taallûk 
ettiği göz önünde tutularak, İcra İflâs Kanunu 
ve sair kanunlarla, ve bizzat bu kanunun bir 
defa daha görüşülmek üzere Sayın Cumhurbaş
kanı tarafından T.B.M.M. sine iade edilmesin
den sonra yapılan müzakerelerde takibedilen 
usulün uygulanmasını istemek mecburiyeti hâ
sıl olmuştur. 

Bu sebeplerle, kanun tasarısının tümünün 
'müzakeresinde sayın grup sözcüleri ve millet
vekillerinin maddeler hakkında da görüşlerini 
sunmalarını ve maddelerde değişiklik talepleri
nin aleyhinde ve lehinde ikişer arkadaşa söz 
dikmelerini ve maddelere geçilmesine karar ve

rildiği takdirde sadece genel görüşme sırasında 
müzakeresi yapılmış bulunan değişiklik önerge
lerinin oylanmasının yapılması ve sonucu alın
dıktan sonra kanun tasarısının tümünün oya 
sunulmasını saygiyle arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tökinel 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
ge, bir kanun tasarısının görüşme usulünü is
tihdaf eder mahiyettedir. Bu sebeple, önerge
nin aleyhinde ve lehinde ikişer arkadaşa söz 
vereceğim. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben daha 

evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Reşit Ülker'
den sonra zatıâliniz yazılısınız, müsaade buyu
run şu takdiri Riyasete bırakın. Bu daima Ri
yasete itimatsızlık tevlidediyor. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Riyasete iti
madımız var, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker çok evvel 
yaziıyle müracaat etmiş, burada ismi mahfuz. 
Onu daha evvel takdim ettirmekle Riyasetin 
bir kazancı yoktur ki. 

Sayın Ülker buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlarını, Tapulama Kannntınnn önemi 
aşikârdır. Yalnız getirilen usul, konuşma usulü 
bu talihsiz kanunun başına yeniden felâketler 
getirebilir. Çünkü bu kamınım şimdi bizim önü
müze gelmesinin sebebi, İçtüzük hülaimlerihe 
Senatoda riayet edilmediğinden dolayı Anayasa 
Mahkemesinin bu kanunu iptal etmesinden doğ
muştur. Bu kadar açık bir hâdise önümüzde 
dururken, şimdi biz İçtüzük hükümlerini daha 
açık, oradakinden daha açık, yani, Senatodaki 
cereyan ettiğinden daha açık bir şekilde ihlâli
ne teşebbüs ediyoruz. Ne yapacağız? İçtüzükte 
gösterilmiştir, tümünün müzakeresi, tümünden 
sonra madeierinin müzakeresi.. Bu usulünü terk 
edeceğiz. Tümü konuşulurken, mecburen hangi 
madde üzerinde konuşacaksak onu söyliyeceğiz. 
Tabiî grup sözcüleri' konuşurlarsa, milletve
killeri söz alma imkânı bulamıyacak, söz sırası 
gelmiyeeek, ondan sonra eğer önerge de vermiş
sek, tekrar bu önergeler üzerinde müzakere edil-
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meksizin bu iş bitirilecek. Yani müzakerede tü
mü üzerinde konuşmuş olacağız. Bu şimdiye ka
dar yapılmış olanlara da aykırıdır. Yani, şimdi
ye kadar yapılmış olan bâzı kanunlar vardır ki, 
bunların bir kısmı sistematik kanunlardır, bir 
kısmı da sistematik olmıyan kanunlardır. Ben
deniz, şahsan bu kanım görüşülürken hepsinde, 
Mecliste hazır buhınmuşsam itiraz etmiş bir ar
kadaşınızım, itiraz etmişimdir. Bugün, o usul
den de daha ileriye giden bir usul tatbik edile
cektir. Şimdi umumi hattı bu. Tatbikata golince 
İçtüzüğün 105 nci maddesi sarihtir. «Heyeti 
Umumiyede müzakeresi bittikten sonra madde
lere geçilmesi reye konur.» Ne olacak bu hü
küm? Rafa konacak. «R^ve iktiran etmezse lâ
yiha veya teklifin reddedilmiş olduğunu Reis 
tebliğ eder.» Yani ondan sonra da maddelere 
geçilir, ya reddedilir, ya maddelere geçilir. 

Şimdi öte yandan, Anayasamızın 150 nci 
maddesi sarih olarak şu hükmü taşımaktadır. 
Anayasa Mahkemesi kanunların ve T. B. M. M. 
içtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denet
ler. O zaman da yazmışım. Buraya not koymu
şum. îcra - iflâs Kanununun görüşülürken ifade 
etmişiz, ilim adamları müttefiktirler ki. bir ka
nun İçtüzüğe aykırı olarak çıkarılırsa, şekil ba
kımından Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilir. Bendeniz sözlerimi bu kürsüden söyler
ken, o zaman, aşağıdan bâzı arkadaşlar alay 
ediyorlardı, öyle şey olur mu diye. İşte o alay 
ettikleri hâdise bugün Tapulama Kanununun 
başına gelmiştir. Oylama, usul, ne kadar mesele 
varsa hepsi neticeye müessirdir. İçtüzüğe ait 
hükümlerin hepsi bozma sebebidir. İlim adam
ları bunda ittifak etmektedirler. Bugüne kadar 
Anayasa Mahkemesinin bir kararı yoktu. Bu
gün emsal kararı da vardır. Neticeye müessir 
değildir, şudur, budur, ama İçtüzük hükümleri 
ihlâl edildiği zaman çıkardığımız kanun Ana
yasaya aykırı olur. Ve millet iradesini tecelli 
ettirecek İçtüzükle milletin iradesi tecelli etmir 
sayılamaz. 

Binaenaleyh biz burada çabuk yapacağız 
diye bir kere daha bu kanunu kötü duruma sok 
mıyalrm, normal müzakeresini yapalım. Zater 
her maddesi üzerinde arkadaşlarımızın konuşa 
cağı kanaatinde değilim. Hakları vardır, fakaJ 

konuşacakları kanaatinde değilim. Birçok mad 
deleri üzerinde münakaşa yoktur. Münakaşa ola- | 

cak maddeleri bellidir. Kaldı ki, komisyon bir
takım maddelerde de değişiklik yapmıştır. Ya
ni hiçbir değişiklik yapılmamıştır, deniyor. Ge
rekçede ileri sürülen bir noktaya da katılmaya 
imkân yoktur. «Anayasa Mahkemesi usulden 
bozmuştur.» Anayasa Mahkemesi kararında 
usulden bozulduğu söyleniyor ama, dâva da esas
tan ve usulden açılmış. Evvelâ usul meselesini 
Anayasa Mahkemesi tetkik etmiştir, esas mesele
sini tetkik etmemiştir. Yani, biz şimdiden Ana
yasa Mahkemesine esastan yapılan müracaatın 
haklı olup olmadığını kestiremeyiz. Yani, usul 
bakımından değildir, Anayasa Mahkemesine mü
racaat. Hem esas bakımından, hem usul bakımın
dandır. Bu sebeple İçtüzüğe aykırı olarak, Ana
yasaya aykırı olarak yapılan bu kanun sakat ola
rak çıkarılmış bir kanun olur. Buna imkân ver-
miyelim. Vatandaşı, o vatandaşları bir defa daha 
mutazarrır etmiş oluruz ve mutazarrır olanların 
da başında da bu takriri vermiş olanlar gelir. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. Verilmiş bulu
nan önergenin lehinde, buyurunuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Bf*-
kan, Sayın arkadaşlarım; huzurunuza getirilmiş 
bulunan kanun teklifi bugün için fevkalâde 
ehemmiyeti haiz ve geciktirilmesi ânında bütün 
milletçe büyük mahzurlarla karşılaşabileceği
miz bir kanun teklifidir. Bir kere, Büyük Mec
lis bu konuya âşinâdır. Esasen Meclisten geç
miş, Anayasa Mahkemesinin bozma kararı üze
rine bâzı tâdil maddeleri ile yeniden huzurunu
za getirilmiş bulunmaktadır. 

Eğer, bu kanunu belli edilen muayyen bir 
müddet içinde çıkaramazsak yine bu Meclisin, 
doğacak mahzurlara deva aramak mecıburiye-
linde kalacağını şimdiden hatırlamak isteriz. 
Bir kere bütün tapulama faaliyetleri duracrİt
tir; tapulama faaliyetlerinin durdurulması ge
niş çapta, memleket ölçüsünde bâzı hâdiselerin 
dahi doğmasına sebebolaıbilecektir. Diğer taraf
tan istihdam edilmekte olan bir kısım memur 
arkadaşlarımız bu kanunun getirmiş olduğu 
kadrosuzluk yüzünden çalıştırılamaz duruma 
geleceklerdir, maaş alamaz duruma gelecek
lerdir. Bu bakımdan, -bu kanunun, öner
gede teklif edildiği veçhile konuşulup biran ev
vel kanunlaştırılmasını zaruri bulmaktayız. Bu
raya gelen arkadaşımız Meclis İçtüzüğü bakı-
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mmdan bâzı mahzurlar mütalâa ettiklerini ile
ri sürdüler. Bu önergede evvelâ kanunun tümü 
üzerinde konuşulması ve arkasından bu kanu
nun deş t i r i le rek , huzurunuza getirilmiş bulu
nan maddeleri üzerinde de eğer bir değişiklik 
arzu eden arkadaşımız varsa, onların üzerinde 
münakaşanın cereyan etmesi, kanunun biran 
evvel Meclisten çıkmasını sağlıyacak, bize sü
rat kazandırmış olacaktır. 

Sözlerimin başında da arz etilim gibi, zaten 
Mecl:s buna muttalidir. Değişiklikle arz edilen 
maddeler azdır. 

Geç çıkarılmasının veya vaktinde çıkarıl-
mama-ırım mahzurları nazarı itibara alınarak 
önergede teklif edilen usulü müzkerenin Yüce 
Heyetinizce kabulünü rica ederim. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Nihat Diler'in, 
ancak bu önergenin aleyhinde C. II. P. Orupu 
a d n a Savın Coşkun Kırca söz istemiştir. 

NİHAT DlLER (Erzurum) — Ben de grup 
adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Grup adına söz istediğinize 
mübeyvin bir vesikanız var mı? 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Olmaz. Saym Kırca Zatıâlini-
zin grup adına konuşma yetkiniz var. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Efendim, Coşkun 
Bey Grup îdare Ileyetindedir. 

BAŞKAN — Sayın Soyer yardıma ihtiyacı
mız yok efendim. Buyurun Sayın Kırca. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Çok muhterem arkadaşlarım, İç
tüzüğümüzün vaz'ettiği temel esas, kanunların 
evvelâ tümü üzerinde bir müzakere yapılması, 
sonra bunların madde madde görüşülmesi ve 
ondan sonra tüm üzerinde kısa rey izharların
dan sonra da tümünün oylanması şeklindedir, 
eğer kanun ivedilikle görüşülccekse - ki, bu ka
nun da elbetteki ivedilikle görüşülmesi gereken 
bir kanundur - öteden beri Türk Parlâmento
sunda bu temel esastan bâzı zaruretlerle ayrıl
malar olmamış değildir. Yalnız bu zaruretler 
biraz sonra izah edeceğim veçhile bu kanun için 
mevcut değildir. Bir kanun ilmen sistematik 
bir bütün teşkil ediyorsa ve bu bütünlük vas
fını muhafaza etmek gerekiyorsa, bu gibi ka

nunlar için şimdi Geçici Komisyon Başkanının 
teklif ettiği usule, yerinde olarak, başvurul
muştur. Geçen dönemde de bunun bir misali 
vardır. İcra İflâs kanunu tasarısı böyle görü
şülmüştür. Ancak hatırlanacaktır ki, İcra İflâs 
Kanununun hükümleri ilmî ve sistematik bir 
bütün içinde birbirleriyle alâkası olan ve bu 
alâkaların bu ilmî bütünlük dairesinde muha
faza edilmesi zaruri olan bir kanun tasarısı idi. 
Bazan kanun tasarılarında bu bütünlüğün il
men muhafaza zarureti tasarının tümü bakı
mından mevcudolmaz da tasarının bölümleri ba
kımından bu zaruret olabilir. Nitekim bütün 
grup temsilcilerinin iştiraki ile verilmiş bir tak
ririn geçen dönemde kabul edilmesi neticesin
de Siyasi Partiler kanun tasarısı da buna istina
den bölüm bölüm görüşülmüştür. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sayın Geçici 
Komisyon Başkanının verdiği önergeye göre bu 
kanunu tüm olarak müzakere edeceğiz. Madde 
madde ayrıca müzakere etmiyeceğiz. Maddeler 
hakkında teklifleri olanlar tekliflerini ve mülâ
hazalarını tümü üzerindeki müzakere sırasında 
Yüksek Huzurlarınıza arz edileceklerdir. An
cak bu kanun hükümlerinin, sadece bölümleri 
tetkik edildiği zaman dahi, bunların beheme
hal bir tutarlılık içinde vaz'edilmesi, tedvin 
edilmesi gereken hükümler olmadığı anlaşılır. 
Bilfarz tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 
konusuyla kanunun tek iyi bilinen 32 veya 33 
ncü maddesi arasında nasıl bir ilgi olduğunu 
bendeniz naçizane anlıyamıyorum. İdari memur
ların tâyini hakkındaki 7 nci madde ile yine bu 
32 ve 33 ncü maddeler arasında nasıl bir ilmî 
ve sistematik bir ilişki vardır ve bu ilişkinin 
behemehal muhafazası gerekir, bunu da anla
maya imkân yoktur. Tesbiti yapılacak mevkiin 
ilânına mütaallik- 20 nci madde bakımından da 
30 ve 32 nei maddelerle bunun böyle ilmî, zaru
ri behemahal muhafazası gereken, ahenkleşti
rilmesi zaruri bir tarafı olduğunu söylemeye im
kân yoktur. Bu sebeplerden dolayı, öyle sanı
yorum ki, vaktiyle bâzı kanunlar için yerinde 
bir zaruretin icabı olarak tatbik edilmiş olan 
teamüli usulü bu kanun bakımından tatbik et
memize imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu usul, yani Sa
ym Geçici Komisyon Başkanının şimdi teklif 
ettiği usul, geçen dönemde Cumhurbaşkanlığın
ca bu kanunun ikinci defa müzakeresi için 
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Meclisimize geri gönderildiği zaman uygulan
mış, kendileri şahsan hatırlarlar mı biliniyo
rum .0 zaman da bunun doğru olmadığını ken
disine şahsan arz etmiştim. Hakikaten doğru 
değildir. Kanun ikinci defa müzakere edilecek
se, daha evvel mebuslar bunu biliyorlardı, ka
naati ile harekt edilerek Cumhurbaşkanına ta
nınmış olan ikinci defa müzakereyi tahrik et
menin icaplarını kendi kararımızla kısmaya 
hakkımız yoktur. Cumhurbaşkanı ikinci defa 
müzakeresini istemişse, usulüne göre o kanun 
nasıl müzakere ediliyorsa, onun öylesine yapıl
masını istemiştir. Ve bunu istemek onun hakkı 
ve yasama Meclislerinin de bu isteğe uymak 
vazifesi idi. Binaenaleyh, daha önce bu usulün 
kullanılmış olması, bâtıl hiçbir zaman emsal teş
kil etmiyeceği cihetle, şimdi de muteber bir em
sal diye ileri sürülemese gerektir. Meclisin 
buna muttali olduğu yolundaki fikirlere de hu
kukî bir değer atfetmeye imkân yoktur. Bunu 
ftynı dönem içinde dahi böyle bir hukukî değer 
bu gibi mütalâaya atfedilemez. Evleviyetle 
Meclisimizin 1/3 ü yeni seçimler sonucunda de
ğiştiği, yeni bir heyet mevzuubahsolduğuna gö
re, bu heyette herkesin bu kanunun bütün te
ferruatına muttali olduğunu ileri sürmek pek 
mümkün olmasa gerektir. Bu durumda muh
terem arkadaşlarım, ne istiyoruz? Hepimiz bu 
kanun çıksın istiyoruz, bizim grup olarak, bu 
kanunun malûm bâzı münakaşalı maddeleri 
üzerinde ihtirazi mütalâalarımız olacaktır. Bu
nun dışında, kanunun pek faydalı hükümler 
ihtiva ettiğini hepimiz biliyoruz. 32, 33, 97 ve 3 
ncü geçici maddeler dışında kalan maddeler 
üzerinde her hangi bir arkadaşımın ciddî iti
razlar, uzun münakaşalara yol açacak itirazlar 
serd edeceğini tahmin etmiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Devlet 
Bakanı Refet Sezgin bundan önceki oturumda 
bendenize cevap verirken, Sayın Bakanlar Ku
rulunun 16 Kasım 1965 günü Anayasa Mahke
mesince iptal edilmiş olan bu kanunun ancak 
26 Ocak 1.966 günü Meclise yeniden sevk etmeyi 
ve 5 Şubat 1966 günü de bilfiil sevk etmiş olu
şunun teşkil ettiği gecikmeyi, «Anayasa Mah
kemesi kararının Resmî Gazetede intişarını bek
ledik. Çünkü ancak gerekçeyi oradan alacak ve 
kanunu da ona göre düzeltecektik, «buyurarak 
izah etmişlerdi. Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının iptal kararından hemen iki gün sonra 

18 Kasım 1965 günü Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlıkları ve Başbakanlığa 
yazmış olduğu bir yazıda, bu kanunun esastan 
değil, fakat aynen okuyorum; «Anayasanın 85 
ve 86 ncı maddelerine aykırı bulunması dolayı-
siyle iptal edildiği» bildiriliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 85 
nci maddesi Meclislerin üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanacağını, başkaca hüküm 
yoksa hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile 
karar vereceğini söyler. 

86 ncı maddesi de Meclislerin çalışmalarının 
kendi yapacakları içtüzüklerin hükümlerine uy
gun olarak cereyan etmesini emreder. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, usulle ilgili lüt
fen. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — İşte görülüyor ki, Anayasa Mah
kemesi bu kahunu tamamiyle şeklî noksanlıklar 
dolayısiyle iptal etmiştir. Bu şeklî noksanlık
lardan dolayı iptal edildiği daha o zaman bu
nun gerekçesi neşredilmeden bildiri halinde 
gönderilen bu yazıdan dahi kolaylıkla Hükü
metçe anlaşılabilirdi. Bu dahi Hükümet için bir 
misal olmalıdır. Çünkü şu anda aynı şekilde, İç
tüzüğün şekle, merasime mütaallik hükümleri 
açıkça ihlâl edilmiş olacaktır. Muhterem Hükü
meti ve muhterem Geçici Komisyona grupum 
adına ikaz etmek isterim. Maddeleri itibariyle 
ilmî bir tutarlılık zaruretine dayanmaksızın bu 
kanunun maddeleri müzakere edilmez ve sadece 
tümü müzakere edilirse, yarın bu kanunun tek
rar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edil
mesi mesuliyeti gene maalesef Hükümete ve 
Geçici Komisyona aidolacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, eğer bu kanun Ge
çici Komisyon tarafından kararlaştırılıp tevdi 
edildiğinden yani 21 Mart tarihinden bugüne 
kadar Sayın Devlet Bakanının diğer bütün ko
nulardan Önce görüşülmesini istediği bir kanun 
olsaydı... 

BAŞKAN — Sayın Kırca bu hususun usulle 
ilgisi yoktur. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Usul dâhilinde konuşuyorum, 
efendim. 

BAŞKAN —- Vâki önerge münhasıran bu 
usulü öngörmektedir. Onun üzerinde görüşe
ceksiniz. 



M. Meclisi B : 87 28 . 4 . 1966 O : 2 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Böyle bir önerge ile gelinmiş ol
saydı bugün Yüce Meclis Sayın Geçici Komis
yon Başkanının yaptığı ve İçtüzüğe aykırı böy
le bir teklifte ve bu teklifin kabulünün getire
ceği Anayasa Mahkemesinin yeniden bu kanunu 
iptal etmesi tehlikesi ile karşılaşmıyacaktır. 
Vaktimiz vardır, muhterem arkadaşlarım, Cum
huriyet Senatosuna da gidebilir. Riyaset Divanı 
icabında toplanabilir. C. H. P. nin Anaya
sanın 89 ncu maddesi konusundaki kaydı ihti
razları yine de baki kalacaktır. Ancak bu 
Meclisi normal olarak çalıştırmanın yolları ve 
bu arada Tapulama Kanununun 12 Mayısa ka
dar Cumhuriyet Senatosundan da çıkarılıp ka
nunlaştırmanın yolları bu Meclisin İçtüzük ve 
gündem tatbikatını bir ucubeye çevirmiş olan 
yollardan, tatbikattan ve heveslerden vazgeç
mektir. Bundan vazgeçildiği takdirde, o zaman 
bu kanun madde madde ve usulüne uygun 
olarak müzakere edilebilecek ve yeniden mera
sim noksanlığı dolayısiyle Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptali mesuliyeti Hükümetin omuzla
rına raci olmıyacaktır. Bu itibarla muhterem ar
kadaşlarım, hep birlikte bütün gruplar, memle
ketin gerçek dertlerine eğildiğini C. H. P. Grupu 
olarak inandığımız, muhalif olduğumuz husus
lara rağmen, Tapulama Kanununu yeniden Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararma mevzu teşkil 
etmek riskinden kurtaracak şekilde bu Mec
lisi normal çalışmasına sevk edici, uzlaştırıcı 
yolları hep birlikte bulalım ve İçtüzüğü zorla
yıcı yollara lütfen tevessül etmiyeiim efendim. 

Bu itibarla C. H. P. bu önergenin aleyhinde 
oyunu kullanacaktır ve tekrar bu kanunun Ana
yasa Mahkemesince iptalini önlemek için gerek
li tedbirleri almak kararındadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKtNEL (İstanbul) — Takrir sahibi 
olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Ancak önergenin lehinde söz 
verebilirim. Buyurun... Geçici Komisyon Baş
kanı vermiş olduğu önergenin lehinde söz is
tiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bugün 28 Nisan 1966 günüdür. 
Şimdi 12 Mayıs 1966 gününe kadar Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesinin 509 
sayılı Tapulama Kanununu iptali sebebiyle, 

onun yerini alacak bir kanunu ısdar etmek gö
reviyle karşı karşıyadır. Biz, şahsan ve bu Ge
çici Komisyonun Başkanı sıfatiyle normal ola
rak kanunların, değil bu şekilde konuşulması
nı, zaman ve imkân bulunduğu takdirde önce
lik ve ivedilik müessesesine dahi iltifat edilme
den İçtüzüğün gösterdiği prosedür dâhilinde 
müzakeresine taraftar olan kimseleriz. Yalnız 
hâdiseler bizi sıkıştırmıştır. Bizi sıkıştırmıştır 
derken, şahsan Komisyonun durumundan bah
setmek istemiyorum, içinde bulunduğumuz Mec
lisi sıkıştırmıştır. Gayet sarih olarak vakıaları 
dile getirdik ve bu hizmetin görülmesi için İçtü
züğe uygun olarak teklifimizi sunduk. 

Şimdi Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız di
yor ki, Hükümet geç kalmıştır. Muhalefettir, 
tenkidlerini yaparlar, haklıdırlar veya haksız
dırlar. Bunu da Büyük Meclis takdir eder. 
Yalnız biz Komisyon olarak Büyük Meclise ni-
yabeten vazife gören kimseleriz. Durum sabah
ki izah edilen tarihler dışında gerçek veçhesi 
ile izah etmek bu bakımdan bizim için bir mec
buriyet haline gelmiştir. 

Şimdi arkadaşlar durum şu : Anayasa Mah
kemesi 509 sayılı Tapulama Kanununun 964/38 
Esas 965/59 Karar sayısı tahtında 16 . 11 . 1965 
tarihinde iptal etmiş ve gerçekten Sayın Coşkun 
Kırca'nm ifade ettiği gibi, bu iptal kararının ne-
ticei hüküm kısmı bu Mecliste okunmuştur. An
cak şunu idrak etmek mecburiyetindeyizş ki, 
Anayasaya Mahkemesi yeni bir müessesedir ve 
yumuşak tefriki kuvva esasına müstenit Ana
yasamızın dışında bildiğimiz mahkemelerin du
rumunda olan bir müessese de değildir. Ve bu 
müesseseyi yeni işletiyoruz 44 sayılı bir ek Ka
nun yaptık. Bunun görevlerinin nelerden iba
ret olduğunu filhakika Anayasamız yazmakta
dır. İşleyiş tarzına ait hükümler de bu 44 sayılı 
Kanunla, arkadaşlarım gayet iyi hatırlayacak
lar, çok kısa zamanda, zannediyorum ki, zabıt
lar da beni tevsik edecektir, bize, Komisyonu
muza o tarihte, Şubat aynım başlangıcında gel
mişti. Ve 29 Şubat gibi bir zaman içinde 
veya Nisan içinde çıkması gibi çok kısa bir de
virde intikal etmişti. Biz alelacele bu kanunları 
çıkarıp süratle Meclise getirdik ve bu müessese 
işlemeye başladı. Şimdi üzerinde durulan me
sele şu; karar filhakika 16 . 11 . 1965 tarihin
de verilmiştir. Ancak kararın gerekçesini Ana-
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yasa Mahkemesi 1 ay 26 gün geçtikten sonra 
12 . 1 . 1963 tarihli Resmî Gazetede tebliğ etmiş 
vo umumi efkâra duyurmuştur. Bundan mak
sut olan şudur : Sayın Coşkun Kırca ve diğer 
arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi bu kanun hak
kında C. Senatosundaki bâzı arkadaşlarımız ka
nunun kendilerine vermiş olduğu yetkiye isti
naden iki bakımdan dâva açmışlardır. Birisi 
usule taallûk ediyordu. Usule taallûk eden 
nokta C. Senatosunda oylama sırasında Anaya
sanın 86 ncı maddesindeki usule riayet edil
mediği.. yani daha açık bir ifade ile, lüzumlu ek
seriyet olmadan, bu kanun müzakere edilirken 
varmış gibi gösterildiği ifade edilmiştir. 

Diğer kısım esasa taallûk ediyordu. Şimdi 
Anayasa Mahkemesi filhakika neticci hüküm 
kısmında bunu belirtmiş idi. Yalnız yeni işle
yen bir müessese karşısında biz de Komisyon 
olarak bunu çok düşündük. Bir muamele ne
rede sakat görülmüştür? Millet Melisinin yap
mış olduğu işlemler mi? Hayır, böyle bir iddia 
zaten orta yerde yok. Burada usule Uygun 
olarak kanun geçmiştir. Cumhuriyet Senato
sunda bir muamele yapılmıştır. Şayet Cumhu
riyet Senatosunda usule uygun olarak hare
ket edilmiş olsaydı, bu red veya kabul şeklinde 
çıkacaktı. Kabul şeklinde ifade edilen tarzda 
çıktığı halde bu kanunlaşır, ama, Cumhuriyet 
Senatosu bu kanunu kabul etmez, tümünü red-
derer veya bâzı maddelerde değişiklik yaparsa 
bugün bunun, Anayasamızın 92 ve mütaakıp 
maddelerinde takibedilecek prosedürü belli idi. 
Biz netice itibariyle bağlı idik. Orada bize 
iade edilen maddeler üzerinde yine belli bir 
prosedür üzerinde konuşmak mecburiyetinde
yiz. Yeni bir tatbikatta Parlâmentoda yanlış 
bir teamüle esas teşkil etmemesini temin etmek 
elbetteki Kurucu Meclis gibi geçen devre vazi
fe görmüş olan bu Parlâmentonun eski ve yeni 
üyelerinin vazifesidir. Bu itibarla 1 ay 26 gün 
gibi bir zamanda, verilen altı aylık müddetten 
tenzil etmek lâzımgelir. Biz Büyük Meclise 
niyabeten vazife gören Komisyon olduğumuza 
göre kendi hesabımızı huzurunuza getirmek zo
rundayız, hesap vereceğiz. Tetkik ettim, 
26 . 1 . 1966 tarihinde yani bu gerekçeli kara
rın çıkışından sonra Bakanlar Kurulu bu ta
sarının Büyük Meclise sevk edilmesine karar 
vermiş, ondan sonra geliş tarihi hakkında no

tum yok elimde, tetkik edemedim, bizi entere-
se de etmiyor. Geçici Komisyon kurulmasına 
9 . 2 . 1966 tarihinde 43 ncü Birleşiminde karar 
verilmiştir. 

Kanun gerçekten, bu memleket için üzerinde 
durulması lâzımgelen çok mühim bir kanundur. 
Çünkü ağırlık noktası fazladır. Bir taraftan bir 
devrin Adalet Bakanı bir tarafa çeker, bir ta
raftan bir devrin Yargıtay Başkanı ve bugün 
Anayasa Mahkemesi üyesi olan şahsın sürükle
diği ve gerçekten! ilgi çekici beyanlar karşısın
da, size niyabeten vazife gören Geçici Komis
yon bu konuya eskiden olduğu gibi, gerçek mâ-
nasiyle tetkik etmek mecburiyetinde idi. Biz, 
kuruluşumuz yapıldıktan, vazife taksimi temin 
edildikten sonra hiçbir gecikmeye meydan ver
meksizin yapmış olduğumuz oturumlar sonun
da 15 . 3 . 1966 tarihinde raporumuzu yazarak 
Büyük Meclise takdim ettik. 15 . 3 . 1966 tari
hinde yazdığımız rapor, 21 . 3 . 1966 tarihin
de tabedilerek tevzi edilmiştir. Komisyon ola
rak daima bu kararın çıkması lüzumu üzerinde 
duruyoruz. Gerçekten bu kanun Hükümetten 
ziyade, bu getiriliş tarzı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisini alâkadar etmektedir. Bu idrakin 
içerisinde alâkalılara gücümüzün yettiği kadar 
meseleyi duyurduk, zorladık. Ve benim tefer-
ruatııi'a girmek istemediğim Meclisin iç çalışma
larında hâsıl olan huzursuzluklar sebebiyle bu
güne gelmiş bulunmaktayız. Sayın Coşkun Kır
ca, müsaade ederse, bu tarihleri veya vakıayı 
bu şekilde kabul etmek zorundadır. 

Şimdi işin, verdiğimiz takririn usule uygun 
olup olmadığı keyfiyetine geliyorum. Arkadaşı
mız dedi ki bizi teyideden, bundan evvel Bü
yük Meclislerde sistematik kanunların tümünün 
münakaşa ve müzakeresi yapılmış ve kanunlaş
ması temin edilmiştir. Gerçekten bu doğrudur. 
Ben takdim ettiğim takririmde, Büyük Meclis
çe bilindiği için, bunların tamamına temas et
mek istememiştim. Sadece emsal olarak îcra 
iflâs Kanununu vermiştim, ki Sayın Coşkun 
Kırca gayet iyi bilirler ki, îcra îflâs Kanununun 

hazırlanmış olduğu devrede Adalet Partisi muhale
fetteydi ve îcra iflâs Kanunu yine Adalet Ko
misyonunun Başkam sıfatiyle Mecliste konuşul
masını temin için Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetinin güven oyuna mazhar olmadığı devre 
zarfında yeni hükümetin kuruluşu için hazır* 

— 150 — 



tf. Medlisi B : 87 28 . 4 . 1963 O : 2 

lıkların cereyan ettiği ve eski hükümet üyele
rinin yeni hükümet kuruluncaya kadar vazife
lerine devam etmekle mükellef olduğu bi'r dev
rede, hiçbir art niyet gütmeksizin, Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin iktidarda olduğu 
bir devrede, memlekete hizmet olsun diye yine 
getirmiş okluğum bir teklif ile icra iflâs Kanu
nunun C. H. P. devrinde gerçekleşmesini temin 
etmiş idik. Muhalefetin vazifesi bu idi. Diğer 
kanunları da bu şekilde arkadaşlarımızla bir
likte çalışarak geçirdik. Şimdi arkadaşım diyor 
ki, icra - iflâs Kamımı istisnai bir durum arz 
eder, Personel Kanunu istisnai bir durum arz 
e"der. Onlarda bölümler vardır, bu bölümleri1 

ayrı ayrı mütalâa etmek isabeder. 
Arkadaşlarım, bu kanunun sistematik bir ka

nun olduğunu söylemek,kendi kendini ilıkâr et
mek olur. Aslında Türkiye Cumhuriyeti mev
zuatına girmiş olan kanunlar arasında, benim 
tetkikime göre, bunun kadar üzerinde tetkikat 
yapılmış, bunun kadar meseleleri üzerine eğil
miş bir kanun yoktur. Şayet Sayın C. H. P. 
Sözcüsü arkadaşım Coşkun Kırca, 13 . 2 . 1964 
tarihinde zamanın Reisicumhuru tarafından 
Anayasanın 93 ncu maddesi gereğince bu ka
nunu bir defa daha görüşülmek üzere Meclise 
iade ettikten sonra yine Meclisçe seçilen o Ge
çici Komisyonun Başkanı ve üyelerinin sarf 
etmiş olduğu gayreti ve yine o tarihte ha
zırlamış bulunduğumuz müstenidatı, istişari 
30 . 4 . 1964 tarihli raporumuzu tetkik etmiş 
olsaydı bu kanuna sistematik bir kanun değil
dir şeklinde bir hakikate aykırı atıfta bulun
mazdı. Bu kanun memleketin içinde bulunduğu 
ihtiyaçlarm meydana getirmiş olduğu gerçek 
reaksiyonun eseridir. Ve o raporumuzda biz bu 
kamımı meydana getiren sebepleri, 9 .3 .1954 
tarihinden bu yana bu meclislerde geçirmiş ol
duğu safahati göz önünde tutmak suretiyle ifa
de etmiş ve delilleriyle getirmişizdir. Bunun 
hakkında memleket hukuk otoritelerinin söyle
diği sözleri yazmışızdır. Bu Kurucu Meclis ta
rafından da benimsenen bir kanundur. Adalet 
Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti ta
rafından da benimsenen bir kanundur, geçen 
devre birlikte müdafaa etmiştik. Buna uygun 
sistemlerle kanunları geçirdik. Şimdi her ne
dense çok sıkışık bir devrede olmamıza rağmen, 
vakıaları da samimî olarak izah etmemize rağ
men niçin tümünü oturup konuşalım derler? 

Aslında tümünün oturulup konuşulmasında umu
miyetle bir fayda yoktur. 

Çünkü kanun iki senelik tatbikatı zarfında 
rakamlara ve delillere istinaden bu memlekete 
müspet faydalar sağlamıştır. Kaldı ki, bir dâ
vanın mahkemelerdeki görülüş şekli, ister Ana
yasa Mahkemesi olsun, ister Anayasaya ve 44 
sayılı Kanuna göre, ister diğer hususlarda ol
sun, mahkemeler neticeyi talep ile bağlıdır. Hiç
bir şekilde bu Meclisten geçirilen şekli ile, Ana
yasa Mahkemesine yapılan müracaatla, iddiada 
bulunulmamıştır, iddia belli belirsiz, Anayasa
ya aykırılık iddiasından ziyade Medeni Kanu
na aykırılık iddiası ileri sürülmek suretiyle 
meydana getirilmiştir ve bunlar belirli mad
delerdir. Şu halde evvelce Meclislerce ariz ve 
amik tetkik edilmiş, çeşitli fikir sahiplerinin 
birlikte tertipledikleri seminerlerde münakaşası 
yapılmış, bu Meclislerde münakaşası yapılmış 
ve üzerinde ittifak edilmiş maddeler hakkında 
konuşmak bu Meclisin hakikaten çok kıymetli 
zamanını almaktan başka bir şey ifade etmez. 
Kaldı ki; getirdiğim takrirde ne istiyorum? 
Eğer arkadaşlarımız hakikaten getirdiğimiz 
usule göre bu kanunun birinci maddesinden ge
çici maddelerine kadar görüşülmesini istiyor
larsa, bu konuyu buraya getirmek hakkına sa
hiptirler. Hiç kimsenin konuşma hakkını elin
den alacak bir mahiyet taşımayan bir takrir
dir. Evvelki kanunlarda tatbik edilen bir usul
dür. O zaman böyle bir iddia ileri sürülmemiş
ti. Çünkü iddia ileri sürülse de usule aykırılık 
meselesi bahis konusu değildir. 

Şimdi benim istirhamım şu ve beni bu istir
hama sevk eden mecburiyet de şu; aslında ariz 
ve amik görüşülmesini ben de çok arzu ederim. 
Yalnız arkadaşlar ifade ettim, bugün ayın 28 
idir. 12 Mayısa kadar bu kanunun çıkmak mec
buriyeti vardır. 12 Mayısa kadar bu kanun çık
mazsa ne olur? Bunun tehlikelerine işaret ede
yim, takdir sizindir. Şimdi sistematik olan bu 
kanunun geçici maddelerinden bir tanesini oku
yorum; «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Tapulama Mahkemesine intikal etmiş olup da 
5602 sayılı Kanuna tevfikan duruşmaları açıl
mamış...» şeklinde başlıyan bu madde ve diğer 
maddelerle sonuç olarak bu kanunun meriyetin
den evvel mevcudolan ve bu konuda kabili ih
timal bulunan 5602 sayılı Tapulama Kanunu 
bu kanunla iptal edilmiştir. 
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ıŞimdi 12 Mayıs 1966 tarihine kadar iptal 
edilen, bu kanunla iptal edilen 5602 sayılı Ka
nun yerine ve bu kanunun yerine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bir kanun getirmezse durum 
ne olur? Arkadaşlar, bu kanun mülkiyet hak
ikinin esaslarını tesbit eden ve ona taallûk eden 
•hususları ihtiva ediyor. Orta yerde şiddetle sa
vunduğumuz bir Medeni Kanun ve onun mey
dana getirtmiş olduğu bir tapu sicil sistemi var 
ve bu tapu sicil sisteminin tutulmasında Dev
letin yegân yegân mesuliyetleri var. Şimdi or
ta yerde bugün hepimizin üzerinde titrediği
miz toprak reformu meseleleri geldiği zaman 
tekrar tekrar ittifak ettiğimiz bir konuda tat
bik edilecek mevzuatın mevcudolmadığı aşikâr
dır. Denilebilir ki ; madem bu kanun iptal edil
miş, eski kanun olduğu gibi otofmatikman meri
yete girer. Arkadaşlara bunu söylemek kolay
dır. Yalnız hak tesis edici ve Devle'tin mesuli
yetini icabettirecek tapu sicil sistemlerinin tu
tulması, aynî haklar ve mükellefiyet hakları sil
silesine dâhil hükümler göz önünde tutulursa 
bunları lalettayin bir Devlet dairesindeki mu
hasebe gibi elden ele dolaşan ve bu mesuliyeti 
terettübettirmiyen evrak mahiyetinde telâkki 
etmeye imkân yoktur. Tesbit edilen şartlar ta
rih itibariyle, zaman itibariyle kazanılmış hak
ları ihlâl eder. Yeni hüküm'lerinin. meriyet ta
rihi birtakım sukutu hak müddetlerini veyahut 
da zamanaşımı müddetlerini keser ve memle
kette bir hukuk hercümerci olur. Mahkemelere 
emretmek yetkisini haiz değiliz. Bir görüş, ma
dem bu kanun iptal edildi, ben 5602 sayılı Ka
nunu tatbik ediyorum, der. Bir mahkeme baş
ka türlü bir kanunu tatbik etmeye kalkar. Bir 
başkası, orta yerde mevzuat yok, ben bu işleri 
durdurdum, der. Ama sonucunda mesuliyet 
Devlete racidir ve bugünkü statü ve geliş iti
bariyle bu mesuliyet Türkiye Büyük Millet 
Meclisine racidir. Hukukta istikrarsızlık, hu
kukta boşluk yapmak imkânına malik değiliz. 
En mühim tehlikelerden biri budur. 

İkincisi, bu kanunun sonunda birtakım kad
ro cetvelleri vardır. Bu cetveller hâkim kadro
larına taallûk ettiği gibi, mahkemelere taallûk 
-ediyor; başkâtip, başkâtip yardımcısı, zaJbıt kâ
tibi, mübaşir gibi kadrolara taallûk ediyor. Di
ğer taraftan da ve tapulama işlerinde vazife 
gören diğer teknik elemanların ve mütehassıs me

murların kadroları var. Kanun bu şekilde iptal 
edildiğine göre, bu kadrolar da iptal edilmiştir. 
Elimizde bir de Bütçe Kanunu var. Onda bunla
rın durumu tesbit edilmiştir. Şimdi şöyle bir 
durum hâsıl olacak, ben şahsan bunun mesuliye
tine katlanmak istemem, olduğu gibi durumu açık
lıyorum. 12 Mayıs 1966 tarihine kadar bu kanu
nun yerine bir kanun ikame edilmezse Türkiye'de 
gerek tatbik edilecek kanun hükmü, gerekse kad
roların mevcudolmaması sebebiyle tapulama faa
liyetleri duracaktır. Tapulama faaliyetlerinin en 
fazla kıymetlendiği devre ilkbahar ve yaz ayla-
rmdadır. Senenin muayyen devrelerinde en 
büyük adımlar, en büyük yatırımlar ve faydalar 
sağlar. Bugün benim bildiğime göre bir Keban 
Barajı projesi vardır. Keban Barajı projesinin 
altında tapulama faaliyeti zemin ve anafaaliyct 
olarak gözükmektedir. Bu faaliyetler gerçekleş
meden Keban mmtakasmda arazinin hukukî re
jimi, arazinin mülkiyetindeki hususlar tesbit edil
meden bu plânı hepimizin Meclisçe üzerine tit
rediğimiz bu plânı gerçekleştirmek biraz gecike
cektir. 

En mühim konulardan birisi de hâkimlere 
taallûk eden kadrolar vardır. Bu kadrolar tapu
lama işerinde görev yapan hâkimlere taallûk et
tiği gibi, arta kalan kadrolar normal mahkeme
lerde vazife gören hâkimlere tahsis edilmiştir. 
Anayasada hâkimlerin durumu belirlidir. Kadro 
imkânsızlığı da olsa hâkimleri açıkta bırakma
mak mecburiyetindeyiz, Anayasa hükmüdür. Şim
di şayet yarın öbürgün bu kadro kanununun çık
maması sebebiyle, diğer ikisinden sarfınazar et
tim, Büyük Meclis 2 500 ün üstünde mütehassıs 
vasıflı bu teknik elemanı çalıştırma imkânına sa-
hibolamıyacaktır, bunlar açıkta kalacaklardır ve 
bunlara kazanılmış hakları karşılığı maaşları ve-
rilemiyecek; kıdem zamları vardır, vardır vardır 
vardır. Şu halde bir vakıayla karşı karşıyayız. 
Kabahati Hükümetindir, kabahat komisyonun
dur şeklindeki mütalâalara yer vermeden benim 
istirhamım usule ve kanuna uygun ve hiçbir za
man iptal konusu olmıyacağma inandığım tak
ririmin kabulü istikametindedir. 

Bunun yanında arkadaşlar, aslında bu Parlâ
mento benim kanaatime göre, yeni yeni müessese
lerin çalışmaya başlamış olduğu ve gerçek de
mokratik rejimi himaye eden müesseselerinin ça
lışma usullerine dikkat etmek zorundadır. Bugün 
iktidar Adalet Partisindedir, yarın başka bir par-
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tide olacaktır. Bu asli meselelerle daima karşı
laşacağız. Ve bunun vebali büyüktür. Gerek Ana
yasa Mahkemesinin tutumu, mahkeme kararları 
üzerinde münakaşa olmaz, gerek Danıştaym bâzı 
ahvalde tutumu, müşahhas hâdiselerde siz haldi 
olursunuz, falan haklıdır, şu haklıdır, beni şah
san enterese etmiyor. Fakat bir milletvekili ve 
teknik bir Komisyonun Başkanı olarak beni ente
rese eden bir konu vardır. Bu meseleyi burada 
açıklamak zorundayız. Anayasada kuvvetler be
lirlidir. Kaza organı vardır, teşriî organ vardır, 
icra organı vardır. Bunların eğer birisi diğerinin 
fonksiyonunu gasbedecek, kapsayacak bir hava 
içerisine girerse, bu memlekette gerçek mânada 
demokrasi olmaz. Onun için hâdiseleri müşahhas 
dinlenme dâvası, şu dâvası, bu dâvası şeklinde de
ğil de derli toplu hakikaten Anayasanın ruhuna 
ve esprisine uygun olan bir istikamete bu Parlâ
mento götürmek zorundadır. Buna da dikkatinizi 
çekmek mecburiyetinde olduğum için kendimi 
- belki bugün takdir edilmez fakat istikbalde - bah
tiyar hissedeceğimi tahmin ediyorum. 

Sonuç olarak şunu ifade edeyim muhterem 
arkadaşlarım, bir vakıa ile karşı karşıyayız. Bu 
görev bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine ait
tir. 12 Mayıs 1966 tarihine kadar bu kanunu ger
çekleştirmek zorunda olduğumuzdan dolayı ben
deniz mutadım hilâfına bir hizmetin yapılmasını 
teminen komisyon arkadaşlarımın da muvafakati
ni almak suretiyle bu takriri getirdim. Ve bu 
takrir usule, nizama uygundur. Bunun geçmişte 
emsalleri de vardır. Arkadaşlarımız da teyidet-
mişlerdir. Lütfen kabul ediniz ve bir hizmeti, ger
çek bir hizmeti demagojiye kaçmadan gerçekleş
tirelim, Hürmetlerimle. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Komisyon
dan soru soracağım. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Sayın 
Tekitıel usul hakkında lehte söz aldığınıza göre 
konuştunuz efendim, buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, verilmiş bulunan 
önerge ile müzaekresine başlıyacak olduğumuz 
Tapulama Kanununun tümü üzerindeki müzake
reler cereyan ettiği sırada maddeler hakkında 
arkadaşlarımızın verecekleri değişiklik önerge
lerini de vermeleri ve maddelere geçildikten son
ra değişiklik önergelerinin kabul edilmiyeceği ön
görülmektedir. Bu hususta daha önce bâzı tatbi
katlar vukubıllmuştur; gerek Medeni Kanun, ge
rek Ticaret Kanunu, gerek Türk Ceza Kanunu, 

Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve ge
çen dönemde çıkan İcra ve İflâs Kanunu husu
sunda bu şekilde bir müzakere kabul etmiş bulun
maktayız. Şimdi bu önergeyi Yüksek Meclisiniz 
kabul ettiği takdirde bu kanunun tümü üzerin
de müzakere cereyan ettiği sırada, maddelere ge
çileceği ana kadar arkadaşlarımız kanunun met
nine dâhil maddeler üzerinde, hangi madde üze
rinde değişildik önergesi vermeyi arzu ederlerse 
o madde ile ilgili önergelerini Komisyona tevdi 
edecekler. Tümü üzerindeki müzakereler hitama 
erdikten sonra arkadaşlarımız hangi maddeler 
üzerinde değişiklik önergesi vermişlerse onunla 
murtabit maddeler Yüce Meclis huzurunda mü
zakere edilecektir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkanım, 
söz istemiştim. Size bir ansofobel vereyim. 

BAŞKAN — Nedir o ansofobel efendim? 
RUHİ SOYER (Niğde) — İşinize yarar. 

BAŞKAN — Beyefendi o ansofobeli lütfen 
zatıâliniz alınız da kendiniz kullanınız. Riyasetin 
ona ihtiyacı yok. Usul muvacehesinde iki lehte, 
iki aleyhte söz verilir. Usûl kaidelerini evvelâ öğ
reniniz, ondan sonra Başkana itirazda bulununuz. 

Okuyun efendim. 
(Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı Te-

kinel'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum,, 
Kabul edenler?... Kabul etmiyenler?... önerge ka
bul edilmiştir. 

Tapulama Kanununun tümü üzerinde söz 
alanları sırası ile okuyorum: Sayın Nihat Diler, 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın 
Ali Cüceoğlu, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın Arif 
Ertunga, Sayın Ahmet Üstün, Sayın Mustafa 
Uyar, Sayın Yunus Koçak. 

Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Saat tamam. 

BAŞKAN — Hangi saat, efendim? Nereden 
çıkardınız Sayın Diler, buyurun efendim. 

Yüce Meclisin takilbettiği birleşimlerde her 
zaman için müzakere hitamını kararlaştırabilir. 
Başkanlık Divanının kendiliğinden re'sen böyle 
bir meseleyi muameleye koyması mümkün de
ğildir, takdir edersiniz. 

öncelikle görüşülme teklifi vardır. Oyunuza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 
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Sayın Kanbolat zatıâliniz de grup adına söz 
istemişsiniz. Ancak müsaade ederseniz Sayın Di-
ler'i davet etmiş olduk, onu kürsüden indirmiye-
lim. Lütfeder misiniz? 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Olur efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 

Sayın milletvekilleri; bu kanunun tümü üzerinde 
üçüncü defa aleyhte olmak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Aca'ba bu kanunun bir talihsizliği midir, yok
sa büyük Türk Milletainin bir talihi midir? Be
nim kanaatime göre, Büyük Türk Milletinin 
bir talihi eseri olsa gerek. Kanun birinci defa 
görüşüldüğü vakit yine böyle bir müzakere 
usulüne tabi tutulmak suretiyle görüşüldü. 
Memlekette birçok tanınmış, tatbikatla meşgul 
hukukçular ve nazariyatla meşgul hukukçular 
tarafından tenkid edilmiş böyle bir kanunun 
çıkarılmasının hakikaten Meclisimiz için yadır
ganacak bir kanun olduğunu ifade etmişlerdir. 
Bugün memleketimizde hiçjbir dâva, hiç/bir me
sele yoktur ki ; kadastro dâvası ile ilgili olma
sın. Kadastro dâvası memleketimizin temel dâ
va ve meselelerinin bir Anayasası vaziyetinde-
dir. Toprak hukukunu sağlam esaslara bağla
mak yönünden kadastro zaruridir. Kadastro 
dâvasının halledilmesi iyi bir Tapulama kanu
nunun çıkması ile mümkün olacaktır. Eğer iyi 
bir tapulama kanunu çıkmazsa bu takdirde ka
dastro dâvasının halledilmesine imkân yoktur. 
öyle zannediyorum ki, nazariyatçıların ve ame-
liyatçılann tenkid etmiş oldukları kanun mad
deleri yine Komisyonca nazarı dikkate alınma
mış, aynı hatalı görüşler üzerinde ısrar edilmiş 
ve aynı şskilde Yüce Meclis huzuruna getirilmiş
tir. Usuli birtakım hatalar neticesi de buna ilâ
ve edilecektir. Yine bu kanun Anayasa Mahke
mesince hem usuli, hem de esas yönünden iptal 
«dilmek cihetine gidilecektir. Bundan da tabi-
atiyle zararı memleket görecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun arzu 
«dikliği şekilde hukukun umumi esasları Mede
ni Kanunun hükümleri esas prensipleri göz 
önüne getirilip tedvin edilmiş olsaydı bu tak
dirde şu meseleler kendiliğinden halledilmiş 
olacaktı. 

1. — Toprak reformunu ve zirai reformu is-
tiyen bu yolda da spekülatif fikirler ortaya ko

yan, sen istiyorsun ben istemiyorum diye siyasi 
sahada yatırım yapmak istiyen partiler vardır. 
Toprak reformu olsun, zirai reform olsun, Ana
yasanın 3G ve 37 nci maddelerinin sarahati kar
şısında ancak ve ancak tapulama muamelesi
nin yapılmasından sonra mümkün olabilecektir. 
Çünkü bugün gayrimenkullerimizin büyük bir 
kısmı tapusuz vaziyettedir. Süratle tapulanma-
lı ki, ondan sonra zirai envanter bilinebilsin, ki
min elinde ne miktar arazi bulunduğu tesfoit 
edilebilsin. Bütün toprakların baştan sonuna 
kadar Hazinenin olduğunu kabul etsek bile ve 
hiçbir kuruş bedel ödenmese bile, Hazinenin ke
sesinden, toprakların eşit şekilde muhtaç çift
çilerin arasında taksim edilmesi ancak ve an
cak toprakların geometrik hüviyetinin katî bir 
şekilde tesbit edilmesiyle mümkün olabilecek
tir. Bu da kadastro ile mümkündür. Binaena
leyh, toprak dâvasının halli bu kanunun mü
kemmel çıkmasına bağlıdır. 

2. — Mülkiyet hakkı ihtilafsız bir hale gele
cektir. İhtilafsız olduğu için mülk sahipleri el
lerinde bulundurdukları mülkiyeti verimli şe
kilde kullanacaklar, verimini artıracaklar, dö
nüm başına istihsal fazla olacaktır. Bu suretle 
millî gelir üzerinde elle tutulur, gözle görülür 
bir artış oacaktır. 

3. — Millî gelirimizin yüzde 40 ı zirai mah
sullerden elde edilmektedir. Fakat böyle olma
sına rağmen zirai mahsul elde edenlerin bü
yük bir kısmının tam vergi vermediği ifade 
edilmektedir. Bunun sebebi kadastrosuzluktur. 
Âdil vergi alma kıstası için de kadastro şart
tır. 

4. — Yine, yol, köprü, Devlet Su İşleri, 
Âfet îşlerinin, her türlü bayındırlık işlerinin 
yapılması kadastroya bağlıdır. Bugün memle
ketimizin birçok yerlerinde âfetler olmaktadır. 
Allah korusun, tekrarlamasın, bugün bu âfet
lerden zarar görmüş olan vatandaşların duru
munu düzeltmek ve Devletin yardım elini onla
ra uzatması için, onlara yuva yapmak için her-
şeyden evvel yine bir kadastroya ihtiyaç duyul
maktadır. Kadastrosu olmadığı için çoğu zaman 
âfetlere ayrılan paralar harcanmamaktadır ve 
•gecikmektedir. Binaenaleyh bu yönden de ka
dastronun süratle yapılması zaruridir. 

5. — İskân politikası da bu şekilde tahak
kuk edecektir. Hazine, orman, köy orta malı, 
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hususi şahısların mülkiyetine ait araziler bir
birinden tefrik edilecek ve Hazineye aidolan 
araziye orman içi köylerinde bulunan vatan
daşlar süratle yerleştirilmiş olacak ve bu su
retle bu mesele de süratle halledilmiş buluna
caktır. 

6. — Ziraat Bankasına mulıtaoomadan va
tandaşlar, kendi gayrimenkullerini Medenî Ka
nunun gayrimenkul ipoteği ve gayrimenkul 
mükellefiyeti müesseselerinden istifade etmek 
suretiyle kredi temin etmiş olacaklar ve Ziraat 
Bankasına külfet olmaktan kurtulacaklardır. 

7. — En mühim dâvalar azalacaktır. Vatan
daşlar bugün gayrimenkul ihtilâfları dolayısiyle 
birbirinin yakasına yapışmaktan, tarlalarında 
çalışmaları lâzımgelen müddetlerini mahkeme 
koridorlarında gseirmekte ve birbirlerinin yaka
sına yapışıp mücadele etmekte, ellerine avuçları
na geçirmiş oldukları paraları dâva vekillerine, 
avukatlara ödemektedirler. 

Vatandaşların kendi tarlalariyle başbaşa 
kalıp çalışmalarını temin edecek ve verimini 
artıracaktır. 

En mühimmi, bu kanun diğer kanunlarla 
yeknesaklık teşkil ettiği takdirde bir hukuk 
adaleti de meydana gelebilecektir. Ezcümle 
4753 sayılı Kanunun tatbikatı başka, Medeni 
Kanunun tatbikatı başkadır. Bu ayrı tatbi
katların neticesinde meydana gelen haksız
lıklar bertaraf edilmiş olacaktır. Bugün esefle 
ifade edeyim ki, bir Devletin hükümran ol
duğu hudutlar içerisinde bir vilâyetin iki 
huduttaş köyünün birinde başka bir adalet, 
diğerinde başka bir adalet hâkim oimakta-
dır. Birine toprak tevzi komisyonları g'.diyor, 
öbürüne de kadastro ekipleri gidiyor . Ka
dastro ekiplerinin vermiş olduğu kararlar 
ve yapmış olduğu tasarruflarla toprak tevzi 
komisyonlarının faaliyetleri birbirine taban 
tabana zıttır. Birinin adalet diye tatbik 
ettiği şey diğeri için adaletsizliktir. Bu, va
tandaşlar nezdinde mutlak mânasında Devle
tin ve Hükümetin aleyhine menfi bir durum 
yaratmaktadır, işte bu kanun bütün bu 
mevcut memlekete ıstırap getiren, memle
keti sıkıntıya sevk eden, vatandaşlar ara
sındaki huzursuzlukları yaratan birçok dâva 
ve meseleleri, eğer isabetli şekilde tedvin edi
lirse, halledecektir. İsabetli şekilde tedvin 

edemezse bu takdirde bu meseleler yine yüz 
üstü kalacak ve bu ıstıraplar temadi ve tevali 
edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kammun esaslı 
maddelerini tenkidlere rağmen müdafaa eden
ler diyorlar k i ; «Bu kanun bir nevi tasfiye 
kanunudur. Tasfiye kanunu olduğu için Me 
deni Kanunun hükümlerinden inhiraf edebi
lir. Medeni Kanunun hükümlerine aykırı bir 
tatbikat bu kanunun içinde olabilir» diyorlar. 

Bu kanun madem ki, bir tasfiye kanunu
dur, madem ki, bu kadar mühim bir meseleyi 
hallediyor, madem ki, Türk Milletinin dert 
ve dâvalarının içtima ettiği bir Anayasa Ka
nunudur. Bu kanunu en mükemmel ve en 
hakkı teslim eder ve vatandaşa emniyet verir 
şekilde tedvin etmek hepimizin borcu olmalıdır. 

Bu kanunun 32 ve 33 ncü maddelerini 
yüksek malûmlarınız olduğu üzere Cumhur
başkanı Anayasaya aykırı olması ihtima
line binaen tekrar gözden geçirilmesi hususun
da veto etmiştir. Fakat bu 32 ve 33 neü mad
deler maalesef yine üzerinde söylenmiş olan 
sözler bir tarafa atılarak, tasfiye kanunudur, 
bundan başka çıkar yolu yoktur demek su
retiyle bu hata üzerinde ısrar edilmişti. 
Anayasa Mahkemesi usulî yönden iptal etti, 
şimdi tekrar aynı maddeler üzerinde aynı ha
tada ısrar edilmektedir. Diyor ki, malûmunuz 
Medeni Kanun hükümlerine göre mülkiyetin 
gayrimenkullerde intikali ancak tapuya tescille 
mümkün olur. 

Menkullerde ise teslemle mümkündür. Bir 
menkulü satmalan bir vatandaş e#er bir kilo 
prasa, bir kilo soğan, ve bir kilo sarımsak 
gidip manavdan satınalıyorsa parasını ve
rir, onu teslim alır. O suretle mülkiyet ik-
tisabeder. Gayrimenkullerde ise satılan gayri
menkulun tapu siciline tescil ettirilmesi 
lâzımdır. Bunun da sebebi gayrimenkullerin 
menkullere nazaran büyük bir iktisadi kıy
met ifade etmesidir. Bir prasa, bir soğan veya 
bir sarımsak vaziyetinde delildir. Menkul 
mülkiyet ile gayrimenkul mülkiyet arasındaki 
farkı iktisadi bakımdan gözeten Medeni Ka
nunu kaleme alan Ogene Huıber bu durumu göz 
önüne getirerek gayrimenkullerde tescili esas 
olarak kabul etmiştir. Fakat, 32 nci maddede 
bu fikir tamamen reddedilmiş, iki şahidin şa-
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hadetiyle milyon pahasında bir gayrimenkul 
birinin elinden diğerine intikal edebilecek va
ziyete getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bununla hangi ne
ftice elde edilebilecektir? Bir gayrimenkul hak-

- kında iddia ortaya atıldığı zaman 10 kişi, 20 
kişi ortaya çıkar, bu gayrimenkul benimdir 
der ve birer tane de şahit ikame eder, ikişer 
tane şahit ikame ederse, bu şahitler de teker 
teker her müddeinin iddiasına uygun şekilde 
şahadet ederse teknisyenler ve hâkimler nasıl 
bunun altımdan kalkabilecektir? Bu, muamele
ye sürat mi verir, yoksa muameleyi topyekûn 
•tökezletir mi? Bunun hangi faydası vardiT? 
Muhterem arkadaşlarım, bunun hiçbir faydası 
yoktur. İndî, keyfî birtakım tasarrufların mey
dana çıkmasına, birtakım haksız ve adaletsiz 
durumların meydana gelmesine sebebıolacaktır. 
Burada tasfiye edici değil, bilâkis uzatıcı bir 
netice meydana çıkacaktır ve memleket bun
dan zarar görecektir. 

Sayın Komisyon defaatle burada ileri sürü
len bu yanlış hakikati neden benimsememiştir, 
hayret içindeyim. 

İkinci husus, yine bu. kanunun 33 ncü mad
desidir. 33 ncü maddede de aynı şekilde Mede
ni Kanunun 639 ncu maddesinin ve 5602 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin hilâfına 20 dönüm
den yukarı olan gayrimenkullerin tescili bahis 
mevzuu olduğu zaman vergi kaydı ile bunun 
zilyedliği ispat ediliyordu. Burada da 100 dö
nüme çıkarılmıştır. Muhterem arkadaşlar, esa
sen 100 dönümlük tarlalar çok azdır. Parça par
ça nazarı dikkate aldığımız takdirde 100 dö
nümlük tarlalar pek azdır. Bu takdirde bir 
kapkaç hukuku meydana gelecektir. Seneler
den beri vergisini ödediği bir tarlanın bir de 
bakıyorsunuz iki yalancı şahiti götürüp tek
nisyenin huzurunda, bu benim tarlamdır, demek 
ısuretiyle şahit dinlettiği takdirde, senelerden 
'beri vergisini verdiği bir tarlanın mülkiyetine 
yalancı şahidi ortaya koyan ve şahidi dinleten 
kimse konacaktır. Buna kaptı kaçtı hukuku 
denir ve bunu ilgili memleketimizin müessese
leri, hukuk bilginleri ortaya koymuşlardır. Bu 
da yine meseleye bir sürat değil bilâkis bir tö
kezleme, bir gerileme getirecektir. Muameleler 
süratli yapılamıyacaktır. Çünkü, şahit dinleten 
kimseler çok olacaktır. İndî, keyfî birtakım ta
sarruflara yol açacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun haricinde 
teknisyenlere de geniş mânada takdir hakkı ta
nınmıştır. Teknisyenin takdir hakkı ile, hâki
min takdir hakkı birbirine karıştırılmıştır, bu 
kanunun hükümlerine göre. Teknisyenler gide
cek, deliller ikame edilecek. İkame edilen" delil
ler için de kendi takdirlerini kullanmak sure
tiyle şu veya bu şekilde tasarruflarda buluna
caklardır. Halbuki sürat istiyen, tasfiye ka
nunlarında keyfî ve indî hareketlere yer veril
memesi lâzımdır. Objektif kıstaslar göz önüne 
getirilmek suretiyle muamelelerin o yolda yü
rütülmesi lâzımdır. Bu kanun bu yönü ile de 
ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Türk Mil
letinin ıstırabını dindireceği yerde ıstırabına 
yeni bir ıstırap getirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 5602 sayılı Kanun 
esas itibariyle epeyce zamandan beri tatbik 
edilmişti. Birçok içtihatlarla bunun muayyen 
hükümleri tebellür etmiş vaziyete gelmişti, 
açıklığa kavuşmuştu. Vatandaş ve bu kanunu 
tatbik eden kimseler açıkça bu kanunu ne şe
kilde tatbik ettiklerini biliyorlardı. Vatandaş 
da bunun mükellefiyetlerini anlamış vaziyette 
idi. Şimdi bu kanunla 5602 sayılı Kanunun se
nelerden beri tatbik edilmesinin neticesinde 
kavuşulmuş vuzuh da kaybettirilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 5602 sayılı Kanunun 
en fazla tenkid edilen tarafı, onun bir tatbik-
çisi olarak ifade ediyorum, şu yönüdür: Hâ
kime mahkemede değil, tarlanın başına gidip 
muhakeme etmek mecburiyetini, mükellefiyeti
ni tahmil etmişti. Bâzı dâvalar vardı ki, hâ
kim tarla başına gitmese bile bulunduğu yere 
delilleri kendisine celibedip toplamak suretiyle 
muhakeme yapmak imkânını haiz olabilir ve 
birtakımı masraflardan da Devlet kaçınmış ola
bilir hükmünü getirmek suretiyle 5602 sayılı 
Kanunu bu yolda tashih etmek imkânını bula
bilirdiler. Fakat, 5602 sayılı Kanunun sadece 
bu aksak tarafını göz önüne getirip bunun ıs
lah edilmesi lâzımgelirken, Medeni Kanunun 
sistematiğinden durup durduğu yerden ayrılıp 
bir kaptıkaçtı hukuk meydana getirmek ve 
memleketi ıstıraba garketmek kimsenin hakkı 
olmaması gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 31, 82. ve 33 ve di
ğer ilgili maddeler üzerinde değişiklik önerge
leri takdim edeceğim. Mâruzâtım bundan iba-
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rettir. Komisyonun bu hatasından vazgeçme
sini, Sayın Bakanın da bu arz etmiş olduğum 
hatadan vazgeçmiş olmasını ve ilgili maddele
rin yeniden kaleme alınmasını memleket na
mına arz ve istirham ederim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Saym Yahya Kanbolat, T. î. P. 

Grupu adına buyurunuz efendim. 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 

Başkan, sayın milletveikilleri, şu geç saatte ağır 
ve bilimsel bir metni 'okuyacağımdan dolayı 
evvelâ yürekten özür dilerim. 

Tapulama kanunu tasarısı il ve ilçelerin mer
kez belediye sınırları dışında kalan gayrimen-
kullerin tapusuz olanlarını tapulamak ve tapu
lu olanların kayıtlarını da yenileyerek kadastro 
plânlarını tanzim ve tapu sicillerini tesis etmek 
amacını güden ve daha önce de Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilen talihsiz bir tasa
rı üzerinde T. I. P. adına söz almaktayım. 

Kanun tasarısı gerek Millet Meclisinde ve 
gerek Senatoda görüşülürken leh ve aleyhinde 
pek çok fikirler ileri sürülmüştü. Kanunun bil
hassa 33 ncü maddesi en yüksek hukuk oto
riteleri tarafından şiddetli bir dille tenkid 
edilmişti. Bu tenkidleri ve ilerde uygulanması 
düşünülen toprak reformuna etkilerini göz 
önüne alan Sayın Cemal Gürsel, Anayasanın 
kendisine verdiği yetkiye dayanarak kanunu 
bir kere daha görüşülmek üzere Büyük Mecli
se geri göndermişti. 

Tapulama Kanununun sözü geçen 33 ncü 
maddesinin incelemesine geçmeden, bundan ön
ceki durumu özetlemekte konuyu ve yönetilen 
tenkidleri anlamak bakımından zorunluluk 
vardır. 

Memleketimizde toprak hukuku rejimini 
Medeni Kanun öncesi ve sonrası olarak başlı
ca iki büyük devreye ayırmak mümkündür. 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında tarımsal 
toprakların hukukî durumları Hicrî 1274 (Mi
lâdi 1858) tarihli Arazi Kanunnamesi hüküm
lerine göre düzenlenmekteydi. Bunlar: 

1. Arazi-i Memhıke, 2. Arazi-i Bmiriye, 3. 
Arazi-i Mevfcufe4 Sahiha, 4. Arazi-i Metruke, 
5. Arz-ı Mevattır. Burada konumuzu ilgilendi
ren ve tarımsal toprakların büyük bir kısmını 
teşkil eden Arazi-i Emiriyedir. 

«Arazi-i Emiriye, zata ait, mülkiyeti Dev
lette olan ve Hükümetçe muayyen şahıslara tef

viz olunan yerlerdir. Bu toprağın mutasarrıfı, 
Arazi Kanununun tâyin eylediği kayıtlar ve 
şartlar dairesinde, intifa ve tasarruf eder. Hü
kümet, tefviz sırasında peşin bir para alır ki 
ona (Tapu - muaccele) denir. Bir de senevi öşr 
(onda bir), hums (Ibaşte bir) gibi hasılat his
sesi veya zemin icaresi, öşr bedeli, mukataa ad
ları ile miktarı muayyen bir mehlâğ alır ki, 
buna da «müeccele» ıtlak olunur.» 

«Tefviz muamelesi, nev'i şahsına münhasır 
(suis generis) bir hu'kukî tasarruf idi. Devle
tin böyle kendi mülkiyetinin (intifa hakkını) 
bir ferde tefviz ettiği görülünce, hatıra derhal 
icar, ariyet (iare) akitleri ile Medeni Kanunun 
ntifa müessesesi gelirse de, buradaki durum, 

oldukça değişik bir mahiyet arz etmektedir.» 
Onun için, tefviz muamelesini benzerlikle

rine bakıp Medeni Kanunda yazılı öbür hu
kukî muamelelerle karıştırmaktan sakınmalıdır. 
Bu muamelenin eşi bugünkü hukukumuzda 
yoktur. 

Mirî topraklar başlıca beş şekilde meydana 
gelmekte idi: 

a ) Fethedilen topraklar, dağıtılmıyarak 
Hazine için alikonursa, 

<b) Bir toprağın fetih sırasında ne gibi bir 
işleme talbi tutulacağı bilinemiyorsa, 

c) Mülk topraklar kategorisinden olan top
rakları Devlet tevarüs ederse, 

d)' Malikin bilinmemesi ve zamanaşımı se
bebiyle toprak Devlete geçerse, 

e) Ölü topraklar yalnız kuru mülkiyet 
Devlette kalmak üzere ihya edilmişse. 

Burada bütün ayrıntılarına girmediğimiz bu 
mirî topraklar, memleket tarımsal topraklarının 
en büyük kısmını teşkil etmekte idi; bundan 
dolayı, büyük önemleri vardı. 

Medeni Kanunun kabulü ile eski toprak sis
temi terk edilmiş ve yeni bir sistem kabul edil
miş oldu. Bu yeni sistem, artık tarımsal top
raklarda yararlanma halkkını değil de, özel mül
kiyet esasını kabul ediyordu. Oysa, Medeni 
Kanuna göre, mülkiyet hakkının kazanılabil-
mesi için bu hakkın tapu siciline kaydı gerek
lidir. Yani bir kimsenin, bir taşınmazın mül
kiyetini elde etmesi için, tapu sicilinde malik 
olarak gözükmesi şarttır. Bu durumda Medeni 
Kanunun aradığı nitelikte, tapu sicillerinin ya
pılması zorunluluğu kendini göstermiştir. Çün
kü, öyle anlaşılıyordu ki : 
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1. Türkiye'de kişilerin tasarrufu altındaki 
taşınmazların % 60 dan fazlası tapuda kayıtlı 
değildir. 

2. Tapuda kayıtlı taşınmazların da istenilen 
şekilde yüzölçülerini gösteren plânları yoktur., 
sınırları kesin olarak tanımlanmamıştır. 

3. Medeni Kanunun kabulünden sonra tapu
da kayıtlı taşınmazların, tapu dışında satıldığı, 
bu satışlar şekil noksanlığı dolayısiyle bâtıl ol
masına rağmen pek çok görülmüştür. 

Bu sebeplerden ötürü tapu sicilleriyle eylem
li durum arasında uygunsuzluklar vardı ve bu 
durum, birçok anlaşmazlıklara yol açıyordu. 

Medeni Kanunun kabulünden sonra taşınmaz 
malların kadastrosunu yapmak ve bu durumu 
düzeltmek için çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. Bu 
arada, 8 . 6 . 1929 tarih ve 15.15 sayılı «Tapu 
kayıtlarının hukukî kıymetlerini kaybetmiş olan
ların tasfiyesine dair kanun» kabul edildi. Bu 
kanunun 1 nci maddesine göre, tapu defterlerin
de kayıtlı olup da gayriresmi surette başkala
rının mülkiyetine geçen ve Medeni Kanunun 
yürürlüğe giriş tarihi olan 4 . 10 . 1926 ya ka
dar musr.kkaf \e bu hükümde bulunan bağ ve 
bahçe veyahut arsaları 15, başka toprakları da 
10 yıl mâlik sıfatiyle nizasız ve hüsnüniyetle 
tasarrufları altında bulunduran zilyedi ere, bu 
kabîl yerleri adlarına tapuya tescil ettirebilmek 
imkânı verilmiştir. Bu kanun hükmüyle, zilyed
leri adına tapuda tescil edilmemiş taşınmazların 
Medeni Kanun hükümlerine aykırı bulunan bıı 
durumlarını, bunların zilyedleri adına tapuya 
tescillerine imkân vermek suretiyle, tasfiyeleri 
yoluna gidilmiştir. 

Bundan başka, 15 . 12 . 1934 tarih ve 2613 sa
yılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ve 
22 . 12 . 1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu 
yürürlüğe konulmuştur. Ancak, 2613 sayılı 
Kanunla şehirler dâhil bütün taşınmaz malların 
kadastroları yapılarak sicillere geçirilmek iste
niyordu. Fakat bu yavaş yürüyen çok uzun za
mana ve masrafa ihtiyaç gösteren bir usuldü. 
Bunun için, belediye sınırları dışında kalan ta
rım topraklarının daha çabuk ve kolay kadast
rosunu yapabilmek amaciyle 16 . 3 . 1950 tarih 
ve 5602 sayılı Tapulama Kanunu kabul edilmiş
ti. 

Bir yandan, bu kanunlarla, eski tapular dü
zeltilip, tasfiye edilmeye çalışılırken, Medeni 
Kanunun 639 ncu maddesi bizzat bir tasfiye hük

müne yer veriyordu. Bu madde ile de eski ta
pular düzeltiliyor ve aynı zamanda tapusuz yerler 
zilyedleri adına mülk olarak tapuyu, tescil olu
nuyordu. Gerçekten bu maddeye göre : 

«Tapu sicilinde mukayyet olmıyan bir gayri
menkulu nizasız ve fasılasız 20 sene müddeti© 
mâlik sıfatiyle yedinde bulundurmuş olan kim
se, o gayrimenkulun kendi mülkü olmak üzere 
tescili talebinde bulunabilir. 

Tapu sicilinden mâliki kim olduğu anlaşıla-
mıyan veya 20 sene evvel vefat etmiş, yahut 
gaipliğine hüküm verilmiş bir kimsenin uhde
sinde mukayyedolan bir gayrimenkulu aynı 
şerait altında yedinde bulunduran kimse dahi 
o gayrimenkulun mülkü olmak üzere tescilini ta-
lebedcbilir. Tescil ancak hâkimin emriyle olur.» 

Şurasını hemen belirtmek gerekir ki, İsviçre 
Medeni Kanunun da bu son cümle şu şekilde ifa-
delcndirilmiştir: «Bununla beraber, tescil an
cak resmî bir ilânla tâyin edilen müddet içinde 
hiçbir itiraz vâki olmaması veya yapılan iti
razın reddedilmesi halinde, hâkimin emriyle ya
pılır.» 

Memleketimizdeki uygulamada bu maddeye 
dayanılarak acılan tescil dâvalarında hasım gös
termenin ve ilân yaptırmanın zorunlu almadı
ğına da 1 . 12 . 1948 tarih ve 9/7 sayılı İçtihadı 
birleştirme karariyle, Yargıtay karar vermiş
tir. Bu hüküm, memleketimizde çok yaygın 
bir şekilde işlemeye başladı. 639 ncu maddeye 
göre açılan dâvalarda zilyedlik, sadece basit 
tanıklarla ispat edilebiliyordu. Dâvâlı göster
meye de ihtiyaç bulunmadığından, Hazine top
rakları, kolayca ve haksız yere özel kişilerin 
mülkiyetine geçiyordu! 

Yukarda anılan 5602 sayılı Topulama Kanu
nunun 13 ncü maddesinin (D) bendi ise, 1950 yı
lından itibaren şu hükmü yürülüğe koymuştu • 
Tapuda kaydı olmayıp da en az on yıldan beri 
mâlik sıfatiyle, fasılasız ve nizasız zilyedliği bel
gelerle veya bilirikşi sözleriyle sabit olan taşın
maz malları kadastro teknisyeni zilyed adına. 
tesbit ve tescil eder. 

«Bu hükümle, kadastro yapılan yerlerde, Me
deni Kanunun 639 ncu maddesini süre ve yetki 
bakımından tadil etmiştir. Öyle ki, mahallî 
mahkemede açılan, fevkalâde iktisabi mümru 
zaman dâvası gereken müddet bulunmadığı için 
redde uğramak üzere iken, o bölgede, kadastro-
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nun başlaması üzerine kadastro yargıcına dev-
rolunan ve bu kanuna göre, (yani 5602 sayılı 
Kanuna göre) incelenen (madde 35) dâva neti
cesinde zilyed adına tescile hükmedilir. Zilyed 
belge veya kanunun bilirikşi dediği köy dernek-
lerince seçilmiş en aşağı üç şahitle iddiasını ka
dastro teknisyeni önünde tevsik edebilirse ad;-
na tescil edilir, kadastro yargıcına gitmeye de 
lüzum yoktur» 

5602 sayılı Kanunun, Medeni Kanunun 
639 ncu maddesindeki olağanüstü yıllanma süre
sini 20 yıldan 10 yıla indiren bu hükmü uygu
lamada pek çok yolsuzluklara yol açtığından 
9 . 3 . 1954 tarih ve 6335 sayılı Kanunla aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«D) Bir kimsenin tapuda kayıtlı olraıyan 
20 dönümden az bir gayrimenkul üzerinde en ar. 
20 yıldan beri mâlik sıfatiyle aralıksız ve niza-
sız zilyedliği, belgelerle veya bilirkişi sözleriyle 
ve 20 dönümden fazla olan gayrimenkullerde 
ayrıca 10 yıl veya daha önceki vergi kayıtlariy-
le sabit olursa, o gayrimenkul zilyedi adnıa 
tesbit ve tescil olunur.» 

Görülüyor ki, yapılan değişiklikle olağanüstü 
yıllanma süresi yeniden 10 yıldan 20 yıla çıka
rılırken taşınmaz malın âzami genişliği de 20 dö
nüm olarak sınırlandırılıyordu. 20 dönümü g<v 
çen taşınmazlarda ise tanıkla yetinilmiyerck şe
kil bakımından daha ağır şartlar aranılıyordu. 
Gerçekten, aynı kanunla 5602 sayılı Kanıma şu 
madde ekleniyordu : 

«Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüzölçümü 20 dö
nümden fazla olan gayrimenkullerin gerek 
5519 sayılı Kanuna ve gerek fevkalâde iktisabı 
zaman aşımına dayanılarak umumi hükümlere 
göre tescili dâvalarında zilyedliğin on yıl ve 
daha önceki vergi kayıtlariyle de sabit olması 
lâzımdır. 

Kesin hükme bağlanmamış olan tescil dâva-
lariylc bu kanunun meriyete girdiği tarihten 
önce tescil talebi hakkı doğmuş olan kimseler 
tarafından açılacak dâvalarda da aynı hüküm 
tatbik olunur.» 

Bu hükümlere paralel olarak gene 9 . 3 . 1954 
tarih ve 6335 sayılı Kanunla (tescilin ancak ya.v-
gıcm emriyle olacağı cümlesi kaldırılarak) Me
deni Kanunun 639 ncu maddesine şu iki fıknı 
hükmü ekleniyordu : 

«Tescil dâvası Hazine ve ilgili âmme hükmi 
şahsiyeti aleyhine açılır ve mahkemece gazete 

ile ve ayrıca mahallinde münasip vasıtalarda en 
az üç defa ilân olunur. 

Son ilândan itibaren üç ay içinde bir itiraz 
dâvası açılmaz veya açılıp da ret edilir ve iddia 
sabit olursa tescile karar verilir; karara gayri
menkulun haritası veya ebed'ı krokisi eklenir. 

Hususi kanun hükümleri mahfuzdur.» 
Bu şekilde yapılan değişiklikleriyle bir yarı 

dan 5602 sayılı Kanundaki on yıllık süre 20 yıla 
çıkarılırken, öbür yandan tescil imkânı yüzöl
çümü bakımından da daraltılarak 20 dönümle 
sınırlandırılmıştı. Bundan başka Hazinenin ve 
ilgili kamu tüzel kişiliğinin dâvâlı gösteril 
mesi zorunluluğu, ilân, üç aylık bekleme gibi şe
kil sınırlamaları ile de yanlış ve hileli tescil im
kânları mümkün olduğu kadar azaltılmak isten
miştir. Ayrıca 20 dönümden fazla yerlerin zil
yedi adına tescili için tanık sözleriyle yetinil-
memiş, en az on yıllık vergi kaydı şart koşulmuş
tur. 5602 sayılı Kanunun uygulandığı 1950-1951 
yılları arasında pek geniş toprakların bu yolla 
tescil edildiğinin anlaşılması üzerine, böyle bir 
sınırlandırma gerekli görülmüştür. 20 dönümden 
önceki devrede basında, resmî mercilerde, mah
kemelerde yankısını bulan sınırlanma ve dâva
lar henüz unutulmamıştrı. 

Tapulama Kanununun 33 ncü maddesi; uy
gulamada hataları görülmüş pek çok yolsuzluk
lara yol açmış, bir maddeyi daha önce bu yol
da alınan önleyici tedbirleri de düşünmiyerek 
ve daha da genişleterek kabul etmiştir. 33 ncü 
maddenin Büyük Millet Meclisinde görüşülme
si sırasında geçirdiği çeşitli değişiklikler üze
rinde burada durmıyacağız. 

Tapulama Kanunu tasarısındaki bu 33 ncü 
maddeye göre, eskiden 20 dönüme kadar izin 
verilen tanık sözleriyle zilyed adına tesibit, şim
di, 100 dönüme kadar çıkarılmıştır. 

Bundan başka, birbirine bitişik olup da yüz
ölçümü toplamı 100 dönümden fazla bulunan 
müstakil parçalar üzerindeki zilyedlik, başka 
başka sebeplere istinadettiği takdirde 100 dö
nümlük kısmı, zilyedi adına tesbit olunur. Böy
le bir fıkra eski kanunda yoktur. Hemen söyle
mek gerekir ki, zilyedlik, eylemli bir durum
dur. Hukukî bir nedene dayanmaz. Medeni Ka
nunun 639 ncu maddesinde tapuda kayıtsız bir 
yerin zilyedliğe dayanılarak tescili için (iyi ni
yet) şart kılınmamıştır. Bütün hukuk bilginle-
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ri bu konuda birleşmektedirler. Tescil için zil-
yedliğin nedeni aranmaz. O herne sebepten ise 
o yeri işgal etmiş, ekip biçmeye başlamıştır. Or
manı açmıştır. Boş bulmuştur. Bir önceki, zil
yedi korkutmuştur ve benzeri haller. Bu ba
kımdan maddede gösterilen (Zilyedliği ayrı ay
rı sebeplere istinadettiği takdirde) sözleri de 
hem hukuk bilginlerinin görüşlerine, hem de 
mahkemelerin uygulamasına aykırıdır. Ancak 
kötü niyetli kimselerin hile ve desise ile Devlet 
topraklarını mal edinmesine yol açacak bir esa
sı benimseme niteliğindedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında yüzölçümü 100 
dönümü geçen müstakil parçalarla, aynı kişi
nin aynı nedene dayanarak zilyed bulunduğu 
birbirine bitişik ve yüzölçümleri toplamı 100 
dönümü aşan birden fazla parçaların 100 dö
nümlük kısımlarının gene zilyedi adına tesfoit 
olunacağı bildirilmektedir. Kezalik, bu genişle
tici fıkra da eski kanunda yoktu. 

Nihayet son fıkrada 100 dönümü aşan top
rakların zilyedleri adına tescil edilebilmeleri 
imkânı, eski kanundaki, on yıl veya daha ön
ceki vergi kayıtlarından başka, mahiyetleri pek 
çok tartışma konusu olan birtakım eski belge
lerle tevsik edilebilecek şekilde, daha da geniş
letilmiştir. 

33 ncü madde bu şekliyle gerek hukuk bil
ginleri gerek uygulamacılar tarafından daha 
Büyük Millet Meclisince kabulünden önce çok 
şiddetli olarak eleştirilmiştir. Bu maddeye yö
neltilen en önemli eleştirme büyük hukuk bil
gini Sayın Recai Seçkin'den gelmiştir. Sayın 
Seçkin kanunun henüz Cumhurbaşkanının tas
dikine sunulduğu sırada şunları söylüyordu: 
«... hemen hepsi mirî topraklarda bulunan ta
rım topraklarının asıl maliki, devlettir ve elin
de tapusu bulunan özel kişiler bile, kural ola
rak, onun maliki olmayıp ancak yararlanma 
hakkına sahip kimselerdir. Tapusuz bir yeri 
elinde bulunduran veyahut tapulu bir yeri ge
çerli olmıyan bir akit ile elde etmiş olan yahut 
yine tapulu bir yeri haksız yere elinde bulun
duran kimsenin hukukî durumu ise, zilyedlik-
ten ileri gitmez. Her şeyden önce şu yöne dik
kat etmelidir ki, ne Medeni Kanun, ne de Me
deni Kanunun yürürlüğe girmesine ilişkin ka
nun, Arazi Kanununu kaldırmıştır; hattâ Medeni 
Kanunun yürürlüğe girmesine ilişkin kanunda 

eski kanuna göre meydana gelip de yeni kanu
na göre meydana gelmesi mümkün olmıyan 
aynî hakların dahi baki olacağı hükmü bağlan
mıştır. Mirî arazi üzerindeki yararlanma hak
kı, nitelikçe, sürekli bir intifa hakkına benze 
diğinden, Medeni Kanuna aykırı bir durum sa
yılamaz. Nihayet, Medeni Kanunun kabulü ta^ 
rihi olan Şubat 1926 dan ikiıbuçuk ay sonra ka
bul edilmiş olan 837 sayılı ve 12 . 5 . 192ı6 ta
rihli kanunla, Arazi Kanununun (yararlanma 
hakkı sahibinin toprağı üç yıl kullanmaması 
sonunda yararlanma hakkını yitireceği esasına 
dayanan belli) hükümlerinin kaldırılması hük
me bağlanmıştır. Şayet Medeni Kanun ile Ara
zi Kanununun veya sadece, mirî topraklara iliş
kin hükümlerinin kaldırılması hedef tutulsaydı, 
Arazi Kanununun birer birer sayılan 8 madde
sinin kaldırılması için bu kanunu çıkarmanın 
bir anlamı olmazdı. 

Böylece, mirî topraklar üzerinde bu kimse
ler, eski hukuka göre, ancak bir yararlanma 
hakkına sahiptirler, yoksa malik değillerdir, Ye
ni hukuka göre de olsa olsa birer zilyed duru
mundadırlar. Bundan dolayı, Devletin tapusuz 
olan bu toprakların mülkiyetini kişilere devre
derken sınırlamalar koyması en tabiî hakkıdır. 
«Onlara mülkiyet vermek, Devletin bir siyaseti 
gereği olabilir ama bu siyaset, bir kazanılmış 
hakkı tanıma siyaseti değildir» 

Ayrıca 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun 10 ncu maddesine göre Devletin 
hüküm ve tasarrufundaki ve özel mülkiyetinde
ki topraklar, topraksız ya da az topraklı köylü
leri topraklandırmak için Tarım Bakanlığının 
«emrine geçmiş» bulunmaktadır. Böylece Dev
let tarımsal toprakları, Anayasa gereğince, 
çiftçiyi topraklandırma hizmetine tahsis edildi
ğinden bir «âmme emlâki» olmuiştur. Âmme em
lâki ise, zilyedlik, yani zamanaşımıyla kazanıla-
mıyacağmdan bu gibi toprakların özel kişilere 
tapulamasına da imkân okuyacaktır. 

Böylece, «anadüşüncesi, toprağı uzun süre 
işliyen kimseyi bu süre içinde toprağı ile ilgi-
lenmiyen malike üstün tutup, bunlardan birin
cisini mülkiyete kavuşturan, bu yüzden de sos
yal bir karakter taşıyan, kazandırıcı zamanaşı
mı kurumu yurdumuzun toplumsal özellikleri 
yüzünden gayesine tüm olarak karşıt bir görü
nüş ve sonuca varmıştır. Bugün kazandırıcı za-
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manasımı, topraksız köylüye uzun zamandan 
beri işlediği toprağı mülkiyetini kazandırmaya 
değil, toplum üzerinde büyük bir iktisadi ve 
mânevi güce sahip, kendilerine ağa denilen 
kimselere, Devlete ait topraklardan yeni çift
likler sağlamaya yaramaktadır. Böylelikle, ka
zandırıcı zamanaşımının sosyal gayesi çiğnen
diği gibi, gerçek fiilî duruma uymıyan, eski hu
kukî durumları tasfiye gayesi de yerini bulama
maktadır. Çünkü, maliki belli, ya da meydanda 
bulunmıyan gayrim enkuller için haklı görüle
bilecek bu gaye, Devletin gayrimenkulleri ba
kımından düşünülemez. 

Bütün bu nedenler yüzünden, kazandırıcı 
zaman aşımını mümkün olduğu kadar ağır şart
lara bağlamak, yurdumuzun gerçeklerine daha 
uygun düşer sanıyoruz. Devletin toprakları üze
rinde kazandırıcı zamanaşımını tamamen önle
mek gerekmektedir. Bu bakımdan tasarının 
aleyhindeyiz. Saygılarımla. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başka
nım, kâtip yok. Divan teşekkül etmiyor, çok 
rica ederim... 

BAŞKAN — Sayın Ülker nedir, efendim? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kâtip yok, 

Divan teşekkül etmiyor. 
BAŞKAN — Şimdi burada idi arkadaş, arat

tırıyorum. 
ALİ KARCI (Adana) — Kâtip gelsin, Divan 

teşekkül etsin, o zaman. 
BAŞKAN — Arattırıyorum efendim. 
ALİ KARCI (Adana) — Zaten 31 arkadaş 

var burada, o da zapta tescil edilsin. Bu kanu
nun da nasıl çıktığı meydana çıksın. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, meseleleri her 
şeyden önce... 

ALİ KARCI (Adana) — Anayasa Mahke
mesine gittiği vakit 31 kişi olduğu tesbit edil
miş olsun. 

BAŞKAN — Ben de cevap arz edeceğim. 
Meseleleri her şeyden evvel hüsnüniyet kaide
lerine tevfikan ve o açıdan mütalâa etmek mec
buriyetindeyiz. («Bir saattir kâtip yok,» ses
leri) Beyefendiler her zaman ve her halükârda 
Yüksek Meclisin birleşimi kapatması hususun
da önerge vermek ve bu önerge ile Meclisin bir
leşimini kapatma salâhiyeti elinizdedir. Bunu 
elinizden almıyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
o ayrı bir şey. Biz burada oturuyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi gecenin bu ilerlemiş sa
atinde sizlerden çok daha fazla yorgunluk his
seden Meclisin Başkanıdır. Müsaade buyuru
nuz, dikkatle konuşmaları takibetmek, celseyi 
dikkatle ve devamlı bir şekilde takibetmek müş
külâtını takdir edersiniz. Ama milyonlarca va
tandaşımızın istifade edeceği bir kanunun çık
masını temin sadedinde acaba her birimiz ayrı 
bir gayret sarf edebilir miyiz diye uğraşıyoruz. 
Şimdi zatıâlaniz İçtüzük muvacehesinde haklı 
olarak bir iddiada bulundunuz. Ve Divanın bir 
kâtip arkadaşın buradan ayrılması ile tarzı te
rekkübünü kaybettiğini ileri sürdünüz. Müm
kündür Sayın Ülker. Her şeyi ayrı ayrı kıymet
lendirmeniz mümkündür. Bu arada bu iddianın 
İçtüzüğe göre uygun olduğu inancındayım. Di
van takdir edersiniz ki, bir Reis iki kâtipten te
şekkül eder. Arkadaşlarımız sizin gibi seyyar 
bulunmadıkları cihetle, bütün milletvekilleri 
arkadaşlarımız zaman zaman salona çıkmak ve 
orada bâzı ihtiyaçlarını görmek imkânını haiz
dirler. Divanı teşkil eden arkadaşlarımız bu 
imkândan mahrum oldukları cihetle, muayyen 
bir zaman için dışarıya çıktılar. Eğer muayyen 
bir safhada Divandaki yerine dönmezlerse mü
zakerelere devam etmem. Biz daima Anayasa
nın ve içtüzüğün ortaya vaz'etmiş olduğu kai
delerle kendimizi bağlı ve o kaidelerle yüküm
lü insanlarız. 

Arattırıyorum efendim. (Gürültüler) 
Nedir Sayın Yıldız?. 
M. SALİH YILDIZ (Van) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşımı bekliyorum, 
muayyen bir zaman içinde, beş dakika içinde 
şayet arkadaş Divandaki yerini işgal etmezse 
birleşime devam edemem. Bu bakımdan usul 
hakkında da söz veremem. Şu anda Mecliste 
müzakerenin devamı mümkün değildir. 

ALI KARCI (Adana) — Kâtip olmadığı za
man devam edildi ama. . 

BAŞKAN — Efendim, bir itiraz vukubul-
madı, intikal etmedi. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleleri bu şe
kilde mütalâa etmenin faydası yok. Arkadaşla
rımız arzu ederler, derler ki, artık vakit gecik
miştir, bırakalım bu işi. Biz Riyaset olarak za
ten can ve gönülden razıyız. Yani kim kimi hangi 
yola sevk ediyor, anlamıyoruz... Bütün bunlara 
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lüzum yok. Bir arkadaşımız önerge verir, artık 
vakit geçmiştir der, Birleşime son verin der, 
Riyaset bunu Yüce Heyete arz eder, kabul edi
lir. Niçin bu yollara tevessül ediyorsunuz V 

Sayın Ülker zatıâlinizin beyanı üzerine ar
kadaşımıza haber gönderdim, bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Divan şu haliyle 
terekküb tarzını kaybetmiş bulunmaktadır. Bir 
arkadaşım da bu hususu iddia olarak Riyasete 
intikal ettirmiştir. Beş dakikayı mütecaviz bir 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
Gümüşane ili merkez ilçesine bağlı köylerin yol
larıyım 1966 köy yolu yapım ve bakım programı
na alınıp almmıyacağı hususunda ne düşünüldü
ğüne dair soru önergesi ve Köy İşeri Bakanı Sa
bit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/23) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ankara 

Gümüşane vilâyeti Merkez Kazaya bağlı Al-
çakdere, Aslanca, Boğalı, Güngören, örenler köy
leri; köylerine araba yolu yaptırmak gayesi ile 
birlik kurmuş ve iki sene evvel işe başlamıştı. 
Boş köyün ve onbinlerce yayla halkının istifade 
edebileceği bu yol Sorkunlu köyünün Açağı Mez
ra kısmında karyağması ile durmuştu. Yapılmak
ta olan yol sonunda kalan dokuz fıçı akar yakıt 
ve Bayburt Kaymakamlığı emrindeki mezkûr der
neğin parası iki seneden beri iş makinası almak 
ümidi ile beklemektedirler. 

a) Yoldan istifade edecek köy, yayla ve nü
fus, 

b) Yolun maliyeti, 

c) Halk yardımı, 

d) En çok ihtiyaç bakımından programa 
alman diğer yollarla mukayese edilerek 1966 köy 
yolu yapım ve bakım programına alınıp almmı
yacağı hususunun Köy İşleri Bakanı tarafından 

zamandan beri Divan Kâtibi arkadaşımızı arat
mış bulunmaktayım. Kendisinin Divana gelemi-
yeceği anlaşılmıştır. Bu sebeple Birleşimi kapat
mak mecburiyeti hâsıl olmuştur, içtüzüğe göre. 

Birleşimi bugün saat 15,00 de toplanılmak 
üzere kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 00,50) 

Kapanma saati : (29 .4 .1966; 00,50) 

yazılı olarak bildirilmesine delâletinizi saygıla
rımla arz ederim. 

17 .12 .1965 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Cebi 

T. C. 
Plânlama ve Koordinasyon 

Köy İşleri Bakanlığı 18.4.1966 
Sayı : 473 - 6058 

Konu: Trabzon Milletvekili 
Sayın Ahmet Çebi'nin yazılı 
önergesi hakkında 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1. 27 . 12 . 1965 T. ve Kanunlar Müd. 
7/23 - 752/3241 sayılı yazı, 

2 11 . 4 . 1966 Ta. ve Kanunlar Müd. 
7/23-752/8823 sayılı yazı; 

Gümüşane ili Merkez İlçesine bağlı bir kısım 
köylerin, yollarının 1966 köy yolu yapım ve ba
kım programına alınıp almmıyacağı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Sayın Trabzon Milletve
kili Ahmet Çebi'nin Bakanlığıma yönelttiği yazı
lı sorusu cevabının ilişikte sunulduğunu saygı ile 
arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 

»a • <mwp» > ı * 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Gümüşane İli Merkez İlçesine bağlı bir kısım 
köylerin yollarının 1965 köy yolu yapım ve ba
kım programına aüınıp alınmıyacağı hususunda 
Saym Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin ya
zılı sorusunun cevabıdır 

Gümüşane ili Merkez İlçesine bağlı Alçakdere, 
Aslanea, Boğalı, Güngören, örenler Yolu 1966 
yılı programına ithal edilmiştir. Yılı içerisinde 
yapımına çalışılacaktır. 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Türkiye İş Bankası tarafından, şimdiye kadar, 
hangi şehirlerimizde ikramiye apartmanı yapıldı
ğına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı İhsan 
Gürsan'm yazılı cevabı (7/61) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakam tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrul-
masını arz ve rica ederim. 

29 .1.1966 
Erzurum Milletvekili 

Adnan Şenyurt 

Şimdiye kadar iş Bankası tarafından hangi 
şehirlerimizde ikramiye apartmanları yaptırılmış 
ve bunlar için sarf edilen para miktarı nedir? 

T. C. 

Maliye Bakanlığı 15 . 4 . 1966 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 

Milletlerarası İktisadi İşbirilği 
Teşkilâtı 

Bankacılık Şubesi 
Sayı : 5250 - 120 17562 

Konu : Erzurum Milletvekili 
Sayın Adnan Şenyurt'un ya7»'ı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadesiyle alman 4 . 2 . 1966 tarih ve 
7/61/1187/5127 sayılı yazıları : 

Erzurum milletvekili Sayın Adnan Şen
yurt tarafından, Türkiye İş Bankasınca şimdi
ye kadar yaptırılan ikramiye apartımanlariyle 
ilgili olarak Bakanlığımıza yöneltilen 29.1.1966 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
arz edilmiştir. 

Soru önergesiyle ilgili olarak Türkiye İş 
Barikasmdan temin olunan bilgiye göre, bu 
Banlkaca Ankara'nın Ayrancı, Kavaklıdere, 
Bahçelievler, Çankaya; İstanbul'un Erenköy, 
Kadi'köy, Büyükada, Bakırköy, Tarabya, Göz
tepe ve Izımir'in Karşıyaka, Bornova semtlerin
de ikramiye apartımanları yaptırılmış olduğu 
ve bunlar için toplam olarak 19 602 970,41 lira 
sarf edildiği anlaşılmıştır. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Maliye Bıkanı 

İhsan Gürsan 

3. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydm'm, 
Kastamonu il ve ilçeleri dâhilinde ne gibi işle
rin ve yatırımların 1966 yılı plânına alındığına 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Devlet 
Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı (7/91). 

22 . 3 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kastamonu yurdumuzun geri kalmış faıkir 

bölgelerinden biridir. 1966 yılı içinde Kastamo
nu ili ve ilçeleri dâhilinde ne gibi işlerin ve ya
tırımların plâna alındığının ve bunların 1966 
yılı içinde gerçekleşip gerçekleşmiyeceğinin ya
zılı olarak Hükümet tarafından cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasmı saygılarımla dile
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
Adil Aydın 

Devlet Bakanlığı 
ıSayı : 465 19 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kastamonu Milletvekili Sayın Adil Aydın'-

m Hükümet tarafından cevaplandırılmak üzere 
başkanlığınıza verdiği «Kastamonu 11 ve ilçele
rinde 1966 yılı içinde ne gibi yatırım ve işlerin 
plâna alındığı ve bunların 1966 yılı içinde ger
çekleşip gerçckleşmıiyeceği hakkındaki yazılı 
soru önergesine karşıbik olarak hazırlanmış 
bulunan cevabın ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

Cihat Bilgehan 
Devlet Bakanı 

Mütalâa 
Kastamonu 11 ve ilçelerinde 1966 yılı için

de ne gibi yatırım ve işlerin plâna alındığını 
ve bunların 1966 yılında gerçekleşip gerçek-
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leşmlyeceği hakkında Kastamonu Millefbvelkili 
Sayın Âdil Aydın'm yazılı soru önergesi ince
lenmiş ve aşağıdalki hususların arzına fayda 
mütalâa edilmiştir. 

1. 1966 yılında Kastamonu iline yapı
lacak yatırım miktarı 44,6 milyon lira
dır. Bu yatırımların sektörler ve kamu kuru
luşları itibariyle ayrıntılı olarak dağıtımımı 
gösteren cetveli ilişikte sunulmuştur. 

2. Yıikarıda belirtilen yatırım .toplamına; 
'maihallî idarelerin 11 çerçevesinde ya/pacakları 
yatırımlar ile İller... itibariyle ayrımı yapıla-

mıyan 2 milyar 600 milyon lira toplam yatırım
dan Kastamonu İline düşen pay dâhil değildir. 

3. 1964, 1965 ve 1966 yılı programlarında 
Kastamonu İline düşen yatırımlar siyasiyle 35 
milyon 663 bin, 37 milyon 162 bin ve 44 milyon 
626 bin liradır. Görüleceği gibi bu yılkı yatırım 
toplamı göçen yıldan 7,5 milyon liralık bir faz
lalık göstermektedir. 

4. Ekli tablonun incelenmesinden de anla
şılacağı üzere bu yıl Kastamonu İlinde; Ma
dencilik, imalât, Enerji ve Eğitim sektörlerin
de yapılacak yatırımlara ağırlık verilmiştir. 
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Sektör Proje sahibi 

Tarım Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
» Toprak Su Genel Müdürlüğü 

> 
> 

» > » > 

» » > > 

» Orman Genel Md. (Döner sermaye) 
katma bütçe) 

Madencilik Etibank Genel Müdürlüğü 

Tarım 

Toprak Su Genel Müdürlüğü 

Ziraat işleri Genel Müdürlüğü 

Proj'enin adı 

Küçük su işleri 
Küçük su işleri yeni işler 
a) Taşköprü, Karaeaoğlu 
b) Merkez, Akdoğan 
c) Merkez, Koru 
d) Daday, Budaklı, Hasan Bey 
e) Bozkurt, Merkez 
f) Merkez, Akdoğan, Elyakut 
g) Taşköprü, Çakırçay 
h) Merkez, İsmailli 
z) Tosya A, Dikmen 
i) Taşköprü, Şirke 
j ) Taşköprü, Ömerei 
k) Taşköprü, Kuylu 

İstif, rampe Köy Kalkınması 
Küre Bakır ve Prit İşletmesine 
Âded ağır tip hizmet kamyonu 
Küre Bakır ve Prit İşletmesine 
Aded Pikap 
Küre Bakrı ve Prit İşletmesi 
o) İdame yatırımı 
b) Arama, dekopoyisondaj ih-
raret 

Küçük su işleri (Devam eden işle
rin ikmali) 
Toprak koruma (eski projelerin 
bakımı) 
Etüt ve projelemeler 
Beton yeşil yem silosu 
Kapalı inek ahırı 

1966 
Programı 

1 500 
45 
20 
20 
25 
55 
50 
10 
30 
45 
60 
50 
15 

(500) 

(1 525) 
800 

. 50 

573 

3 000 

30 

150 
7 
71 



Sektör Proje sahibi Projenin adı 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

Madencilik Etiban Genel Müdürlüğü 

İmalât Sa- Etibank Genel Müdürlüğü 
nayii Enerji -
Enerji 

Suni tohumlama için taşıtalımı 
(1 aded) 
Küre Bakır ve Prit İşletmesi ma
den kısmı tevsii 
Küre Pritli Bakır Flâtasyon tes-
sisleri 

> Kastamonu Trafo Merkezi 
» Tosya - Merzifon Enerji Robu 

Hattı 
» Tosya'da Fider 

Kastamonu - Küre - İnebolu Ener
ji Nakil Hattı 
Küre Trafo Merkezi 
İnebolu Trafo Merkezi 
Kastamonu Şebeke 
Araç Dizel Şebeke 
Tosya tstikat Şebeke 
Amasra - Kurucaşile - Cide 
Pınarbaşı - Ulus Hd. 
Devrakâni - Çatalzeytin 
Bozkurt Abana 
Bölge idare ve tesisleri 

Ulaştırma T. C. Karayolları Genel Müdürlüğü Kalecik ve Taşköprü Sosyal Ba
kımevi Şube 
Kastamonu Tevsii (Yeni açılan 
Bölge 3) 
Kastamonu Bölgesi Atelye 
Ambar Yıkama, Yağlama tesisleri 
Merkez - İsmail Bey Manzumesi 
Merkez - Karanlık Evliya Türbesi 
Merkez - İbni Vecar Camii 

» İller Bankası Genel Müdürlüğü 

Ulaştırma T. C. Karayolları Genel Müdürlüğü 

Turizm Vakıflar Genel Müdürlüğü 

1965 
Programı 

43 

8 000 

10 000 

1 864 

200 

100 
1 000 

12.1 
26 
99 

(10 102) 
13 

138 
90 
60 
80 
100 
370 

(1 500) 
50 

800 
100 



i 

I 

Sektör 

Konut 

Eğitim 

Proje sahibi Projenin adı 

İmar ve İskân Bakanlığı Âfet işleri 
Genel Müdürlüğü 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Köy İşleri Bakanlığı Halk Eğitim 
Genel Müdürlüğü 

Diğer kamu İller Bankası Genel Müdürlüğü 
hizmetleri İmar Plânı Abona) 

> Köy İşleri Bakanı 

Orman Genel Müdürlüğü 

Kendi evini yapana yardım çalış
maları : 
Taşköprü - Kavakköyü 
Tosya, Karabey Köyü 
İlkokul yapımı ve donatımı 121 
derslik 
Erkek Sanat Enstitüsü Pansiyon 
binası ikmal inşaatı 
Şehir haritalan yaptırılması (Kas
tamonu) (Tosya) 

İmar plânı yaptırılması (Abana) 
Köy içme suyu (4 köy) 
Muhafaza Memuru Okulu 

Programı 
1966 

87 
121 

7 210 

400 
107 
160 

20 
24 

127 
500 
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4. — Hatay Milltevekili Yahya Kanbolaf-
m, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Aktaş kö
yüne 1966 yılında içme suyu temini için bir 
hazırlık yapılıp yapılmadığına dair soru öner
gesi ve Köy hleri Bakanı Sabit Osman Avcı'nın 
yazılı cevabı (7/95) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri Bakanı 
tarafından, yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda aracılığınızı dilerim. 

Hatay Milletvekili 
Yahya Kanbolat 

Aktaş köyü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 
bağlı ve Amik ovasının Batısına düşen 250 ha
neli bir köydür. Aktaş köyünün 1 250 nüfu
suna ilâveten, 2 000 baş sığırı, 500 atı ve 5 000 
koyunu vardır. Köyün Kuzeyinden, Murat-
paşrı çayının Fezeyan Kanalı geçmektedir. 
Köydeki insanlar ve hayvanlar, tam 7 ay bu 
fezeyan kanaldan akan çamurlu suları iç
mekledir. Pamuk sulama mevsiminin başla-
masiyle beraber, kanaldaki sular kesilmekte
dir. Ancak sulama bentlerinden taşan veya 
sızan sular, kanal içinde şurada burada şek
linde birikintiler meydana getirmektedir. Ak
taş köyü, 5 ay müddetle 1 250 nüfus in
saniyle, 2 000 baş sığır, 500 at ve 5 000 ko
yun hayvan mevcuduyla, fezeyan kanalı için
de teşekkül eden bu sıcak ve çamurlu biri
kintilerden su ihtiyacını karşılar. Sular, te
şekkül eden haşarat ve çürümüş artıklardan 
arındırmak için, önce ince bir bez aracıiığiyle 
süzü'ür ve sonra dinlendirilmeye bırakılır. 
Ama buna rağmen suyun çamurluluğu gideri
lemez. Mevcut suyun utanç verici durumu 
yüzünden, çok defa misafirlere özür diliye-
rekten su yerine, çamuru gizlenmiş ayran ik
ramı cihetine gidilmektedir. 

Mecburen içilen bu gayrisıhhi su yüzünden, 
köy nüfusu bütün yaz boyunca paratifodan, 
tifodan, dizanteriden ve yaz ishallerinden ken
disini kurtaramamaktadır. Şap hastalığı da 
hayvan mevcudunu kırmaktadır. Kövlü bu 
vaziyetten pek çok şikâyet etmektedir. Çün
kü gerek insan ve gerekse hayvan sağlığı ba
kımından gayet tehlikeli olan bu duruma bir 
türlü çare bulamamaktadır : 

1. Bakanlık, Aktaş köyündeki insanları ve 
hayvanları, mâruz kaldıkları çeşitli hastalık
lardan kurtarmak için, 1966 yılında adı geçen 
köye içme suyu sağlamak niyetinde midir? 
Bu yolda bir hazırlık var mıdır? Su tan
keriyle, köy içme suyunun sağlanması ko
nulunda Bakanlık ne düşünmektedir? 

Aktaş köyünün Kuzey - Doğusunda Kiremit-
lik, Güney - Doğusunda da Uzunköy ve Cum
ba adlı köyler bulunmaktadır. Bu köyler, 
tamamen düz ovada kurulu bir durumdadır. 
Amik ovasının düzlüğü dola.yis.iyle, gerek 
motorlu ve gerek diğer araçların gidip gel
mesi sonucu olarak, köylerarası kendiliğin
den tesviyeye uğramış köy yolları meydana 
gelmiştir. Ancak bu yollar yaz mevsiminde 
korkunç derecede tozlu olmakta ve kışın da 
derİL şekilde çamurlu hale gelmektedir. Bü
yük toza rağmen yazın, motorlu araçlar köy
lere gidebilmektedir. Fakat kış mevsiminde, 
derm çamurlar dolayısiyle traktörün dışında, 
he:- türlü motorlu aracın gidip gelmesi im-
kânbiz hale gelmektedir. Böylelikle yağmur
ların başlamasiyle Amik ovası köylerinin 
il şehirleriyle irtibatları, köy yollarının de
rin çamurlu olmasından dolayı pek çok 
zayıflamaktadır. Oysaki bu yolların tesviye
sine pek lüzum kalmadan sadece çakdlanma-
siyle, köylerin şehirlerle irtibatları kolaylıkla 
kuralabilir. Zaten ilgili idare bu ihtiyacı göz 
önüne alarak Demirköprü bucağının Jilt cihe
tinden başlıyan ve Canbulat adlı köyden 
geçen köy yolunu, Afrin nehrinin yeni yata
ğına kadar çakıllamış durumdadır : 

2. Bakanlık, Amik ovasını ortadan kesen 
bu önemli yolun çakıllama faaliyetine, 1966 
yılında da devam edecek midir? Ayrıca bu yol, 
Kırıkhan ilçesine varacak mıdır? 

3. 1966 yılı içinde çakıllanacak yol Amik 
ovasının hangi köylerinden geçecektir? Aynı 
yıl dâhilinde Aktaş, Kiremitlik, Uzunköy ve 
Cumba adlı köylerin yolları da çakıllana
cak mıdır? Bakanlığın bu alanda hazırlığı var 
mıdır? 

Afrin nehri, Hatay'ın Amik ovasını orta
dan kesmektedir. Taşmaları önlemek gaye
siyle nehir için, geniş ve derin bir yatak ya
pılmıştır. Böylelikle, Afrin nehrinin her yıl 
yatak değiştirmesi önlenmiş durumdadır. An
cak kilometrelerce uzunluktaki yeni yatak üze-
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rinde, ovanın iki kısmını birleştiren tek bir 
köprü yapılmıştır. Bu yüzden gerek köylü
ler ve gerek motorlu veya motorsuz araçlar 
ovanın karşı tarafına geçebilmek için, bulun
dukları mevki nerede olursa olsun o tek köp
rüye gelmek mecburiyetindedirler. Bu vaziyet, 
insanlar arasında pek çok zaman israfına se-
bebolmaktadır. Meveut köprünün Batısına 
yeni bir köprünün yapılması, Amik ovası
nla iki yanı arasındaki seyrüsefere büyük bir 
kolaylık sağlıyacaktır. 

4. Bakanlık, Afrin nehrinin yeni yatağı 
üzerinde Amik ovasının iki yanını birleştire
cek ikinci bir köprü yapmayı düşünmekte 
midir? 1966 yılı yatırım programında bu ikinci 
köprünün inşası öngörülmüş müdür? öngörül
memiş ise, Bakanlık bu ikinci köprünün inşa
sına hangi yılda başlamayı düşünmektedir. 

Saygılarımla. 

T. C. 
Köy tşleri Bakanlığı 18 . 4 1966 

Plânlama ve 
Koordinasyon 

Sayı : 474 - 6059 
Konu : Hatay Milletvekili 
Sayın Yahya Kanbolat'm 
Soru önergesi Hk. 

18 Nisan 1966 

T. B . M . M .Başkanlığına 
İlgi : 7 . 4 . 1966 T. ve Kanunlar Müdürlüğü 

17/95 -1699 - 8317 sayılı yazı; 
Hatay'ın, Reyhanlı ilçesine bağlı Aktaş kö-

yüue 1966 yılında içme suyu temini için bir ha
zırlık yapılıp yapılmıyacağı ve Afrin nehrinin 
yeni yatağı üzerinde Amik ovasının iki yanını 
birleştirecek ikinci bir köprü yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Hatay Milletve
kili Sayın Yahya Kanbolat'm Bakanlığıma yö
nelttiği yazılı sorusu cevabının ilişikte sunul
duğunu saygı ile arz ederim. 

Köy tşleri Bakanı 
Sabit Osman Avcı 

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Aktaş 
köyüne 1966 yılında içme suyu için bir hazırlık 
yapılıp yapılmadığına dair Hatay Milletvekili 
Sayın Yahya Kanbolat'm Bakanlığıma yönelttiği 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Hatay ili Reyhanlı ilçesi Aktaş köyü 
içmo suyu işi 1966 bütçe yılı istikşafı etüt 
ve proje programında bulunan Kumlu grupuna 
dâhil bulunmaktadır. 1966 yılında yapılacak ça
lışmalarda grupa dâhil olan köylerin ihtiyacı olan 
içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan ne su
retle temin edileceği tesbit edilecek ve buna 
göre projesi tanzim edilecektir. 

Projenin ikmalini mütaakıp 7478 sayılı köy 
içme suları hakkındaki Kanunun 3 ncü madde-
sino göre tesbit edilecek öncelik puvanına göre 
1967 veya ileriki yıllar inşaat programlarına 
dâhil edilebilecektir. îçme suyu tesisleri ya
pılıncaya kadar mahallî idare (il ve köy) im-
kâ'iıarı ile temin edilecek su tankeri ile ih
tiyacın karşılanması düşünülebilir. Bu mevzu 
Bakanlığımız çalışmaları dışında bulunmakta
dır. 

2. Köy yolları programları «Köy yolları 
yapım ve bakım» Yönetmeliğine göre illerce 
hazırlanmaktadır. Bakanlığımıza valilikçe gön
derilen 1966 yılı programmmda Reyhanlı 
ilçesinde Demirköprü istikâmetinde devam eden 
Canbulat - Karasüleymanlı Kumlu köyü yolu 
yapıma alınmıştır. 

Kumlu'dan Kırıkhan istikametindeki köy 
yollarının, Kırıkhan'a bağlantısı ve güzergâhın 
tesbiti, envanter ve etüt çalışmaları sonunda 
belli olacaktır. 

3. Tahsisat kifayetsizliği ve makina kapa
siteli durumuna göre daha fazla yol yapıma 
alınamamıştır. Bu bakımdan aynı istikâmet
teki Kiremitlik - Aktaş - Uzunköy ve Cumba 
(Sasyurt) köylerinin yolları 1966 yılında ya-
pılamıyacaktır. 

1966 yılında yukarda izah edilen sebepler 
muvacehesinde yapım programına alınmış olan 
Amik ovasının Canbulat - Karasüleymanlı -
Kumlu yolu yapılacaktır. Bunun dışındaki yol
ların ödenek ve makina imkânlarına göre ile
riki yıllarda yapımına gidilebilecektir. 

4. Amik ovasını ikiye ayıran Afrin nehri 
üzerinde ikinci bir köprü yapımı 1966 yılı prog
ramında yoktur. 

Turumun tetkiki için Hatay valiliğine ge
rekli yazılı yazılmıştır. 

Alınacak cevaba göre gereği yapılacaktır. 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

87 NCÎ BÎRLEŞÎM • 

28 . 4 . 1966 Perşembo 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI TAPıLACAK IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

1. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Re§it Ülker ve 10 arkadaşı
nın; izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 
arkadaşının, Gecekonduların düzenlenmesi hak
kında; Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
10 arkadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye 
ve önlenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekon
duların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Ma
liye, imar ve iskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 3 .1966] 





Dönem : 2 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tapulama kanunu tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonla
rından seçilen beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /128) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 2 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-290/763 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Tapulama kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman D emir el 

GEREKÇE 

(Umumi Mülâhazalar) 

Vilâyet ve Kazaların merkez belediye hudutları dışında (Nahiye ve köylerimizde) kâ"n olup 
takriben % 60 ı tapusuz bulunan gayrimenkul malların, Medeni Kanunumuzun kabul ettiği sm-
hat ve mükemmeliyette kadastro plânlarını ve tapu sicillerini 'biran evvel tanzim ve tesis ederek, 
bu gayrimenkul ler üzerinde devam edip gelen çeşitli niza ve ihtilâflara son vermek, zirai huzur ve 
inkişafı sağlamak gayesiyle kabul edilip 2.3.1950 tarihinde 'meriyete giren «Tapulama Kanunu» 10 
seneyi bulan bir müddetle tatbikat görmüştür. Kanunun bu müddet zarfındaki tatbikatında bâ
zı aksaklıklar ve boşluklar müşahede edilmiş ve bâzı maddeleri tereddüdü mucîbolaıeaık şekilde 
tanzim olunduğu görülmüş ve bir kısım hükümleri beklenilen sürati temin etmediği neticesine va
rılmış olduğundan bu hususların, ikmal ve ıslahı r.ıaksadiylc kanunun tekrar gözden geçirilmesi 
ve yeniden tedvini zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu lâyihanın hazırlanmasında; 562 sayılı Tapulama Kanunu ile tadilleri tatbikatta tezahür eden 
kazai karar ve iötihadlarla, kanuna yöneltilen ten'üdler 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 m'addederi ibaret liken bu lâyiha 100 madde üzerinden tanzim edilmiştir. 

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 'helirtünıiş, idari, kazai, faaliyetlerin, lâyihanın şümulü içinde kalan gayrimenkullerin 
tesbit ve tescil dışı kalmamasını ve hak sahiplerini doğru olarak tâyinini temin edecek şekilde 
hükümler sevk edilmiştir. 

89 
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III - Sürat : 
5602 sayılı Kanan, 10 seneyi bulan tatbikatında tahmin edilen sürati temin edememiştir. Bu

günkü kadro ve imkânlarla yapılan tatbikat ile senede vasati olarak beşyüz bine yakın parsel 
tapulandığma ve bütün Türkiye'nin tescile tabi kırk milyon parseli ihtiva ettiği tahmin olundu
ğuna göre, memleketimizin tapulama işinin ancak (seksen) senede ikmal edilebileceği neticesine 
varılmaktadır. 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 miktarda kadro istihsali derpiş edilmiştir, ileri yıllar için Teknik Okulun ha
ritacılık şubesinden ve Kadastro Okulu ile tapulama kurslarından kifayetli elemanlar yetiştikçe 
kadro hacminin genişletilmesi ve bilhassa üzerinde hassasiyetle durulan fotogrametri (havadan 
alman fotoğraflarla plânlar meydana getirme) usulünün geliştirilmesi sayesinde tapulama muame
lesinin 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 ma
hallinde açılması usulü konulmak suretiyle gezici mahkemelerin sağladığı fayda bu lâyihada dahi 
göz önünde tutulmuştur. 

VI - Mahkemeye akseden işleri azaltmak : 
5602 sayılı Kanunda itirazlı tutanakların doğrudan doğruya mahkemeye tevdii ciheti tercih 

edilmiş, bunlar idari safhada yeniden tetkikata tabi tutulmamıştır. İdari tetkikat ile mahkemeye 
gitmesi önlenebilecek tutanakların, mahkemeye şevki suretiyle işler çoğaltılmış ve dolayısiyle za
man uzatılmıştır. Lâyihada itirazlı işleri ikinci bir defa ve idari safhada tetkike tabi tutmak usulü 
ihdas edilmişti]' Bu hükmün iyi işletilmesi halinde birçok itirazlı işlerin mahkemeye tevdii önlen
miş ve tapulamanın ikmali bakımından bir hayli zaman kazanılmış olacaktır. 

VII - Yersiz itirazları önlemek : 
5602 sayılı Kanundaki itiraz sisteminin bahşettiği imkânların alâkalılar tarafından ehemmi

yetli surette, suiistimal edildiği tatbikattan anlaşılmaktadır. Ezcümle, 1958 senesinde tapula
ması 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 al
tısı yersiz ve haksız bulunmuştur. Aynı sene içinde Temyiz Mahkemesine 9 555 ilâm aleyhine 
müracaat edilmiş, bunlardan 6 203 adedi tasdik, 3 352 adedi nakzolunmuştur. Şu suretle Tem
yiz Mahkemesine müracaatların takriben üçte ikisinin haksız olduğu anlaşılmıştır. 

15u cihetler göz önünde tutularak, lâyihada, haksız itirazları önliyecek hükümler sevk edil
miştir. Bu hükümler o şekilde tanzim edilmiştir ki, hakiki hak sahibi Tapulama Harcı müstes
na olmak üzere hiçbir masraf ihtiyar etmeden hakkını ihkak edecektir. Buna mukabil haksız 
olan taraf Hazinece yapılan mahkeme masrafları ile İlâm Harcını ödiyecektir. 

VIII - Teknisyen ve yardımcısına verilen takdir salâhiyeti : 
5602 sayılı Kanunda teknisyen ve yardımcısına hukukî durumu tesbit ederken hiçbir takdir 

salâhiyeti tanınmamıştır. Bunlar mahallî bilirkişilerin mütalâa ve beyanlarına uygun şekilde 
tapulama tutanağını tanzim etmeye mecbur addedilmiştir. 

- M. Meclisi (S. Sayısı : 89) 
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Bu lâyihada ise; mahallî bilirkişilerin muhitin tesiri altında kalarak ve bilhassa şahısları 

himaye maksadiyle sahipsiz gayrimenkulleri şahıslar adına tesbit ettirme yolunda gösterdikleri 
gayret sebebiyle teknisyen ve yardımcısı, mahallî bilirkişilerin mütalâa ve beyanları ile bağlı 
tutulmamış, icabı halinde tetkikatı genişletmek ve edineceği kanaate göre tutanakları tanzim 
salâhiyeti kendilerine tanınmıştır. Teknisyenin bu salâhiyeti kullanırken zühule düşmüş ol
ması mevcut ise de bir taraftan görüş ve kanaatlerini kayıt ve vesikalara istinadettirmeleri lü
zumu, diğer taraftan alâkalıların itiraz yolu ile işi bidayetten tapulama komisyonuna ve ica
bı 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 : 
5602 sayılı Kanun hâkimin takdir salâhiyetini vazıh bir şekilde göstermemiştir. Bu yüzden 

tatbikatta tereddütler husule gelmiştir. Bu kanunun gayesi hakiki mal sahipleri adına doğru olarak 
haritalı sicil tesis etmektir. Hâloniin kararı bir sicil ihdasını mucibolacağındaın bu sicilin doğru 
olarak ihdas edilmesi icabeder. Bu itibarla tapulama hâkiminin durumu diğer adliye mahkemelerine 
akseden işler karşısındaki 'hâkimin dunumu 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 ihâkimi yalnız statükoyu muhafaza ile vazifeli değildir. Vereceği karar ile bir 
sicil ihdais edecektir. 

Bu sebeple lâyihada hâkime genilş 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 : 
5602 sayılı Kanun hükümlerine göre; itirazsız tapulama tutanakları tapulama müdürünün (tasdiki 

üzerine sicil tanzimine esas tuitulmalkta ise de dâvâlı ve iltirazlı işlerde alâkalıların takibi halinde (hâ
kim tarafından bir karar verilmedikçe ve bu karar kesinleşmedikçe o gayrimenkul tapuya tescil edi-
lenıemelkte ve ademitakip halinde ise iş olduğu yerde kalmakta ve ihtilâf imtacolunamamaktadır. Hal
buki Tapulama Kanununun gayesi tescile tabi bütün gayrimenkuller 'hakkında sicil tesis etmektir. 
Hal böyle olunca, d'âvallı veya itirazlı işleri muallâkta bırakmayıp hâkimin re'sen yürütmesi ve bu 
işler için zaruri muhakeme masraflarının Hazinece ödenmesi icabeder. Bu sebeple, zikredilen gaye
yi temin için lâyihada gerekli hükümler açık olarak gösterilmiştir. 

XI - Muhakeme usulünde kolaylıklar ve vusuh : 
5602 sayılı Kanun duruşma celselerinin ilân yolu ile tebliğini kâfi görmüştür. Alâkalıların, bir

liklerde yapılan ilânlardan haber alamadıkları bu yüzden haklarını müdatfaa edemedikleri müşahede 
edilmiş nitekim 6091 sayılı Kanun ile Hazine lehine hususi bir hüküm sevk olunmuştur. 6091 sa
yılı Kanunun bertaraf etmek istediği maihzur diğer alâkalılar için de mevcuttur. Bu sebeple lâyihada 
alâkalılara ayrıca davetiye tebliğ usulü kabul edilmiştir. , 

5602 ısayılı Kanunda muhakemelerin hâkimin takdirine göre şifahi veya âdi muhakeme usulü dai
resinde yapılacağı gösterilmiştir. Şifahi usulü muhakemenin sağladığı sürat göz ön'ünde tutularak 
lâyihada bütün dâvalar için bu usul kabul olunmuştur. Ancak ilâmların tebliği gibi bâzı hususlarda 
yazılı usulü muhakemenin sağladığı teminattan istifade edilmek istenmiştir. 

XII - tkiliği bertaraf etmek ; 
5602 vsayılı Kanun bir bakımdan gayrimenkul tıasarruflarındaki teşevvüşü gidermek, bir nevi tas

fiye yapmak maksadiyle zilyedler lehine hükümler sevk etmiştir. !Bu hükümler bâzı değişikliklerle bu 
lâyihaya alınmıştır. Tapulama Kanunu bir bölgenin bütün birliklerinde aynı anda tatbikata geçme
diği için î bu tasfiye hükümleri bakımından1 bölgede bir ikilik husule gelmiştir. Şöyle ki, Tapulama 
Kanununun tatbik edildiği birliklerde bu tasfiye hükümleri göz önünde tutularak mal sahipleri 
belirtilmiş ve bu kanunun tatbikine henüz sıra gelmiyen1 birliklerde ise umumi hükümlerin yürütül-
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meyine devam olunmuştur. Bir tasfiye kanunu ya doğrudan; bu takdirde tapulammasına başlanan 
böl gelendeki (bütün birliklerde aynı anda tatbika geçmesi icabeder, eğer (bu tasfiye hükümleri yanlış 
ise Tapulama Katnununun tatbik edildiği birliklerde dahi nazara alınması doğru olmaz. 

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

XIII - Tapu kayıtları arasındaki hüküm farkı telâkkisinin giderilmesi : 
5602 sayılı Kamun, Medeni Kanundan önce müsrocu tapu kayıtları ile Medenî Kanundan sonra te

sis edilmiş bulunan tapu kayıtları arasında zilye ll'ilkle iktisap yönünden birbirinden fasrklı hükümler 
sovk etmiş bulunmaktadır. Bu tarzı telâkki tatbikatta gayriâdil neticeler doğurmuş ve teşevvüşler hu
sule getirmiştir. 

Halbuki, (takarrür etmiş bulunan kazai içtihatlara göre Medenî Kanundan evvel ve sonra olan 
tapu kayıtları arasında hukukî kıymetleri bakımından Ihiçibir fark gözetilmemiş ve bütün tapu kayıt
larının -aynı llıüküm ve kuvveti haiz olduğu kabul edilmiştir. 

Bu ısebeple; lâyihada bu tefrik bertaraf edilmiş ve bütün tapu kayıtları için aynı hükümler ko
nulmuştur. 

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 ücretlerimin alâkalı
ları tarafından imal sandıklarına peşinen yatırılma u halinde o yerlerin tercilhan tapulamalarının ya
pılması keyfiyetidir. Bu 'hüküm, kadastro mevzua tınıda yeni değildir. (2613) sayılı Kadastro ve Ta
pu Tahriri Kanununda da aynı esas mevcuttur. Kaldı 'ki, idare bu nevi taleplerle dalimî karşılaşmak
ta d ir. isteklerin is'af ma yer verilmek suretiyle kadastro masraflarının bütçeye taıhmiıl 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 hazırdık işlerine, dördüncü 

bölüm tesbit işlerine, 'beşinci bölüm mülkiyet hakkının tespitindeki esaslara, altıncı bölüm ihtilâfla
rı n tapulama mahkemesinde halline, yedinci bölüm malî hükümlere, sekizinci bölüm müteferrik hü
kümlere, 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, 5602 sayılı Kanunun birinci maddesine «Tapu sicilleri tesisi» ibaresi 

ilâve olunmak suretiyle tertiplenmiştir. Kanunun mahal itibariyle tatbik sahasını göstermektedir. 
Tapulama Kanunu, tapulamaya başlandığı tarihte vilâyet ve kazaların merkez belediye sınırları 
dışında kalan gayrimenkuller hakkında tatbik olunacaktır. Vilâyet ve kaza belediye sınırları 
içinde kalan gayrimenkuller ise 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa tevfikan tahdit ve 
tesbit edilecektir. 2613 sayılı Kanun ile Tapulama Kanunun birleştirilmesi ve bütün gayrimenkul-
lerin ayni rejime tabi tutulması, vilâyet ve kaza belediye hudutları içindeki gayrimenkullerle 
nahiye ye köylerdeki gayrimenkullerin iktisadi değerlerinin birbirlerinden çok farklı olması ve bil
hassa şehirlerimizdeki imâr hareket ve faaliyetlerinin icabettirdiği teknik hassasiyetin köylerimiz
deki gayrimenkullere tatbiki zaman ve emek israfına müncer olacağı mülâhazasiyle yerinde görül
memiştir. 
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Binaenaleyh, vilâyet ve kaza belediye sınırları haricindeki gayrimenkullerin süratle bir sistem 

dâhilinde tapulanabilmesi için böyle bir lâyihanın kanuniyet kesbetmesine zaruret görülmüştür. 
Belediye Kanunu, nüfusu müsaidolan nahiye ve köylerde belediye teşkilini derpiş etmiş bulun

maktadır. Nahiye ve köylerde belediye teşkil edilmiş olsa dahi o birliklerde kâin gayrimenkul -
ler bu lâyihanın tatbik sahası içinde kalacaktır. 

Lâyiha tapusuz gayrimenkullerin tapulanmasmı ve tapulu olan gayrimenkul!ere ait kayıtların 
yenilenmesini ve her halde tesbite tabi bütün gayrimenkullerin kadastro plânlarının vücuda getiril
mesini ve böylece tescile tabi gayrimenkullerin sicil harici bırakılmamasını istihdaf etmektedir. 

Madde 2. — Bu madde vasıfları bakımından bu lâyihanın tatbik sahası dışında kalan gayri-
menkulleri belirtmektedir. 5602 sayılı Kanunda böyle bir hüküm bulunmadığı için tatbikatta 
tereddütler husule gelmiştir. Bu maddenin tan dminde Kanunu Medeninin 641 nci maddesinden 
ve 6831 sayılı Orman Kanunundan istifade edilmiştir. Ziraate elverişli olmıyan sahipsiz yerlerle 
kayalar, tepeler, dağlar hususi mülkiyete mevzu olmıyacağı için bu lâyihanın tatbik sahası dışın
da bırakıldığı gibi 6831 sayılı Orman Kanununun 1 nci maddesinde vasıfları belirtilen ormanlara 
ait kadastro ve tescil işlemleri, bahsi geçen kanun ile tanzim edilmiş ve hususi komisyonlara veril
miş, olduğundan bunlar dahi bu lâyihanın tatbik sahası dışında bırakılmıştır. Deniz, göl, çay, 
nehir gibi hususi mülkiyete mevzu olmıyan yerlerin tapulamaya tabi tutulamıyacağı aşikâr oldu-
ğmdan lâyihada bu hususta ayrıca hüküm sevk edilmemiştir. 

Madde 3. — Bu madde 5602 sayılı 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. Tapu
lama fiilen birliklerde yapılır. Bölge birliklerin idare merkezidir. Lâyihada her vilâyetin merkez 
kazası ile diğer kazalarım birer bölge ve her nahiye merkezi ile her köyü birer birlik sayılmıştır. 
İdari teşkilât bakımından vilâyet ve kaza belediyeleri sınırı dışında kalıp da bir nahiye veya köye, 
bağlı olmıyan gayrimenkullerin bulunduğu göz önünde tutularak bu gibi mahalleri alâkalı nahiye 
veya köylerin birlik sınırları içine almaya tapulama müdürü salahiyetli kılınmıştır. 

Bu iş yapılırken teknik icaplar ve iş kolaylığı, yakınlık ve sair husiyetler gözetilerek o mmta-
kanın tamamı diğer bir birlik sınırı içine alınacak veyahut o mıntaka kısımlara ayrılarak her bir 
kısım diğer bir birlik içinde mütalâa edilecek ve o suretle tapulamaya tabi tuıtu'lacatatır. Bu hal. 
tapulama iş programına taallûk ettiği için yalnız kanunun tatbikine esas olacak ve fakat idari 
teşkilât ve sair bakımdan hukukî durumda bir tesir husule getirmiyecektir. 

Madde 4. — 5602 sayılı 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 kaza veya vilâyet belediye hudutları içine alın
ması veyahut o yerde kaza teşkilâtı kurulması ve gayrimenkullerin yeni kurulan kaza belediye 
hududu içinde kalması gibi sebeplerle bir kısıra gayrimenkuUer bu kanunun tatbik sahasından 
çıkmaktadır. Tapulama işine başlamak birçok masraf ve külfetleri zaruri kılmaktadır. Bir bir
lik tamamının veya bir kısmının bu kanunun tatbik sahası dışına çıkmış olması halinde o birlikteki 
veyahut o kısım gayrimenkuUer hakkındaki tapulama işleminin durdurulması ve o zamana kadar 
yapılan muamelelerin hükümsüz bırakılması ihtiyar edilen masrafların heder olmasını icabettirir. 
Bu itibarla lâyihada tapulamaya başlandıktan sonra idari teşkilâttaki değişikliğin tapulama faali
yetini durdurmaması hususu tercih olunmuştur. 

Maddenin tertip şeklinden de anlaşılacağı üzere, tapulamasına başlanan birliklerde henüz tapula
ma tutanağı tanzim edilmemiş olan gayrimenkullerin idari teşkilâttaki değişiklik sebebiyle kanu
nun 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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İKİNCİ BÖLÜM 

Bu bölüm teşkilâta taallûk etmektedir 
Madde 5. — Bu madde 5602 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesine tekabül etmektedir. Tapula

ma faaliyetinin temerküz ettiği her bölge bir tapulama müdürü bulunacaktır. Bu müdür, bölgesine 
bağlı birliklerin idare ve nezaret uzvu olmakla beraber kendisine tapulama işlemlerinin yürütül
mesinde 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 
kanuna ve teknik esaslara uygun şekilde cereyan edip etmediğini tetkik ve tapulama elemanla
rını tenvir usulsüz ve yolsuz hareketleri tapulama müdürüne bildirmek gibi hizmetlerdir. 

Her bölgede dört teknisyen ve dört teknisyen yardımcısının bulunması asgarî bir haddir. 
Kadro müsait olursa, bunların adetlerinin arttırılması tabiîdir. Dörtten aşağı teknisyen ve teknis
yen yardımcısı ile mesai yapan bölgelerin, verimli çalışma yapamadıkları neticesine varılmıştır. 
Teknisyen ve teknisyen yardımcıları müşterek vazifeli memurlardır. Esas vazifeleri birliklerde 
tapulama işlerini bilfiil yapmaktır. Tapulama müdürü emrinde ayrıca lüzumu kadar kâtip, daktilo, 
jaloncu ve hademe bulundurulacağı maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 6. 5602 sayılı Kanununun 4 ncü maddesine tekabül eden bu madde adlî teşkilâta ta
allûk etmektedir. 

Tapulama işlerinin bir çok ihtilâfları doğuracağı ve bu ihtilâfların umumi mahkemelerce 
halli cihetine gidilmesinde bir taraftan tapulama işlerinin gecikmesi, diğer "taraftan umumi mah
kemelerin vazifesine dâhil işlere menfi tesir etmeni bakımından tapulamadan mütevellit ihtilâfların 
halli için her bölgede ihtiyaca göre bir veya daha fazla sayıda tek hakimli hususi mahkemelerin 
kurulması zaruri görülmüş ve bu mahkemeye (Tapulama Mahkemesi) adı verilmiştir. Bu mahke
me hâkimlerinin diğer hâkimler gibi Hâkimler Kanunu statüsüne tabi olduğu ve tapulama mah
kemelerinde şifahi muhakeme usulü tatbik edile'eğinden her hangi bir tereddüde meydan verme
mek 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 5602 sayılı Kanunun 5 nci maddesine tekabül etmektedir. 
Madde memuriyet unvan ve sıfatları Tapulama Kanununun tatbikatında çalışacak vazifelilere gö
re ufak bir tadil ile yeniden tertiplenmiştir. Tapulama müdürlüklerinde vazife alacak bu memur
ların 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 5G02 sayılı Kanunun £4 ncü maddesine tekabül etmektedir. Müdürün 
vazifelerini umumi hadler dâhilinde belirtmektedir. Tapulama işlerinin çabuk ve düzeninde eere-
yani, Tapulama Müdürünün selâhiyeti ve mesul "yeti 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. Umum Müdürlüğün, Tapulama Müdüıii ile diğer memurlar üzerindeki murakabe ve 
nezaret salâhiyeti mahfuzdur. -

5602 sayılı Kanunun 24 ncü maddesindeki valilikçe işten men keyfiyeti İl İdaresi Kanununa 
göre valilerin salâhiyetleri cümlesinden olması ve bu gibiler hakkında Memurin Muhakemat 
Kanunu hükümlerinin tatbiki ve 1609 sayılı Kanuna giren hususlarda o kanun hükmünün tatbiki 
tabiî ve zaruri bulunduğundan bu hükümler yeni metne alınmamıştır. 

Madde 9. — Bu madde memurlar üzerinde Umum Müdürlüğün haiz olduğu vazifelendirme 
salâhiyetine mütaallik olup 5602 sayılı Kanunun 58 nci maddesinden hüküm değişikliği yapılma
dan alınmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bu bölüm tapulamanın hazırlık işlerine taallûk etmektedir 

Madde 10. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine tekabül etmektedir. Tapulama
ya bölge itibariyle başlanacağından maddede bölgenin ne şekilde tâyin edileceği ve ilân tarzı be
lirtilmiştir. 

Mahiyeti .itibariyle müstaceliyet arz eden tapulama işlerinden daha ziyade mahallî mûtat va
sıtalarla alâkalıları haberdar etmenin çok daha faydalı olacağı düşünülebilirse de, bütün gayri
menkul maliklerinin aynı muhitte buhmamıyacakları ve bu sebeple tapulamanın başladığından 
haberdar olarak, kanunun tahmil ettiği vecibeleri yerine getirememeleri ihtimaline binaen, Anka 
ra ve İstanbul'da çıkan günlük birer gazete ile bu ilânların yapılmasının faydalı olacağı netice 
sine varılmıştır. Diğer taraftan Tapu ve KadastroUmum Müdürlüğünün halen Başbakanlığa bağlı 
bulunduğu ve ilerde 'bu durumda bir değişiklik husule geldiği takdirde Tapulama Kanununun 
bünyesinde bir aksaklık husule gelmemesi içinmer'i kanundaki «Adalet Bakanlığı» ibaresi yeri 
ne «bağlı bulunduğu Bakanlık» ibaresi ikame olunmuştur. 

Madde 11. — Bu madde, her birlikte tapıda naya başlama şeklini belirtmekte ve 5602 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesine tekabül etmektedir. 

Lâyihada bu husus hakkında esaslı bir deği didik yapılmamıştır. Ancak, 5602 sayılı Kanun
daki 3 günlük ilân müddeti kifayetsiz görülmüş ve tatbikatta alâkalıların bu müddet içinde ha
berdar olamadıkları ve gayrimenkullerinin başınla bulunamadıkları anlaşılarak, bu müddet 15 gü
ne çıkarılmıştır. 

Bu ilânın bir suretinin mahallinin en büyük malmemuruna tevdii Hazine hukukunun takip ve 
muhafazası bakımından faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Diğer taraftan ilân keyfiyetinin tutanakla tevıiıki bu lüzumun yerine getirildiğini ifadeye ma
tuf bulunmuştur. 

Madde 12. — Bu madde tapulama sırasında nazara alınması zaruri olan kayıtların çıkarılma
sı yolunda hazırlık işlerine taallûk edip mer'i kanunun 10 ncu maddesi ile 56 ncı maddesinin atıflı 
hükmü açıklanmak suretiyle birleştirilerek tertiplenımiştir. Maddede esaslı bir değişiklik yapılma
mıştır. Vergi kayıtlarının vergi defterlerinden, tapu kayıtlarının tapu defterlerinden çıkarılması 
tabiî olduğu için, bu kelimeler maddeye alınmamıştır. Gerek vergi kayıtları, gerek tapu kayıt
ları her birlik için ayrı ayrı çıkarılacaktır. Mahallî tapu dairelerinin sıkışık durumları nazara 
alınarak tapu kayıtlarının, icabında merkezdeki tapu arşivinde mevcudolan kayıtlardan da çıka
rılmasını teminen ımer'i kanundaki mahallîlik ifade eden hüküm kaldırılmıştır. Bu kayıtların mov-
sukiyetini temin için, sureti çıkaran memurlar tarafından tasdik olunacağı açıklanmıştır. 

Tapulama tesbitinde mevcut haritaların tetkik edilerek zemine tatbik kabiliyeti olanlardan 
faydalanılması gerektiğinden alâkalı şahıs ve müesseselerdeki haritalarla bunlara ait vesikalardan 
örnek alınması bu lüzumun zaruri bir neticesidir. * 

Madde 13. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 25 nci maddesine tekabül etmekte olup tadilen 
kaleme alınmıştır. 5602 sayılı Kanunun tatbikatına göre, tapulama müdürü tapulama işine başla
madan önce mahallî mahkemelerde derdest bulunan dâvalara ait listeyi alacak ve teknisyene ve
recek, birlik içindeki gayrimenkullerin tapulama işleri ikmal edildikten sonra dâva mevzuu gay-
rimenikule ait tutanak mahkemeye tevdi olunacaktır. İşlerin bu yolda cereyanı mahallî mahke
melerde görülmekte olup, tapulama mahkemesine devredilen dosyalara ait dâvaların o birlikte ta
pulama işlerinin ikmaline kadar sürüncemede kalmasını mucibolmaıktadır. Bu mahzuru önlemek 
için mahallî mahkemelerde derdest bulunan dâvalar haıkkmda lâyihanın ilgili bölümüne yeni esas
lar konulmuştur. Evvelâ, mahallî mahkemelerin vazifeleri, 5602 sayılı Kanundan farklı olarak 
48 nci maddede açıklandığı üzere her birlikte ilk parsele ait tapulama tutanağının tanzim edildi
ği tarihe kadar devam edecektir. Bu suretle mahallî mahkemelerin vazifesi sona erdiği anda ta-
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pulaına mahkemesinin işe fiilen elkoyması ve tahkikata aravcrilmeksizin deviam edilmesi temin 
olunmuştur. Saniyen, mahallî mahkemelerde derdest bulunan dâva mevzuu gayrimenkullere ait 
tapulama tutanağının münferiden ilânı 61 nci maddede derpiş edilmiş ve bu suretle birlikte tapu
lama işleminin ikmaline kadar derdest dâvaların, sürüneomede 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 gayri
menkul] er hakkında tapulama mevzuu ile ilgili olup görülmekte bulunan dâvalarla hükme bağ
lanmış ve henüz kesinleşmemiş olan dâvaların listesini alacak ve tapulama tdknisyenine verecek
tir. Bu hal mahallî mahkemesinde dâvanın devamına engel oimıyaoaktır. Teknisyen o gayrimen
kulun tapulama tesbitini yapanken tapulama tutanağına mahallî mahkemesinde derdest bulundu
ğu keyfiyetini, dosya numarasını belirterek işaret edecek, birlikteki tapulamanın ikmaline intizar 
etmeden o gayrimenkulc ait tutanağı ve ilişiklerini derhal müdüre tevdi edecektir. Müdür bunları 
hemen tapulama mahkemesine intikal ettirecektir-. Tapulama mahkemesi tutanağın tanzimi ile 
48 nci madde uyarınca artık o dâvayı tetkike vazifeli bulunduğundan dâva dosyasını mahallî mah
kemeden devralarak 61 nci madde uyarınca ilân. işlemlerini yaptırarak, tahkikata devam edecek
tir. 

Maddenin son fıkrası, tapulama müdürü tarafından dâva listesinin mahallî mahkemelerden alı-
nanak tapulama mahkemesine tevdi edildikten sonra, tapulama mahkemesi vazifesine giren husus
larda mahallî mahkemelere açılan dâvalardan müdürün haberdar edilmesini temine matuftur. 

Madde 14. •— Bu madde 5602 sayılı Kanunun 6091 sayılı Kanunla tadil edilen 9 ncu maddesi
ne tekabül eden bilirkişilerin seçilmesi tarzına aittir. Gayrimenkullerin tapulamasını teknisyen 
ve yardımcısı yapacaktır. Ancak bunlar o mıntıkaya bihakkın vâkıf kimselerden seçilecek bilir
kişilerin mütalâa ve şahadetlerine istinadedeceklerdii'. Her gayrimenkul için ayrı bilirkişi seçil
mesindeki zorluk nazara alınarak 5602 sayılı Kanundaki esas dairesinde her birliğe ait bilirkişi
lerin, tapulamaya fiilen başlanmadan önce seçilmesi zarureti bu lâyihada dahi kabul edilmiştir. 

Bâzı nahiye ve köylerde 1) ele diye teşkilâtı bulunduğu nazara almaralk madde yeniden yazılmış
tır. 5602 sayılı Kanundaki «dernek» kelimesi, köy teşkilâtının ileride mâruz kalacağı kanuni deği
şikliklerle lâyihanın ahengini temin için «köy veya belediye idaresinin en yüksek karar uzvu» şek
linde düzeltilmiştir. 

iler birlik için en az altı bilirkişi seçilecektir'. Bir birlik dâhilinde tapulamanın süratle intacı
nı teminen birden fazla ekip çalıştırılması zarureti hâsıl olabileceği göz önünde tutularak birden 
fazla olan her ekip için altı bilirkişiye ilâveten üç bilinMşi daha seçilmesi esası kabul olunmuş 
ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. Bilfarz bir birlikte iki ekip çalıştığı takdirde dokuz bilirkişi se
çilecektir. 3 ekip çalışması halinde bilirkişi adedi oniki olacaktır. Bunları; o birlik köy ise köy 
idaresinin en yüksek karar uzvu yani bugünkü teşıkilâta nazaran köy derneği eğer o birlikte be
lediye teşkilâtı mevcut ise, belediye idaresinin en yüksek karar uzvu yani bugünkü teşkilâta na
zaran belediye meclisi seçecektir. Seçimin bir hafta içinde yapılması lâzımdır. Bu müddet içinde 
seçim yapılamaz ve bilirkişiler seçilemıezse bu salâhiyet, mülkiye âmirlerine intikal edecektir. Bu
günkü teşkilâta nazaran bölge, vilâyetin merkez kazası ise bu salâhiyeti vali, mülhak kazası ise 
kaymakam kullanacaktır. Bu lâyihanın 3 ncü maddesinde her hangi bir nahiye merkezine veya kö
ye bağlı olmıyan mahaller münasebetleri itibariyle diğer birliklerin sınırları içerisine alınacağın
dan o nevi mahaller için bilirkişiler bağlandığı birliklerce seçileceklerdir. 

Bâzı hususi sebepler dolayısiylc bir birlik içindeki gayrimenkulun tamamının veya bir kısmı
nın durumunun o birlik bilirkişileri tarafından tâyini mümkün olamaz. Bu hallerin kanunda ay
rı ayrı gösterilmesi mümkün değildir. Bir mahallin tamıamen veya kısmen metruk olması veya köy 
sınırlarının değişmiş bulunması, tapulamaya başlamadan evvel seçilen bilirkişilerin bâzı gayri-
menkuller hakkında yeterli malûmat sahibi bulunmamaları gibi haller karşısında tapulama işle
minin aksamadan yürütülmesi için yeniden bili ikisi seçme salâhiyeti mülkiye âmirlerine tanın
mıştır. 5602 sayılı Kanunda, bu gibi hususi hallerde bilirkişilerin köy dernekleri veya şehir ve 
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kasaba belediyesi tarafından seçileceği hakkındaki usul, tatbikatta gecâkmelere sebebiyet verdiği 
için pratik görülmemiştir. 

Madde 15. — Bu madde bilirkişilere tapulamaya başlamadan önce ve umuımi olar-ak yemin 
ettirileceğini belirtmekte olup 5602 sayılı Kanunun muaddel 9 ncu maddesinin son fıkrasına te
kabül etmektedir. Yalnız 5602 sayılı Kanundan farklı olarak yeminin ihtiyar kurulu tarafından 
değil tapulama hâkimi veya bölgedeki sulh hâkimi tarafından Huıkuk usulü muhakemeleri Kanu
nuna göre yaptırılması uygun görülmüştür. 

Madde 16. — 5602 sayılı Kanunda bilirkişilerin haiz olmaları lâzımgelen vasıflar belirtilmemiş 
olduğu gibi, bilirkişiliğe mâni haller de gösteril m emiştir. 

Ancak lâyihada, bilirkişiliğe umumi mahiyette mâni hallere işaret olunmak suretiyle madde 
yeniden tertiplenmiş ve bilirkişilerin asgari vasıfları belirtilmiştir. 35 yaşını bitirmemiş olanlarla 
hacir altında bulunanlar ve şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan kesinleşmiş bir hükümle mahkûm 
olanlar bilirkişi seçilmiyecektir. Şu ciheti de kaydetmek lâzımdır ki, bilirkişilerin mümkün olduğu 
kadar yaşlı ve o mıntıkada uzun müddet bulunmuş, umumun timadmı kazanmış ve mıntıkayı 
iyi bilen kimseler arasından seçilmesi icabeder. Tapulama sırasında o yerde bulunamıyacak kim-

. selerin meselâ, silâh altında bulunması veya mevkuf olması gibi sebeplerle ahar mahalde bulu
nanlar bilirkişi seçilımemelidir. 

Madde 17. — Bu madde bilirkişiliğe mâni hususi halleri belirtmekte olup, yeniden kaleme alın
mıştır. Filhakika tesbiti yapılacak gayrimenkulle veya gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerle 
yakineıı münasebeti bulunan kimselerin o gayrimenkulun tesbitinde bilirkişiMk yapmaları, tes-
bitiıı yanlış istikamette yürütülmesine sebebiyet verir. Lâyihada bu sebeple gayrimenkul ile ya
kın alâkası bulunanların o gayrimenkulun tesbitinde bilirkişilik yapamıyaealkları kabul olunmuş
tur. Bu maddede yazılı haller tahdididir. Lâyihanın 22 nci maddesinde teknisyen ve yardımcısına 
bilirkişilerin mütalâasını takdir ve tahkikatı talik salâhiyeti verildiği ve tapulama tesbitine kar
şı itiraz yolları açıık bulunduğu ve işin tapulama mahkemesine intikali halinde Usul Kanununun 
umumi hükümleri tatbik edileceği için bilirkişi i iğe mâni haller genişletilmemiştir. 

Madde 18. — Bu madde birlik sınırının tâyin ve tesbitine taallûk etmektedir. 5602 sayılı Ka
nunun 23 ncü maddesi, birlik sınırından bahset ?ekte ise de tatbikatta kifayetsiz bulunmuştur. 
Tapulama işleri birlik itibariyle yürütülecektir. Birlik sınırının tâyin ve tesbiti çalışma yerinin 
ve aynı zamanda tapulama mahkemesinin kaza salâhiyeti sahasının belirtilmesi demektir. Tapu
lama ekibi muayyen bir sınır içinde faaliyette bu1 anacaktır. Tapulama işine başlamadan evvel faa
liyet sınırı tahdidedilmediği takdirde programlı çalışma, İmkân dâhiline giremez. Ancak, tâyin 
edilecek birliğin sınırı, yalnız bu kanunun tatbikine münhasır bulunacaktır. Diğer hususlarda 
meselâ Belediye ve Köy kanunlarının hudut tâyin ve tahdidine taallûk eden hükümlerinde her 
hangi bir değişiklik yapmak bahis konusu değil lir. Alâkalı bölge ve birliklerin bu hususla ilgili 
hak ve menfaatleri mahfuzdur. Birlik sınırının tapulamaya başlamadan evvel kesin şekilde tahdi 
dedilmemiş olması, bir kısım gayrimenkullerin tapulama haricinde kalması ve bir kısım gayrimen-
kullerin mükerrer tapulamaya tabi tutulması neticesini tevlidedebilir. Birlik sınırını o birliğin 
tapulamasına memur edilen teknisyen ile yardım-:ısı tâyin ve keyfiyeti belirten bir genel sınır 
krokisi tanzim edeceklerdir. Bu hususta; o birli an belediye reisi veya muhtar ve ihtiyar heyeti
nin beyanından ve bitişik birliklerin tapulamasına başlanmış ve bilirkişileri de seçilmiş ise o bilir
kişilerin beyanlarından, köy sınırı kâğıtlarından ve köy sınırlarını belirten mahkeme ilâmı ve ben
zeri vesikalardan ve gayrimenkullerin tapuca ve vergice hangi köy üzerine tanzim edildiğini be
lirten tapu ve vergi kayıtlarından istifade olunacaktır. Teknisyen ve yardımcısı, tereddüt veya 
anlaşmazlık halinde, tapulamanın teknik icapla?mı da göz önünde tutarak bir gayrimenkulun 
hangi ıbirlik içinde tapulanması lâzımgeldiğini belirteceklerdir. Bu maddenin üçüncü fıkrası uya
rınca, tapuda veya vergide bir gayrimenkul halinde kayıtlı olan veyahut kayıtsız olup da mül
kiyet veya intifa bakımından bir kül teşkil eden gayrimenkul aynı birlik sınırı içinde tapulana-
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çaktır. Bu nevi gayrimenkulun parçalanarak muhtelif birlik sınırları içinde tapulanmasına teknik 
bakımdan azruret bulunması hali lâyihada istisnai olarak kabul edilmiştir. 

Teknisyen ve yardımcısının tâyin ve tesbit etmiş olduğu birlik sınırları bazan şikâyet ve itira
zı mucibolmaktadır. 5602 sayılı Kanunda bu husus halledilmiş değildir. Birlik sınırının tâyini Ta
pulama Kanununun tatbiki bakımından nazara almacaık bir husus olduğu ve başkaca hukukî bir 
netice tevlidetımediği için birlik sınırına vâki itirazların tapulama işlemlerini aıksatmıyacak şe
kilde ve basit bir suretle halli cihetine gidilmiştir. Şöyle ki; teknisyen ve yardımcısının çizmiş 
olduğu birlik sınırına itiraz edildiği, yani bir gayrimenkulun o birlik sınırı içinde veya diğer bir 
birlik sınırı dâhilinde tapulanması lüzumu ileriye sürüldüğü takdirde işi, tapulama müdürü tet
kik edecek ve bir karara bağlıyacaktır. Müdürün kararı katidir. Bu karar aleyhine idari veya 
adlî kaza mercilerine başvurulmaz. Tapu ve Kadastro Uımum Müdürlüğünün idari murakabe mer
cii olması bakımından bu hususta Tapulama Müdürüne emir ve direktif vermek salâhiyetinin 
nıahfuziyeti tabiîdir. 

Madde 19. — Bu madde, tapulaması yapıladık olan birliklerde kâin gayrimenkullerin sa
hiplerine sınırlarını belirtmetk vazifesini tahmil etmekte olup 5602 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinden alınmıştır. Yalnız bu maddedeki «sınırları belli olmıyan» ibaresi gayrivâzıh görüldüğün
den bunun yerine «sınırları işaretle belirtilmemiş olan» ibaresi ikame edilmiştir. Gayrimenkulle
rin sınırlarını belirtecek işaretlerin cins ve mahiyetini tafsile lüzum görülmemiştir. Bu husus, ma
hallî icap ve imkânlara göre teknisyen veya tapulama müdürünün tâyin edeceği esaslar daire
sinde yürütülecektir. Herhalde bu işaretlerin tahdit ve tesbit muamelesi ikmal edilinceye kadar 
yerlerinde kalacaık şekilde olması lâzımdır. 

Tapulama faaliyetinin devamı, bu işaretlerin vaz'ı ile mümkün olduğundan mal sahiplerine 
bu bakımdan teveccüh eden mükellefiyetin lâyihada müeyyidelenıdirilmesi lüzumlu ve zaruri gö
rülmüştür. 

Gaye, mühim bir âmme hizmetinin ifası olduğundan gayrimenkul maliklerini sadece ceza teh
didi altında bulundurmakla yetinilmemiş, tertibindeki ödenekle mal sahibi hesabına işin yapıl
ması ve sarf edilen paranın mükelleften % 20 faz 1 asiyle tahsili ve bu suretle tapulamanın seyrine 
mâni olunımaması düşünülmüştür. 

5602 sayılı Kanunun bahis konusu 8 nci maddesinin son fıkrası hükmü tatbikatta güçlükler 
ve imkânsızlıklar yarattığı ve esasen katiyet ve mecburiyet ifade etmediği cihetle lâyihaya alın
mamıştır. 

DÖRDÜNÜ fi BÖLÜM 

Bu bölüm her gayrimenkul hakkında tapulama tesbit işlerinin teknisyen ve yardımcısı tara
fından fiilen ne şekilde yapılacağını belirtmektedir. 

Madde 20. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 11 nci maddesine tekabül etmekte, tapulaması 
yapılacak mevki ve sokağın ilânına ait bulunmaktadır. 11 nci madde uyarınca birlikte tapulama
ya başlama tarihi tâyin ve ilân olunduktan ve diğer ihzari muameleler ikmal edildikten sonra 
o birlikte tapulamaya hangi mevkiden başlanacağını kadastro teknisyeni tâyin ve bu hususta 
12 nci madde gereğince alman kayıtlardan o bilirkişilerinin vereceği izahattan istifade edecek 
ve her halde teknik icapları göz önünde tutacak ve o birliği mevki mevki, semt semt ve meskûn 
mmtakalarım sokak sokak veya mahalle mahalle kısımlara ayırarak bir iş programı tanzim ede
cektir. 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 ettire
cektir. Bu ilân o yerdeki mûtat vasıtalarla yapılacaktır. Ayrıca ilânın bir örneğini ihtiyar 
meclisinin 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 alâkalıların gayrimenkullerinin başında bulunmalarını ve sınırlarını göstermeleri ve id-

M. Meclisi (S. Sayısı : 89) 



— 11 — 
dialarını bildirmeleri, vesikalarını ibraz etmeleri için zaruridir. Tesbit sırasında alâkalılar hazır 
bulunmadıkları takdirde gıyaplarında tapulama devam edecektir. Bu sebeple maddenin son fık
rasında bu cihetlerin ilân varakasında belirtilmesi lüzumuna işaret olunmuştur, ilân edilen gün
de o mevki veya sokak veya mahallede mevcut gayrimenkullerin tapulaması ikmal edilmediği 
takdirde geri kalan gayrimenkullerin tapulamasına ertesi gün devam olunacaktır. Bu hususta 
yeniden ilâna lüzum ve mahal yoktur. Her halde ilân edilen mmtakadaki gayrimenkullerin ta
mamı tesbit edilmeden diğer bir mıntıkadaki gayrimenkullerin tapulamasına başlanmıyacak-
tır. ilân edilen günde mücbir sebepler dolayısiyle meselâ, hava muhalefeti sebebiyle o mevki 
veya sokakta tapulamaya başlanamazsa tapulama için yeniden bir gün tâyin edilerek bu mad
de uyarınca yeniden ilân yapılması zaruridir. 

Madde 21. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 12 nci maddesine tekabül etmekte ve her gay
rimenkulun tesbitinde teknisyen ve yardımcısına terettübeden vazifelerden bir kısmını belirt
mektedir. 20 nci madde uyarınca ilân edilen günde teknisyen veya yardımcısı beraberce tapula
ması yapılacak gayrimenkulun başına gideceklerdir. Bilirkişilerden en az ikisi ve ayrıca muhtarın 
huzuru ile incelemeye bağlıyacaklardır; muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri yerine kaim olabilecek
ler hakkında 22 nci maddede hüküm konulmuştur. Mal sahipleri ve sair alâkalılar gayrimenku
lun başında bulunuyorlarsa tetkikat onların muvacehesinde yapılacaktır. Teknisyen ve yardım
cısı tapulamaya ve tapu siciline müessir hususları tahkik ve gayrimenkulun hendesi durumunu 
gösteren haritayı tanzim edeceklerdir. Alâkalılar tarafından ibraz edilen vesikaları imza mukabilin
de alıp tapulama tutanağına ekliyeceklerdir. 

Tapulama faaliyeti .başlıca iki noktada temeıküz eder. Birincisi hukukî durumun tâyini yani 
gayrimenkulun tahdit ve tesbitidir. İkincisi ise hendesi durumunun ve yüz ölçümünün tâyinidir. 

Hukukî durumu tâyi nederken evvelâ maddi vakıalar tesbit edilecek ve saniyen bu maddi va
kıalara terettübeden kanuni hükümler belirtilecektir. 

Tahdit ve ölçü işinde bölgede tatbik edilmesi gereken metoda göre (Klâsik veya fotoğrametrik) 
riayet edilmesi icabeden teknik hususlar talimatnamede açıklanacaktır. 

Madde 22. — Bu madde, hukukî durumu tesbit ve tâyinde yani maddi vakıaları tesbit ve bu
na taallûk eden hukukî neticeyi tâyinde teknisyen ve yardımcısı vergi ve tapu kayıtlarını tetkik 
edecek, bilirkişilerden mütalâa alacak, hazır bulunan alâkalıları clinliyecek, ibraz edecekleri vesi
kaları inceliyecek ve bu suretle maddi vakıaları tesbit edecektir. îşbu maddi vakıalar muvacehe
sinde 5 nci bölümde yazılı esasları tatbik ederek hak sahibini belirtecektir. Tatbikatta mahallî 
bilirkişilerin muhitin tesiri altında kaldıkları görülmekte ve bu suretle mücerret bilirkişilerin 
mütalâasına istinaden yanlış tesbitler yapıldığı müşahede edilmektedir. Lâyihada, teknisyen ve 
yardımcısını bilirkişilerin mütalâası ile bağlı tutmamış ve bu suretle maksudun hilâfına mütalâa
larla yanlış ve yersiz tesbitlerin yapılmasına imkân vermemek istenmiştir. Teknisyen ve yardım
cısı bilirkişilerin mütalâalarının kendi müşahadelerine ve gayrime*nkulün durumuna, mevcut kayıt 
ve vesikaların muhtevasına uygun olmadığını veya bu mütalâaların kanaat bahş gerekçeye dayan
madığını görürse maddi vakıaları tesbit bakımından tahkikatı 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 nci ve 17 nci maddelerde yazılı haller sebebiyle veyahut o gayrimenkul hakkında yeterli malû
mat elde ©dilmediği takdirde, teknisyen ve yardımcı aynı hükümler dâhilinde sair kimselerin mü
talâa ve şahadetlerine başvuracaklardır. Bu suretle bilirkişinin kifayetsizliği tapulama işleminin 
yürümesine mâni olamıyacaktır. Tapulama tesbitlnc karşı ilân müddeti içinde itirazsız kesinleşen 
tesbit ve tesciller aleyhine sukutu hak müddeti içinde dâva açmak hakkı mevcudolduğu için tek
nisyen ve yardımcısına bu madde ile tainman tahkikatı tevsi ve takdir salâhiyeti mahzurlu görül
memiş aksine olarak geniş bir tahkikat imkânı f.ağlamak suretiyle hakikate daha ziyade yaklaş
mak temin olunmuştur. 
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Anoak, teknisyen ve yardımcısının takdir halalarını önlemeye matuf bir tedbir olarak, bilir

kişilerin beyanı hilâfına yaptıkları tesbitlerm kayıt ve vesikalara istinadı aranmıştır. Bilirkişili
ğe mâni hallerin, teknisiyen ve yardımcısı ile belediye reisi ve muhtarlar için de kabulü hak sa
hiplerinin inancı bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Diğer taraftan lâyihanın 25 nci maddesi ile tapulama müdürüne tapulama tutanaklarını tet
kik etmek, noksan ve yanlış işlemler varsa ilgili teknisiyen ve yardımcısına ikmal ve tashih et
tirmek salâhiyeti tanınmıştır. Teknisiyen ve yardımcısı bu maddenin tatbikinde takdir hatasına 
düşmüşlerse 25 nci madde uyarınca müdür tarafından bu hatanın tashihi yoluna tevessül edilebi
lecektir. 

Bu suretle lâyiha teknisiyen ve yardımcısı ile tapulama müdürünü, hakikatin tezahürünü te
min gayesine matuf olarak faal bir hale getirmiştir. 

Madde 23. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun J8 nci maddesinden tevsi ve tavzih edilmek su
retiyle alınmış olup tapulama tutanaklarının tarzimi ile alâkalıdır. Prensip itibariyle her gayri
menkul için bir tapulama tutanağı tanzim edilecektir. Bu vazifeyi tapulama tekni'siyeni ve yar
dımcısı beraberce yapacaklardır. 5602 sayılı Kanunda yalnız teknisiyenden bahsedilmiş olması o 
kanunun sistemine de aykırı düşmektedir. 5602 sayılı Kanun her gayrimenkul için ayrı ayrı tu
tanak açılması lüzumunu da yeterli derecede belirtmemiştir. Teknisiyen ve yardımcısı 21 nci, 
22 nci maddeler uyarınca yapacakları tahkikattan elde edecekleri malûmat ve kanaatlerini o gayri
menkulun tapulama tutanağına geçireceklerdir. Tutanak tahkikat şeklini ve elde edilen malûmatı 
açıkça gösterecektir. Kanaatin izharı hususunda teknisiyen ve yardımcısı arasında ihtilâf çıkabi
lir. Bu takdirde teknisyenin reyi tercih olunarak hak sahibi belirtilecektir. Yardımcısının muhale
fet sebeplerini tutanağa kaydetmesi tapulama müdürünün tetkik ve kontrolü sırasında faydalı ola
caktır. 

Maddenin 3 ncü fıkrası tutanağın kimler tarafından imza edileceğini belirtmektedir. Orada ha
zır bulunduğu ve tutanağı imza etmesi lâzımgcldiği halde imzadan istinkâf eden olursa bu cihet 
onun imzası yerine işaret edilerek diğer hazır bulunanlar tarafından tasdik olunacaktır. Tutanak
ların ihtiva edeceği malûmatı gösteren 5602 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi daha ziyade tatbikat 
ve teferruata taallûk etmesi itibariyle kanunda yer alacak hususlardan addedilmediği cihetle lâyi
haya ayrıca bir madde halinde alınmasına lüzum görülmemiş ve tatbikatta kolaylığı ve seyyaliyeti 
temin için bu tutanakların ihtiva edeceği hususla-m Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünce tali
matname ile tesbit edileceğine dair maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 24. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 20 nci maddesine tekabül etmekte ve tapulama 
işinin birlikte ikmalinden sonra tutanakların ieınal oetvelleriyle tapulama müdürüne tevdi şeklini 
göstermektedir. Prensip itibariyle tutanaklar ve icmal cetvelleri her birlikte bütün gayrimenkul-
lerin tapulama işi bittikten sonra müdüre verilccdktir. Dâvâlı gayrimenkul tultianaklatrını mahke 
meye tevdiine ait 13 ncü madıde hükmü ile kısmi devirler hakkındaki 26 nci maddenin son fıkrası 
hükmü bu kaideye istisna teşkil etmektedir. 

Madde 25. — Bu maddenin 1 nci fıkrası 5602 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin ilk fıkrasına 
ufak bir farkla tekabül etmektedir. Tapulama müdürü, teknisiyen ve yardımcısı tarafından lâyiha
nın 24 ncü maddesi uyarınca tevdi edilecek itirazlı ve itirazsız bütün tapulama tutanaklarım, en kısa 
bir zamanda inceliyecek noksan ve yanlış işlemler varsa alâkalı birliğin teknisiyen ve yardımcısına 
ikmal ve tashih ettirecektir. Bu ikmal ve tashih işi, daha ziyade maddi hatalara ve lâyihanın 5 nci 
bölümünde zikredilen esasların tatbikinde zühule düşülmüş olması hallerine matuf bulunmaktadır. 
Lâyihanın 28 nci maddesi gereğince itirazlı tutanakların tetkikine salahiyetli kılman tapulama ko
misyonunun vazifesine taallûku yoktur. Ancak, vukubulan itiraz, teknisiyen ve yardımcısının ihtiyar 
ettikleri maddi hatalardan ve hâdiseye tatbik eyledikleri kanuni hükümlerdeki isabetsizlikten neşet 
etmekte ise, bunun ikmal ve ıslahı haklı bir itirafın ortadan kalkmasını mucibolacaktır ki, tapula
ma faaliyetinden beklenilen sıhhat, selâmet ve sürati sağlıyacaktır. Bu suretle müdür tapulama iş-
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lemlerini hakikate ve kanuni uygun şekilde cereyan etmesinde faal bir rol almış bulunmaktadır. 
Bu maddenin 2 nci fıkrası yeniden kaleme alınmıştır. Filhakika noksan ve yanlış işlerin ikmal ve tas
hihi, bazan alâkalıların hukukî durumlarına tesir edebilir. Bu takdirde ikmal ve tashih i$ini tekniı-
yen ve yardımcısının kendiliğinden yapamaması gerekir. Bu hususta tapulama tutanaklarının tan
zimi hakkındaki 4 ncü bölümde gösterilen esaslara riayet olunmak ieabeder. Eğer ikmal ve tashih 
alâkalıların hukukî durumunda birgûna değişikliği mueibolmıyacak ise, müdürün ikazı üzerine, 
teknisiyen ve yardımcısı beraberce yapabileceklerdir. 

Madde 26. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin 2 nci fıkrasına tekabül etmek
te olup tutanakların ilânı şeklinde taallûk etmektedir. 5602 sayılı Kanundaki hükmün kifayetsiz
liği nazara alınarak yeniden tanzim edilmiştir. 

Maddenin 1 nci fıkrası uyarınca müdür, tapulaması biten birlikteki gayıimenkullere ait tapu
lama neticesini bir cetvel halinde ilân edecektir. Bu ilân itirazı olanların 30 gün içinde itirazları
nı kullanmaları için yapılacaktır. 5602 sayılı Kanunda ilânın yalnız birlikte yapılması kâfi görül
müş ise de köylerde mevcut gayrimenkullerle şehir ve kasaba halkının alâkalı oldukları göz önün
de tutularak birlikteki ilân ile iktifa olunmayıp, ayrıca bölge merkezinde dahi ilân yapılması za
ruri görülmüştür. îki yerde ilân usulü ihdas edildiği için 30 günlük itiraz müddetinin cereyana 
başladığı tariıh maddenin 2 nci fıkrasında açıklanmıştır. Maddenin son fıkrası yeni hükmü ihtira 
etmektedir. Bâzı birliklerin genişliği bakımından ve bâzı mmtakal'arda arazi üzerinde çalışmanın 
kısa mevaöanlere inhisar etmesi yüzünden bir birlik içinde bütün gayrimenkullerin tapulanîiıafsı, 
seneyi aşan uzun zamanları istiap etmektedir. Bir çalışma mevsiminde tapulanması ikmâl edilen 
gayrimenkullere ait mütaakıp işlemlerin diğer çalışma mevsiminde diğer gayrimenkullere adt 
tapulamaya intizaren teihir olunması, tapulaması ikmal edilmiş olan gayrimenkullerle alâkalı kim
selerin tapularını almalarını geciktirmektedir. Tapulaması ikmâl edilen gayrimenkullere ait müta-
aikıp işlemlerin yapılması için bütün gayrimenkullerin tapulamasını beklemeye lüzum ve zaruret 
de yoktur. Paydası ise aşikârdır. Bu sebeple bu fıkrada tapulaması ikmal edilmiş olan gayrimen
kullere ait tutanakların kısmî olarak ilânı imkânı temin edilmiştir. Ancak, kısmî ilâna gidilecek 
gayrimenkullerin, bir mahalle veya mevkiden daha küçük yerler hakkında tatbik edilmemesi için 
tahdidi hüküm sevk edilmiştir. Bu hususta takdir selâhiyeti tapulama müdürüne verilmiştir. Umum 
Müdürlüğün nezaret ve murakalbesine dayanarak bu hususta müdüre emir ve direktif vermek hak
kı mahfuzdur. Maddenin son fıkrası da müddetlerin hesabımda Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun buna ait hükümlerinin tatbik edileceğini göstermektedir. 

Madde 27. — Bu maddenin 1 nci fıkrası 5601 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ilk fıkrasına 
tekabül etmektedir. Bu fıkraya göre müdür, 26 neı maddede derpiş edilen itiraz müddeti geçtik
ten sonra itirazsız olan tapulama tutanaklarını, 5602 sayılı Kanunda olduğu gibi, tasdik edecek
tir. Ancak, tasdik tarihi tesbitlerin kesinleştiği zamanı göstereceğinden ve tapu kütüğüne yapı
lacak tescil tarihi, bu tarih olacağından, tasdik kılınan tutanaklar 30 günlük askı ilânınm bitimi
ni takibeden günün tarihini ihtiva edeceği maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 28, 29. — 5602 sayılı Kanunda itirazlı tutanakların doğrudan doğruya mahkemeye şev
ki derpiş edilmiştir. Bu suretle mahkemelere haklı haksız, sebepli ve sebepsiz fazla miktarda iti
razlı dosyaların intikaline seibebiyet verilmiştir. 

Lâyiha, itirazlı işler hakkında idarî yoldan ikinci bir tetkik imkânını sağlamaktadır. Şöyle 
ki; 26 nci maddede yazılı itiraz müddeti içinde, itiraza uğrıyan tutanaklar veyahut tutanağın 
tanzimi sırasında itirazlı olduğu belirtilen işler, tapulama müdürü tarafından tapulama komis
yonuna tevdi edilecektir. Bu komisyon; müdür, tasarruf ve fen kontrol memurlarından ibaret 
üç kişilik bir heyettir. Komisyonun reisi müdürdür. îtirazlı tutanaklar bu komisyon tarafından 
tetkik edilecektir. Evrak üzerinde yapılacak tetkikat ile bir neticeye varılması mümkün olduğu 
takdirde iş karara bağlanacaktır. Bu tetkikat kâfi gelmezse Tapulama Komisyonu veya içlerin
den biri mahallinde tetkikat ve tahkikat yapacak ve alâkalıları dinliyeeektir. Bu tahkikat ve tet-
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kikat kesin bir netice verdiği takdirde komisyon işi karara bağlıyacaktır. Lâyihanın teknisyen ve 
yardımcısına ve tapulama hâkimine tanıdığı selâhiyetlere mütenazır olarak komisyon itirazı ka
bul veya reddedebileceği gibi, gayrimenkulun itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti yapılandan 
bankasına aildolduğu neticesine varıldığı takdirde, hakiki hak sahibi lehine karar verilecektir. 

Komisyonun kısa bir zamanda karar vermesi lâzımdır. Bunun bir müddetle takyidedilmemiş ol
ması halinde kanundan beklenen sürat ortadan kalkar. Bu sebeple lâyiha i'tirazh tutanaklar hak
kında komisyonun karar vermesi için üç aylık bir müddet tâyin etmiştir. Bu müddet 26 ncı madde
de derpiş edilen itiraz müddetinin bittiği tarihten başlar. Üç ay içinde bir karar verilmemışse sebe
bi komisyonca, tutanakta • belirtilecek ve bu tutanaklar tapulama mahkemesine tevdi edilecektir. 

Komisyonun kararı kesin değildir. Alâkalıların tapulama mahkemesine başvurmak hakları mev
cuttur. Lâyihada mahkemeye müracaat. 30 günlük müddet ile takyidedilm'iştir. 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 tapu
lama mahkemesinde bakılır. Bu müddet içinde dâva açılmadığı takdirde, tapulama komisyonunca 
verilmiş olan karar tescile esas tutulur. Müddeti içinde dâva açılırsa tapulama hâkimi derhal tuta
nağın ve komisyon kararını ve ilişiklerim celibedip ihtilâfı, 6 ncı bölümde yazılı hükümler dairesinde 
halledecektir. 30 gün içinde dâva açılmaması yüzünden Tapulama Komisyonu kararı uyarınca tescil 
yapılmış ise, umumî hükümlere göre dâva açılması mümkün olacaktır. 

Madde 30. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 28 nci maddesi yerine kaim olmuştur. 5602 
sayılı maddedeki lüzumsuz ve tereddüde mahal veren ibareler çıkarılmak suretiyle kaleme alın
mıştır. 27 nci madde uyarınca itirazsız olduğu için müdür tarafından tasdik edilen tutanaklarla 
itirazlı olup tapulama komisyonunca tetkik edilerek karara bağlanıp alâkalılarına tebliğ olu^ 
narak 30 gün içinde dâva açılmaması sebebiyle kesinleşmiş bulunan tesbitlere ait tutanaklar 
birlik itibariyle ve parsel numarası sırasına göre müdürün emrine verilmiş memurlar tarafından 
kütüğe geçirilecek, ayrıca mal sahipleri, alacaklılar, hacizler, tashihler gibi fer'î sicilleri tan
zim olunacaktır. Kütüklere yapılacak tescillerin tarihi ilgili parsellere ait- tutanakların müdür 
tarafından tasdik tarihi olacağından bu cihet maddede açıklanmıştır. Maddenin 2 nci fıkrası 
5602 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin son fıkrasından ufak bir kelime değişrkliği yapılmak 
suretiyle alınmıştır. Maddenin son fıkrası 5602 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin ilk fıkrasın
dan tadilen alınmıştır. Tesbit sırasında ölçü ve harita yapıldığı için maddede çaplı tasarruf 
vesikası verileceği ibaresi kullanılmış, bu suretle mer'i kanundaki tapu senetlerinin ayrı ve ka
dastro çaplarının ayrı verilmesi usulünden vazgeçilmiş, doğrudan doğruya tapu senedi ve çap 
yerine kaim çaplı tasarruf vesikası verilmesi usulü ihdas edilmiştir. 5602 sayılı Kanunda, tapu 
kütükleri ile tutanakların, plân ve sair fer'î sicillerin tapu idarelerine devri hakkında mevcudol-
mıyan ve lüzumlu görülen hüküm, lâyihanın bu maddesinin son fıkrasına dercedilmiştir. 

Madde 31. — Tapulamaya müsteniden tesis olunan kütük ve sicillerin hukukî mahiyetini 
belirtmek, sicillere hukukî istikrar sağlamak üzere bu madde yeniden kaleme alınmıştır ve 
umumi hükümlerle mütenazır bulunmaktadır. Filhakika henüz kesinleşmemiş tapulama tuta
naklarında belirtilen maddi ve hukukî hususların itiraz vukuunda tekrar tetkik ve münakaşa
sına ilişecek, itiraz sebepleri ile tutanaklarda belirtilen tesbit sebeplerinden hangisinin doğru 
olduğu araştırılacak, varılacak netice dairesinde sicil tesis olunacaktır. Ancak, tapulama tuta
nakları kesinleştikten ve ona müsteniden sicil tesis edildikten sonra bunun muhtevası Medeni 
Kanunun 7 nci maddesinde derpiş olunan resmî sicil mahiyetini alacağından bu sicille dayanan 
taraf bunun doğruluğunu ispat külfetinden vareste kalacaktır. İspat külfeti, hilafını iddia 
eden tarafa aidolacaktır. Sicilin hilafını ispat şekli umumi hükümlere tabidir. Tapulamaya 
müsteniden ihdas edilen siciller aleyhine dâva hakkı 5602 sayılı Kânunda bir müddetle tahdi-
dedilmiş değildir. Bu hal tapulamadan gözetilen gayenin uzun seneler boyunca elde edilememesi 
neticesini tevlideder. İstikrara mâni olur. Birçok külfet ve masraflar ihtiyariyle ihdas edilen si
cillerin muayyen bir müddet sonra kesin bir hal alması ve o müddet geçtikten sonra artık bu 
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sicillerin hiçbir kazai mercide münakaşa konu ;u olmaması içtimai nizam bakımından zaruridir. 
Bu sebeple bu maddede on senelik sükûtu hak müddeti kabul edilmiştir. Bu müddet tapu kütük
lerine yapılan tescil tarihinden itibaren cereyan edecektir. Bu hüküm, tapulamaya takaddüm 
eden sebeplerden dolayı ileriye sürülen itiraz ve ikame edilen dâvalara münhasırdır. Diğer 
bir ifade ile tapulamanın o tarihteki hukukî dudumu itibariyle yanlış yapılmış olduğu yolunda
ki iddialar işbu on senelik sükûtu hak müddetine tabidir. Tapulamadan sonra yapılan hukukî 
tasarrufa müstenit dâvalar maddenin 2 nci fık ası hükmünden hariçtir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bu bölüm Eak sahiplerinin tesbitinde tatbik olunacak hukukî esasları ihtiva etmektedir. Bü\ 
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. 5602 sayılı Kanunun 13, 14, 16, 17, 
52 nci maddeleri hukukî esasları tesbit etmişse de bunlar kifayetsiz görüldüğü için lâyihada bu 
hükümler yeniden kaleme alınmıştır. Maddelerin tanziminde 5602 sayılı Kanunun ruhuna sadakat 
gösterilmiş ve Tapulama Kanununun aynı zamanda bir tasfiye kanunu olduğu göz önünde tutul
muştur. 

. Madde 32. — Tapulama sırasında ilk defa nazara alınacak husus, gayrimenkullerin tapula
maya takaddüm öden zamanlarda tapuda kayıtlı olup olmadığı cihetidir. Bu itibarla: 

a) Bu bölümün ilk maddesinde, tapuda kayıtlı gayrimenkullere terettübe d en hükümler sevk 
edilmiştir. Şöyle ki; tapulaması yapılacak gayrimenkul eğer esasen tapuda kayıtlı ve kayıt sahibi 
zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi adına ve eğer kayıt sahibi ölmüş ise yine zilyed olmaları şartiyle 
mirasçıları adına tesbit ve tescil olunacaktır. Miitaakıp fıkralarda zilyed lehine ve tasfiye malhi-
yetinde hükümler sevk edilmiştir. Gayrimenkul tapuda kayıtlı olup da kayıt sahibi ölmüş ve gay-
rimenkule bir kısım mirasçılar zilyed bulunmuş fakat tahkikata rağmen bütün mirasçıları tâyin 
mümkün olamamış ise, gayrimenkul ölü kayıt sahibi adına tesbit ve tescil olunacak, tapulama tu
tanağında ve sicilde ölü olduğu belirtilecektir. 5602 sayıh Kanunun 16 nci maddesinin (c) ben
dinde aynı hükmü sevk etmekle beraber miitaakıp fıkralarında behemahal mirasçılar belirtilerek 
onlar adına sicil tesisi şeklini ihdas etmiştir. Şöyîc ki, mirasçılar taayyün etmediği takdirde tapu
lama teöbiti ölü kayıt sahibinin mirasçıları suretinde tanzim olunacaktır. Ve bu gibi tutanaklar 
tapulama müdürü tarafından hâkime verilecektir. Hâkim kayıt sahibinin mirasçılarını tahkik 
edecek adları ve hisse miktarlarını belirtecek ve bu işleri re'sen yapacaktır. Sicil, hâkimin ka
rarma taJb'an o mirasçılar adına tesis edilecektir. 5602 saydı Kanunun bu hükmü tatbikattaki im
kânsızlıklar sebebiyle yürütül emiyece'k bir hal almıştır. Kayıt sahibinin mirasçıları, afaki bir 
tahkikat ile tesbit edilebilseydi muhtar ye bilirkişiler marifetiyle tapulama tekriisiyeni tapulama 
sırasında bunu tesbit edöbilirdi. Bu hususta hâkime yardım edecek ve delil gösterecek alâkalı 
bir şahıs ortaya çıkmadıkça hâkimin re'sen yapacağı tahkikat nihayet tapulama bilirkişilerinin ve 
sair komşuların malûmatlarına müracaattan ibaret kalacaktır. 

5602 sayılı Kanunun derpiş ettiği bu usul tatbikatta semereli bir netice vermemektedir. Bir
çok dosyalar delil kifayetsizliği yüzünden karara bağlanamamakta ve bu suretle o dosyalara tal-
allûk eden gayrimenkuller kütüğe geçirileni emektedir. Bu sebeple lâyihada mer'i usul terk edil
miş ve kayıt sahibinin mirasçıları tâyin ohmamadığı takdirde ölü kayıt sahibi adına sicil tesisi 
imkânı sağlanmıştır. Maddenin mütaakıp fıkraları bununla mütenazır hükümleri ihtiva etmek-

. tedir. ölü kayıt sahibi adına tapulama tutanağı tanzim edildiği takdirde kayıt sahibinin miras
çılarından biri veya birkaçı mirasçıların ve -hisse miktarlarının ölüm tarihinde mer'i hükümlere 
göre aranılacak belgeleri ibraz suretiyle tesbit ve tescilini talebedebilecektir. Zira, kanunu mede
ninin sureti mer'iyet ve şekli tatbikine dair olan Kanunun 16 nci maddesi ölüm, hâdiselerini vu-» 
kua geldiği tarihte 5602 sayılı Kanun ahkâmına tabi tutmuştur. Bu kaide, gerek mirasçılara ve 
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gerekse mirasın intikaline şâmildir. Bu sebepledir ki, Medeni Kanunun meriyetinden evvel vefat 
etmiş bir malikin mirasçılarının intikal muameleleri için mutlaka mahkemeden veraset ilâmı al
maya mecbur edilmemeleri lâzımdır. Esasen bugünkü tatbikat da bu merkezdedir. Binaenaleyh 
Medeni Kanundan evvelki vefatlara müstenit intikal muamelelerinde mahalle ve köy ilmühaberi 
maksada kâfi görülecektir. Medeni Kanunun meriyetinden sonraki vefatlarda ise veraset ilâmı 
bahis mevzuu olacak ve bu sebeple hâkime müracaat gerekecektir. Onun içindir ki, maddede 
«belge» tâbirinin kullanılması tercih edilmiştir. 

Kütükler henüz tapuya devredilmemiş ise intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinaden tapu
lama müdürü tarafından, devredilmişse tapu idaresince yapılacak ve mirasçıların adları ve hisse 
nisbetleri kütükte belirtilecektir. Bu madde .uyarınca yapılacak intikal işlemlerinden, tapulama
nın devamı mahiyetinde olduğu için, intikal hare ve resmi almmıyacaktır. 

Kayıt sahibi mirasçı bırakmamış ise bu maddede mirasçılara taallûk eden hak ve salâhiyet
ler Hazine tarafından kullanılacaktır. 

b) Bu fıkra, 5602 sayılı Kanunun 13 ncü ıraddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrası ile (ç.) ben
dinin bir numaralı fıkrasına tekabül etmektedir 5602 sayılı Kanun, tapuda kayıtlı gayrimen'kııl 
hakkında zilyed lehine tesbit hükümlerini, tapu kaydının Medeni Kanunun meriyetinden evvelki 
veya sonraki tarihleri taşıması bakımından 13 ncü maddenin muhtelif bendlerinde tanzim etmek
tedir. Lâyihada, bu fıkra tarih bakımından tapu kayıtlarını değişik bir muameleye tabi tutma
mıştır. Tapu kaydı tarihi ne olursa olsun kayıt sahibi veya mirasçılarının muvafakati halinde zilyed 
adına tesbit ve tescil icrası kabul edilmiştir. Lâyiha bu hususta bir değişiklik yapmış, 5602 sayılı 
Kanunun ımuhtelif bendlerindeki hükümleri bir fıkrada toplamıştır. Bu fıkranın zilyed lehine tat
bik edilebilmesi 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 sayıl
ması fıkraya ilâve edilmiş ve bu suretle zuhuru muhtemel bir mazeretle teknisiyen ve yardımcısının 
huzuruna gidemiyen hak sahiplerinin ımuvafakatine bağlı muamelelerin tatbikatın seyrine mâni ol
maması düşünülmüştür. Kayıt sahipleri mütaaddit olup da tasarrufları müşterek mülkiyet şeklinde 
cereyan ediyorsa, bunlardan bir kısmının muvafakat etmemiş olması halinde muvafakat edenlerin 
hisselerinin zilyed lehine tesbit ve tescil olunması tabiîdir, 2510 ve 4753 sayılı kanunlarda olduğu 
gibi malikin tasarruf hakkı bir ımüddetle takyide dilerek yapılan tahsis, tevzi ve temliklerde kayıt 
müddeti içerisinde kayıt sahibi veya mirasçılarının muvafakatleri bu madde hükmünün zilyed lehine 
tatbikini icabettirmez. 

c) Bu fıkra, 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (c) ve (ç) bendlerinde belirtilen ve gayri-
resmî akde müsteniden gayrimenkule zilyed bulunan kimse lehine tesbit ve tescil hükümleri yerine 
ikame edilmiş ve lâyihada ayrıca hüküm değişikliği de yapılmıştır. İzah edildiği üzere; 5602 sayılı 
kanun, tapu kaydı tarihinin Medeni Kanuna takaddüm etmiş olup olmadığı bakımından farklı hü
kümler sevk etmiştir. Kanuna göre, tapu kaydı Medeni Kanundan sonraki bir tarihi taşıyorsa kayıt 
sahibi veya mirasçılarının ademi muvafakati halinde gayrimenkulun gayriresmî şekilde temellük eden 
zilyed adına teknisyen ve yardımcısı tesbit işlemini yapaımıyacaktır. Tapulama tutanağını hâkime 
tevdi edecektir. Hâkim, tarafların dileklerini tetkik edecek ve hakkaniyet kaidelerini göz önünde tu
tarak gayrimenkulun kayıt sahibi veya zilyedi adına tescili cihetine gidecektir. Yine 5602 sayılı Ka
nuna göre eğer tapu kaydı Medeni Kanunun meriyetinden evvelki bir tarihi taşıyorsa (ç) bendin
deki şartların ve delillerin mevcudiyetini teknisyen ve yardımcısı takdir ederek zilyed adına tesbit 
yapacaktır. Tapu kaydının Medeni Kanundan evvelki veya sonraki tarihleri taşıması bakımından 
o yolda bir hüküm ayrılığını kabul etmek için mâkul ve hukukî hiçbir sebep mevcut değildir. Bu 
sebeple lâyihada tapu tarihi bakımından hüküm ayrılığı yapılmamıştır. Ancak, 1515 sayılı Kanun
daki sisteme uygun olarak zilyed lehine tesbit ve tescil yapılabilmesi için bu zilyedliğin en az on 
sene devam etmiş olması şartı kabul edilmiştir. Lâyihanın bu fıkrası hükmüne göre, gayrimenkul 
tapuda kayıtlı olup da kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa ve kayıt sahibi 
veya mirasçıları zilyed adına tescile muvafakat etmiyorlarsa zilyedin, zilyedlik sebebini bu fıkrada 
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yazılı delillerle ispat ettiği ve on senelik bir zilyedlik mevcudolduğu takdirde onun adına tesbit ve 
tescil yapılacaktır. Zilyedlik sebebi gayrimenkulun kayıt sahibinden veya mirasçılarından veya mü
messillerinden gayriresmî surette temellük edilmiş olması halidir. Diğer bir ifade ile zilyedliğin ka
yıt sahibi veya müessilleri ile yapılmış gayriresmî bir akde veya bunların gayriresmî tasarruflarına 
istinatla ihdas edilmiş olduğu tevsik edilmelidir. Zilyedliğin ihdas sebebi her hangi bir belge ile ve
yahut bilirkişi veya şahit sözleriyle ispat olunabilir. Zilyedlik on sene devam etmiş ise gayrimen
kul kayit sahibi veya mirasçıları adına tesbit ve tescil olunur. Bu müddetin hesabında 45 nci mad
de hükmü tatbik edilir. On seneyi doldurmıyan zilyed, gayrimenkul üzerinde muhdesat vücuda ge
tirmiş ise bunlar hakkında Medeni Kanunun 648, 649, 650 ve 655 nci maddeleri hükmü umumi mah
kemelerce tatbik olunur. 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (ç) bendinin zilyedlik sebebinin 
tevsik edilmemesi halinde mütaallik 2 numaralı fıkrası lâyihaya alınmamıştır. O fıkrada gösterilen 
tesbit ve tescil şartları tapu kaydına müstenit mülkiyet hakkının sebepsiz yere ziyamı mucibolacak-
tır. Bununla beraber lâyihanın 32 nci maddesinin (d) bendi hükmü ile tapuda kayıtlı gayrimenku-
l'e uzun müddetten beri zilyed bulunan şahsa zilyedlik sebebini ispat etmeden dahi tesbit ve tescil 
hakkı sağlanmıştır. 

d) 5602 sayılı Kanunda muadili olmayıp tatbikatta görülen lüzuma binaen yeniden kaleme alı
nan bu fıkra, tapuda kayıtlı gayrimenkulun mücerret zilyetlikle iktisap şartlarını göstermekte ve 
Medeni Kanunun muaddel 639 ncu maddesinin 2 nei fıkrasına mütenazır bulunmaktadır. Kayıt sa
hibi 20 sene evvel ölmüş veya kayıt sahibinin gaipliğine hüküm verilmiş veyahut gayrimenkul tapu
da kayıtlı olmakla beraber malikin kim olduğu si cil muhtevasından yani evrakı müsbitesinin incelen
mesinden veya icra edilecek tetkik ve tahkikat neticesinde anlaşılamamış ise o gayrimenkul nizasız 
ve fasılasız yirmi sene müddetle ve malik gibi zilyed bulunan şahıs adına tesbit ve tescil olunacak
tır. Ancak, tapuda kayıtlı olup da maliki firari, mütegayyip ve mübadil eşhastan bulunması sebebiy
le, mahsus kanunları mucibince Hazineye intikal eden ve 146 sayılı tefsir kararı gereğince Hazine 
namına tescil edilmiş hükmünde sayılan gayrimen küllerin, hususiyetleri göz önünde tutularak zilyed
liğin buna göre kıymetlendirilmesi lâzımdır. Zilyedin zilyedliği ihdas sebebini tevsik ve ispat etmesi 
şart değildir. Yirmi senelik zilyedliğin maliki gibi cereyan etmesi lâzımdır. Bu hal zilyedin bu müd
det içindeki davranış tarzından anlaşılabilir. Zilyed tıpkı mal sahibi gibi hareket etmiş ise malik 
gibi sayılır. Z âhiri halin aksi iddia edilirse, meşe1 â zilyedin kira ve ortakçılık sıf atiyle ve fer'i ma
hiyette olmak üzere cereyan ettiği ileriye sürülürse bu cihetin tevsik ve ispatı o yolda iddiada bu
lunan kimseye teveccüh eder. 

Madde 33. — Bu madde, 5602 sayılı Kanunun 6335 sayılı Kanunla tadil edilen 13 ncü maddesi
nin (D) bendi ve Medenî Kanunun muaddel 639 ncu maddesinin 1 nci fıkrası hükümleri yerine 
kaim olmak üzere yeniden kaleme alınmış, bu hususta tatbikata yöneltilen tenkidler ve duyulan 
ihtiyaçlar nazara alınmıştır. 

Bu madde, tapuda kayıtlı olmıyan gayrimerikullerin zilyedlikle iktisap şartlarını belirtmektedir. 
Birinci fıkra, Medenî Kanunun 639 ncu maddesine mütenazır hükümler ilhtiva etmektedir. Ancak, 

mezkûr maddenin zilyedlikle iktisap için 10 sene veya daha önceki vergi kaydiyle ispat külfetinden 
istisna ettiği dönüm miktarının 20 den biraz fazla çıkması halinde, taıtbikaıtıta sebebiyet verdiği haklı 
şikâyetlere son vermek bakımından lüzumlu görülmüştür. Diğer taraftan, yüzölçümü 100 dönümü 
geçen gayrimenkuller hakkında zilyedliğin, 3 ncü fıkraıda belirtilen kayıt ve belgelerle tesbit ve tev
sikine imkân verilmek suretiyle müktesep hakların ihlâl edilmemesi hususuna ehemmiyet verilmiştir. 

Filhakika Medenî Kanunun meriyetinden önce mer'i hükümlere göre on senelik hakkı kararla zil
yed lehine iktisap hakkı tanındığı gibi, Medeni Kanunun 639 ncu maddesinin tadilinden önce. ispat 
hususunu bir kayıt ve şarta talbi tutmadan 20 senelik zilyedliği iktisap sebebi olarak tanımıştır. 
6333 ve 6335 savılı kanunlarla yüzölçümü yirmi dönümü geçen gayrimenkuller üzerindeki zilyedli
ğin ayrıca on senelik vergi kaydı ile ispat edilmesi mecburiyeti tahmil edilmiştir. Zilyed lehine ka
bul edilen yeni hükümlerin Hazine aleyhine suiistimal edil ecesi düşünülebilir. Ancak bu hal, hakika
ten zilyedlikle iktisap hükümlerinden istifade edecek durumda olan zilyedlerin hakkını muhil olacak 
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şekilde kanuni tedbirler alınmasını icabettirmez. Zilyedlikle iktisap şartlarının 'daha ziyade ağırlaş
tırılması veyahut bu haktan istifade imkânlarının talhdidedilmesi müktesep hakları ihlâl edebileceği 
gibi, istikrara da mâni olur. Kanun vâzıı iktisap müddeti üzerinde tasarruf hakkını haiz olduğu gibi 
bâzı hallerde ispat hususunu muayyen delillerle tavyid edebilir. Fakat bu hükümleri tamamen berta
raf edecek bir şökil sevk edilemez. Bu itibarla lâyihada mer'i hükümlere uyularak yirmi senelik 
müddet esas tutulmuştur. Prensip itibariyle zilyetliğin tevsiki hususi 'bir şekle bağlanmıştır. Üze
rinde zilyedlik iddia edilen gayrimenkullerin hususi mülkiyet mevzuu olabilecek mahiyette bulun
ması şarttır. 

Gayrimenkulun iktisadi gayesine uygun şekilde ve tam bir hâkimiyetle elde bulundurulması 
zilyedlik sayılır. Zilyedin zahiri hale nazaran davranış tarzı tıpkı bir mal sahibinin davranış tarzı
na uygun bulunuyorsa bu zilyedlik malik gibi cereyan etmiş addedilir. Zilyedliğin ayrıca fasıla
sız cereyan etmesi ve yirmi sene içinde kaza mercilerine intikal etmiş bir niza bulunmaması lâzım
dır. Maddenin ikinci fıkrası yüz ölçüsü (100) dönümü geçen gayrimenkullere mütaallik olup zil
yedliğin ayrıca bu fıkrada yazılı belge ve kayıtlardan biri ile ispat edilmesi mecburiyetini belirt
mektedir. 

Lâyihanın getirdiği en mühim yeniliklerden biri, bu maddede görülmüştür. Filhakika 5602 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) bendini tadil eden 6335 sayılı Kanun, tapuda kaydı olmayıp 
da, 20 dönüme kadar olan gayrimenkullerin zilyedlikle iktisabı hususunda vergi kaydını, zilyed
lik şart ve karinesi olarak aramamıştır. Ancak, 20 dönümü geçen gayrimenkullerin zilyedlikle 
iktisabı için 10 sene veya daha önceki tarihli vergi kayıtlarını iktisabın mutlak bir şartı olarak ka
bul etmesi şikâyetlerin başlıca kaynağı ve sebebi olmuştur. Gerçekten, bir kimsenin ceddinden in
tikal eden ve lâyihada zilyedlik delili sayılan «Vergi kaydı hariç» vesikalardan birine istinadet-
miş de bulunsa, bu gayrimenkulun tescilini talebetmesi halinde yirmi dönümden bir miktar 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 vak
tiyle tasarruf belgesi veren timar, zeamet, mütevelli ve mültezim gibi değişik mercilerin tuttuk
ları kayıtların kifayetsizliği muvacehesinde haklı bir şikâyet konusu olarak tezahür etmiştir. 

Binaenaleyh bir taraftan Hazine arazisinin, kanunun aradığı zilyedlik şartlarını haiz olmıyan 
kimselerin ellerinde kalmamasının temini ve diğer taraftan da zilyedliği hukukan himayeye şayan 
kimselerin zilyedliğin sağladığı iktisap sebeplerinden faydalanmaları istihdaf edilmiştir. 

Her iki maksadın tahakkuku mülâhazasiyle ki, maddenin üçüncü fıkrası «Yüzölçümü topla
mı (100) dönümden fazla olup da yekdiğerine muttasil bulunan parçaların zilyedi ve iktisap se
bebi aynı olursa, (100) dönümden fazla miktarı ile, yüzölçümü (100) dönümden fazla olan müs
takil gayrimenkullerde bu miktarı geçen kısım üzerinde, zilyedliğin bu fıkrada tesbit edilen bel
ge ve kayıtlardan biri ile de tevsiki imkânı sağlanmıştır. 

Maddeye göre, bir kimsenin birlik dâhilinde ve fakat muhtelif semtlerde bulunan gayrimen-
kullerinden beherinin tutarı (100) dönümü geçmiyorsa parça adedine ve parçaların yüz ölçümü 
toplamına bakılmaksızın zilyedi adına tesbit ve tesciline hiçbir mâni yoktur. 

Memleketimizde, köylülerimizin muhtelif yerlerde ve muhtelif vüsatte ve hattâ değişik evsafta 
(ev, bahçe, bağ ve tarla gibi) gayrimenkullere sahibolduğu bir vakıadır. Bunlardan yüz ölçümü 
100 dönümü geçmiyenlerin ayrı ayrı zilyedi lehine tesbit ve tescili maddenin istihdaf ettiği bir 
gayedir. Yani bu suretle bir parçadaki 100 dönüme mukabil, muhtelif ve müteaddit parçaların be
heri 100 dönümü geçmemek kaydiyle zilyedlikle yüzlerce dönümlük mahallin tesbit ve tescili müm
kün kılınmıştır. 

Yekdiğerine muttasıl olan gayrimenkullere gelince: Yüzölçümü 100 dönümden fazla olup da, 
lâyihanın 100 dönüm olarak tahdidettiği miktarın dışında kalmak kaydiyle bu gibi yerlerin, tapu
lama ekiplerinin veya mahkemelerin faaliyetine takaddüm eden zaman içinde bölünerek 100 dö
nümden aşağı parçalar haline getirilmesi suretiyle bu tahdidi hükmün dışında kalınmaması için 
yekdiğerine muttasıl olan ve miktarı 100 dönümden fazla bulunan gayrimenkullerin zilyedlikle ik-
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tisabı için, zilyedi aynı kimse olsa bile, zilyedlik sebebinin ayrı olması aranmıştır. Filhakika, bir 
kimsenin zilyedi bulunduğu 100 dönümlük bir arazisine muttasıl ve miktarı 100 dönüm içinde bu
lunan bir gayrimenkulun, kanunen şayanı himaye görülen zilyedliğini bir başkasından devir al
ması ve bu suretle de istinadettiği iktisap sebebinin ayrı bulunması halleri vardır. Bu gibi haller
de o kimseyi zilyedlik hükümlerinin himayesi dışında bırakmamak ve kendilerini, ellerinde bulu
nan gayrimenkulun sahibi yapmak lâyiha ile güdülen maksat ve gayenin tabiî bir neticesidir. 

Madde 34. — Bu maddede, 5602 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (a) bendinden genişletilerek 
alınmıştır. 5602 sayılı Kanunda yazılı mirasçılar arasındaki taksimden bahsedilmektedir. Lâyiha 
ise tapu kaydı sahipleri veya son zilyedleri arasında yapılan haricî taksimi de aynı hükme tabi tut
muştur. Filhakika muristen müntakil tapulu gayrimenkulun mirasçıları arasında hususi şekilde ya
pılmış olan taksimi muteber sayarak, zilyedi adına tesbit ve tescil imkânı tanındığı halde, tapuda 
müşterek mülkiyet veya iştirak halinde mülkiyet esaslarına müsteniden kayıtlı bulunan gayrimen-
kuller hakkında kayıt sahiplerinin aralarında yaptıkları hususi taksimin tapulama sırasında naza
ra alınmaması için mâkul bir sebep mevcut değildir. Bu maddenin tatbiki binnetice fiilî bir duru
mun tesbiti demek olduğundan, tesbit sırasında hak sahiplerinin bu husustaki muamele ve irade 
ehliyetlerini mevcudiyetinin ve her birine isabet eden kısmın belirtilmesi ve o kısım üzerindeki zil-
yedliklerinin bilirkişi veya şahit sözleri ile ve yahut kanaatbahş belgelerle tevsik edilmiş bulunma
sı lâzımdır. Gayriresmî taksimin tesbite esas ittihaz edilmesi için muayyen bir müddetin geçmiş 
olması şart değildir. 

4753 sayılı Kanunda olduğu gibi mahsus kanunların taksimi meneden hükümleri bu madde
nin tatbikinde göz önünde tutulmak ve hususiyle, Hazinenin kay den veya kanunen hissedar bulun
duğu gayrimenkullerin, taksimine müstenid tesbit ve tescillerinde bilirkişi veya şahit beyaniyle 
iktifa edilmiyerek, salahiyetli mal memurlarının bu hususa mütaallik yazılı beyan ve muvafakat-
larını aramak icabeder. Mütaaddit gayrimenkullerde hissedar bulunanların kısmeti cem suretiyle 
gayrimenkulleri aralarında taksim etmiş olmaları halinde dahi bu madde hükmü zilyed lehine tat
bik olunur. 

Madde 35. — Bu madde ile 36 ncı madde, belediye ve köy sınırları içerisindeki orta malı arazi 
ile âmme hizmetlerinin ifasında kullanılan gayrimenkullere taallûk etmektedir. 5602 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesinde bu mallardan yalnız umumun istifade ettiği malları göz önünde tutarak 
bunların alâkalı hükmî şahıslar adına tesbiti ile iktifa olunacağı belirtilmiştir. Bu hüküm kifa
yetsiz görüldüğünden lâyihada iki madde halinde yeniden bu mallara ait hükümler tanzim olun
muştur. Bu maddede belediye ve köy halkının istifade, 36 ncı maddede ise âmme hizmetinin ifa
sında kullanılan mallara mütaallik hükümler belirtilmiştir. Filhakika belediye, özel idare ve köy 
gibi âmme hükmî şahısları, hakiki şahıslar gibi gayrimenkul iktisap ve işbu 5 nci bölümde hakiki şahısla
ra tanınan hadlerden istifade edebileceklerdir. Fakat bunların hakiki şahıslardan farklı olarak bir 
kısım gayrimenkulleri de bulunmaktadır. O gayrimenkullerin ne şekilde tesbit veya tescil edile
ceği 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 kadîmden beri istifade ve intifa edile-
gelen orta mallarıdır. Bu malların mülkiyeti Devlete, intifa ve istifadesi de köye aittir. 5602 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesinde belediye, özel idare ve köylerin âmme ihtiyacına muhassas bu 
gibi yerlerin, sınırlandırılarak bu tüzel kişilikler adına tesbit olunacağı kabul edilmişti. Bu gibi 
yerlerin mülkiyet hakkı Devlete aidolup 4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma Kanunu da ihtiyaç 
fazlası üzerinde alâkalı vekâlete tasaruf yetkisi verdiğinden velevki tesbit, tescil mahiyetinde ol
masa bile tesbit tâbirinin kullanılması yerinde görülmiyerek sadece sınırlandırılır demekle ik
tifa edilmesi uygun bulunmuştur. Zira kadîm tahsis şekli itibariyle böyle bir yerden istifade 
münhasıran bir köye değil, birden fazla köylere de tanındığı çokça vâkıdır. 

Bu nevi yerlere parsel numarası verilerek, yüz ölçüsünün belirtilmesi, tahsis şeklinin değiştiril
mesi halinde salahiyetli makamlara tasarruf kolaylığını sağlamaya matuftur. 
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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 
tevziinde alâkalı köyler arasında bir nevi çekişme mevzuu halini almaktadır. İkincisinin ise; (Me
zarlık, camii, köy odası gibi) mülkiyet ve istifade hakkı, 'alâkalı hükmi şahıslara aittir. Keza bunlar
dan birincisi tescile tabi değildir. Fakat ikinci tipin, sının içinde bulunduğu 'birlik adına tescil 
olunması gerekir. 

Bundan başka birliklerin vakıf gayrimenkulleri de mevcutur. Köylerde tesadüf edilen ballıca va
kıf malları dört grup halinde toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi camilerle cami vakıfla
rıdır ki, ekseriyetle şahıslar tarafından hayatlarında, ölümlerine muzaf olmıyarak ve ölüme bağlı ola
rak varidatı köy camiinin ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere terk ve tahsis olunan mirî arazi parça
ları ile mülk gayrimenkullerden ibarettir. Ekserivetle bunların vakfiyeleri' mevcut değildir. Şifahen 
tesis edilmişlerdir. Evveliyat* bilinmiyen zamandan beri bunlardan o şekilde istifade edilegelmiştir. 
Bu neVi malların aidiyetini tâyinde teamül nazara alınacaktır. İkinci nevi vakıf gayrimenkuller ise, 
kabristan vakıflarıdır ki, ekseriya cami vakıfları gibi mîri arazidendir. Mutasarrıfları taraf nıdar 
kabristan ittihaz edilmek üzere evveliyatı bilinmiven zamanlarda terk ve tahsis edilmiştir. Bunlarda 
da teamüle göre hareket edilmesi icalbeder. Üçüncü nevi vakıf mallar, avarız vakıflardır. Varidatı köy 
veya mahallede fakirlerin hastalıklarına, âcizlerin infak ve iaşelerine teçhiz ve tekfinlerine, köy veya 
mahallenin su yolu ve kaldırımlarının tamirine Vîva di&er ihtiyaçlarına 'Sarf edilmek üzere vakfedilen 
mallar bu cümledendir. Ekserisinin vakfiyesi mevcut değildir. Bu nevi mallar hakkında da kadîm
den beri tasarruf şekli nazara alınarak tesbit yapılacaktır. Köylerde fertler tarafından muhtelif 
gavelere tahsis edilmiş vakıf gayrimenkuller de mevcuttur. 4 ncü nevi vakıf mallan teşkil eder ki 
muntazam vakfiyeye bağlanmıştır. Haklannda vakfiyeleri ve Vakıflar Kanunu hükümleri dairesinde 
hareket 'olunacaktır. Lâyihada bu dördüncü nevi vakıf gayrimenkuller hakkında hüküm sevk ediî-
nnemişıtir. Bunlar Vakıflar Kanunu ile vakfiveleri hükümlerine bırakılmıştır. 

Bu madde bahsi gecen orta/malları sınırlandırmakla iktifa olunacaktır. Bu sınırlandırma tescil 
mahiyetinde değildir. Bu nevi gayrimenkuller hususi mülkiyete konu teşkil etmezler. Bununla be
raber mahsus kanunlann tevzi ve tahsise dair oîmak üzere idari mercilere ve komisyonlara verdik
leri salâhivetler mahfuz tutulmuştur. 5602 sayılı Kamında bu nevi gayrimenkullerin, ilgili âmme 
hükmi salhlsiveti adına tesbit ed'ileee&i gösterilmiş ise de, bu nevi gavrimenkullerin sadece ıVifade ve 
intifalarının birlik halkına müteveccih olması nazara alınarak smırlandırmartm ilgili birlikler adı
na yapılması daha uygun görülmüş ve madde bu şekle ifrağ olunmuştur. Bu nev'i mallar eğer fer
man, irade ve salâLiyetli idari merciin tahsis kararı gibi belgelerle bir köye veya belediyeye tah
sis edilmiş ise, lehine tahsis yapılan birlik namına sınırlandırılmak icabeder. İstifade ve intifa tah
sis belgesine istinadetmiyorsa, evveliyatı bilinmiyen zamandan beri hangi birlik halkı o yerden isti
fade edivorsa teamül dairesinde onun adına sınırlandırılacaktır. Bu hüküm Köy Kanununun 6, 
4618 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddelerinden alınmıştır. Filhakika, Köy Kanununun 6 ncı 
maddesi, ortamalları eğer iki veya daha ziyade köy arasında müşterek bulundukları halde sınır 
kâğıdı çizilirken bunlardan birinin sınırı içinde kalırsa diğer köylerin eskisi gibi istifadeye de
vam edeceğini belirtmiştir. Tatbikatta bu nevi malların kadimden beri istifade hakkı bulunmı-
yan başka bir köy sınırı içinde kalması halinde o köye iştirak hakkı tanınmamaktadır. 5618 sayılı 
Kanunun geçici 3 rcü maddesi ise her halde teessüs etmiş teamüllerin nazara alınacağını, bu tea
müle nazaran münferiden veya müştereken istifade edegelen köy veya kasaba halkının yine mün
feriden veya müştereken eskisi gibi istifadeye devam edeceğini emretmektedir. İşbu kanuni durum 
muvacehesinde, bu nevi ortamallarmm bir köy veya belediye sınırı içine alınmış olmasının o zama
na kadar istifade ve intifa etmiyen o köye veya belediyeye iştirak hakkı vermemesi lâzımgelir. 

Bu itibarla, köy veya belediye sınırlarında yapılan veya yapılacak olan değişiklikler bu nevi 
ortamallarında tahsise veya teamüle dayanan istifade hakkına tesir etmiyecektir. 4753 sayılı Ka
nunda olduğu gibi mer'a ve yaylaklara ait tahsis cihetinin değiştirilmesine ihtiyaçlar nazara alma-
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rak başka köylere tahsisine veya şahıslara tevziine dair olan hususi kanun hükümleri mahfuz tu
tulmuştur. 

Madde 36. — Bu madde âmme hükmi şahıslarının diğer nevi mallarına mütaallik hükümleri 
ihtiva etmektedir. Bu mallar âmme hizmetlerinin ifasına tahsis edilen veya bu hizmetlerin ifasın
da kullanılan mallardır. Cami, namazgah, mezarlık, okul, köy odası gibi. Bu nevi mallardan mev
zuatta 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 şekillerindeki fiilî ve hukukî tasarruflarla geçebileceği gibi evveliyatı bilin-
miyen 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 arasında
ki 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 Hazinenin, özel 
idarenin ve belediyelerin bu nevi gayrimenkulleri bulunduğu göz önünde tutularak sevk edilmiş
tir. Bu cihet »tapu sicilinin malik hanesinden veya mahsus kanunlardaki hükümlerden istinbat olu
nur. 

Madde 37. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile 13 ncü maddesinin (F) fıkra
sının son bendinin atıfta bulunduğu 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 5618 sayılı 
Kanunla muaddel olup imar ve ihyaya taallûk eden geçici maddesi hükümleri göz önünde bulun
durularak yeniden tertiplenmiştir. 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (F) fıkrasının son ben
di, imar ve ihyaya mütaallik hususi kanunlar hükmünün mahfuziyetine işaret etmektedir. Bu hu
susi kanun 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 5618 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 
maddesidir. Mezkûr geçici maddenin birinci fıkrası, 4753 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ham toprağı işgal edenlere iskân haddi içindeki 
miktarını parasız vermektedir. 

İkinci fıkrası, ise; taşlık, pırnallık ve delicelikten emek sarf edilmek suretiyle imar edilerek 
bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik ve tarla haline getirilmiş 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 komisyonları 
ile beraber çalışmadıkları cihetle tevzi komisyonlarının imar ve ihya edilen arazide iskân haddini 
tâyine matuf olan vazife ve salâhiyetlerini haiz olmadıkları için bu konuda imar ve ihya sebebiyle 
ne miktar arazinin iskân haddi dâhilinde iktisab edileceğini tâyin etmeleri, mümkün olamamakta 
ve bu yüzden imar ve ihya sebebine istinadeden tesbit işleri bizzarure muallâkta kalmaktadır. 
Lâyihada bu cihet nazara alınarak iki hizmet kanunu ile ilgili bulunan bu mevzua en münasip hâl 
şeklinin bulunması düşünülmüş ve tapulama teşkilâtına durumu tesbit ve Hazine adına tescil yet
kisi tanınmış âkibeti Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tatbikatını, yapacak olan teşkilâtın faa
liyetine terk olunmuştur. Maddenin diğer hükümleri o yerde 4753 sayılı Kanun tatbik edilinceye 
kadar ihya edenlerin haklarını koruyacak şekilde tanzim edilmiştir. Bu madde mevzuuna giren 
gayrimenkuller Hazine adına tesbit ve tescil edilecektir. Ancak, ihya edenler veya kanuni veyahut 
akdî halefleri beyanlar hanesinde gösterilecektir O yerde Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 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 nev'i gayri
menkuller Hazine tarafından başkasına temlik edilmiyecektir. Aynı zamanda Hazine tarafından 
ihya edenlerin veya kanuni ve akdî haleflerinin zilyedlikleri ihlâl olunamıyaeak ve gayrimenkul, 
bunların elinden alınamıyacaktır. Bu hususun temini için keyfiyet tapu kütüğünün şerhler ha
nesinde gösterilecektir. 

Maddenin son fıkrası, 33 ncü maddedeki şartların tahakkuku halinde, zilyedJerin bu nevi gay
rimenkuller üzerinde de iktisaplarını muteber sayan kazai içtihatlara uygun olarak tedvin edil
miştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 89) 



- . 2 2 — 
Madde 38. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (F) fıkrasının 1 nci bendinden 

aynen alınmıştır. Lâyihanın 5 nci bölümünde hakiki ve hükmi şahıslar adına gayrimenkulun tes-
bit ve tescil şartları belirtilmiştir. Bunların haricinde kalan ve tescile tabi olan gayrimenkul-
ler sahipsiz addiyle Hazine adına tesbit ve tescil olunacaktır. Diğer bir ifade ile hakiki veya hük
mi şaJhıslar lehine iktisap şartlan tahakkuk etmediği takdirde gayrimenkul Hazineye aidolacaktır. 

Madde 39. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 17 nci maddesi yerine kaim olmak üzere yeniden 
tertiplenmiştir. 5602 sayılı Kanunda rehinli ve hacizli gayrimenkullerin zilyed lehine tescili sıra
sında rehin ve hacizden mütevellit hakların mahfuz tutulmasını zilyedin muvafakatine bağlanmış 
zilyed o şekilde tescile muvafakat etmediği takdirde tesbitin tapu kaydı veçhile ve bütün takyida-
tiyle kayden malik görünen adına tesbitini emretmiştir. Bir defa gayrimenkul takyitleri rehin ve 
alacaktan ibaret değildir. Bu sebeple lâyihada bütün takyitleri içine alacak şekilde ibareler kulla
nılmıştır. Diğer taraftan zilyedlerin tesbit sırasında daima hazır bulunmaları mümkün olmadığı göz 
önünde tutularak muvafakat edip etmediklerine bakılmaksızın zilyed adına tesbit ve tescilin yapıl
ması ve fakat takyitlerin yeni sicille aynen geçirilmesi usulü ihdas edilmiştir. Zilyed Jju takyitlerle 
tesbite razı değilse tapulama sırasında bunu açıkça belirtir tutanağın itirazsız kesinleşmesi takdi
rinde tapu idaresine müracaat ederek /ilyedlikten mütevellit haklardmdan vazgeçtiğini ve kaydın 
tapu maliki adına takyitleri ile birlikte tesisini istiyebilir. Bu madde bu bölümde zilyed lehine tes
bit ve tescile müsait şartların tahakkuku halinde tatbik edilecek ve fakat gayrimenkulun tapu kay
dında belirtilen ve üçüncü şahıslar lehine mevcut takyitler ve sair haklar yeni sicille aynen geçirile
cektir. 

Madde 40. — Bu maddenin muadili 5602 sayılı Kanunda yoktur. Tatbikatta görülen lüzum üze
rine yeniden sevk edilmiştir. 

Tapulama tesbiti tutanağın tanzimi tarihinde mevcut fiilî ve hukukî durumu tâyine matuf bir 
faaliyettir. Gayrimenkul arz ile muhtesattan müteşekkil olabilir. Muvakkat olmıyan muhtesat ise 
Medeni Kanunumuza göre arzın mütemmim cüz'üdür bu gilbi muhtesatı arzın maliklerinden başkası 
vücuda getirmiş olabilir. Bu muhtesat Medeni Kanundan sonra olabileceği gibi evvel de olabilir. 

Bilindiği gibi ahkâmı sa'bıkamız gayrimenkul mallarda zeminin bir şahsa ve muhdesatmm başka 
birisine aidiyetini kabul etmiş ve böylece ayrı ayrı tapu kayıtları tesis olunmuştur. Nitekim, Me
deni Kanunun sureti mer'iyet ve şekli tatbiki hakkındaki Kanunun 39 ncu maddesinde bu husus 
işaret edilmektedir. Binaenaleyh, Kanunu Medeniden önce, mülga Arazi Kanununun meriyette bu
lunduğu zaman zarfında, zemin sahibinden başkası tarafından meydana getirilmiş olan muhdesatm 
Tatbikat Kanununun mezkûr 39 ncu maddesi veçhile tescil edilmeyip sadece tesbit olunması gerek
mektedir. Medeni Kanunun meriyetinden sonra muhdesatı vücuda getiren ile arz sahibi arasındaki 
münasebetin ise, Medeni Kanunun 248, 649, 651, 655 nci maddeleri uyarınca tasfiye edilmesi iktiza 
etmektedir. Bu tasfiyeyi yapmaya tapulama teknisyeni ve yardımcısı salahiyetli değildir. Bu iti
barla, tapulama sırasında arzın maliki belirtilmekle beraber, muhdesat başkası tarafından vücuda 
getirilmiş ise, muhdesatm cinsi ihdas tarihi ve vücuda getirenin kim olduğu tesbit edilerek tuta
nakta ve kütüğün beyanlar hanesinde açıkça gösterilecektir. Esasen tatbikatta da o yolda hareket 
edilmektedir. Muhdesattan maksat muvakkat olmıyan bina ve ağaç gibi şeylerdir. Muvakkat mahi
yette olmak üzere yapılan kulübe ve baraka gibi hafif binalar bu maddenin tatbikinde muhdesat 
sayılmıyacaktır. 

Madde 41. — Mülkiyet hakkının tesbitindeki esasları belirten bu bölümde, Medeni Kanunun hü
kümleri dairesinde gayrimenkul sayılan bütün mallara şâmil tesbit ve tescil işlemlerini hüküm altına 
almaya imkân mevcut değildir. Bu bölümde istisnai hükümler kabul edilerek ekseriyetle tesbit ve 
tescil mevzuu olan gayrimenkul]ere ait hükümler sevk edilmiştir. Şu halde bu bölümde hilâfına hü
küm bulunmadığı takdirde Türk Kanunu Medenisi ile diğer kanunların hükümleri tatbik olunacak
tır. Bu ciheti belirtmek maksadiyle bu madde yeniden kaleme alınmıştır. 
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Madde 42. — Bu madde tapu ve vergi kaydı ve sair belgeler gibi hakkı isbata 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 
aslolan plândaki huduttur. Tapu Kanununun 30 ncu maddesi plân ve resmî mesahaya istinadet-
miyen gayrimenkul mallarda eskiden beri malûm ve muayyen olan hududa itibar olunur, demek
tedir. Tesbite esas olan kayıt ve belgeler sabit ve tevsie gayrimüsait hududu ihtiva ediyorsa o 
kayıt ve belgelerde gösterilen hudut nazara alınarak belgelerin muhtevası belirtilir. Sahipli arazi 
istikameti değişmemiş olan yol, mecrası değiş lemis olan dere gibi yerler sabit hadlerdendir. 
Yollar ve dereler istikamet ve mecrasını değiştirmiş ise kayıt ve belgelerin tanzim edildiği tarih
teki istikamet ve mecraların tahkik olunarak kayıt ve belge muhtevası tesbit olunur. Sabit 
ve tevsie gayrimüsait bir hududun alâkalılar arasında ihtilaflı bulunması gayrisabit ve tevsie 
müsait sayılmasını icabettirmez. 

Kayıt ve belgelerin tanzim edildiği tarihteki durumu usulen tahkik olunarak tebeyyün ede
cek 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 yazılı miktarın fazlası hakkında 33 ncü maddenin tatbiki cihetine gidilerek miktar 
fazlası üzerinde de zilyedliğe dayanan hakların himayesi düşünülmüştür. Miktar belirtilmemiş ise 
öteden beri tasarruf şekli nazara alınır. Hâli, mera, orman, dağ, tepe, şafak ve ufuk gibi had
lerin gayrimüsait ve tevsie müsaidolması asıldır. 

Diğer taraftan mübadil veya firari ve mütegayyip eşhas arazisi ile hudutlaşan gayrimenkul-
ler için hudutta ismi geçen şahıstan, tapu kayıtlarına müsteniden âhara tedavül vukubulduğu 
tesbit olunamıyan ahvalde dahi bu nevi hudutları da gayrisabit addetmek lâzımgeleceği şüp
hesizdir. Kayıt ve belgeleri hadleri sabit veya gayrisabit olsun eğer o belge ve kayıtlar bir 
haritaya istinadettirilmiş ise, haritanın hendesi durumuna ve miktarına itibar olunur. Harita
nın çiziliş tarzı bakımından taalûk ettiği yeri belirtecek durumda olmaması, yani mahalline tat
bik kabiliyeti bulunmaması takdirinde maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükmü uygulanır. 

2510 sayılı Kanunda olduğu gibi, özel kanunların kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar 
edilmesini gerekli kılan hallerin, tatbikatta sebebolduğu güçlüklerin ve haksızlıkların gideril
mesine zorunluk duyulmuştur. Binaenaleyh Hazinece özel kanunları hükümlerine göre miktar 
üzerinden satılan, tefviz veya tahsis edilen veya parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalıkların, 
satış, tefviz, tahsis veya dağıtım tarihinden başlıyarak (10) yıl geçmiş ise, fazlalığın miktarı
na bakılmaksızın kayıt sahibi adına tesbit ve tescili hakkaniyete uygun bulunmuştur. Eğer 
(10) yıl geçmemiş ise, fazlalar hakkında 5618 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükmünün kayıt 
sahibi lehine uygulanıp uygulanmıyacağı en büyük mülkiye âmirinden sorularak alınacak kar
şılık uyarınca işlem yapılması öngörülmüştür. 

Madde 43. — Bu madde 42 nci madde ile mütenazır olmak üzere yeniden kaleme alınmış
tır. 42 nci maddede gayrisabit ve tevsie müsait hududu ihtiva eden kayıt ve belgelerin muhte
vasını tâyinde miktar fazlası hakkında 33 ncü maddenin tatbik edileceği, kayıt ve belgeler 
sabit hadleri ihtiva etse dahi hususi kanunlarında veya belgelerinde miktarına itibar edileceği 
şeklinde bir kayıt ve meşruhat bulunması halinde de o yolda işlem yapılacağı belirtilmiştir. Bu 
gibi hallerde miktar fazlasının ne şekilde tefrik, tesbit ve tescil olunacağı tatbikatta esaslı tereddüt 
ve ihtilâflan mueibolmuştur. Bu madde o yoldaki tereddütleri izale ve ihtilâfları bertaraf etmek 
maksadiyle kayıt ve belgelerden faydalanan kimse lehine sevk olunmuştur. Şöyle ki; kayıt ve belge
ler gayrisahih ve tevsie müsait hududu ihtiva ediyor ve ölçü neticesinde çıkan fazlalık için 33 ncü 
maddenin tatbiki mümkün görülmüyorsa, fazla miktar tevsie müsait huduttan tefrik edilecek, ge
ri kalan kısım o kayıt ve belgenin muhtevası olarak kabul olunacaktır. 

Fennî metotlara göre, tecvizi hata hududu dâhilinde bulunan fazlalıklar nazarı itibara almmı-
yacaflrtır. Miktar fazlasını gayrisabit hadden ifrazına gidildiği takdirde geri kalan kısmın her halde 
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sabit hadlerle irtibatı kesilmemek ieabeder. Kayıt ve belge, sabit ve tevsie gayrimüsait hududu ih
tiva ettiği halde bunlarda yazılı miktara itibar olunmaması lâzımgeliyorsa bu takdirde, kayıt ve 
belgeye istinadeden kimsenin göstereceği taraftan miktar fazlası tefrik edilecektir. O kimse tesbit 
sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan imtina ederse menfaatine en uygun şe
kilde tefrik yapılır. Tapulama sırasında yapılacak bu tefrikin o kimsenin menfaatine uygun olmadı
ğı itiraz vukuunda Tapulama Komisyonunca tetkik ve tesbit olunur. 

Bu maddeye göre ifraz edilecek miktar fazlası arazi, Devlete aidolacağmdan Hazine namına 
tesbit edilecektir. Ancak, lâyihanın 43 ncü maddesinin ikinci bir fıkrasında mevzuubahsıolan gayrisa-
bit ve tevsie müsait hududu ihtiva eden gayrimenkuUerden ayrılacak miktar fazlalıkları Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki ham topraktan madut ise veya taşlık, pırnallık ^ ve delicelikten 
emek ve masraf ihtiyarı ile imar edilmek suretiyle meydana getirilmiş bulunuyorsa, diğer bir 
ifade ile; gayrisabit hudut, mübadil ve mütegayyip şahıslardan Hazineye müntekil yerlerle hu-
dutlaşmaktan ileri gelmiyor ve fazlalık bundan neşet etmiyorsa, gayrimenkul sahibinin çıkacak 
miktar fazlası hakkında lâyihanın 37 nci maddeciyle vaz'olunan imar ve ihya hakkında müstefi-
dolması lâzımgeleceği, hak ve nasafet prensiplerine uygun görülmüş ve maddenin son fıkrası bu 
maksatla tertibolunmuştur. 

Madde 44. — Bu madde tatbikatta ve doktrinde ihtilaflı bulunan bir hususun halli maksadiyle 
yeniden tânzim ve sevk edilmiş bulunmaktadır. Evvelce bir bütün halinde tasarruf edilen bir 
gayrimenkulun bir kısmı hakkında zilyed lehine tesbit ve tescil hükümlerinin tatbik edilmesi lâ-
zımgeldiği takdirde gayrimenkulun evvelce bir bütün halinde tasarruf edilmiş olması, zilyedin bu 
haklardan istifade edip etmiyeceği tatbikat ve doktrinde münakaşa mevzuu olmaktadır. Meselâ; 
tapuda 500 dönüm olarak mukayyet gayrimenkulden 25 dönüm miktarı, bir şahıs elinde bulunur 
da bu şahıs zilyedlikle iktisap hükümlerinden istifade edecek durumda olursa o gayrimenkulden 
25 dönümlük kısmının zilyedi adına tesbit ve tescili yoluna gidilecek midir? Lâyiha bu ciheti 
müspet şekilde halletmiştir. Filhakika o kısmın zilyed adına tesbit ve tesciline mâni olunabilecek 
içtimai, iktisadi veya hukuki mâkul bir sebep ileriye sürülemez. Aksi halin kabulü gayrimen
kul tasarruflarındaki istikrara ve hususiyle bu kanunla güdülen tasfiye gayesine engel olur. Bu 
itibarla, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın evvelce bir kıta gayrimenkul halinde tasarruf edilege-
len gayrimenkulden bir kimsi hakkında zilyed lehine işbu 5 nci bölümde yazılı hükümlerin tat
biki lâzımgeldiği takdirde o kısım zilyed adına tesbit ve tescil olunur. Ancak bu hükmün tat
biki için o kısmın ifrazı kabil bir halde bulunması ieabeder. Gayrimenkulun iktisadi gayesi ba
kımından gayrikabili ifraz bir kısmı hakkında bu hüküm tatbik olunamaz. Aynı mucip sebeplere 
binaen gayrimenkulun şayi hissesi hakkında dahî zilyed lehine sevk edilen hükümlerin tatbik edi
leceği lâyihada kabul olunmuştur. Esasen 1515 sayılı Kanunun gayrimenkulun bir kısmı veya 
şayi hissesi hakmda tatbikinde şimdiye kadar tereddüt edilmemiş ve tatbikat o şekilde cereyan 
eylemiş ve bunda içtimai ve hukuki bir mahzur görülmemiştir. 

Bu maddede bahis konusu edilen hisse, müşterek mülkiyet şeklinde bulunan hisse olup, bu 
hükümlerin iştirak halinde bulunan şeriklerden birine ait haklara tatbik edilmesi mümkün de
ğildir. 

Madde 45. — Bu madde Medeni Kanunun 909 ncu maddesine mütenazır olmak üziere yeniden 
kaleme alınmıştır. îşbu bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zilyedin kanuni ve akdî halef
leri istifade edebilecektir. Birbirlerine halef olan zilyedler arasında akdî veya kanuni bir irti
bat mevcut ise, halef ve seleflerin zil'yedlik müddetleri eklenerek hesabı bulunacaktır. 

Madde 46. — 5602 sayılı Kanunda böyle bir madde mevcut değildir. Tatbikatta görülen za
rurete binaen 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 edilerek 
kadastro veya tapulamaya tabi tutulmuş olduğu tatbikatta görülmektedir. 
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Diğer taraftan, lâyihanın 78 nci maddesine konulan hükme tevfikan sırası gelmiyen birlikler

deki çiftliklerin tereihan ve peşinen tapulanmasımn yapılması icabedecektir. Bu ihtimaller karşı
sında, tapulaması ele alınan birlikte bu durumda tapulanmamış yerler hakkında nasıl muamele 
yapılması lâzımgeleceği maddenin 1 nci fıkrasında açıklanmıştır. Şöyle ki; bu yerler yeniden 
tapulanmıyacaktır. Birliğin geri kalan arazisinin tapulanması bitirilip tapu kütükleri tanzim 
edilirken parsel numarası kaçta kalmışsa bu numara teselsül ettirilmek suretiyle mücavir birlikte 
tapulanan gayrimenkuller, o birliğin tapu kütüğünden asıl birliğin tapu kütüğüne aynen ve nak
len kaydedilecektir. Bu nakil sebebiyle eski tapu kütüğü sahifeleri Tapu Sicil Nizamnamesin-
deki usule tevfikan kapatılacaktır. 

Hâdise, her iki birliği ilgilendiren paftalar üzerinde de tesir icra edeceğinden, paftaların ilgili 
kısımları buna göre ıslah olunacaktır. 

Eğer, evvelce tapulanan arazi, lâyihanın 78 nci maddesi mevzuuna giriyorsa, bu takdirde ya
pılacak iş, o çiftliği teşkil eden parselleri birliğin heyeti umumiyesine nazaran yeniden numara
layıp aidolduğu sahifelerin sırasına göre geçirmekten ve eski kütük sahifelerini kapatmaktan 
ibaret olacaktır. 

Bu mevzuda tatbikat sırasında karşılaşılan bir hâdise de; bir birlik sınırları içerisinde kalan 
arazinin bir kısmının bitişik birliklerin sınırı dâhilinde evvelce kadastrosu veya tapulanması ikmal 
edilmiş iken bu cihet fark edilmiyerek aynı arazinin 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 hukikî ve fiilî neticeleri ile birlikte hükümsüz saymaktadır. 

Bu ikinci tapulama ortadan kaldırılınca ilk defa yapılmış olan tapulama ile ihticacolunacağı 
tabiîdir. Ancak ilk tapulama ile tesis olunan kayıtların hududu umumiyesi içinde bulunduğu bir
liğe ait tapu kütüklerine nakilleri, eski kayıtların kapatılması ve paftalar üzerinde de iktiza eden 
tashihatın yapılması gerekecektir ki, yukarıda birinci şıkta izah olunduğu üzere muamele göre
cektir. 

Orman Kanununa tafoi Devlet ormanları ile diğer âmme hükmi şahıslarına veya hakiki şahıs
la ait ormanların, Orman Kanunu hükümlerine tevfikan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül eden 
komisyonları marifetiyle yaptırılan tahditleri kesinleşerek tapuca tescilleri icra edilmiş bulunu
yorsa, tesis edilen tapu kayıtları taallûk ettiği birliğe ait tapu kütüğüne aynen nakledilecektir. 
Maddenin son fıkrası bu lüzumu ifade etmektedir. Zira lâyihanın 2 nci maddesinde bu nevi or
manlar Tapulama Kanununun tatbik sahası dışında bırakılmıştır. Binaenaleyh, yapılacak işin bun
dan ibaret olması lâzımgeleceği aşikârdır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Bu bölüm tapulama sırasında tahaddüs edecek ihtilâfların tapulama mahkemelerinde ne suret
le, hangi şekil ve şartlarla halledileceğine dair usuli hükümleri ihtiva etmektedir. 

5602 sayılı Kanunun 4 ncü bölümünde muhakeme usulüne ve vazifeye mütaalHk hükümler 
sevk edilmiş ise de; bunlar kifayetsiz görülmüştür. Bu sebeple bu bölümdeki maddeler yeniden 
kaleme alınmış, maddelerin şevkinde tereddüde meydan bırakılmamasma ve mahkemelerde süra
tin teminine çalışılmıştır. 

Madde 47. — Bu madde mevzuu itibariyle tapulama mahkemelerinin vazifesini belirtmekte 
olup 5602 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi yerine kaim almaktadır. Mevzu itibarilye bu madde
lerde halledilecek ihtilâflar açıkça belirtilmiştir. Tapulamadan gaye tutanakların tanzimi tarihin
deki hukukî durumu belirtmek olduğuna göre o tarihten sonra doğan haklara mütaallik ihtilâflar 
bu mahkemelerin vazifesi haricinde bırakıldığı gibi mahkemeden ihdas edici mahiyette hüküm 
istihsaline matuf ihtilâflar dahi tutanağın tanzim edildiği tarihteki hukukî durumla alâkalı olma
dığı için vazife haricinde bırakılmıştır. İhtiyatî tedbir ile alâkalı tereddütleri izale maksadiyle 
maddeye yeni fıkralar eklenmiştir. 
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Madde 48. — Bu madde hâdiselerin hususiyeti itibariyle tapulama mahkemesinin vazifesini be

lirtmektedir. 5602 sayılı Kanunun 35 nci maddesinde bu mahkemenin vazifesinin başlangıcı, bir
likte tapulama işlerinin başladığı tarih olarak tarif olunmuştur. Birlikte tapulama işlerinin başla
ması ile bütün gayrimenkullerin tapulaması sırasında ekseriya seneleri aşan bir zaman geçmek
tedir. Tapulama mahkemesinin vazifesi başlayınca mahallî mahkemelerin vazifesi sona erer. 
Mahallî mahkemesinde görülmekte olan dâva mevzuu gayrimenkule ait tapulamanın başladıktan 
birkaç sene sonra yapılması halinde dosyayı devralan tapulama mahkemesi bu müddet içinde 
hareketsiz kalacak ve dâva yürüyemiyecektir. 

Bu sebeple lâyihada Tapulama Mahkemesinin vazifesi, her birlikte ilk parsele ait tapulama 
tutanağının tanzim edildiği tarihten itibaren başlaması esası kabul edilmiştir. Mahallî mahkeme
lerinde görülmekte olan dâva mevzuu gayrimenkul hakkında henüz o birlikte ilk parselin tapu
lama tutanağı tanzim edilmemiş ise mahallî mahkemesi o dâvanın niyetine devam edecektir. 

Tapulanmasma başlanan birliklerde lâyihanın 50 nci maddesi uyannca mahallî mahkemesinde-
ki dâva dosyalan tapulama hâkimine devredilecektir. Bu sebeple lâyiha mahallî mahkemelerinin 
vazifesi nihayet bulduğu anda tapulama mahkemesinin dâvaya hemen el koyarak tahkikata de
vam etmesi imkânını sağlamış bulunmaktadır. Bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler, ihti
lâf ve dâvaların ne şekilde tapulama mahkemesine aksedeceğini belirtmek maksadiyle tanzim 
olunmuştur, (a) bendinde mahallî mahkemelerde görülmekte olup vazifenin sona ermesi üzerine 
lâyihanın 50 nci maddesine tevfikan tapulama mahkemesine devredilen dâva dosyalarına ait ihti
lâfları; (b) bendinde itiraz müddeti içinde açılacak veya tapulama komisyonları karariyle aleyhi
ne ikame olunacak dâvalarla askı ilânından itibaren üç ay içinde tapulama komisyonunda intace-
dilemeyip mahkemeye tevdi olunacak itirazlı tutanaklara ait itirazlan; (c) bendinde ise tapulama 
mahkemelerinde görülmekte olan dâvalara müdahale mahiyetinde olmak üzere vukubulacak sair 
talepleri tetkik ve halledeceği kabul olunmuştur. Maddenin (b) ve (c) bendi 5602 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi yerine kaim olmaktadır. Maddenin son fıkrası tapulama işlerinde 3533 sayılı Tahkim 
Kanunu hükümlerinin cereyan etmiyeceği belirtilmektedir. Filhakika bahsi geçen kanunda yazılı 
daire ve müesseseler arasındaki ihtilâfın tahkim yolu ile halli sürat ve işlerin masrafsız bitirilmesi 
bakımından lüzumlu görülmüştür. Tapulama mahkemelerinde dahi dâvalar masrafsız ve süratle gö
rüldüğü için tapulamaya tabi gayrimenkuller hakkında 3533 sayılı Kanunun tatbik sebebi kalma
mıştır. 

Madde 49. — Bu madde tapulama mahkemesinin mahal itibariyle salâhiyetini belirtmektedir. 
Mahkemeler bölge itibariyle kaza salâhiyetini haizdir. Aynı bölgede mütaaddit tapulama mahkeme
leri kurulması halinde iş bölümü Adalet Bakanlığınca tesbit olunur. Lâyihada bu mahkemelerin 
mahal itibariyle salâhiyetleri, bulundukları bölgeye dâhil birliklerin genel krokisi hududu ile tah-
didedil mistir. Birlik genel sınır krokisi bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere ve iş programı 
mahiyetinde olarak tanzim edilir. Teknik zaruretler dolayısiyle veya hataen mülki teşkilât bakımın
dan diğer bir kaza hududu dahilindeki gayrimenkul, birlik genel krokisi içine alınmış ise o gay
rimenkule taallûk eden ihtilâflar o birliğin bağlı bulunduğu bölgede vazife gören hâkim tarafından 
halledilecektir. Birlik, orada tapulamaya başladığı tarihte tapulama mahkemesinin bulunduğu böl
geye bağlı iken tapulamaya başladıktan sonra idari teşkilât bakımından başka bir bölgeye bağlan
dığı takdirde o birliğe dâhil gayrimenkullere mütaallik ihtilâfı, evvelce bağlı bulunduğu bölge hâ
kimi halleder. Tasarı, bu hükmü sevk etmekle dosyaların mahkemeden mahkemeye devrine mâni ol
mak istemiştir. 

Madde 50. — Bu madde 48 nci maddedeki esaslara mütenazır olmak üzere 5602 sayılı Kanunun 
35 nci maddesinden tadilen alınmıştır. 5602 sayılı Kanun birlikte tapulama işlerinin başladığı ta
rihte mahallî mahkemelerindeki dosyalann tapulama hâkimine devredileceğini kabul etmiştir. Tapu
lamaya başlama ânını açıkça tâyin etmek lüzumlu görülmüştür. Zira, o tarih tapulama mahkemesi
nin vazifesinin mebdeini ve bilmukabele mahallî mahkemesinin vazifesinin müntehasını gösterecek
tir. Bu itibarla lâyihada devir zamanı, bir birliğin ilk parseline ait tapulama tutanağının tanzimi 
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tarihi olarak kabul olunmuştur. Bu maddenin tatbikinde mahallî mahkemelerinde henüz açılmış, 
tahrirî tebligat safhasında bulunan dâva dosyalariyle duruşmaları yapılmakta olan dâva dosyaları 
ve hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmemiş olan dosyalar dâhildir. Mevzu itibariyle tapula
ma mahkemesinin vazifesi dışında kalan 47 nci maddenin son fıkrasındaki ihtilâflara mütaallik 
dosyalar tapulama mahkemesine devredilmiyecektir. Maddedeki «görülmekte olup» ibaresi Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu bakımından müracaata bırakılmış dâvalara mütaallik dosyaların tapu
lama mahkemesine devrolunmıyacağını belirtmektedir. Bu gibi dâvalar alâkalılar tarafından yenilen
diği takdirde, dosya tapulama mahkemesine gönderilecektir. 

Madde 51. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 36 nci maddesinden ufak bir değişiklik yapılmak 
suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Bu değişiklik; 5602 sayılı Kanunda müphem görülen (Tapula
manın bitmesinden) ibaresinin tavzihinden ibarettir. Bir bölgede tapulama işlerinin ikmal edilerek 
tapu kütükleri ile müstenidatmm tapu idarelerine devrinden altı ay sonra tapulama mahkemesinde 
henüz hükme bağlanmamış dosyalar hakkında yapılacak muameleye mütaallik bulunmuştur. 

Madde 52. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 2 nci fıkrası yerine kaim olmak 
üzere tereddütleri izale maksadiyle tafsilen kaleme alınmıştır. 

Tapulama Kanununun tatbikatından doğacak her türlü ihtilâflarda tapulama mahkemelerince 
5 nci bölümde yazılı hukukî esasların tatbik edilmesi lâzımdır. İhtilâf tapulama mahkemesine han
gi yoldan aksederse etsin bu mahkemelerde aynı esaslar göz önünde tutularak halledilecektir, 

Lâyihanın 51 nci maddesi uyarınca tapulama mahkemesinin vazifesi nihayet bulduğu halde 
elinde henüz hükme ballanmamış işler mevcut ise bu isler kıymetine bakılmaksızın mahallî asli
ye mahkemelerine devredileceğinden mahallî asliye mahkemeleri yine 5 nci bölümde yazılı esas
ları göz önünde tuturak ihtilâfı çözecektir. 

Bir bölgede tapulama işleri ikmâl edilerek tapulama mahkemesinin 51 nci maddede be
yan edilen müddete mütaallik yetkisi hitam bulduktan sonra tapulamanın yanlış iddiasiyle 
lehine tesbit ve teşçil yapılan aleyhine dâva açıldığı takdirde bu dâvaya kıymet itibariyle 
vazifeli mahallî sulh veya asliye mahkemesi yine 5 nci bölümde yazılı esasları tatbik edecek
tir. Tapulama tesbitleri ile ilgili olmıyan yani tapulamadan sonra tahaddüs eden sebepler 
dolayısiyle açılacak dâvalara bu maddenin şümulü yoktur. O dâvalar umumi hükümler dairesin
de halledilecektir. 

Madde 53. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin son cümlesine tekabül et
mek üzere yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin 1 nci fıkrası uyarınca beşinci bölümde 
yazılı esasların tatbikinde her türlü delil ve beyyineye istinadedilebilecektir. Bu hususta de
lil takyidi yoktur. Yalnız. 33 ncü maddenin üçüncü fıkrasındaki delil takyidine mütaallik 
hususi hükümleri mahfuz tutulmuştur. Maddenin ikinci fıkrası yeni hüküm olarak sevk edil
miştir. Tapulama işleri başlıyan bölgede tapu fen memuru veya kadastro veyahut tapulama 
fen elemanları mevcuttur. Mahkemede tecrübesiz 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 
icabettirdiği takdirde ölçme işi ve yeni harita mahkemece tapu fen memuruna veya kadastro 
veyahut tapulama fen elemanına yaptırılacaktır. Lâyiha bu bapta hâkimin takdir salâhi
yetini takyidettiği gibi tapu fen memuruna veya kadastro veyahut tapulama fen elemanlarına 
o yolda vazife tahmil etmiştir. 

Madde 54. — Bu madde yeniden kaleme alınmıştır. Tapulama, hak sahiplerinin doğru ola
rak tâyini gayesini istihdaf eder. Hâkimin vazifesi ihtilâf halinde bulunan tarafların ileri sür
dükleri iddia ve müdafaaları tetkik ile nihayet bulmuş olmaz. Hâkim ittihaz edeceği karar ile 
yeni bir sicil ihdas edecektir. Bu sicilin doğru obrak ihdas edilmiş olması lâzımdır. Dâvada ta
raf olanların dâvayı iyi takibetmemeleri veya üçüncü şahıs zararına olarak aralarında uyu§-
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malan takdirinde üçüncü şahsa ait bir gayrimenkul hakkında sicil tesisi neticesi doğabilir. 
Bu sebeple lâyiha, hâkimi tarafların iddia ve müdafaaları ile bağlı tutmamıştır. Tarafların 
delillerini topladıktan sonra re'sen tahkikatı genişletmek ve lüzumlu gördüğü diğer delilleri 
toplamak salâhiyeti hâkime tanınmıştır. Hâkim delilleri serbestçe takdir edecek tahkikattan 
elde edeceği kanaate göre bir karar verecektir. Dâva mevzuu gayrimenkulun kimin adına tescil 
edileceği kararda belirtilmek lâzımdır. 

Meselâ tesbit A. adına yapılmıştır. B. tarafından itiraz edilmiştir. Yapılan tahkikat neticesinde 
o gayrimenkulun A. ya ve B. ye aidolmayıp sahipsiz bir yer bulunduğu anlaşılmıştır. Bu takdirde 
hâkim o gayrimenkulun Hazine adına tesciline karar vermekle mükelleftir. Diğer başka bir misal; 
yapılan tahkikat neticesinde gayrimenkulun davacı B. ye murisinden intikal ettiği kendisinden baş
ka hak sahibi mirasçılar bulunduğu anlaşılmıştır. Bu takdirde gayrimenkulun bütün mirasçılar 
adına tesciline karar verilecektir. Bu hüküm lâyihanın 22 nci maddesi ile mütenazır bulunmak
tadır. Nasıl ki, teknisyen ve yardımcısı hak sahibini re'sen aramakla mükellef ise, ihtilaflı işlerde bu vazi
fe, hâkime tereddübeder. Lâyihada 5602 sayılı Kanundan farklı olarak mirasçıları tâyin 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 suretiyle o şahıs adı
na tescil kararı verilebilecektir. Mirasçıların belirtilmesini alâkalılar talebettikleri takdirde hâ
kim mirasçıların adlarını ve hisse miktarını tahkik edecek onlar adına tescil kararı verecektir. 

Madde 55. — Bu madde 54 ncü maddedeki hükmün bir neticesi olarak yeniden tanzim olunmuş
tur. Umumi hükümlere göre mahkeme kararları dâvada taraf olanların leyh ve aleyhinde muh
kem kaziye teşkil ederler, ve esasen kararlar taraf olanlara izafeten ittihaz olunur. Tapulama 
Mahkemesi ise 54 ncü madde uyarınca dâvada taraf olmıyan lehine dahi karar verebilecektir. Dâ
vada taraf olmadığı halde lehine karar verilen kimse bu madde uyarınca o karardan taraflar aley
hine istifade edilecektir. Dâvanın tarafları, lehine karar verilen üçüncü şahıs aleyhine yeniden 
dâva açamıyacaklardır. Muhkem kaziyenin akdi veya kanuni haleflere tesir derecesi müddeabih-
te ve dâva sebebinde ittihat gibi şartlar umumi hükümler dairesinde nazara alınacaktır. 

Madde 56. — Bu madde tapulama ile ilgili kimseler hakkında vekil tâyininde kolaylık sağlamak 
maksadiyle yeniden tanzim edilmiştir. Tapulama Mahkemesi kısmen köylerde faaliyette buluna
caktır. Bölge merkezinde avukat veya dâvavekili tedariki müşküldür. Bölge merkezinde üçten zi
yade avukat veya dâvavekili bulunmadığı takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi bu sıfatı haiz olmıyan kimselerden vekil tâyinini mümkün kılmaktadır. Bölge merkezin
de üçten ziyade avukat veya dâvavekili bulunduğu takdirde bu sıfatı haiz bir kimsenin dâvaya 
vekil tâyin edilmesi umumi hükümler iktizasındandır. Fakat tapulamaya mevzu olan gayrimen
kulun kıymeti avukat veya dâvavekili masraflarına mütehammil olmıyabilir. Alâkalı şahıs birlik 
merkezinde bulunmıyabilir. Ve yahut işini bizzat takibetmekten âciz olabilir. Veyahut işini avu 
kat veya dâvavekili ile takibetmeye malî imkânları müsaade vermez. Halbuki tapulama işleri sür
atle nihayete erdirilecektir. Ve müddetlere tabidir. Bu işlerin behemehal avukat veya dâvave
kili ile takip ve intacına zorlandığı takdirde iş sahibi hakkını kullanamıyacak veya müdafaa ede-
miyccek duruma düşecektir. Bu sebeple, lâyihada tahdiden belirtilen yakın hısımların vekil sıfa-
tiyle tapulamanın idari ve adlî safhalarında bulunmaları kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Bu madde vekâletlerin şekli bakımından yeni hükmü ihtiva etmektedir. Tapulama 
işlerinin süratle yürüdüğü ve müddetlere tabi olduğu hakların kullanılmasında gecikmenin zarar
ları mucibolacağı göz önünde tutularak maddenin birinci fıkrasında köy ihtiyar heyeti ve 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. Avukat
lık ücreti hakkında tapulama işlerinin hususiyetini nazara alarak istisnai bir hüküm sevk edilmiş
tir. Bu mahkemelere işlerin intikal şekli ve sebebi, bu mahkemelerde takibedilen usul diğer dâva
lardan farklı bulunmaktadır. Dâvâlı adına onun haber ve malûmatı ve arzusu haricinde yanlış 
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tesbit yapılmış olabilir. Hakiki hak sahibi ile husumet mevkiine düşer. Bu takdirde ücret tarife
sindeki esaslar dairesinde vekâlet ücreti ile mesul tutulması nasafet kaideleri ile telif olunamaz. 
Tapulama faaliyetinin kesafeti karşısında taallûk ettiği gayrimenkule mütaallik parselde yanılarak 
bir kimse başkasına ait tesbite itiraz etmiş olabilir. Bunun da nispî ücretle mesul tutulması hak
kaniyet kaidelerine uygun düşmez. Diğer taraftan bu gibi dâvalar harca tabi olmadığı için kıymet
leri belirtilmemiştir. Vekâlet ücretine esas olmak üzere kıymetin tahkiki dâvanın uzamasına se-
bebolur. Ve kanunun gayesi ihlâl edilir. Lâyiha bu ve buna benzer halleri ve sebepleri göz önün
de tutularak Tapulama Mahkemelerinde vekâlet ücretinin maktuan tâyin olunacağını kabul etmiş 
ve göz önünde tutulacak esasları belirtmiştir. 

Ancak, bâzı takdiri isabetsizlikleri önlemeye matuf bir tedbir olarak da, maktuan takdir oluna
cak avukatlık ücretinin, avukatlık ücret tarifesinin tâyin ettiği nispî ücret haddinin üstünde ola-
mıyacağı tasrih edilmiştir. 

Tapulama mahkemelerinde vekâlet ücreti dâvayı avukat veya dâvavekili marifetiyle takibeden 
ve dâvada haklı çıkan taraf lehine hükmedilecektir. Usul Kanununun verdiği imkânlara dayana
rak veya 56 ncı madde uyarınca avukat ve dâva vekili olmıyan kimseler marifetiyle dâvanın ta-
kibedilmiş olması halinde vekâlet ücreti takdir olunmıyacaktır. 

Madde 58. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 31 nci maddesi yerine kaim olmak üzere ye
niden kaleme alınmıştır. 5602 sayılı Kanunda dâvanın Hâkimin takdirine göre âdi veya şifahî mu
hakeme usulü ile yürütüleceği esası kabul edilmiştir. Tatbikatta bu hal karışıklığı mucibolmakta-
dır. Ve âdi muhakeme usulüne baş vurulduğu nadir görülmüştür. Esasen tapulama işlerinde âdi 
usulü muhakemenin tatbiki haklara müessir faide ve teminat sağlamadığı gibi sürate de mâni ol
maktadır. Bu sebeple lâyihada prensip itibariyle şifahî muhakeme usulünün uygulanacağı kabul 
edilmiştir. Ancak bu bölümde belirtilen istisnai hükümler mahfuz bulunmaktadır. 

Madde 59. — Tapulama işlerinin müstaceliyeti göz önünde tutularak Tapulama Mahkemelerinin 
adlî tatilde faaliyette bulunacakları hakkındaki bu madde yeniden tertip olunmuştur. Madde bu 
mahkemelerin adlî tatile tabi olmaması keyfiyetinin bir neticesi olarak sevk edilmiştir. 

Madde 60. — Bu madde tapulama mahkemesine açılacak dâvalarla itiraz sebebiyle intikal 
edecek ihtilaflı tutanaklar üzerinde mahkemece yapılacak muameleleri göstermektedir. 

Tapulama Mahkemesine dâva, bu lâyihanın 26 ncı maddesinde bahis meyzuu olan askı ilân 
müddeti içinde açılacak veyahut lâyihanın 28 nci maddesinin ikinci fıkrasında itirazlı tutanakları 
tetkike yetkili kılman Tapulama Komisyonunca ittihaz edilen ve alâkalılarına tebliğ olunan ka
rar aleyhine 30 gün içinde ikame edilebilecektir. Bundan başka 24 ncü madde hükmüne tevfikan 
askı müddetinin bitiminden itibaren üç ay içinde tapulama Komisyonunca bir karara varılamama-
sından dolayı tapulama müdürü tarafından itirazlı tutanaklar hükmen halledilmek üzere tapula
ma mahkemesine tevdi olunacaktır. Bu hallerde mahkeme alâkalıların müracaatlarını beklemek
sizin dâva dosyalarını açacak ve lüzumlu kayıt ve malûmat ile sair evrak ve vesikaları celbe-
derek duruşmaya mütaallik ihzarı muameleleri yapacaktır. Tapulama tutanaklarında tesbit se
bepleri belirtildiği gibi itiraz edenlerin itiraz sebeplerini açıkça belirtmiş olmaları, duruşma ha
zırlığında hâkime kolaylık sağlıyacaktır. 

Tutanağın mahkemeye tevdiinden sonra, itiraz sebep ve delilleri gösterilmemiş olanlar için 
bu hususun açıklanmasını sağlamak zarureti meydandadır. Bu sebepler açıklanmadıkça tahkikatın 
selâmetle sevk ve idaresine ve tahkikattan isabetli bir netice alınmasına imkân yoktur. Bu sebep
le maddenin üçüncü fıkrasında itiraz sebep ve delilleri henüz açıklanmamış olan tutanaklar se
bebiyle mûterizlerin bu cihetleri bildirmeye davet usulü ihdas edilmiştir. Bu husus lâyihanın 62 nci 
(maddesi uyarınca kendisine gönderilecek davetiye ile beraber mûterize tebliğ olunacaktır. Mûteriz 
kendi yedinde olmıyaaı bir kayda veya vesikaya istinadediyorsa bunu duruşma celsesinden önce mah
kemeye bildirmeleri ve bu suretle duruşmadan önce kayıt ve vesikaların bulunduğu dairelerden 
mahkemece celbi imkânını sağlamalıdır. Binaenaleyh mûteriz, en geç ilk duruşma celsesinde gelme-
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ye veya iltiraz sebep ve delillerini bildirmeye mecbur tutulmuştur. Aksi takdirde lüzumsuz taliklere 
sebebiyet verilecektir. İlk duruşma celsesine gelmez veya o zamana kadar itiraz sebeplerini mah
kemeye bildirmez veyaihut ilk duruşma celsesine gc'diği halde itiraz sebeplerini açıklamadan imtina 
ederse işbu ikinci fıkra hükmüne göre itiraz etmemiş sayılacaktır. Lâyiha bu suretle sebepsiz ve yer
siz itirazlar muvacehesinde mahkemeyi işin esasına girmekten vareste tutmuş ve mahkemenin mesai
sini tahdidetmiştir. Diğer taraftan sebep ve delilleri açıklanmıyan itiraz muvacehesinde tahkikattan 
isabetli bir netice alınaımıyacağını derpiş eden lâviba, isabetsiz bir hükmü ımûteriz 'aleyhine muhkem 
kaziye teşkil etmiş olmasını önlemiştir. Mûteriziiı itiraz etmemiş sayılması muvacehesinde mahalli 
mahkemelere müracaatla tescil aleyhine dâva açmak hakkının mevcut ve mahfuz bulunduğu tabiîdir. 
Tutanaklara mütaaddit kimseler tarafından itiraz edildiği ve bunlardan bir kısmı hakkında bu mad
de uyarınca itiraz etmemiş sayılmasına karar verildiği takdirde itiraz sebep ve delillerini açıkbyan 
diğer ımûterizlerin itirazlarına binaen tahkikata devam edilecektir. Bu tahkikatın devamı sırasında 
ve hüküm verilmeden önce, itiraz etmemiş sayılan kimse itiraz sebep ve delillerini açıfclıyarak Tapu
lama Mahkemesine başvurursa 48 nci maddenin ikinci fıkrasının (<C) bendi uyarınca bu mûteriz du
ruşmaya alınacak, ona ait itiraz sebep ve delilleri tetkik ve hallolunacaktır. Mûterizin itiraz etmemiş 
sayılmasına karar verildiği halde diğer mûterizl erin itiraz sebep ve delillerini tahkik dolayısiyle top
lanan delilleri itiraz etmemiş sayılan kimse lehine hüküm vermeye müsaidolduğu takdirde hâkiim 
54 ncü madde uyarınca karar verebilecektir. Maddenin mütaakıp fıkrası mûterizin bidayette yap
tığı itiraz sebep ve delilleriyle bağlı olmadığını bildirmektedir. 

Madde 61. — Bu madde malhallî mahkemelerde görülmekte olan dâvalardan tapulamayı ilgilen
dirmesi sebebivle lâyihanın 50 nci maddesine «öre Tapulama Mahkemesine devri icaJbedenlor hak
kında yapılacak işlemleri açıklamaktadır. Lâyiha bu 'gibi dâvalar hakkında münferit ilân usulünü ih
das etmiştir. 13 ncü maddede açıklandığı üzere mahallî mahkemelerde derdest olan dâva mevzuu 
gaıvTİmenkullere alit taTml̂ ıma tutamacı müdür tarafmdam Tapulama Mahkemesine verileceğinden 
hâkim bu tutanaklarla ilgili dâva dosyalarını birleştirerek 26 nci maddede derpiş edilen askı ilâ
nını yaptıracaktır. Bu askı ilânının yaptırılmasında zaruret vardır. Çünkü o gayrim enkule ait tes-
bite davacılardan başkalarının da itiraz etmeleri mümkün bulunduğumdan hak ziyama meydan 
verilmemesi gözetilmiştir. Maddenin son fıkrası dosyaya tapulama mahkemesince elkonmadan ön
ce ihtilâfın mahallî mahkemelerince hükme bağlanmış olması ve henüz hükmün kesinleşmemiş 
bulunması halinde yapılacak işlemi belirtmektedir. Buna göre tapulama hâkimi hükmün kesin
leşmesini bekliyecektir. Hükmün kesinleşmesi ilâmın tebliğine bağlı ise tebliğ işlemini tapulama 
hâkimi re'sen yapacaktır. Hüküm temyiz edilmediği için kesinleştiği takdirde bu hüküm ile tees
süs eden muhkem kaziyeyi göz önünde tutarak dâvanın taraflarına ait hakları tâyin edecektir. 
Aynı gayrimenkul hakkında tapulama dolayısiyle başka şahıslar arasında niza tahaddüs etmiş 
ise veyahut bu niza kesinleşen ilâmın taraflarından biri ile üçüncü şahıs arasında bulunuyorsa 
muhkem kaziyenin sirayet ve şümulü hakkındaki umumi esasları göz önünde tutarak işi halle
decektir. Mahallî mahkemelerce ittihaz edilen karar Temyizden nakzedilirse görülmekte olan dâ
va mahiyetini alacağından tapulama mahkemesince nakız ilâmına uyulup uyulmıyacağı hakkında 
tetlkikat yapılarak uyulup uyulmamasına göre dosya işleme tabi tutulacaktır. 

Madde 62. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin tavzih ve ikmali suretiyle ye
niden tertiplenmiştir. 

Prensip itibariyle ilk duruşma celsesinin behe mahal birlikte açılması bu maddede kabul edil
miştir. Bu hal zaruridir. Çünkü, hangi gayrimenkulun kimler arasında ihtilaflı olduğunun o bir
lik sakinleri tarafından bilinmesi lâzımdır. O gayrimenkul üzerinde hakkı olduğunu zanneden baş
ka kimseler 48 nci maddenin (C) bendi uyarınca itirazda bulunabileceklerdir. Bunların itirazları
nı kabule imkân vermek için ilk duruşma celsesinin birlikte açılması lâzımdır. Bu usul icabı ha
le ve maslahata da uygundur. Tatbikatta birçok dâvaların birlikte açılan ilk celsede hükme bağ
landığı müşahede edilmiştir, ilk celsenin bölge merkezinde açılması halinde birçok dâvaların ilk 
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celsede karara bağlanması imkânı selbediimiş olacaktır. Bu usul alâkalılara kolaylıklar Bağlıya
caktır. 

ilk celsede bütün delillerini hâkime arz eden alâkalılar artık bölge merkezine gitmek külfe
tinden vareste kalacaklar ve süratle hüküm istihsal etmiş olacaklardır. Bu usulün ihtilâfları sü
ratle halletme bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir. Alâkalılar mütaakıp celseler için 
bölge merkezine gitmek külfetinden vareste kalmak gayesiyle ilk celsede bütün delillerini topla
yıp hâkime arz etmek gayretini göstereceklerdir. Bu suretle 60 ncı maddenin ikinci fıkrası ile ka
bul edilen usulün hüsnüniyetle cereyanı da temin edilmiş olacaktır. Bu usul Hazine aleyhine faz
la bir külfeti icabettirmiyecektir. Aynı birlikteki dâvalar için ilk celseler aynı veya mütaakıp gün
lerde açılacaktır. Hazinenin tahammüle mecbur olduğu külfet ve masraflar mukabilinde aynı bir
likteki birçok dâvaların duruşmasına başlamak imkân dâhiline girecektir. 5602 sayılı Kanunda 
olduğu gibi duruşma günü ilân suretiyle birlik sakinlerine duyurulacaktır. Bu suretle diğer şa
hısların duruşma sırasında itirazlarına imkân verilmiştir. 5602 sayılı Kanundan farklı olarak du
ruşma cetveli örneğinin mahkeme divanhanesine astırılması usulü ihdas edilmiştir. Bu usul bölge 
merkezinde sakin olup da birlik ile alâkalı şahısların duruşmadan haber ve malûmat almalarını 
sağlamak maksadiyle zaruri görülmüştür. 5602 sayılı Kanunda duruşmanın dâvanın taraflarına 
dahi ilân suretiyle tebliği kâfi görülmüştür. Tatbikatta dâvanın taraflarından olan kimselerin bir
likte yapılan ilândan haber ve malûmat alamadıkları ve bilhassa başka yerlerde sakin olanla
rın bu imkânı elde edemedikleri ve bu yüzden haklarını koruyamadıkları müşahede edilmiştir. 
Maddenin mütaakıp fılkrasında dâvanın taraflarından olan kimselere duruşma gününün ayrıca 
davetiye ile tebliği usulü ihdas olunmuştur. Davetiye ancak dâva dosyasında hüviyeti belli ha
kiki veya hükmi şahıslara tebliğ edilecektir. 5602 sayılı Kanundaki ilân kifayetsizliği nazara alı
narak 6091 sayılı Kanun ile 5602 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine yalnız Hazineye tebligat ya
pılmasını teminen bir fıkra eklenmiştir. Hazine hakkında vâridolan mahzur diğer âmme hükmi 
şahsiyetleri veya şahıslar hakkında da varit bulunmaktadır. Dâvanın tarafları kim olursa olsun 
davetiye tebliği usulü kabul edildikten sonra Hazine hakkında ayrıca bir hüküm şevkine lüzum 
görülmemiştir. Davetiye hükmi şahıslar hakkında onların o bölgedeki işlerine bakan mümessil
lerine çıkarılacaktır. Tapulama tesbiti ölü filânca mirasçıları gibi hüviyeti malûm olmıyan kim
seler adına yapılmış veyahut muteriz tebliğe salih hüviyetini belirtmemiş ise bunlara, davetiye 
çıkarılmıyacaktır. 

Madde 63. — Bir taraftan tapulamanın icabettirdiği sürat ve hususiyet, diğer taraftan ta
pulama hâkimine tanınan re'sen hareket etme ve takdir salâhiyetleri göz önünde tutularak bu 
maddede gıyap muamelesi hakkında 5602 sayılı Kanunun tatbikatına uygun olarak istisnai hü
kümler sevk edilmiştir. Tapulama mahkemelerinde davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmi-
yenler hakkında gıyap kararı tebliğ edilmiyecektir. Gelmiyenlerin huzurlarına bakılmaksızın du
ruşma yapılacaktır. Tapulama mahkemesine akseden bir işin behemahal bir karar ile halledil
mesi lâzımdır. Aksi takdirde o dâva mevzuu gayrimenkul tapulama haricinde kalır. Bu hal birin
ci maddede belirtilen gayeye aykırı düşer. Bu sebeple taraflardan hiçbirinin duruşmaya gelmemiş 
olması takdirinde dosyasının muameleden kaldınlamıyacağı ve hâkimi re'sen gerekli tahkikatı ya
parak işi karara bağlıyacağı maddede tasrih olunmuştur. Maddede, 60 ncı maddenin ikinci fıkra
sına mütenazır olaralk itiraz sebeplerini bildirmemiş olan muterizin itiraz etmemiş sayılması hali 
ile itirazdan açıkça vazgeçmek hali istisna edilmiştir. Yani muterizin itiraz etmemiş sayılmasına 
karar verildiği takdirde veyahut muteriz açıkça itirazından vazgeçmiş bulunuyorsa tapulama 
mahkemesince prensip itibariyle ayrıca tahkikat yapılmıyarak tapulama tutanakları o birliğin 
henüz tapu idaresine devredilmemiş bulunuyorsa tapulama müdürüne devredilmiş ise mahallî ta
pu idaresine iade edilecektir. Bu takdirde tapulama teşkilâtınca veya tapu idaresince yapılacak 
muamele, itiraz ortadan kalktığına göre tesbit veçhile tescil yapmaktan ibarettir. Ancak işin bu 
safhasında bâzı suiniyet sahibi kimselerin tapulama işlerini askıda bırakmak maksadiyle itirazla
rını ihya etmek istemelerine yer verilmiyecek şekilde maddenin son fıkrasına hüküm konulmuş-
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tur. Bu hüküm alâkalıların tapulama mahkemesine dâva yolu ile başvurmalarına engel teşkil et-
miyecektir. 

Madde 64. — Bu madde birlikte açılan ilk duruşma celsesinde tahkikatın ikmal edilememesi 
halinde yapılacak işleri göstermektedir. İlk celsede tahkikat ikmal edilemediği veyahut tahkikatın 
ikmaline rağmen nihai karar verilmediği takdirde prensip itibariyle mütaakıp celseler bölge 
merkezinde yapılacaktır. Ancak, tahkikatın ikmali mahallinde yeniden tetkikat yapılmasını icabet-
tirdiği takdirde bunu istisnai bir hal olarak mütalâa etmek icabeder. Keşif ve tahkikatı icabet-
tirmiyen mütaakıp celselerin, bölge merkezinde yapılması zaruridir. Meselâ: Dâva bir vesikanın 
ibrazı veya resmî bir daireden bir hususun sorulması, şahit dinlenmesi veyahut hükmün tefhimi 
gibi sebeplerle talik edilmiş ise mütaakıp celsenin bölge merkezinde açılarak bu işlemlerin ye
rine getirilmesi lâzımdır. 

Maddenin mütaakıp fıkrası, talik kararında gelecek celsenin nerede ve ne zaman yapılacağı 
açıklanarak hazır bulunanlara tefhim edilmesi lüzumunu belirtmektedir. Bu fıkra hükmünün 
yerine 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 mahkemelerince ilânların ne şekilde tanzim ve tebliğ edi
leceğini belirtmektedir. Bu hususta adliye mahkemelerinde cereyan eden usul ve şekil tatbik 
olunacaktır. 54 ncü maddenin hükmü göz önünde tutulmalıdır. İlâmda tarafların hüviyetleri id
dia ve müdafaaları, dâva konusu gayrimenkulun pafta ve parsel numarası ve gayrimenkulun ki
min adına tescil edileceği; eğer tesbit ile iktifa edilecekse bu cihet açıkça belirtilmelidir. İlâmlar 
mucip sebepleri ve istinadolunan delilleri göstermelidir. Eğer mahkeme kararı gayrimenkulun 
bendesi durumunda değişiklik icabettiriyorsa, meselâ hudut tashihi ve ifraz yapılmışsa ilâma 
bu ciheti gösteren harita eklenmelidir. Haritanın tanziminde 53 ncü maddenin ikinci fıkrası hük
mü nazara alınmalıdır. 

Tapulama mahkemeleri asliye mahkemesi sıfatını haiz olduğundan bunların ilâmlarına karşı 
kanun yoluna müracaat müddeti tebliğ ile cereyana başlar. İlâmlar taraflara tebliğ edilmedikçe 
kesinleşemez. Tebliğ için alâkalıların müracaatını beklemek tapulamadan istihdaf edilen gayeyi 
ihlâl eder. Bu sebeple bu maddede ilâmların re'sen tebliği esası kabul edilmiştir. Zaruri masraf
lar hakkında 75 nci madde hükmü tatbik olunacaktır. 

Dâvada tarafların hüviyetleri her zaman dâva dosyasından anlaşılamaz. Tapulama tesbiti ölü 
falanca veresesi gibi hüviyeti belli olmıyan kimseler adına yapılmış ise dâva sırasında bunların 
mirasçıları meydana çıkmamış olabilir. Bu gibi hallerde bunlara, umumi hükümler dairesinde 
ilân yolliyle tebliğ yapılacaktır. Hükmi şahıslara tebligat hususunda 61 nci maddenin son fıkrası 
tatbik edilecektir. 

Madde 66. — Bu madde tapulama mahkemesi kararlarına karşı kanun yoluna müracaat hak
kında hususi hükümleri ihtiva etmektedir. İlk fıkrada mer'i kanunun tatbikatına uyularak tapu
lama mahkemelerinin nihai kararlarına karşı kanun yoluna müracaatın, asliye mahkemesinde ce
reyan eden usule tabi olacağı belirtilmiştir. Bu kararlar temyiz kabiliyetini haiz olduğu gibi 
Temyiz Mahkemesinden sâdır olan ilâmlara karşı karar tashihi yoluna gidilebilir. Temyiz müd
deti tapulama mahkemesi ilâmının tebliğinden itibaren cereyana başlar, asliye mahkemelerinde 
olduğu gibi 15 gündür. Yalnız 59 ncu maddede açıklandığı üzere, adlî tatil sebebiyle munzam 
müddetten istifade edilemez. Maddenin ikinci fıkrası istisnai bir hüküm ihtiva etmektedir. Bu fık
rada tapulamanın icabettirdiği sürat göz önünde tutularak ilâm kanuni müddetinden sonra tem
yiz edilmiş veyahut temyiz ilâmına karşı müddetinden sonra karar tashihi yoluna başvurulmuş 
ise hâkim talebin reddine veyahut kanuni müddeti içinde temyiz veya karar tashihi talebinde 
bulunulmuş ilken dosyanın temyize şevkinden sonra kanun yoluna müracaattan, yani temyizden 
veya karar tashihinden vazgeçilmiş ise tapulama hâkimi kanun yoluna müracaattan vazgeçilmiş 
sayılmasına karar verecektir. Diğer taraftan temyiz veya karar tashihi talebi karşısında dosyanın 
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meretime sevk masrafları lâyihada 75 nci madde ile temyiz veya karar tashihi talebinde bulunana 
tahmil olunmuştur. Bu masrafların tapulama hâkimi tarafından tâyin edilecek münasip mehil 
zarfında ödenmemiş olması takdirinde dahi tapulama hâkimi o kimsenin kanun yaluna müracaat
tan vazgeçmiş sayılmasına karar verecektir. işbu fıkra uyarınca temyiz veya karar tashihi ta
leplerinin müddet bakımından veya feragat sebebiyle reddine veyahut kanun yoluna müracaat
tan vazgeçilmiş sayılmasına dair tapulama hâkimi tarafından ittihaz edilecek. karar o kimseye 
tebliğ edilecektir. Bu nevi kararlar aleyhine kanun yollarına müracaat edilebileceği tabiîdir. 

Dosyanın temyize şevkinden sonra kanun yoluna müracaattan feragat edilmiş ise feragat ar
zuhali derhal Temyiz Mahkemesine gönderilerek bu hususta Temyiz Mahkemesince karar ittihaz 
olunacaktır. 

Madde 67. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 37 nci maddesi yerine kaini olmak üzere sevk 
edilmiştir. Birinci fıkrada hülköm değişikliği yapılmamış, yalnız ikinci fıkra değiştirilerek kale
me alınmıştır. Şöyle ki ; 5602 sayılı Kanunda mahkeme kararma göre, sınırlarda değişiklik gere
kiyorsa tutanaktaki krokinin karara göre düzeltileceği veyahut yeni bir krokinin tutanağa bağ
lanacağı belirtilmiş, bu işler tapulamaya ve tapu idaresine bırakılmıştır. Bu maddenin tatbi
kinde mahkemelerce dâva sırasında yeni bir kroki yapılmamakta yalnız ilâmın hüküm fıkrasın
da değişikliğin nasıl yapılacağı gösterilmekle iktifa olunmaktadır. Bu hal ise ilâmların harita 
bakımından infazında ihtilâfı mucibolmaktadır. Lâyihanın 65 nci maddesiyle hudutlarda veya 
gayrimenkulun hendesi durumunda hüküm ile bir değişiklik, yapılmış ise ilâma bu ciheti açık
ça gösteren haritanın eklenmesi lüzumu kabul olunmuştur. Buna mütenazır olarak maddenin 
ikinci fıkrasında mahkeme ilânımın ilk haritada değişiklik yapılmasını lüzumlu kıldığı hallerde 
ilâma ekli halitaya göre tapulama plânının düzeltileceği tasrih olunmuştur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Bu bölümde, lâyihanın içine aldığı çeşitli hizmetlerin ifası ile ilgili görülen malî hükümler 
bir araya toplanmış bulunmaktadır. 

Madde 68. — Bu madde, 5602 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 63 ncü maddesi muvacehesindeki ilgaya mütaallik durumu nazarı dikkate alınarak tanzim 
olunmuştur. 

Hizmetin icabettirdiği taşıt ücretleri Harcırah Kanunu hükümlerine tabi kılınmış, tapulama iş
lerinin arz ettiği hususiyet bakımından vazifelilere verilecek demirbaş ve lüzumlu eşya için bu 
madde tedvin edilmiştir. 

Madde 69. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 51 nci maddesinden kısmen hüküm değişikliği ya
pılmak suretiyle alınmıştır. Tapulama tesbitlerini bağışlama ve intikal suretiyle yapılması halinde 
Veraset ve İntikal Vergisi hakkında yapılacak işlemi belirtmektedir. Maddenin son fıkrasına ilâve 
edilen hüküm, ihtilaflı gayrimenkuller hakkında mahkeme kararma istinaden yapılacak tesciller
de kütüklerin tapu idarelerine devredilmiş olması halinde Maliyeye verilecek malûmatın tapu ida
relerine terettübedeceği beyanına matuftur. 

Madde 70. — Ba madde, mer'i kanunun 5887 sayılı Harçlar Kanunu ile ilga edilen 59 ncu mad
desindeki hükmü, halin icaplarına uygun şekle ifrağ etmek suretiyle yeniden tertiplenmiştir. Şöy
le ki ; Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 nci sırasında son fıkrasında, 5602 sayılı Tapu
lama Kanununa göre, arazi kadastrosu yapılan gayrimenkullerden her parselden iki liradan aşağı 
olmamak üzere beher dönüm ve küsurundan (50) elli kuruş alınacağı hükmü vaz'edilmiştir. 
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Tapulaması yapılan gayrimenkullerin bir kısmı tapulu ve bir kısmı tapusuz bulunmaktadır. 

Tapulu gayrimenkullerin tesbitlerinde 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 zilyedlerinin tapulama masraf
larına iştirakleri yönlünden hare namı altında ödiyccekleri paranın yekdiğerinden farklı olması 
lâzımgeleceği derkârdır. Bu mülâhaza ile tapulu ve tapusuz gayrimenkullerin tesbitinde alınacak 
harcın, hizmete ve bugünkü şart ve icaplara uygun şekilde düşünülmüş ve madde buna göre tan
zim edilmiştir. 

Madde 71. — Bu 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, 5602 sayılı Kanunun 61 ııci maddesi yerine kaim olmak üzere ve köy
lü vatandaşların ödeme güçleri göz önünde tutulmak şartiyle yeniden kaleme alınmıştır. 5602 sa
yılı Kanun, tapulama harçlarının defaten ödenmesini emretmektedir. Lâyihada bazan bu harçların 
defaten ödenmiyecek miktara baliğ olabileceği düşünülerek taksitlerle ödeîımesi usulü ihdas olun
muştur. Taksitlerin ödeme tarihi zirai mahsullerin idrak edilmesi ve paraya çevrilmesi zamanları 
ile ayarlanmıştır. 

Maddenin son fıkrası, 5602 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin son fıkrasından iktibasen terti-
bolunmuştur. İştirak halindeki mülkiyetlerde harcın tamamının şeriklerden biri adına tahakkuk 
ettirilmesi yerine, cümlesi adına tahakkuk ettirilip bunlardan gayrimenkule zilyede bulunan şerik
ten tahsil edilmesi ve o şerikin diğerlerine rücu hakkının mahfuziyeti şekli ikame olunmuştur. 

•» 
Madde 73. — Bu madde hare ve resimden muafiyete dair prensip hükmünü ihtiva etmekte olup 

5602 sayılı Kanunun 54 ncü maddesi yerine geçmiştir. Bu kaidenin istisnası 74 ncü maddede be
lirtilmiştir. Bundan başka tapulama harçlarına aidolmak üzere lâyihanın 70 nci maddesine yeni
den konulan hükmün mahfuziyeti tabiîdir. Maddenin ikinci fıkrası tereddütleri izale maksadiyle 
barodan ve resimden muaf alıam teferruat hakkında tafsilâtı ihtiva etmektedir. 

Madde 74. — Bu madde muafiyetten istisna edilen bir kısım ilâm. harcına taallûk etmekte olup 
yeniden kaleme alınmıştır. Filhakika 5602 sayılı Kanunda tapulama mahkemesi kararları mutlak 
şekilde ilâm harcından muaf tutulmuştur. Tapulamadaki meccanilik esası haksız tarafın ilâm har
cından muafiyetini icabettirmemelidir. Lâyihadaki bu hükümler o şekilde tanzim edilmiştir ki, ha
kiki mal sahibi iş mahkemeye aksetse dahi bir gıma masraf yapmadan ve dâva neticesinde dahi 
kendisine bir külfet tahmil edilmeden çaplı tasarruf vesikasını alabilecektir. «Tapulama Harcı 
müstesna» fa'kat hakiki hak sahibi olmıyan bir kimse ise Hazinenin yaptığı masrafları ve ayrıca 
ilâm harcı ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Bu sureti hal haksız hareketlerin tabiî bir neticesi 
olarak kabul edilmek lâzımdır. Haksız tarafın masraf ve harçla ilzam edilmesi, haksız dâvaları ve 
yersiz müdafaaları önlemeye matuf terbiyevî bir tesiri de haiz bulunmaktadır. 

Maddede umumi prensiplerden ayrılarak ilâm harcı parsel itibariyle maktu olarak belirtilmiştir. 
Bu hal sureti, bir taraftan kolaylığı sağlıyacak diğer taraftan hare mesuliyetini tahdidedecektir. 
Madde de feragat ve kabul veya sulh akdi ile dâvadan alâkasını kesen tarafın hare ile ilzam edil-
miyeceği kabul olunarak iyi niyet sahiplerinin mutazarrır olması önlenmiştir. Ancak, bu hükmün 
tatbiki için feragat, kabul ve sulh akdi dâvanın ilk celsesinde yapılmış olmalıdır. Hare hususunda 
parselin bir cüz'ü dahi bir parsel gibi mütalâa olunur. Aynı seibeplerden dolayı Temyiz ve karar 
tashihi taleplerinin reddi veya hükmün tasdiki mat tu harca tabi tutulmuş, hükmün bozulmasına 
mütaalük temyiz ilâmları hakkındaki muafiyet esası muftıafaza edilmiştir. 

Madde 75. — Bu madde tapulamanın ica'bettirdiği sürati temin ve haksız yere masraf yaptıran
lara rücü gibi esasları telif etmek maksadiyle yeniden tanzim olunmuştur. Filhakika tapulama mah-
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kemelerinde dâvalar harçtan ve resimden muaf olarak yürütülecektir. Bununla beraber dâvanın 
ieabettirdiği bâzı zaruri masraflar olacaktır. Bunların peşinen alâkalıdan alınması mcccanilik pren
sibini ihlâl edeceği gibi masrafların zamanında ödenmemesi hali de dâvanın süratle yürütülmesine 
mâni olacaktır. Bu itibarla dâvaların ieabettirdiği hâkim, zabıt kâtibi, mübaşir ve teknik elemanla
rın Harcırah Kanunu hükümlerine göre müstahak oldukları tazminatlarla bilirkişi şahit yevmiyeleri. 
davetiyelerle ilâmların tebliğ masrafları, nakil vasıta ücreti gibi bilûmum zaruri masrafların ve Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün bütçesine mevzu tahsisat tertiplerinden ödenmesi lâzımdır. 
Maddenin birinci fıkrasında bu lüzum belirtilmiştir. Ancak yapılan masrafların Hazine uhdesinde 
kalmasında muadelet ve. zaruret mevcut değildir. Bu masraflar haksız yere dâva açana veya haksız 
müdafaaları ile masrafa sebebiyet veren dâvâlıya aksettirilecektir. Meselenin bu şekilde halli, ya
pılan masrafların bir zaman sonra Hazineye avdet etmesini sağlıyacak ve haksız dâvalarla lüzumsuz 
müdafaaları önliyecektir. 

Diğer taraftan, dâva miktarının tahminler hilâfına büyük rakamlara baliğ olması ve malî yıl so
nuna doğru bütçede tahsisatın azalması veya Devlete ait vasıtanın bulunmayışı yahut da hariçten 
vasıta temin edilememesi hallerinden tapulama sebebiyle tahaddüs eden ihtilâfların halli gecikmek
tedir. 5602 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin son fıkrasında sevk edilen hüküm ise, kanunun tat-
bikatmdaki sürati teminden uzak bulunduğu gibi ihtilâfların hallinde müspet bir tesir de gösterme
mektedir. Bu sebeple tarafların müracaati üzerine tapulama mahkemesinin derhal harekete geçebil
mesi imkânları tomin olunmuş ve bu maksatla maddenin üçüncü fıkrası ile mütaakıp fıkraları tan
zim edilmiştir. Bu fıkra hükümlerine göre, ilgilinin hâkim ve diğer vazifelilerin yevmiyeleri ile sair 
giderleri vermesi ve vasıtayı da temin etmesi halinde ilk duruşma celsesinin arazide açılması veya 
mütaakıben icra olunacak keşif ve tatbikatın ifası mümkün kılınmıştır. Ancak alâkalı ilk celsenin 
açılması veya mahkemece rc'sen keşif icrasına mütedair verdiği kararın ifası için masraf vermeyi 
kabul ettiği takdirde ahiren bu talebinden vazgeçmesi halinde hâkim bütçedeki tahsisatla muame
leyi ifa edecek ve intikal eden işi lâyihadaki esaslar dairesinde neticeye bağlıyacaktır. Bunun dı
şında ilk duruşma celsesinde mahkemece gerekli tetkikat icra edilerek bu kanunda yazılı esaslara 
göre tahkikat ve tetkikat ikmal olunduktan sonra itiraz veya dâvanın tarafları yeniden ibraz ede
cekleri belge ve dolillermjnahallinde tetkikini ve bu masrafla keşif ve tatbikat icrasını isterlerse 
bu muamelenin ieabettirdiği zaruri masrafları ödemekle mecbur tutulacaklardır. Şayet alâkalı bu 
yolda yapılmasını istediği muameleye ait masrafları tâyin edilen müddet içinde vermekten imtina 
ederse muamelenin ifasına mütedair olarak sevk eden taleplerinden sarfınazar etmiş addolunarak 
dâva hükme iktiran ettirilecektir. Her halde tarafların talebi ile yapılan muameleye ait masraflar 
haksız çıkan tarafa tahmil olunacak ve bu masrafın icraen tahsilini temin etmek üzere ilâmda gös
terilecektir. 

Maddenin son fıkrasında ise mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına müracaat edenlerin 
posta ve tebliğ masraflarını ödemeye mecbur oldukları gösterilmektedir. 

Madde 76. — Bu kanun hükümlerine göre bakılmakta olan dâvalar dolayısiyle lüzumlu görülen 
hare ve masraflara lâyihanın 51 nci maddesinde tesMt edilen ahvalde mahallî asliye mahkemelerine 
devredilen ve yine bu kanun hükümlerim? göre bakılacak olan dâvalar dolayısiyle ihtiyar edilen ve 
tahsili gereken hare ve masrafların sureti tahsilleri aynı şekilde mütalâa edilmiş ve tahsil ^ekli birleş
tirilmiştir. 

Bu made derpiş edilen hare ve masrafların tahsil şekli ve usulü Âmme alacaklarının tahsiline mü
tedair olan Kanun hükümlerine mütenazır bir şekilde tedvin edilmiştir. 

Madde 77. — Bu madde tapulamaya mütaallik fennî işlerin mukavele ile mütaahhidine yaptırılması 
imkânı bahşetmek üzere 2613 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine mütenazır olarak ve 5602 sayılı Kanu
nun 64 ncü maddesiyle 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 eleman bulunan yerli veya yabancı, hakiki veya hükmî şa
hısların faaliyetlerinden geniş mikyasta istifade etmektir. Prensip itibariyle bu hususta karar 
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vermek salâhiyeti İcra Vekilleri Heyetine tevdi olunmuştur. 5602 sayılı Kanunun 64 ncü mad
desine tekabül eden gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye mütaallik miktarlar işe daha fazla 
vüs'at verilmek düşüncesiyle maddenin ikinci fıkrası ile yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Madde 78. — Bu madde 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 6 ncı maddesi hük
mü göz önünde bulundurulmak ve tatbikatta vukubulan istekleri karşılıya-bilmek mak:sadiyle ye
niden tertibedilmiştir. 

Birinci fıkrada henüz tapulama sırası gelmemiş olan birliklerle çiftliklerin, talebedildiği ve 
tapulama masrafları emaneten mal sandıklarına yatırıldığı takdirde, tapulamalarının tercihan 
yapılmaları derpiş olunmuştur. Bu takdirde, tapulamanın bütçeye müteveccih malî külfeti kısmen 
olsun tehvin edilmiş ve diğer taraftan zaten yapılacak olan bir işi için ilgililerin arzuları tercihan 
yerine getirilmiş olacaktır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında bu zaruri masrafların nelerden ibaret olacağı tereddüde mahal kal
maması için tasrih edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasına, gelince, alâkalıların iptidaen emanet olarak mal sandıklarına yatırdık-
lni'i paranın tapulama bittikten sonra hesap tahakkuk ettirilecek miktara tekabül etmemesi ihti
mali düşünülerek sevk olunmuştur. 

Madde 79. — Kütük ve sair müsbit evrakın saklanması için yeni binalar inşasını derpiş eden 
bu madde, 5602 sayılı Kanunun 57 nci maddesinden alınmıştır. Yalnız 5602 sayılı Kanundan bina
ların vilâyet merkezinde yapılabileceği mânası çıktığı için bu ciheti tavzih maksadiyle ve ihtiyaç
lara karşı elastikiyeti temin için bina yapılacak bölgelerin tâyini umum müdürlüğe bırakılmıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 

Bu bölümde, lâyihanın diğer bölümleri dışında kalan müteferrik mevzuları ilgilendiren mad
deler bir araya toplanmıştır. 

Madde 80. — Bu madde tapulama işleri dolayısiyle mahallî mülkiye âmirlerinin müzahere
tinden bahsetmekte olup 5602 sayılı Kanunun 41 nci maddesinden alınmıştır. Mezkûr 41 nci 
maddenin idare âmirlerinin mesuliyetinden bahsolan son ibaresi, bu makam sahiplerinin 11 İda
resi Kanununa ve umumi hükümlere göre esasen mevcudolan velayeti âmmeleri ve binnetice me
suliyeti tabiîyeleri göz önünde bulundurularak maddeye alınmıştır. 

Madde 81. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 39 ve 40 ncı maddeleri yerine kaim olmak üzere 
birleştirilerek kaleme alınmıştır. Birliklerde tapulamaya başladıktan sonra akit ve tescile mütaal
lik işlerle her türlü muamelelere tapu idarelerince devam olunacaktır. Bu işlerin aksamadan yü
rümesi zaruridir. Bir akdin yapılması ve bir tasarrufun tescili için tapu idarelerine müracaat 
edilince tapu idaresi o gayrimenkulun o esnadaki tapulama durumunu tapulama müdüründen 
soracak ve alacağı cevap ve malûmat, akit, ve tescile mâni bir hususu ihtiva etmiyorsa o mua
meleyi ikmal ederek akit ve tescil işlemlerinin örneklerini hemen tapulama müdürüne göndere
cektir. Bu suretle tapulama işleminin son hukukî duruma göre yürütülmesi temin olunacaktır. 

Tapulama teşkilâtından gelecek malûmat ya esasen tapuda' kayıtlı veya kaydı olmıyan bir 
gayrimenkule taallûk edebilir. Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise, tapulama tesbiti ya kayıt sa
hibi veya mirasçıları veyahut bir başkası adına yapılmış olabilir. Tapulama tesbiti kayıt sahibi 
veya mirasçıları namına yapılmış ve tapudaki muamele bunlar tarafından istenilmiş bulunu
yorsa mesele yoktur. Eğer tesbit kayıt sahibinden veya mirasçılardan başkaları adına yapılmış 
ve kesinleımemiş ise tapuda yapılması istenilen muamele ister kayıt sahibi veya mirasçıları, is
terse namına tesbiti yapılan kimse tarafından vukubulsun, her iki halde de bu tapulama tes-
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bitinin lâyihadaki usul ve esaslar dairesinde kesinleşmesini beklemek zarureti olduğu için, tapu 
idarelerinin istenilen muameleyi yapması mümkün değildir. Keyfiyetin ilgililere tebliği ile iktifa 
olunması iktiza edecektir. 

Eğer tapuda yaptırılmak istenilen muamele tapusuz bir gayrimenkule taallûk ediyorsa, 
bu takdirde tapulama tesbitinin yine kesinleşmiş olmasını beklemek lâzım ve zaruridir. Çünkü 
işin bu safhasında o gayrimenkulun mâliki 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 
temin maksadiyle gayrimenkul mâliki veya şagillerine ve birlik muhtarları ile belediye reislerine 
tahmil edilen mecburiyetleri belirtmekte olup, 5602 sayılı Kanunun 42 nci maddesinden alınmış
tır. Bu.maddeye muhalefetin cezai müeyyidesi lâyihanın 88 nci maddesinde gösterilmiştir. 

Madde 83. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin tevsii suretiyle ve 4784 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinden mülhem olarak memzucen tertiplenmiştir. Tapulama işlerinin yolunda 
cereyanını temin maksadiyle alâkalı şahıslara tahmil edilen mecburiyetleri göstermektedir. Bu 
mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde lâyihanın 88 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
tatbik olunacaktır. 

Madde 84. — 5602 sayılı Kanunda meveudolmıyan bu hüküm 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Kanununun 7 nci maddesinden esaslı bir değişiklik yapılmadan alınmış bulunmaktadır. 
Tapulama Kanununun tatbikatı dolayısiyle bütün mesai, gayrimenkullerin hudutları içinde cere
yan edeceğinden yani tahdit, tesbit, ve ölçü işleri sebebiyle gayrimenkullere girip çıkmak zarureti 
hâsıl olacağından bu hususları mümkün kılmak için bu madde sevk edilmiştir. 

Madde 85. — Bu madde 5602 sayılı Kanunun 22 nci maddesinden alınmak suretiyle sevk edil
miştir. 

Şu kadar ki, 5602 sayılı Kanundaki ilân keyfiyeti lâyihada geçecek bütün ilânlara teşmil edil
miş ve hakiki şahıslara mütaallik hak ve vazifelerin hükmi şahısların kanuni mümessillerine teret-
tübedeceği daha derli toplu bir ifade ile kaleme akmıştır. 

Madde 86. — Sınırlara konulacak işaretlerin nev'i ve şekilleri ile ölçü ve plânların yapılması 
tarzı ve sair teknik esaslar hakkındaki bu madde 5602 sayılı Kanunun 48 nci maddesinden hüküm 
değişikliği yapılmak suretiyle alınmıştır. Filhakika 19 ncu madde ile alâkalı teknik esasların ve 
ölçüye taallûk eden teknik metotların nizamname ile tesbiti pratikte güçlükler doğuracağı ve tapu
lamanın süratine engel teşkil edeceği mülâhaza olunmuştur. Teknik inkişâflar nazara alınarak 
daha ziyade tatbikat ve teferruata taallûk eden bu huşların Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğünün 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 Kanu
nundaki esaslar göz önünde tutularak bu madde yeniden tanzim edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cezai hükümler 

Madde 88 - 91. — Dört maddeden terekkübeden bu bölüm, tapulama işlerinin inzibatını sağla
mak yolunda ve düzeninde cereyanını temin etmek maksadiyle tanzim olunan cezai hükümleri ihtiva 
etmektedir. 5602 sayılı Kanunun 7 nci bölümü yerine kaim olmuştur. Prensip itibariyle cezayı 
müstelzim fiiller iki katagoride mütalâa edilmektedir. Bir kısmı münhasıran tapulamanın idari ve 
adlî safhalarında inzibatın teminine matuf olup inzibati karakter taşımakta ve para cezası hükmü
nü ihtiva etmektedir. Bir kısım fiil ve hareketler ise, cezai mahiyette olup hapisle birlikte para 
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cezasını veyahut hapsi ve takdire göre ağır para cezasını istilzam etmektedir. 88 nci maddede 
derpiş edilen fiil ve hareketler inzibati mahiyette olup bu maddenin tatbiki tapulama hâkimine 
bırakılmıştır. Tapulama hâkiminin o yerden ayrılmış olması halinde 51 nci madde uyarınca işlem 
yapılacaktır. 

89 ncu madde suç mahiyetinde olan fiil ve hareketleri cezalandırmaktadır. Bu maddenin tat
bikinde hile ve desise unsuru esastır. 

90 nci madde ise, hile ve desise unsurundan mücerret olarak tapulama tutanaklarının tanzimi 
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 516 nci maddesinin 4 ncü bendinde bu fiil ve. hare
ketlerin bir kısmı müeyyide altına alınmış ise de o hükmün kifayetsizliği muvacehesinde ve te
reddütlerin izalesi maksadiyle bu madde kaleme alınmıştır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son maddeler 

Bu bölüm son maddeleri ihtiva etmektedir. 92, 93, 94 ve 95 nci maddeler yeniden kaleme 
alınmış, mütaakıp maddeler ise bütçe ve kadrolara taallûk etmekte olup tapulama hizmetinin 
zaruri kıldığı ihtiyaçlar göz önünde tutularak tanzim edilmiştir. 

Madde 92. •— Yukarıda umumi hükümler kısmında belirtildiği üzere Tapulama Kanununun 
bir bölgedeki bütün birliklerde aynı zamanda tatbikine başlanamamasmm doğurduğu ikiliği berta
raf etmek maksadiyle bu madde yeniden sevk olunmuştur. Filhakika, tapulama kanununun tat
bik edildiği birliklerde Tapulama Mahkemelerinde bu kanunun 5 nci bölümünde yazılı hukukî esas
lar tatbik edilirken henüz tapulamasına başlanmıyan o bölgedeki diğer birliklerde hukuk mah
kemelerine umumi hükümlerinin tatbikine devam olunması, kanunun tatbikatında vahdedi berta
raf edecektir. Bir taraftan tasfiye edici karakteri taşıyan bu lâyihada, derpiş edilen hususi hü
kümler tatbik edilirken aynı sebepten dolayı tasfiye edilmeleri icabeden diğer birliklerdeki gay
rimenkuller hakmda umumi hükümlerin tatbikine devam edilmesi hukuk mantığı ile telif olunamaz. 
Umumi esasların tatbiki eğer maslahata ve memleket menfaatine uygun bulunuyorsa .bu lâyi
hanın tatbik sahasına giren gayrimenkuller hakkında da o hükümler nazara, alınmalıdır 5(502 sa
yılı Kanunun esbabı mucibe lâyihasında belirtildiği üzere, tapu sicilindeki teşevvüşler, eski za
manlara ait ihmaller ve uzun zamandanberi tapu yoklamaları yapılmamış olması gibi haller naza
ra alınarak hıuıusi hükümler sevk edilmek ve bu suretle hukukî durumdaki teşevvüşü tasfiye eyle
mek zarureti mevcuttur. Bu zaruret, lâyihada dahi kabul edilmiştir. Tapulamasına başlanmış 
olan bölgenin henüz ele alınmıyan diğer birliklerdeki gayrimenkulleri aynı zaruret sebebiyle bu 
lâyihanın hususi hükümlerine tabi tutmak icabeder. 

Bu sebeple, kısa bir zaman sonra tapulaması yapılacak olan aynı bölgenin diğer birliklerin-
deki gayrimenkuller hakkında, tapulamaya başlamadan önce mahallî mahkemelerde tahaddüs 
etmiş ve edecek ihtilâfların bu lâyihanın 5 nci bölümünde yazılı esaslar dairesinde halledileceği 
hükmü kabul edilmiştir. 

Madde 93. — Doktrin ve tatbikatta, ihtilaflı bulunan bir meseleyi halletmek maksadiyle bu 
madde sevk edilmiştir. Söyle ki; Medenî Kanun bilhassa (539 ncu maddesiyle 704 ncü maddesinin 
son fıkrası, bâzı şartların tahakuku halinde zilyede iktisap hakkı tanımıştır. Keza Tapulama 
Kanununun tatbik edildiği yerlerde zilyede' daha, geniş iktisap hakları tanınmış bulunmaktadır. 
Bu hakları tapulama sırasında veyahut umumi hükümler dairesinde ancak tescil dâvası zım
nında zil yed tarafından ileriye, sürüleceğinde ihtilâf ve tereddüt mevcut değildir, fakat zilyed 
aleyhinde açılan 'meni miidalbaile dâvalarında bu hakların defan dormeyan edilip ediiemiyeoeği 
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•münakaşayı mucibolmaktadır. Asıl dâva zımnında dermcyan edilebilecek bir iddianın, zilyed aley
hine açılmış dâvaya karşı defan dermeyan edilemiyeceğini kabul etmenin bir tezat olacağı gö
rüşünü müdafaa edenler vart". .'. Ancak, hâkim olan görüş, zilyedlikle iktisap şartları tamam olsa 
bile, zilyedin tescil talebi hakini dâva açarak kullanması merkezindedir. Bu görüş, tapulama gibi 
gayrimenkullerin tesbit ve tescilini istihdaf eden gayeye de uygun bulunmaktadır. 

Madde 94. — 5602 sayılı Kanunun Gl nci maddesi harçların defaten tahsil edileceğini âmirdir. 
Bu madde ile hakkaniyet ve taadülü temin düşüncesiyle lâyihanın meriyete girdiği tarihten 

önce tahakkuk ettirilip, henüz tahsili cihetine gidilmemiş olan tapulama harçları hakkında da 
yeni tahsil usulünün tatbik edilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 95. — Bu madde, tatbikatta çok duyulan bir ihtiyacı karşılamak ve hatayı yapan 
teşkilâta bunu düzeltmek imkânını sağlıyarak mal sahiplerini mahkemelere düşürmemek ve 
huzura kavuşturmak maksadiyle tedvin edilmiştir. 

Filhakika tapulama ameliyesinin bünyesinde tahdit, tesbit, ölçü ve tersimat gibi bir çok hu
kukî ve teknik hususlar vardır. 

Bu işleri yürütmekle vazifeli memurların hiç. hata yapmıyacaklarını kabule imkân yoktur. 
Binaenaleyh vazifeli memurlara kendi fiil ve hareketleri neticesinde sebebiyet verdikleri hataların 
tashihi hususunda bir salâhiyeti tanınması, hızm< tin sıhhat ve selâmeti yönünden bir eksiklik ola
rak tezahür etmiştir. 

Tapulaması yapılan ve yapılmış bulunan ye le rde düşülen hataların tashihi yetkisi, birinci 
derecede bölgede faaliyette bulunan tapulama müdürlüğü için bahis mevzuudur. Bölgede ta
pulama faaliyeti sona ermiş ve müdürlük bu bölgeden ayrılmış ise, düzeltmelerin Umum Müdür
lüğün selâhiyetli kılacağı memurlar tarafından yapılması düşünülmüştür. 

Bu memurların, mahallî tapu idaresi memurları da olabileceği tabiîdir. 
Tapulama dolayısiyle düşülen hataların tashihi yetkisi, tapulamadan sonra gayrimenkulle

rin tedavül etmemiş olması ye tashih neticesinde üçüncü şahısların müktesep haklarının ih
lâl edilmemesi ile sınırlıdır. Aksi takdirde, yani üçüncü şahısların hukukuna müessir haller
de tashih, ancak muvafakatle yapılır. 

Madde 96 - 97. — Lâyihanın bu iki maddesi; esbabı mucibenin umumi izahat kısmını III. 
numaralı bendinde temas edildiği üzere bütün yurda şâmil olarak tapulama işlerini mümkün ol
duğu kadar kısa bir zamana sığdırabilmek maksadiyle gerek Adalet Bakanlığı ve gerekse Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğü için şimdilik alınması lüzumlu görülen hâkim ve memur kad
rolarını gösteren cetvellere taallûk etmektedir. Halen tapulama işlerine 233 bölgede devam 
edilmektedir. Bu teşkilât için 5602, 5860, 6206, 6587 ve 6756 sayılı kanunlarla muhtelif tarih
lerde alınan kadrolar bugünkü iş hacmına ve durumuna göre ' mahduttur. Her bölgede 5602 
sayılı Kanun hükümlerine göre bir müdür ve tapulama hâkimi bulunmaisı gerekmekte olma
sına rağmen, yukarıda sayılan kanunlara müsteniden ancak, 100 bölgede çaJlışmayı mümkün 
kılmak üzere 100 müdür ve 100 hâkim kadrosu mevcuttur. Faaliyette bulunan bölgelerden 
123 ünde tapulama işlerinin idari kısmı 5602 sayılı Tapulama Kanununun 58 nci maddesinin 
verdiği imkânlardan faydalanılarak yetkili memurlar vasıtasiyle yürütülmekte ve kazai işlere 
ise Adalet Bakanlığınca salâhiyetlendirilen mahallî hâkimler bakmaktadır. Bu tarzdaki tat
bikatın istenilen şekilde verimli olamıyacağı izahtan müstağnidir. Her şeyden evvel halen ça
lışan 233 bölgeye kadrolu tapulama hâkim ve müdürü vermek ve bunları 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 
çalışılacağı esasına göre ihzar olunmuştur. 

Muvakkat Madde 1. — Lâyiha ile kadroları kaldırılan memurlardan muvakkat vazife, has
talık, izin gibi kanuni sebeplerle vazifesi başında bulunmıyanlardan, Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü teşkilâtında maaşlı vazifelere tâyin edilenlerin işe başlama kaydı olmaksızın maaş
larının ödenebilmesini teminen bu madde kaleme alınmıştır. 

• 
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Muvakkat Madde 2. — 5602 sayılı Kanun hükümlerine göre itirazlı bulunması sebebiyle 

tapulama mahkemesine verilmiş olan tutanaklardan, henüz duruşmalarıma başlanmış olanla
rın bu kanun hükümleri dairesinde komisyonca tetkik ve karara bağlamak üzere mahkemece 
tapulama müdürlğüne iadesine ve duruşması açılmış bulunanların da bu kanun hükümleri 
uyarınca mahkemece bakılmasını teminen bu muvakkat 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. 

Muvakkat madde 8. — 5602 sayılı Kamunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan 6335 sayılı Kanununda önce, iktisap şartı olarak 10 se
nelik zilyedlik esas tutulmuş ve gayrimenkulun miktarı ne olursa olsun vergi kaydının mevcudiyeti 
aranmamış, yani vergi kaydı zilyedlik delili 'Sayılmamıştır. 

6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte zilyedlik müddeti Medeni Kanunun1 639 ncu maddesine 
mütenazır bir hale getirilmek üzere 20 seneye çıkarılmış ve 20 dönümden fazla olan gayrimerıkullerde 
ayrıca 10 yıl ve daiha önceki vergi kayıtlarının zilyedlik delili olarak aranılması cihetine gidilmiştir. 

Memleketimizdeki arazi tahrirlerinin muntazaman yapılmamış olması gibi sebepler tahtında sa
hipli birçok gayrimenkullerin vergi kayıtlarının tesis edilemediği, hususiyle kıymetsiz ve verimi as 
olan toprakların vergi 'mükellefiyetinden uzak kalmak için sahipleri tarafından vergiye kaydettiril-
medikleri bir vakıadır. Tatbikatta her türlü zilyedlik şartları mevcudolduğu halde, sadece vergi kay
dının mevcudolmaması sebebiyle vatandaşın yegâne geçim vasıtası olan toprağın elinden almaran 
Hazineye mal edilmesi Hükümetin vatandaşı toprak sahibi kılmak ve kendilerini emniyete kavuşturmak 
prensibine uygun düşmemiştir. Bu sebepledir ki (vergi kayıtlarının olmaması veya vergi kaydı ol
duğu halde muntazam ıbir surette tafeilbedilmemesi sebebiyle bu kayıtların bulunamamış olması halleri 
•birçok hak sahiplerini mağdur etmiştir. Bu mağduriyete son vermek ve memleketimizin ölçülerine 
göre (100) dönüme kadar olan ve çok yerlerde küçük sayılan bu sebeple de vergiye kaıydı ihmal edi
len arazi parçaları üzerindeki zilyedliğin vergi kavdı laıranmadan tescilini mümkün kılmak üzere, 
tedvin edilen 33 ncü maddenin sağladığı imkânlardan 5602 sayılı Kanunun U3 ncü maddesinin (D1* 
bendinin tatbiki neticesi olarak mağdur edilenlerin de istifade ettirilmesi hakkaniyete uygun görül
müştür. 

Bu görüşle tedvin edilen muvakkat üçüncü madde ile; gerek tapulama teşkilâtı ve gerekse mah
kemeler tarafından mer'i Ikauunun 13 ncü maddesinin (D) bendi mucibince vergi kaydının buluna-
nrmması sebebiyle gaıyrimenkulleri Hazineye maledilen kimselerin de 33 ncü madde gereğince (100/ 
dönüme kadar olan kısmı üzerindeki haklarının kabulü ve bu kısmın vergi kaydı aranmaksızın zilyed-
leri namına ıtesbit ve tescili cihetine gidilmesi temin olunmuştur. 

5602 sayılı Kanuna göre zilyedliğe mütaıallik diğer şartlar tahakkuk ettiği halde sadece verigi kay
dı bulunmadığından dolayı Hazineye mal edilen gayrimenkuller. ya tapulama ekiplerinin test itine 
yahut mahkeme kararma müstenittir. Her iki ahvalde de muvakkat maddenin zilyod lehine tatbiki su
retiyle haklarının himaye edilimesi uygun bulunmuştur. Binaenaleyh bu maddenin tatbik sahası bul
duğu yerlerde tapulama ekipleri faaliyette ise bu ekiplere yapılacak 'müracaatın muvakkat madde 
hükmüne göre tetkik ve neticelendirilımesi, o yercb tapulama ekipleri mevcut değilse mahallî tapu 
idareleri ile mal memurlarının bu gerekçe ile iddiaları tesbit ve tevsik etmeleri ve salahiyetli mal me
murunun talebi ile zilyedi namına tescili cihetine gidilmesi 'maddenin maksadı icabından bulunmak
tadır. 

Muvakkat madde 4. — Bu madde lâyihanın kanuniyet kesbedip yürürlüğe girdiği malî yıl zar
fında yetişmiş kâfi miktarda eleman bulunarak nsmen tâyinleri temin edilemiyecek olan1 memurlar 
için Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) cetyeline alınarak mevkuf tutulması düşünülen kad
roları göstermek üzere tertiplenmiştir. İleride personel yetiştirildikçe peyderpey fiilî kadroya inti
kalleri sağlanabilecektir. 

Ek madde 1. — Bu kanunla kaldırılan 6335 sayılı Kanunun bıraktığı boşluğu doldurmak vo 
umumi mahkemelerdefci derdest dâvalarla, yeniden ikame edilecek tescil dâvalarında 33 ncü maddede
ki esasların tatbikini sağlamak üzere işbu ek madde tedvin edilmiştir. 
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Madde 98. — Bu ımadde lâyihanın kanunlaşması halinde meriyetten kaldırılması aaruri buhuvan 

kanunlarla 'bâzı kanun maddelerini ve kısımlarını göstermek üzere tertibedilmîgtir. 

Madde 99. — Lâyihanın meriyet tarihine taallûk etmektedir. 

Madde 100. — Bu madde lâyiftua hükümlerinir. icrasına taallûk etmektedir. Mer'i kanun olduğu 
gibi icra; salâhiyeti Balkanlar Kuruluna müteveccih olarak bırakılmıştır. 

Millet Meclisi Tapulama kanunu tasarısını görülmek üzere Teşkil edilen Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Tapulama Kanunu Tasarısını Gö- 15 . 3 .1966 
rüşmek Üzere Teşkil Edilen Geçici 

Komisyonu 
Esas No: 1/128 

Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosundaki oylamasında aranılan çoğunluğun bulunmaması sebebiyle Anayasa 
Mahkemesi tarafından sekil yönünden iptal edilen 509 sayılı Tapulama kanunu tasarısını görüşmek 
üzere, Genel Kurulun 9 . 2 . 1966 tarihli 43 ncü Birleşiminde kurulmasına karar verilen Geçici 
Komisyonumuz, 4 . 3 . 1966 tarihinde toplanarak, ilgili Devlet Bakanı ile Adalet ve Maliye Ba
kanlığı temsilcilerinin iştirakiyle sözü geçen tasarıyı görüşmüştür. 

Anayasa Mahkemesi 16 . 11 . 1965 günlü esas, 1964/38, karar 1965/59 sayılı Kararında : 
«.... 509 sayılı Tapulama Kanununun Cumhuriyet Senatosundaki görüşülmesi sonunda yapılan oy
lama sırasında toplanma yeter sayısının var olmadığı ve böylece kanunun, Anayasanın ve İçtüzüğün 
öngördüğü şekillere riayet edilmeksizin çıkarıldığı, Başkanın tebliğini ve diğer görüşme safhaları
nı tesbit eden tutanaklar münderecatıııdan anlaşılmakta ve bu sebeple Anayasanın 85 nci ve 86 ncı 
maddelerine aykırı bulunan kanunun tümü...» nün iptali cihetine gidildiği açıklanmış bulunmak
tadır. 

Komisyonumuzca, tasarının tümü görüşülmüş ve bu arada, özellikle 509 sayılı Kanunun 4.8.1964 
tarihinden bu yana uygulamasından elde edilen neticeler göz önünde tutularak, 32, 33, 62, 63, 64, 
75, 92 ve geçici 3 ncü maddeler üzerinde önemle durulmuştur. 

Kanunun bu devre içindeki uygulamasından elde edilen neticenin genel olarak olumlu olduğu 
sonucuna varılmış 32 ve 33 ncü maddelerin, bu kanunun hedef tuttuğu tapu sicili düzeninin ku
rulmasında memleket gerçeklerine uygunluk taşıdığı -ve böylece mevcut ortamda her hangi bir 
haksızlığa imkân vermiyen hükümler halinde işlediği kanaati hâsıl olmuştur. Bu sebeple : 

1. Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14r 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,. 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 03, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 90, 97, 98, 99 ve 100 ncü maddeleriyle,- geçici 1, 2, 3, ve 
4 ncü maddeleri ile tasarıya bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

2. Tasarının 29 ucu maddesine vuzuh vermek ve tatbikatta bir kısım bölgelerde belirmiş olan 
tereddütleri gidermek maksadiyle sevk şekline göre madde : «Tapulama Komisyonu, askı ilânının 
bitiminden itibaren üç ay içinde itirazlı tutanakları tetkik ederek karara bağlar. Bu süre içinde 
karara bağlanamamış olan itirazların, geri kalış sebepleri kararda belirtilmek suretiyle, üç ayın 
bitiminden sonra da incelenmesine devam edilir.» şeklinde tedvin edilmiş ve böylece, üç aylık süre
nin, komisyonların yetkilerini yitirmelerine matuf olmayıp, işlerin kısa süre içinde karara bağlan-
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masını temin maksadiyle idari denetlemenin müeyyidesi olduğu hususuna açıklık verilmiştir. Ger
çekten, ödeneksizlik, üye eksikliği ve mahallinde inceleme yapmak için mevsimin müsaadesizliği 
gibi elde olmıyan sebeplerle vâki gecikmelerin; komisyonların yetkilerinin devamına mâni olma
ması gerekmektedir. 

3. Tasarının 70 nci maddesi: «Bu kanun hükümlerine göre tapulaması yapılan gayrimenkul-
lerden tapu kaydı ile malik olan kimse veya mirasçıları adına yapılan tescillerde, beher dönüm 
ve küsurundan yüzelli kuruş, bunun dışındaki tescillerde üeyüz kuruş hare alınır. Şu kadar ki, her 
parsel için alınacak hare miktarı on liradan aşağı olamaz. 

Harem tahakkukunda bir dönüm bin metrekare sayılır.» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiş
tir. 

Bu değişiklik, tapulama gibi doğrudan doğruya köylü vatandaşları ilgilendiren bir hizmetin kar
şılığı olarak alınan harçların tutarı, vatandaşların, özellikle yüzölçümleri fazla olmakla beraber, veri
mi düşük olan arazi sahiplerinin ödeme güçlerini fazlasiyle zorlamış olması sebebine dayanmaktadır. 
Fakir köylülerimizin sırf bu sebeple çok arzuladıkları tapulama hizmetlerini istemez hale geldikleri 
müşahede edilmiş ve bundan dolayı bu maddedeki değişikliğe lüzum görülmüştür . 

4. Tasarının 75 nci maddesi değiştirilerek kabul edilmiş ve maddenin esası sevk şekline uygun 
olarak kabul edilmekle beraber, tapulama hâkimlerinin ve diğer görevlilerin 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 50 nci maddesine göre Bütçe Kanunu ile tesbit edilecek cetvellerde belirtilen yavmiyele-
rini almalarını sağlamak maksadiyle: «... Tapulama hâkimi ve diğer görevlilerin bu kanun gere
ğince birliklerde yapacakları oturum, keşif ve tatbikatlarda 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci 
maddesine göre Bütçe Kanunu ile tesbit edilecek cetvellerde belirtilen yevmiyeleri, tazminat olarak 
ödenir.» şeklindeki ilâve ve değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan bu değişiklik, tapulama hâkimlerine ve diğer görevlilere Bütçe Kanununa bağlı (H) cet
veline göre öteden beri ödenmekte olan yevmiyelerin (H) cetvelindeki (Gezici Arazi Kadastro hâ
kimleri) deyiminin Tapulama Hâkimi olarak isim değiştirmiş olmasından doğan bir tatbikat aksak
lığını gidermeye matuftur. 

5. Tasarıya geçici 5 nci ımadde eklenmiştir. Bu maddenin, 70 nci maddede yapılan değişikliğe 
paralel olarak tedvinin o maddedeki gerekçenin tabiî bir neticesi sayılmıştır. 

Yukarda açıklandığı gibi, 509 sayılı Tapulama Kanununun tümü, Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmiş ve mahkeme kamu düzeni bakımından iptal edilen kanunun 12 Mayıs 1966 tarihine ka
dar yürürlükte kalmasını karar altına almıştır. Bu itibarla tasarının süre ile ilgisi göz önünde tutu
larak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü Kâtip 
İstanbul Edirne Elâzığ Sivas 

1. H. Tekinel 1. Ertem K. Nedimoğlu G. Sakarya 

Ordu Bolu Elâzığ İstanbul 
R. Ayiar 1. Cop 8. Güldoğan A. §. Laç 

Konya 
Muhalifim söz hakkım saklıdır 

Y. Koçak 

İzmir İçel 
M. Uyar M. Ar ikan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tapulama kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Umumi hükümler , 

Kanunun konusu ve uygulama alanı 

MADDE 1. — Tapulamaya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dışında ka
lan gayrimenkullerden tapusuz olanlarını bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve tapulu olanla-
n n da kayıtlarını bu kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle kadasiro plânlan tanzim 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 doğra olarak tâyinini ve tes
cile tabi gayrimenkullerin sicil harici bırakılmamasını istihdaf eder. 

Kanunun uygulanması dışında kalan gayrimenkullar 

MADDE 2. — Tarıma elverişli olnııyan sahipsiz yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz kayalar, 
tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmaz. Birlik 
sınırlan içinde kalan bu gibi gayrimenkullerin tapulamaya tabi' olup olmadığı hususunda ilgililer 
arasında anlaşmazlık çıkarsa tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi tutanakla be
lirtilir. 

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 ilçe merkezlerinin belediye sınırlan dışında kalıp da bir bucak merkezine veya köye bağlı 
olmıyan mahalleri, bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, bir birlik saymaya veyahut yakın
lık ve sair hususiyetlerini gözeterek topluca veya kısım kısım bucak veya köylerin birlik sınırlan 
içerisine almaya tapulama müdürü salahiyetlidir. 

İdari teşkilâtta değişiklik 

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

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

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilât 

İdari teşkilât 

MADDE 5. — Tapulama işleri her bölgede bir tapulama müdürü tarafından idare olunur. Her 
bölgeye lüzumu kadar kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol memurları ile en az dört teknisi-
yen ve dört teknisiyen yardımcısı, kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir. 
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TAPULAMA KANUNU TASARISINI GÖRÜŞMEK ÜZERE TEŞKlL EDİLEN GEÇİCİ 

KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Tapulama kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Adlî teşkilât 

MADDE 6. — Genel mahkemelere aidolup da bu kanunun tatbiki ile ilgili dâva ve isleri, tesbit 
olunan usul ve esaslar dairesinde görmek üzere, her bölgede tek hakimli ve asliye mahkemesi sıfa
tını haiz yeter sayıda (Tapulama mahkemesi) kurulur. Bu mahkeme hâkimleri, Hâkimler Kanunu 
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 müba
şirler, adliye başkâtip ve zabıt kâtibi hükümlerine tabidir. 

İdari memurların tâyini 

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

Kâtipler, tapulama müdürlerinin inhası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, hizmetliler 
iso, tapulama müdürünün teklifi üzerine mahallinin en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin olu
nurlar. 

Bunların vazife ve salâhiyetleri yönetmelik ile belirtilir. 

Tapulama müdürünün vazifeleri 

MADDE 8. — Tapulama müdürü, bu kanunda ve yönetmelikte gösterilen vazifelerden başka, ta
pulama işlerinin çabuk ve düzeninde yürütülmesini sağlıyacak her türlü tedbirleri alır ve memur
ların iş durumlarını takibeder. 

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme salâhiyeti 

MADDE 9. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; merkez ve iller teşkilâtında aylık,veya üc
retle çalışan her hangi bir memuru, yapılması Genel Müdürlüğe ait iş için, oradan Genel Müdürlük 
teşkilâtı ve açık vazife bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın, kadrosu ile birlikte dilediği yer
de vazifelendirmek salâhiyetini haizdir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hazırlık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyİ7ii ve ilânı 

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 Resmî Gazetede, bölge merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il merkezinde mûtat vasıta
larla ilân olunur. 

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

Taplama birliklerinin tâyini ve ilânı 

MADDE 11. — Her birlikte tapulamaya başlama tarihi tapulama müdürü tarafından tâyin 
olunarak, bu bölge merkezinde ve tapulamasına başlanacak birliklerle bitişik birliklerde en az, 
onbeş gün evvel mûtad vasıtalarla ilân edilir. , 

Bu ilânın bir sureti o birliğin bağlı bulunduğu en büyük mal memuruna tevdi ve kefiyet bir 
tutanakla tevsik olunur. 
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MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir. 
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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 ta
rafından yaptırılmış harita ve plânlardan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait vesikaların örnek
lerini 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 bulu
nan dâvalarla, hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmiyen 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 mâliki açık bırakılmak, hududa taallûk ediyorsa o kısım işaretlenmek suretiyle bir
likteki parsel sırasına göre ilgili gayrimenkullerin tesbitini yaptırarak tutanakları ekleriyle birlikte 
hemen tapulama mahkemesine verir. 

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

Bilirkisilerin seçilmesi 

MADDE 14. — Taplama müdürü; tapulaması yapılacak birliklerin muhtarı ile ihtiyar kurulu 
üyelerini ve belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye başkanını, o birliğin tapulamasına başlamadan 
önce, bölge merkezine davet ederek bu işlerin nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. Köy veya be
lediye 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. Birinci 
toplantıda çoğunluk bulunmazsa toplantı ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mevcudu ile se
çim yapılır. Seçim neticesi karar defterine geçirilir. Seçilenlerin adları muhtar veya belediye reisi 
tarafından tapulama müdürüne bildirilir. 

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

Bilirkişiler süresi 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 gayrimenkullerin tamamının 
veya bir kısmının durumunu o birlik bilirkişileri tâyin edemezlerse, tapulama müdürünün müra
caatı üzerine alâkalı civar birlikler veya şehir ve kasaba halkından o bölgenin mülkiye âmiri tara
fından bilirkişiler seçilir. 

Yemin 

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

MADDE 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 89) 



— 50 — 
Hü. 

Bilirkişiliği engelliyen haller 
MADDE 16. — (40) yaşını bitirmemiş olanlarla kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş 

şekilde hükümlü bulunanlar bilirkişi seçilemezler. 

Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

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

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

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

hısımlığı olanlar, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Birlik sınırının tâyini 

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

Bu hususta, o birlikle bitişik bölge veya birliklerin belediye, başkanlanmn, muhtar ve ihtiyar 
kurulu üyelerinin ve genel sınırlan tâyin edilecek birliğe ait bilirkişilerle bitişik birliklerin varsa 
bilirkişilerin irae ve beyanlarından, köy sınırı kâğıtlanndan, mahkeme ilâmı ve benzeri vesikalar
dan, tapu ve vergi kayıtlarından istifade edilir. 

Tapu veya vergi kaydı veyahut mülkiyet ve intifa, bakımlarından kül teşkil eden gayrimenkul, 
teknik zaruret olmadıkça, aynı birlik sının 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 kararma 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 sınırlan işaretlerle belirtilmemiş 

olan gayrimenkullerin sahipleri, mahallî icaplara göre, smırlanm belirtecek şekilde işaretler koyma
ya ve bu işaretleri muhafaza etmeye ve uçakla fotoğraf alınacağının tebliği halinde, gerekli mal
zemesi idarece temin edilmek şartiyle bu işaretleri tapulama müdür ve memurları tarafından ta
rif olunacak şekli 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 cezalandı
rıldıktan başka, bu işlemler 75 nci maddede bahsi geçen tahsisattan ödenmek üzere teknisyen ta
rafından yaptırılır. Masraf tutan tapulama tutanağına kaydedilir. Masraf tapulama harcı ile 
birlikte ve aynı usul dairesinde alâkalıdan tahsil olunur. 
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MADDE 16. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Aynen kbaul edilmiştir. 

MADDE 19. — Aynen kabul edilmiştir. 
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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 yapacakları 
mevkii veya sokağa gidecekleri günü tesbit ve en az iki gün evvel muhtar veya belediye başkanı 
marifetiyle ve mûtat vasıtalarla birlikleri içinde ilân ettirir ve ayrıca bu hususta düzenlenecek 
ilân ihtiyar kurulunun çalışma yerinin veya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet, bir tu
tanakla tevsik olunur. 

Bu ilânda, belirli günde mal sahiplerini ve diğer alâkalıların gayrimenkullerinin 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 mail sahipleri ve sair alâ
kalılar muvacehesinde tapu ve vergi kayıtlarını ve ibrazı halinde imza mukabilinde teslim alacak
ları sair vesikaları en az üç bilirkişinin ve muhtprın malûmatına müracaat suretiyle tetkik ve ma
halline tatbik ederek parselleri sınırlandırır ve brşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde hak sahip
lerini tâyin ederler. Bu suretle hak sahipleri tâyin edilmiş olan parselleri ölçer veya hava fotoğ
raflarına işaretlerler. 

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

Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkisi 

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

Şu kadar ki, bilirkişilerin beyanları hilâfına yapılan tesbitler; kayıt ve vesikalara istinadet-
tirilir 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 muhtarı 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 ettikleri 
malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini her gayrimenkul için açacakları bir tutanağa yazarlar. 

Teknisyen ile yardımcısı görüş ayrılığı çıktığı takdirde teknisyenin oyu tercih olunur. Yardım
cısı muhalefet sebeplerini tutanağa kaydeder. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 89) 



— 53 — 
Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 20. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Tapulama tutanakları; teknisyen ve yardımcısıile muhtar, bilirkişiler, mütalâa ve şahadetlerine 
müracaat edilen diğer kimseler, orada hazır bulunan alâkalılarla bitişik gayrimenkul saJhipleri 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 ite tesbit 
edilir. 

Tutanakların tevdii 

MADDE 24. — Her birlikte, tapulama işinin bitiminden sonra teknisyen ve yardımcısı tarafından 
tapulama tutanakları; gayrimenkullerin parsel numaralan sırasına göre, maliklerinin ad ve soyadları
nı, tutanağa iliştirilen belgelerin sayısını ve gayrlmenkullerden itirazlı olanları gösterir iki nüsha cet
vel 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. 

İkmal ve tashih, alâkalıların haklarına müessir bulunuyorsa, bu hususta tapulama tutanaklarının 
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 ih
tiyar kurulunun veya belediye başkanının çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge merkezinde bele
diye başkanının göstereceği yere (30) gün astırmak suretiyle, itirazı olanların bu müddet içinde 
tapulama müdürlüğüne müracaat etmelerini ilân eder. 

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

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

Bu kanunda yazılı müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükmü uygu
lanır. 

Tutanakların tasdiki 

MADDE 27. — (30) günlük itiraz müddeti geçtikten sonra itirazsız olan tapulama tutanakları
na ait tesbitler kesinleşir. Tapulama müdürü müddetin bitimini takibeden günün tarihini koyarak 
tutanakları tasdik eder. 

İtirazların komisyonda tetkiki' 
MADDE 28. — İtirazlı tutanakları tetkik etmek üzere tapulama müdürünün başkanlığında 

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. 
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MADDE 24. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27.— Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Aynen kabul edilmiştir. 
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İcabı 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 ihtilâf 
6 ncı bölümde yazılı hükümler dairesinde hallolunur. 

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

İtirazları inceleme süresi ve sonuçları 

MADDE 29. — Tapulama komisyonu, askı ilânının bitiminden itibaren 3 ay içinde itirazlı tuta
nakları 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. İti
razlı 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 sala
hiyetlidir. 

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten sonra çaplı tasarruf vesikaları veya çapları ayrıca 
verilmek üzere tapu senetleri alâkalılarına dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar ve sair fer'î siciller 
mahallî tapu idarelerine devir ve teslim edilir. Tanzim olunacak üç nüsha devir cetvelinin birisi 
tapulama müdürlüğünde, diğeri tapu idaresinde saklanır ve üçüncü nüshası kütük ve pafta ör
nekleriyle 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 ve
ya bunların yerine vazife gören fen kontrol memuru tarafından fennî kontrolü yapıldıktan son
ra tasdik olunur. 

Sicillerin hukukî kıymeti ve sukutu hak müddeti 

MADDE 31. — Tapulamaya müsteniden tesis olunan tapu sicilleri, aksi hükmen sabit oluncaya 
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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İtirazları inceleme süresi ve sonuçları 

MADDE 29. — Tapulama komisyonu, askı ilânının bitiminden itibaren üç ay içinde itirazlı tu
tanakları tetki'k ederek karara bağlar. Bu süre içinde karara bağlanamamış olan itirazların, geri kalış 
sebepleri kararda belirtilmek suretiyle, üç ayın bitiminden sonra da incelenmesine devam edilir. 

Komisyon, itirazın mahiyeti itibariyle işin halline kendisini salahiyetli göremediği hallerde, sebe
bi belirtilmek suretiyle itirazlı tutanaklar müdür tarafından derhal tapulama mahkemesine tevdi 
olunur. 

MADDE 30. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Aynen kabul edilmiştir. 
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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 için
de dâva yolu ile tapulama hâkiminden talebede bilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre aranı
lacak 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 in
tikal muamelelerinin intikal hare ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçı
larının 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 gayriresmî surette temellük ettiğini, bun
ların beyanı veya her hangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği ve 
ayrıca 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 yüz
ölçümü yüz dönümü geçmemek ve zilyediiğe ait diğer unsurlar mevcudolmak şartiyle, zilyedi na
mına tesbit olunur. 

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil parçaların veya aynı şahsın aynı sebebe dayanarak 
zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüz ölçümleri toplamı yüz dönümü aşan birden fazla-par
çalarının her birinin yüz dönümlük kısmı, zilyediiğe ait birinci fıkradaki unsurların mevcudiyeti 
halinde, 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 tem essük veya senedi, 
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e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga Hazinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmü
haberi, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı atîka kalemi kayıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. 

Taksim halinde 

MADDE 34. — Tapuda kayıtlı gayrimenkulun malikleri veya bunların mirasçıları ve tapuda 
kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 33 neü madde gereğince tahakkuk eden zilyedleri arasında taksim 
edildiği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile sabit olduğu takdirde, gayrimenkuller 
taksim veçhile zilyedleri adına tesbit olunur. 

Umumun istifadesine mahsus köy ortamallan 

MADDE 35. — Mera, yayla, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi "âmmenin 
istifadesine tahsis edildiği veya kadîmden beri umumun istifade ve intifa ettiği, belgelerle veya 
bilirkişi ve şahit beyanı ile tevsik edilen ortamalı arazi sınırlandırılır, parsel numarası verilerek 
yüzölçümü hesaplanır. 

Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirtilen gayrimenkuller, hususi 
kanunlarında yazılı hükümler mahfuz kalmak üzere hususi mülkiyete konu teşkil etmezler. 

Kamu hizmetlerinde kullanılan köy ortamallan 

MADDE 36. —Namazgah, mezarlık, yunak, köy odası ve köy bütçesinden \eya yardımlarla ya
pılan cami, okul ve tesisleriyle, kitaplık ve sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinde kullanılan gayri
menkuller, sınırı içinde bulunduğu köy tüzel kişiliği adına, 

Tapu kayıtlarına veya özel kanunlarına göre Hazine, özel idare veya belediyeye ait bu gibi gay
rimenkuller adı geçen tüzel kişiler adına, 

Tesbit edilir. 

İhya 

MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre; Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis olunmıyan taşlık ve delicelik araziden 27. 3 .1950 
tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik veya tarla haline getiril
mek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller, Hazine adına tesbit ve tescil olunur. İhya edenlerle 
kanuni veya akdî halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir Bu gibi yerler hak
kında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü uy
gulanır. 

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

Bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış olan gayrimenkuller 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. 
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Hazine adına tesbit 

MADDE 38. — Yukardaki maddelerin hükümleri dışında kalıp da tescile tabi olan gayriımenkul-
ler Hazine adına tesbit olunur. 

Takyitler ve mülkiyetin gayrı ayni haklar 

MADDE 39. — Tapuda kayıtlı gayrimenkulun zilyed lehine, tespitinde, gayrimenkulun takyidin
den1, mülkiyetin gayrı ayni haklardan, tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü şahiislann hak
lan saklı tutulur. Tapu kayıtlarındaki hu nevi hak ve mükellefiyetler tapulama tutanağında belirti
lerek yeni kütüklere aynen geçirilir. 

Muhdesat 

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

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller 
MADDE 41. — Bu bölümde aksine hüküm bu^unmıyan hallerde, Türk Kanunu Medenisi ile di

ğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin, 

MİA.DDE 42. — Değişmez ve 'genişletilmeye elverişli olmıyan sınırlı tapu kayıtlan ile diğer bel
gelerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve belgelerde gösterilen sınıra itibar olunur, özel kanunların ka-
yıft ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesini göz önünde tutuğu haller saklıdır. Ancak, Hazi
nece özel kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden satılan tefviz veya tahsis edilen veya pa
rasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık, satış, tefviz, tahsis veya dağıtım tarihinden* başlıyark on yıl 
geçmiş ise miktarına balkılmadan kayıt sahibi adına tesbit edilir; on yıl geçmemiş ise miktar fazlası 
hakkında 5618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünün kayıt sahibi lehine uygulanıp uygulanmıya-
eağı en büyük mülkiye âmirinden sorularak alınacak karşılık uyarınca işlem yapılır. 

Değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı tamı kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını belirt
mekte, kayıt ve belgelerde yazılı ımıiktara itibar olunur. 

Kayıt ve belgeler haritaya dayantoııakta ise yerine uygulama kabil olduğu takdirde haritaya iti
bar olunur. 

Bu maddede yazılı gayrimenkullerde husule gelen miktar 'fazlalıklarında da şartlan uygun bu
lunduğu takdirde 33 ncü madde hükmü uygulanır. 

Miktar fazlasının ifrazı 

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

Değişmiyen ve genişletilimeye 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, zilyedin 
yaraırma uygun düşen taraftan yapılır. 

(Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit şartlan 
mevcudolm'adığı takdirde, fazlalık Hazine adına tesbit olunur. Şu kadar ki, fazlalığın bulunduğu sı-
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nırda 35 nci maddede yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o amadde hükmü uygu
lanır. 

Kısmi iktisap ve şayi hissenin iktisabı 

MADDE 44. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı oihun veya oUımasın, onun ifrazı kabil bir kısmının 
veya şayi hissesinin, fbu kanunda zilyed lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. 

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin eklenmesi 

MADDE 45. — Bu bölümde zilyed lehine tan/man halklardan zilyedin akdî 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 tapulamanın bitiminde son parsel numarasından sonra 
numaralamaya devam edilmek suretiyle o birliğin tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi ya
zılır. Bu gayrimenkullerin eski tapu kütüklerindeki kayıtları kapatılmakla beraber paftalarında 
da buna göre gerekli düzeltme yapılır. 

Birlik sınırları içinde evvelce kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerler, yanlışlıkla 
ikinci bir defa tapulamaya tabi tutulmuşsa, ikinci tapulama ne safhada bulunursa bulunsun, 
bütün sonuçları ile birlikte hükümsüz sayılır. 

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

ALTINCI BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların tapulama mahkemesinde çözülmesi 

Genel olarak görev 

MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayrı ayni 
haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, 
sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, tapulamaya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri dâvalara bakar. 
Verasat uyuşmazlıklarını çözümliyebileceği gibi istek üzerine veraset belgesi verir. Velisiz ve 
vasisiz küçüklere ve kısıtlılara yalnız tapulama işlerinde yetkili olmak üzere kayyım tâyin eder. 
Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerini korumak amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hâkimin iz
nine şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

Tapulama mahkemesi; vazifesine giren işlerde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Kararı hemen ta
pulama müdüriyle o yerin tapu idaresine bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulun ta
pulama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise kararı alan taraf, karar tarihinden itibaren on 
gün içinde tutanağa itiraz etmekle zorunludur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hüküm
süz kalır. 

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihinden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve dü-
zeltilmişse o tarihten sonra doğan haklara ilişkin uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyu veya muh-
desata tebaan temellük, muhdesatm kal'i ve had mi gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm 
almayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulama mahkemesinin görevi dışındadır. 
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Zaman halamından görev 

MADDE 43. — Tapulama mahkemesinin görevi her gayrimenkul hakkında tapulama tutana
ğının düzenlediği tarihte başlar. 

Bu mahkeme : 
a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 nci madde uyarınca tapulama mahkemesine devredi

len dâva dosyaları ile ilişkin uyuşmazlıkları, 
b) 26 nci maddede belirtilen askı ilânı içinde açılacak veya tapulama müdürü tarafından ve

rilecek itirazlı işlere ait dâvaları, 28 nci maddeye 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, " 

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

Yer bakımından görev 

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

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

Mahallî mahkemelerde görülmekte olan dâvaların devri 

MADDE 50. — Mahallî hukuk mahkemelerinde görülmekte olan tapulama ile ilgili bulunan 
ve kesinleşmemiş gayrimenkul dâvaları hakkında o gayrimenkul için tapulama tutanağı tanzim 
edildiği tarihte bu mahkemelerin vazifesi sona erer ve dâvalara ait dosyalar tapulama mahkemesi
ne re'sen devrolunur. 

Tapulama mahkemesinde görülmekte oları olan dâvaların o yer mahkemelerine devri 

MADDE 51. — Tapulama işlerinin bir bölgede tamamlanarak tapu kütük ve dayanağı belgele
rin mahallî tapu idaresine devrinden altı ay sonraya kadar tapulama mahkemesinde hükme bağlan
mamış dâvalara ait dosyalar; o yer asliye mahkemesine devrolunur. Bu mahkemelerde dâvaya 
kaldığı noktadan, bu kanunda yazılı usule göre devam olunur. Bu süreyi uzatmaya Adalet Ba
kanı yetkilidir. Yargıtaydan bozularak yollanacak dâvalar hakkında da bu madde hükmü uygu
lanır. 

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 mahallî 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 şartiylc her türlü delile dayanılarak hüküm verile
bilir, 
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Yeniden ölçme veya tapulama plânında değişiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem mahkeme
ce 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; 
lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplama ve delilleri serbestçe takdir etmek yetkisini haizdir. Tah
kikattan 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 yazılmak 
suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir. 

Muhkem kaziye 

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

Vekâlet 

MADDE 56. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz kalmak şar-
tiyle, 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 gayrimenkulde menfaatleri zıt olmıyan kimseler de yekdiğerini tevkil edebilir. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti 

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

Avukat veya dâvavekili ile takibedilen dâvalarda vekâlet ücreti dâvanın önemi, vekilin sarf etti
ği emek, tarafların dâvada hüsnüniyetle hareket edip etmediği ve nasafet kurulları göz önünde 
tutularak maktuan takdir ve tâyin olunur. 

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

Muhakeme usulü 

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

Adlî tatil 

MADDE 59. — Tapulama mahkemeleri adlî tatile tabi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun müddetlerin adlî tatil sebebiyle uzatılmasına dair hükümleri uygulanmaz. 

Tapulama mahkemesine açılacak dâvalar ve itiraz yolu ile gelen işler 

MADDE 60. — Tapulama hâkimi askı ilân süresi içinde kendisine verilen itiraz dilekçesini 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 yapılır. 
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MADDE 54. — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 55. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Aynne kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Aynen kabml edilmiştir. 

MADDE 59. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Tapulama hâkimi tapulama komisyonu kararları aleyhine süresinde açılacak dâvalar ve tapu
lama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak itirazı gayrimenkullere ait tapulama tutanak
ları hakkında dâva dosyası açar. İlgililerin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın çözülmesi
ne etkili kayıt ve diğer bilgileri tapulama komisyonu kararı ile tutanakları ve ilişiklerini ilgili dai
relerden getirir. 

İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilekçesinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu husus 
bildirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde uyarınca gönderilecek davetiye ile bu hususların bildiril
mesi gerektiğini tebliğ eder. Muteriz en geç ilk duruşma oturumuna gelmez veya itiraz sebep ve 
delillerini bildirmezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye kâğıdında açıkça belir
tilir. 

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

Mahallî mahkemelerden devredilen dâvalar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 61. — Tapulama hâkimi; mahallî mahkemelerden devredilen dâva dosyaları ile 13 ncü 
madde gereğince müdür tarafından tevdi edilecek tapulama tutanaklarını birleştirerek 26 ncı mad
dede yazılı askı ilânını yaptırır. İlân süresi bitmeden 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, ilâm tapulama hâkimi tarafından re'sen ilgililere tebliğ olunur. 

tik duruşma oturumu, ilân ve davetiye tebliği 

MADDE 62. — Tapulama hâkimi 60 ncı madde gereğince dosyalarını tamamladığı işlerin ilk 
duruşma oturumunu birlik mahallinde açar. Aynı birlikteki dâvalara aynı veya sonraki günlerde 
bakılır. Tapulama hâkimi birliğe gideceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edenlerle edilenle
rin ad ve soyadlarını en az sekiz gün önce köy odası veya belediye kapışma astıracağı bir çizelge 
ile o birlikte ilân eder. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar kurulu veya be
lediye tutanağı ile belirtilir. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün önce mahkeme ilân tahtasına 
astırılır. 

Duruşmanın yapılacağı gün, dâvanın taraflarından olup da dâva dosyasında kimlik ve adres
leri belli olan kişilere ve tüzel kişilerin o bölgedeki işlerine bakan temsilcilerine davetiyle 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, hâkim 54 ncü maddeye göre re'sen gerekli tahkikatı yaparak 
işi karara bağlar. 

Muterizin itirazından vazgeçmesi veya" 60 ncı maddenin 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. İtirazın yenilenmesi yolundaki iddialar idareten dinlenmiyerek 
ilgili gayrimenkullerin tesbit veçhile kütüklere tescilleri yapılır. 

60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraaz etmemiş sayılması halinde muterizin mahallî 
mahkemelerde dâva açmak hakkı saklıdır. 
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MADDE 61. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Duruşmanın taliki halinde 

MADDE 64. — İlk duruşma oturumunda hüküm verilmesi kabil olmıyan hallerde, sonraki otu
rumlar bölge merkezinde yapılır. Talik kararında, sonraki oturumun nerede ve ne zaman yapıla
cağı hazır bulunanlara açıklanır. 

Her duruşma tutanağında oturumun nerede ne zaman açıldığı belirtilir. 

İlânım muhtevası ve tebliği 

MDADE 65. — Tapulama mahkemesi ilâmları, asliye mahkemesindeki usule göre düzenlenir ve 
re'sen taraflara tebliğ olunur. Dâva dosyasında ikametgâhı ve kimliği belli olmıyan tarafa tebligat 
umumi hükümler gereğince ilân yolu ile yapılır. 

Mahkemenin kararı tapulama plânının geometrik durumunda değişikliği gerektiriyorsa bu deği
şikliği belirten plân ilâma eklenir. 

Kanun yollarına müracaat 

MADDE 66. — Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı kanun yoluna başvurmada asliye mah-
kemelerindeki 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 yoluna 
başvurmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verir ve durumu ilgili tarafa tebliğ eder. Bu kararla
rın Temyizi kabildir. 

İlâmların infazı 

MADDE 67. — Mahkeme kesinleşen ilâmları dayanakları olan dâva dosyaları ile birlikte doğu
dan doğruya tescil olunmak üzere tapulama müdürüne ve eğer o birliğin evrakı ve kütükleri dev-
redilmişse tapu idaresine verir. 

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

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Memurlara verilecek e§ya 

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

Veraset ve İntikal Vergisi 

MADDE 69. — Bu kanuna göre hibe ve intikal suretiyle tesbit edilen gayrimenkuller hakkında
ki 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 so
rumluluk tapu idaresine düşer. 
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Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 64. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 66. — Aynen kabul edilmişti; 

MADDE 67. — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 68. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Tapulama harcı 
MADDE 70. — Bu kanun hükümlerine göre tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu kaydı 

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. 

Harcın tahakkukunda bir dönüm (1 000) metrekare sayılır. 

Tapulama harçlarının tahakkuku 

MADDE 71. — Tahakkuk ettirilecek tapulama harçları için mükellefin adı, soyadı, adresi, gayri-
ımenkulün cinsi kütük sayfa numarası, yüzölçümü ve hare miktarı gösterilmek suretiyle tapulama 
müdürü tarafından her birlik için dörder nüsha çizelge düzenlenerek iki nüshası maliyeye, bir nüs
hası tapu idaresine verilir. Dördüncü nüsha çizelge köy odasına veya belediye kapısına asılarak du
rum mûtad vasıtalarla ilân ve bir tutanakla belli edilir. 

Tapulama 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 altı
şar 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 usu
lü hakkındaki Kanuna göre tahsil olunur. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harem tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mah
fuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zil-
yed bulunuyorsa bunlardan her hangi birinden tahsil olunur. 

Hare ve resimden muaflık 

MADDE 73. — Tapulama işleri dolayısı ile müdür veya memurlara ve tapulama mahkemelerine 
yapılacak itiraz ve dâvalara ait evrak ve tutanaklar, verilecek idari ve kazai kararlar ve icra edi
lecek tebligat ve verilecek çaplı tasarruf belgeleri ve benzeri her çeşit evrak Damga Resmi ile Tay
yare Resminden ve diğer 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 Muhakemeleri 
Kanununun taraflara ve üçüncü şahıslara tanıdığı hakların kullanılması halinde de birinci fıkra hük
mü 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 paylaştı
rılır. 

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

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin harca tabi değildir. Ancak, hu isteklerin Yargıtayca red
di halinde on lira, hükmün Yargıtayca tasdiki halinde, tapulama mahkemesi ilâmındaki miktar ka
dar hare alınır. 
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Tapulama harcı 

MADDE 70. — Bu kanun hükümlerine göre tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu kaydı 
ile malik olan kimse veya mirasçıları adına yapılan tescillerde, beher dönüm ve küsurundan yüzelli 
kuruş, bunun dışındaki tescillerde üç yüz kuruş hare alınır. Şu kadar ki, her parsel için alınacak 
hare miktarı on liradan aşağı olamaz. 

Harcın tahakkukunda bir dönüm bin metrekare sayılır. 

MADDE 71, — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Aynen kabul edilmiştir. 
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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 pay
laştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa bu masraflar takdir edilecek 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 Har
cırah Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk eden yevmiyelerini keşif ve tatbikatın gerektirdiği 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 kıs
men haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa oranları takdir ve tâyin edilerek ilâmda gösterilir. 

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

Mahkeme hare ve masraflarının tahsili 

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

Tezkerelerde harem 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 Kanun 
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 veya 
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 Genel 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, yev
miye ve taşıt ücretleri ile hizmetle ilgili diğer giderleri içine alır. Bu giderler o yerin mal san
dığına yatırılan paradan mahsup yolu ile ödenir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 89) 



— 77 — 
Geçici Komisyonun değiştirişi 

Zaruri mahkeme masrafı 

MADDE 75: — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar hak
kında hîahallî 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 pay
laştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa, bu masraflar takdir edilecek 
oran içinde taraflara yükletilir. 

Birliklerde ilk duruşma oturumu, ödenek bulunmaması gibi sebepler yüzünden açılamıyor veyahut 
gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat gibi işlemler mahkemece re'sen lüzumlu görülmüş olduğu 
halde aynı sebepler yüzünden yapılamıyorsa, tarafların, hâkim ve diğer görevlilerin yevmiyelerini, 
keşif ve tatbikatın gerektirdiği sair giderleri vermeleri ve mûtat aracı da sağlamaları halinde, ilk du
ruşma 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 oranları takdir ve tâyin edilerek ilâmda gösterilir. 

Tapulama hâkimi ve diğer görevlilerin bu kanun gereğince birliklerde yapacakları oturum, keşif 
ve tatbikatlarda 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesine göre Bütçe Kanunu ile tesbit 
edilecek cetvellerde belirtilen yevmiyeleri, tazminat olarak ödenir. 

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

MADDE 76. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77'. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Tahakkuk eden tapulama giderlerini, emaneten yatırılan para karşılamadığı hallerde, geri kala
nı tebliğ tarihinden başlıyarak bir ay içinde ödemediği halde, birlik belediyesi veya ihtiyar ku
rulu veyahut çiftlik sahiplerinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun uyarınca 
tahsil olunur. 

Tapu sicil binalarını yaptırmak 

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümleri 

Mülkiye âmirlerinin görevi 

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

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 ilgililere 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 beyan ederek akdin, tescilin veya sair işlemin ya
pılmasını isterlerse o işlemler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet derhal tapulama müdürlüğüne 
bildirilir. 

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 kuru
luşun içinde bulunduğu gayrimenkul malik veya işgal edenleri ve o birliğin muhtar veya bele
diye başkanı derhal o yer tapu idaresine bildirmekle zorunludurlar. 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri 

MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun veyahut bu komisyon üyelerinden 
birinin isteği üzerine gayrimenkul sahipleri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimenkullerinin sı
nırlarını göstermekle ve bilgilerine başvurulmak istenen kimseler de çalışma yerinde hazır bulun
makla 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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Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 79. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Aynen kabul edilmiştir. 
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İlânların niteliği, hak ve görevlerin şümulü 

MADDE 85. — Bu kanunda sözü geçen bütün ilânlar ilgili gerçek ve tüzelkişilere şahsan tebliğ 
niteliğindedir. 

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

Teknik hususların tesbiti 

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

Fotogrametrik alım yapılacak bölgelerde, teknik bir zorunluk olmadıkça klâsik metot uygulan
maz, 

İmza yerine geçen işaret 

MADDE 87. — Bu kanun uyarınca düzenlenen belgeleri imzalamak durumunda bulunan kimse 
imzasını atamazsa sol elinin baş parmağını, yoksa öteki her hangi bir parmağını basması imza yeri
ne geçer. Bu durumda parmak işaretinin kime ve hangi el ve parmağa aidolduğu belirtilerek 
belgeyi düzenliyen görevli ile hazır bulunan ilgililer tarafından tasdik olunur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cezai hükümler 

İnzibati ceza 

MADDE 88. — Tapulama işlerine engel olanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bû Kanunun 
19 ve 82 nci maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmiyenler, fiil daJha ağır cezayı gerek-
tirmiyorsa elli liradan yüz liraya kadar, 

Tapulama tesbiti veya itirazların incelenimesi sırasında çağrılan yerlere veyahut tapulama mah
kemesine davetiye kâğıdında ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmiyen bilirki
şiler ve tanıklar on liradan elli liraya kadar, 

İnzibati mahiyette olmak üzere para cezası ile cezalandırılırlar. Bu madde hükmünü tapula
ma müdürünün tezkeresi üzerine ve muhakeme sırasında işlenen fiiller hakkında da re'sen tapu
lama 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 
gayrimenkulu hile ve desise veyahut kendisine aidolmıyan evrak ve kayıtları kullanarak, kendisi 
veya başkası adına kaydettirirse, fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye 
kadar hapis ve elli liradan ikiyüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarııki fıkrada yazılı sonuç kanun veya yetkili merciler tarafından görevlendirilen kim
selerin sözü geçen fıkrada yazılı fiilleri veya yalan beyanları ile meydana geldiği takdirde bun
lar için ceza üçte bir arttırılarak hükmolunur. 

Yalan beyan 

MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen
kulu kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adı-
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Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 85. — Avııcn kabul edilmiştir. 

MADDE 8G. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Avııcn kabul edilmiştir, 

MADDE 88. — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 89. — Avneıı kabul edilmişti 

MADDE 90. — Aynen kaimi edilmiştir. 
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na yazdırmak için vakıaların aksine beyanda bulunanlar hakkında Tünk Ceza 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 tahriıbedonler veyahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanu
nunun 516 ve mütaakıp maddelerince cezalandırılırlar. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son maddeler 

Zilyedin defi hakları 

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

Eski tapulama hardan 

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, ter^imat ve hesaplarında 
düşünülen yanlışlıklar: 

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

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

Tebliğ tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde kararın kaldırılması yolunda yetkili mahke
mede dâva açılmadığı takdirde gerekli düzeltme 1er yapılır. 

Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül eden veya üzerinde başkalarının aynî hakları taal
lûk eden gayrimenkullere ilişkin düzeltmeler, il gililerin 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. 

Tapu ve Kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar 

MADDE 96. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na 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 uygulanacağı diğer haller 
MADDE 97. —. Bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı yerler dışında bulunan gayriımenkuller 
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MADDE 91. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Aynen kabul edilmhılir 

MADDE 96. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Aynen kabul edilmiştir. 
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hakkında uımumi hükümlere göre açılmış ve açılaeaik 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. 

Kanuni sebeplerle görevleri başında bulunamıyan memurlar 

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

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro, maaş ve unvanları değiştirilme
miş olanların yeniden tâyine lüzum olmayıp haklarında yukardaki fıkra ihükmü uygulanır. 

Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi olacağı işlem 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüce girdiği tarihte tapulama mahkemesine intikal 
etmiş olup da, 5602 sayılı Kanuna tevfikan1 duruş mal afrı açılmamış, 'bulunan itiraizlı parsellere ait 
dosyalar, 28 nci madde mucibince itirazları tetkik edilmek üzere, tapulama komisyonuna devredilir. 

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

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun Y3 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine 
»dair olan 63ı35 sayılı Kanun gereğince yapılan te^bitlerde veya açılan tescil dâvalarında, zilyedliğ*: 

mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde; vergi kaydı bulunmadığmdn1 tamamı Hazineye malledilen 
gayrimenkullerin; 100 dönüme kadar olan kısmr'100 dönüm dâhil) bu Kanunun 33 ncü maddesi 
hükmüne göre talbassul eden iktisap şartlarına istinaden zilyedleri adına teslbüt ve tescil olunur. 

Yukarıki fıkra hükmü, bu Kainunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin (mülkiyetinden çıkmış 
bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen gayr i menkuller 'hakkında uygulanmaz. 

İlgililerin hu maddeye dayanan talep ve dâva haJkkı, bu Kamunun yürürlüğe girmesi tarihinden 
itibaren on sene geçmekle düşer. 

Mevkuf kadrolar 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — İlişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1966 malî yılı Büstçe Kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı :ı a ait kıönıma ve (5) ısa yılı. cetvelde gösterilen 
kadrolar da Ta.pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 
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GECÎCl MADDE 1. - • Aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

GECÎCt MADDE 3. - - Aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Aynen kaimi edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 5. — 4 . 8 . 1964 tarih ve 509 sayılı Tapulama Kanunu gereğince; 
a) Tahsil edilen tapulama harçlarından bu kanundaki nisbetlero göre hesabedilecek miktardan 

fadası, mükellefin talebi üzerine kendisine geriverilir. 
Talep hakkı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tari'hten itibaren 6 ay sonra nihayete erer. 
b) Tahakkuk ettirilmiş fakat henüz tahsil edilmiyen tapulama harçları, bu kanundaki mabetlere 

göre yeniden lıesabedilir ve fazla tahakkuk ettiril on harçlar kayıtlardan terkin olunur. 
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Kaldırılan hükümler 

MADDE 98. — 5602 sayılı Tapudanra Kanunu ile ibu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik ya 
pumasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapulama Kanunumun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiş
tirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine da*r 6335 sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna yeni hükümler ilâvesine dair 6383 sayılı Kanunun 
birinci maddesi ve 5887 sayılı Haırclar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 neı sırasının son fıkrası 
kaldırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğü 

MADDE 99. — Bu kanun 12 . 5 . 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 100. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

26 . 1 . 1966 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Balkanı Devlet Baikanı 

S. Demirel C. Bilgehan R. Sezgin K. Ocak 
Devlet Bakanı Adalet Baikanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

A. F. Alişan II. Dinçer A. Topaloğlu F. Sükan 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/ . S. Çağlayangü t. Gürsan O. Dengiz E. Erdinç 
Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

M. Zeren E. Somunoğlu 1. Tekin B. Dağda§ 
Ulaştırma Bakanı- Çalışma Balkanı Sanayi Baikanı En. ve Ta. Kay. Balkanı 

8. öztürk A. N. Erdem M. Turgut î. Deriner 
Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve îskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 

İV. Kür§ad H. Menteşeoğlu S. O. Avoı 
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MADDE 98. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99. — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 100. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
5 

G 

7 
7 

12 
13 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
5 

Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 
Hâkim 

» 

» 
» 
» 

MERKEZ 
Raportör 

» 

» 
Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Başfen Müfettişi (Yüksek 
Mühendis veya Mühendis) 
(İhtisas mevkii) 
Fen Müfettişi (Yüksek Mü
hendis veya Mühendis) (İh
tisas mevkii) 
Fen Kontrolü 
idare Kontrolü 
Memur 

» 

MERKEZ 
Raportör 

» 
» 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Başfen Müfettişi (Yüksek 
Mühendis veya Mühendis) 
(ihtisas mevkii) 

Aded 

5 
10 
10 
20 
40 

' 15 

[2] 

1 
1 

2 
1 
1 
3 

1 

2 
o 
3 

10 
10 

\o\ 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 

Aylık 
tutarı 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

D. 

11 

12 
13 

14 

Memuriyetin nev'i 

Kâtipler 
Başkâtip, Başkâtip Muavin
leri 
Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 

Kâtip 

Mübaşir 

SAYILI CETVEL 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

1 100 

950 
800 
800 
400 
350 

SAYIL 

800 
700 
600 
600 
600 
450 

1 100 

12 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
13 
14 
10 
11 
12 
14 
14 

Fotoğraf ve Pafta Arşiv Me
muru 

VİLAYETLER 
Arazi Kadastro Müdürü 

» » » 
» » » 
» » » 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Sicil Kâtibi 
» » 

Kadastro Teknisyeni 
» » 
» » 
» ,» Muavini 
» » Yardımcısı 

E CETVEL 

6 

7 
7 

12 
13 
12 

Fen Müfettişi (Yüksek Mü
hendis veya Mühendis) (ih
tisas mevkii) 
Fen Kontrol ü 
Idare Kontrolü 
Memur 

» 
Fotoğraf ve Pafta Arşiv 
Memuru 

Aded 

25 
40 

50 

150 

10 

14 
27 
27 
32 
44 
70 
88 

100 
100 
225 
315 
640 
640 
540 

2 
3 
3 

10 
10 

10 

Aylık 
tutarı 

450 
400 

350 

300 

400 

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

950 
800 
800 
450 
350 

400 
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D. 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Tapulama 
» 
» 
» 
* 
» 
» 

İLLER 
Müdürü 

» 
» 
» 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Aded 

28 
54 
54 
64 
84 

120 
148 

Aylık 
tutarı 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 

D. 

10 
11 
12 

14 
12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Tapulama Teknisyeni 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» Yardımcısı 
Sicil Kâtibi 

» » 
» » 

Aded 

375 
478 
941 

920 
100 
200 
100 

Aylık 
tutarı 

500 
450 
400 

300 
400 
350 
300 

İLLER 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
9 

10 

Hâkim 
» 
» 
» 
» 
» 

Tapulama 
» 
» 
» 
» 
» 

İLLER 
Müdürü 

» 
» 
» 

Kontrol Memuru 
» » 

5 
10 
10 
20 
40 
15 

[5] 

14 
27 
27 
32 
40 
50 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

SAYI 

800 
700 
600 
500 
600 
500 

[4] SAYILI CETVEL 

Kâtipler 

11 Başkâtip, Başkâtip Muavini 25 450 

12 Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 40 400 

13 Kâtip 50 350 

14 Mübaşir 150 300 

11 Tapulama Kontrol Memuru 60 450 
10 » Teknisyeni 150 500 
11 » » 163 450 
12 » » 151 400 
14 » » Yardımcısı 7 300 
12 » Sicil Kâtibi 100 400 
13 » » » 100 350 

t>9<i »4.. 
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T. C. Devlet Demiryolları Memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesine göre ikramiye ödenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları (1 /154) 

T.C. 
Başbakanlık 7.3. 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-317/1364 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4.3.1966 tarihinde kararlaştırılan «TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desine göre ikramiye ödenmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri 'hakkındaki 440 sayılı Kanunun 7 nci 

maddesinde bu kanuna tabi teşekküllerin personel rejimi yeniden düzenleninceye kadar onların eski 
kanunları uyarınca almakta oldukları ikramiye, prim ve temettülerinin tediyesine devam olunacağı 
ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana iktisadi Devlet Teşekküllerinden yalnız Demiryolları 
hariç bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri personeli kâr zarar durumu düşünülmeden ödenmesi ön
görülmüştür. 

'Böylece yalnız 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değişen 13 ndü maddesi hükümlerinin 
mahfuz tutulması temin edilmek suretiyle bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinin kâr ve zarar etme
lerine bakılmaksızın yılda 2 maaş tutarında ikramiye almalan sağlandığı halde, aynı maddede 
TCDD nm talbi olduğu 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmünün zikredilmemeği veya unu
tulmuş bulunması yüzünden mezkûr teşekkül memur ve hizmetlileri, 440 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren senede ancak foirer maaş tutarında ikramiye alabilmişlerdir. İkinci ikrami
yelerini alabilmeleri hukukan mümkün olamamaktadır. 

Diğer taraftan, TCDD işçilerinin 440 sayılı Kanunun kaldırdığı ikinci ikramiyeleri, Toplu İş söz
leşmeleri kanalı ile telâfi edilmiş bulunmaktadır. Daha ağır şartllarla çalışan memur ve hizmetlileri
nin mağduriyetleri devam etmektedir. Bu hal, aynı (teşekkülde çalışanlar arasında, hizmetin verimine 
tesir eden bir huzursuzluk kaynağı olmuştur. 

Bundan başka Devlet Demiryolları memur ve 'hizmetlilerinin maaş ve ücretler5 de gördükleri hiz
metin ağır şartlarına rağimen diğer İktisadi Devlet 'Teşekkülleri memur ve hizmetlilerine nazaran da
ha düşük seviyededir. 

Âdeta Demiryollarının zararından personeli sorumlu imiş gibi personel aleyhine bir haksızlık or
taya çıkmış, bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinde ikramiyeler, kâr ve zarar düşülmeden yıllda 2 aylık 
tutarında ödendiği halde, TCDD memur ve hizmetlilerinin ikramiyeleri 1963 yılından itibaren bir 
aylık tutarına indirilmiş bulunmaktadır. 
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1963 yılında malî imkânsızlık, 1964 yılında kısmen malî imkânsızlık ve kısmen de işletmenin 440 

sayılı Kanuna tabi olması, 1965 yulmda ise 440 sayılı Kanunun açik hükümleri muvacehesinde ancak 
'birer maaş tutarında ikramiye ödenebilmiştir. 

Bu suretle 440 sayılı Kanunun tatbiki ile ortaya çıkan ve TCDD memur ve hikmetlilerinin kat
lanmak zorunda kaldıkları bir haksızlığın telâfi edilmesi gerekmektedir. 

1963 - 1964 - 1965 yılları bütçe hesapları kapanmış olduğuna göre bu yıllara ait ikramiyelerin te
lâfisine im'kân görülememektedir. Hiç olmazsa 1936 bütçesine ödenek konulması suretiyle TCDD 
memur ve hizmetlilerinin mağduriyetlerinin deva'nını önlemek zorunluğu ve imkânı vardır. 

'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının 1965 yılı bilanço sonuçlarının geçen yıllara göre 
önemlli gelişmeler gösterdiği görülmektedir. 

1959 yılından beri devamlı surette artarak 1954 yılında 390 milyon liraya ulaşan zararın, 1965 
yılında 250 - 260 milyon lira civarında olacağı belirtilmektedir. Bu hal işletme için önemiUi sayılması 
gereken bir gelişmedir. 

IBu gelişmenin personel sayısında ehemmiyetli artış olmadan yapıldığı düşünülürse, personelin ça
lışma1 veriminin arttığı, yani gar şefi, hareket memuru, makasçı, makinist, ateşçi, şeftren gibi zaten 
ağır şartlarla çalışan ımemur ve hizmetlilerin, geçen yıllara oranla daha fazla ve verimli çalıştığı or
taya çıkmaktadır. 

Bu husus da göz önünde tutularak TCDD memur ve hizmetlilerinin mağduriyetlerine hiç ol
mazsa 1966 dan itibaren son verilmesi için bu tasarı hazırlanmıştır. Verilecek ikinci . ikramiyenin 
yıllık tutarı 20 milyon lira olmakla beraber bunun önemli kısmının verim artışı suretiyle TCDD bün
yesinde karşılanabileceği muhakkaktır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 22 . 3 . 1966 

Esas No. 1/154 
Karar No. 48 

Yüksek Başkanlığa 

TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre ikramiye ödenmesi 
hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edildi : 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da yerinde görülerek tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Çankırı Burdur Bingöl Balıkesir 

T. Akman F. Kırbaslı M. E. Gündoğdu A. Akın 

Gaziantep 
İV. Sanca 

M. Meclisi (S. Sayısı : 95) 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 24 . 3 . 1966 

Esas No. : 1/154 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan TCDD memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 neu 
maddesine göre ikramiye ödenmesi hakkındaki kanun tasarısı Maliye Komisyonu raporu ile bir
likte ^Komisyonumuza 22 . 3 . 1966 tarihinde havale olunmakla ilgili Bakanlık temsilcileri de ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Gerekçede de bertafsil izah olunduğu veçhile; TCDD memur ve hizmetlilerine her sene mû-
tadolarak ikramiye almaları icabederken verilememesi sebebiyle mağduriyetlerini önlemek gaye
sine matuf olarak hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Komisyonumuzca da yerinde görülerek ay
nen kabul edilmiştir, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle; 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu 

Başkarı'i Sözcü . Kâtip 
Antalya Eskişehir Sivas 

/. Ataöv M. î. Angı K. Kangal 

îzmir îzmir Kırklareli 
M. Döşemeci H. Gümüşpala M. O. Türkkan 

Muş Sinop Sivas 
K. özsarıyıldız N. özgüç N. N. Aralan 

îmzada bulunamadı. îmzada bulunamadı 
Kırşehir 

M. Erdemir 
imzada bulunamadı. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No: 1/154 

Karar No: 9 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve T. B. M. Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 4.3.1966 
tarihinde kararlaştırılan (TCD Demiryolları memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Kanunun 10 neu 
maddesine göre ikramiye ödenmesi hakkında kanun tasarısı) Ulaştırma ve Maliye bakanlıklarının 
temsilcilerinin, de iştiraki ile incelendi ve görüşüldü. 

Komisyonumuzda, komisyon raportörümüzün raporu okunduktan sonra müzakerelere geçilerek 
ilgililerden geniş izahatlar alınmıştır. 440 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi İktisadi Devlet Te
şekküllerine ait personel rejimi yeniden düzenleninceye kadar bu teşekküllerin eski kanunlarına 
göre almakta oldukları ikramiye, prim ve temettülerin ödenmesine devam edilmesi hükmü vaz'-
edildiği halde mezkûr geçici madde TCD Demiryollarının tabi olduğu 6186 sayılı Kanunun 10 neu 
maddesinin yazılı olmaması bu teşekkülde iki maaş tutarında ikramiye verilmesine imkân bı
rakmamıştır. Bu suretle çok ağır şartlarla çalışmakta o lan bu teşekkülde çalışan memur ve hiz
metlilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmektedir. 
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Edirne 
N. özoğul 

îmzada bulunamadı. 
Muğla 

/. Oktay 
Bolü 

K. Demir 
îmzada bulunamadı. 

18 . 4 . 1966 
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TCD Demiryollarında çalışan işçiler toplu iş sözleşmesi ile bu haklarını aldıklarından memur 

ve hizmetlilerle aralarında doğan ayrılığa sebebiyet vermemek, aynı zamanda İdarenin geçen yıl
lara nazaran daha verimli çalıştığı hususu da nazarı dikkate alınarak kanun tasarısı aynen kabul 
edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Adıyaman 

M. A. At alay 
Bolu 

/ / . /. Cop 
Giresun 

/. E. Kilıçoğlu 

Başkanvekili 
Erzincan 

/ / . Atabeyli 
Ankara 

/. Seçkin 
Bursa 

C. Külâhlı 
Gümüşane 

S. Ö. San 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bay ar 
Ankara 

H. T. Toker 
Denizli 
F. Avcı 
Kütahya 
M. Erez 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 
Aydın 

S. Bosna 
Edirne 

/. Ertem 
Rize 

E. Y. Akgal 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

TCDD Memur ve hizmetlilerine 6186 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesine göre ikramiye 

ödenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — iktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait personel rejimi düzenleninceye kadar Türki
ye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Memur ve 
hizmetlilerine 7244 sayılı Kanun esasları dâhilin
de 6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre 
ikramiye verilebilir. 

GEÇİCİ MADDE — 1966 yılında bu kanu
nun uygulanmasından dolayı TCDD finansman 
programında ortaya çıkabilecek açık Maliye Ba
kanlığınca iktisadi Devlet Teşekkülleri finans
man programı içinde gerekli düzenlemeler yapı
larak karşılanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

4 . 3 . 1966 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Baikanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Ali§an 

Millî Savunma Balkanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Baklanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma, Bakanı 
S-. öztürk 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

Turizm ve Taj. Bakanı 
N. KürŞad 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 
H. Dinçer 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Ba'kanı 
/. Gürsan 

Bayındırlık Balkanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Balkanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Balkanı 

î. Deriner 
imar ve Iskan Balkanı 

H. Mmteşeoğlu 
Köy işleri Balkanı 

S. O. Avcı 
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