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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

T. B. M. Meclisi Bütçe Karma Komisyonu
nun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlen
mesi ile Mulıasebei Umumiye Kanununun bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanıma bir 
madde eklenmesi hakkındaki, kanun teklifini. 
havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iş
tiraki ile teşkil olunacak bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair Maliye Bakanı Kerid 
Melen'in önergesi okundu ve kabul edildi. 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'niıı .192. 
202, 200 ve 207 sayılı sözlü soruları, soru sahi
binin izinli bulunması; 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 208 sa
yılı sözlü sorusu, soru sahibinin ve 

istanbul Üyesi Bere; Turan'in 210, 
Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'ın 214 sayılı 

sözlü soruları ilgili Bakanların bu Birleşimde 
hazır bulunmamaları sebebiyle gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Zonguldak Üyesi Tarık Remzi Baltan'in, 
Millî Eğitim rejimine dair Millî Eğitim Baka
nından ve 

Bitlis Üyesi Cevdet Ceboloğlu'nun, Büyük -
cekmece'de aske*rî birliklerce işgal edilen saha

ya dair Millî Savunma ve İçişleri Bakanların
dan sözlü soruları, soru sahipleri iki birleşimde' 
hazır bulunmadıklarından, düştü. 

İzmir Üyesi Cahit Okurer'in, ortaokul ve 
liselere alınacak öğrencilere tatbik edilecek 
olan imtihan ve testlerin mahiyetine dair "Millî 
Eğitini Bakanından sözlü sorusunu, konu genel 
görüşme içinde konuşulmuş bulunduğundan, 
soru sahibi geri aldı. 

Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1903 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 279 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi üzerine Dilekçe Karma, Komisyonu ta
rafından hazırlanan rapor okundu ve kabul 
edildi. 

Tapulama kanunu tasarısının görüşülmesi 
gelecek birleşime bırakıldı. 

0785 sayılı İmar Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin ikin
ci görüşülmesi yapıldı ve teklif kanunlaştı. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 pozis
yonunun sonuna bir hüküm ilâvesine da/r Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onanması hak-
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kındaki kanun tasarısının ikinci görüşülmesi 
bitirilerek tasarı açık oya sunuldu. Yapılan 
tasniften yeter sayı bulunmadığı anlaşıldığın
dan gelecek Birleşimde tekrar oylanacağı bildi
rildi. 

18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı Kanu
na geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair ka
nun teklifinin ikinci görüşülmesi tamamlandı 
ve teklif kanunlaştı. 

Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifelen hak
kındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerin
de ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının birin .i gö
rüşülmesi bitirildi. 

232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununa bir madde ilâve-

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce

nap Aksu'nun, Anayasanın geçici 7 nci mad
desi uyarınca tedvini gereken kanunlara dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/216) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutulan 
bir bataklığa dair sözlü soru önergesi. Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/217) 

3. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, vatandaşların geçim kaynağı olan 

Tasarılar 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 

Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında
ki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/515, C. Senatosu 1/286) (Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonlarına) 

2. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında
ki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M .Meclisi l /352j C. Senatosu 1/287) 
(Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe komisyonları
na) 

sine dair kanun teklifinin görüşülmesi, ilgili 
Bakan ve komisyon hazır bulunmadığından, ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin gö
rüşülmesi, komisyonca hazırlanan maddeler he
nüz dağıtılmış bulunduğundan, gelecek birleşi
me ertelendi. 

10 Eylül 1963 günü saat 15 te toplanumak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

İhsan Hamit Tigrel Macit Zeren 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 

tapulu arazilere dair sözlü soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/218) 

Yazılı sorular 
4. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 

Muammer Obuz'un, büyükelçi ve elçilerimizin 
yabancı memleketlerdeki görev sürelerine dair 
yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/105) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil'in, yedek subay öğretmenlere 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/106) 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci 
maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 1/341; C. Senatosu î/288) 
(Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyon
larına) 

4. —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 1/342; C. Senatosu 1/289) (Bayındırlık 
ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonlarına) 

5. —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanun ı bağ-

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/430; G. Senatosu 1/290) 
(Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyon
larına) 

Teklifler 
6. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 

Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 2/433; C. Senatosu 
2/100) (içişleri, Anayasa ve Adalet komisyon
larına) 

7. — Mehmet (Mustafa) Yeğeııoğlu hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 3/510; C. Senatosu 2 101) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

8. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 2/385; 
C. Senatosu 2/102) (Anayasa ve Adalet Komis
yonuna) 

9. — Durmuş Çetinkaya hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 3/414; C. Senatosu 2/103) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 494, 495, 496, 497, 498, 499 ve 
187/6 ncı maddelerinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 2/75; C. Ssnato-
sn 2/104) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

11. — İzzet Sivaslı ve Ali İlgaz haklarında
ki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 3/545; C. Senatosu 2/105) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

12. —• İstiklâl Savaşına iştirak eden M. Hil-
mioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet terti

binden maaş tahsisine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 2/281, C. Senatosu 2/106) (Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

13. — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına 
iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet Fahri Özçe-
lik'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 2/285, C. Senatosu 
2/107) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonlarına) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şeıı'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmelerin 
kullandıkları «Devlet» kelinıeli isimlerin kaldı
rılması hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni (M. Meclisi 2/489, C. 
Senatosu 2/108) (İçişleri ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarına) 

Raporlar 
15. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 

dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine d;j]r ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve (Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/376, C. Senatosu 
1/278) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma tarihi : 
9 . 9 . 1963] 

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

17. — Mustafa Dilek hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adale!; Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/197, C. Senatosu 
2/79) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
9 . 9 . 1963] 



B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkaııvekili Sırn Atalay 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — 107 noi Birleşiımi açıyorum. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

%% — Manisa Üyesi Emin Acar'ın; Amerika 
Birleşik Devletlerinin Türk Ordusuna yapmakta 
olduğu petrol yardımının kesileceğini işittiği ve 
bunun önlenmesi için gerekli teşebbüslerin alın
ması lüzumuna dair demeci 

BMlN AÇAR 
'efendim. 

(Manisa) — Söz istiyorum 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
EMİN AÇAR (Manisa) — Amerika'nın Türk 

Ordusuna yapmakta olduğu pve'trol yardımının 
kesileceği hakkında.. 

(BAŞKAN — Buyrun efendim, çok kısa ola
rak. 

EMÎN AÇAR (Maîntea} — Sayın Balkan, 
muhterem arkadaşlarım, Amerika Birleşik Dev
letlerinin Türk Ordusuna ıher yıl yapmakta ol
duğu takriben 300 milyon Türk liralık akar 
yakıt yardımının kesileceği hakkında Hükümet 
tarafından her hanıgi bir izahat verilmemiş ol
makla "beraber, ancak gezatelerde yazılan yazı
lar üzerine "bâzı Hükümet erkânı ile yaptığım 
ıgörüşmede 'bunun lıakükaten doğru olduğu söy
lenmiş olduğu için zamanlarınızı beş dakika 
için almış 'bulunuyorum. 

Malûmunuz olduğu üzere Türkiye'nin senelik 
ham petrol ihtiyacı 3 milyon ton civarındadır. 
'Bunun ancak memleketimizde 600 bin tonu 
Petrol Ofis tarafından işletilmek suretiyle is
tihsal edilmekte, diğer 'hususi şirketler tarafın
dan da ancak 200 000 tonu karşılanmaktadır. 
Ceman 800 000 ton. O halde, geriye 'kalan tak
riben 2 200 000 tonu da Tüı'klye Cumhuriyeti 
ithal etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu 
ihtiyacın takriben üçyüz milyonluk bir kısmını 

Amerika. Birleşik Devletleri, Türk Ordusuna, 
yardım mahiyetinde olmak üzere temin etmek
tedir. 

Ancak bu sene, Ekim ayından itibaren bu 
yardiımm kesileceği anlaşılımalktadır. Seıbebolarak 
'Türkiye petrollerinin Türk ihtiyacını karşıla
makta olduğu ıgösterilme'k'tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz ki 
Türkiye petrollerinin istihsali muayyendir, mah
duttur ve Türkiye Cumhuriyetinin ihtiyacını 
karşılamaktan çok uzaktır. Filhakika sadece or
dunun ihtiyacı olan akar yakıtı temin etmek 
maksadiyle memleket dâhilinde mevcut bulunan 
İzmit, Mersin ve Batman rafinerilerinin çalıştı
rılması suretiyle ihtiyacın karşılanacağı muhak
kak görülmekte ise de, bu suretle, ordunun kul
lanmakta olduğu sekiz çeşidin ancak 3 çeşidi te
min edilecektir ki, geriye kalan beş çeşit mem
leketimizde muazzam iktisadi ve bilhassa malî 
bakımdan güçlükler tevlidedecektir. Bunların 
depolanması işi Hükümeti çok büyük malî kül
fetler karşısında bırakacaktır. Bu itibarla ben
deniz Yüksek Senatonun müttefikimiz olan Ame
rika Birleşik Devletleri Senatosuna, bu yardımın 
kesilmemesi lâzımgeldiği, yani yanlış malûmata 
müsteniden verilmiş bulunan bu kararın netice
si, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iktisadi, ti
cari, malî, askerî muhtemelen siyasi ve moral 
bakımından da büyük etkiler yaratacağının du
yurulması zımnında bir karar ittihazını istirham 
ediyorum. Bu husustaki önergemi Yüksek Baş
kanlığa takdim ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, bu dalıa ziyade ve 
hattâ doğrudan doğruya icrayı ilgilendiren bir 
mevzu olduğu için Başkanlığın yapabileceği hiç
bir şey yoktur. Gündemimize devam ediyoruz. 
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C. Senatosu B : 107 10 . 9 .1963 O : 1 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Suad 
Hayrı Ürgüplü, Zeki Arsan, Kâzım Yurdakul, 
Sakıp önal, Osman Cevdet ErJmt ve Mehmet 
Îlkuçan'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/236) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 5 .9 .1963 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü Y. 
ıthsan Hamit Tiğrel 

C. Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ür
güplü, hastalığına binaen (1 ay) 19 . 8 . 1963 
tarihinden itibaren. 

C. Senatosu Çorum Üyesi Zeki Arsan, has
talığına binaen (20 gün) 20 . 8 . 1963 tarihin
den itibaren. 

C. Senatosu Sakarya Üyesi Kâzım Yurdakul, 
hastalığına binaen (1 ay) 20 8 . 1963 tarihin
den itibaren. 

C. Senatosu Adana Üyesi Sakıp önal, hasta
lığına binaen (15 gün) 26 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

C. Senatosu Kütahya Üyesi Osman Cevdet 
Erkut, mazeretine binaen (25 gün) 10. 9 1963 
tarihinden itibaren. 

C. Senatosu Antalya Üyesi Mehmet îlkuçan, 
mazeretine binaen (20 gün) 10 . 9 .1963 tarihin
den İtibaren. 

BAŞKAN — Tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

C. Senatosu Kayseri Üyesi Suad Hayri Ür
güplü, hastalığına binaen bir ay, 19 . 8 . 1963 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Çorum Üyesi Zeki Arsan, has
talığına binaen 20 gün, 20 . 8 . 1963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Sakarya Üyesi Kâzım Yurdakul, 
hastalığına binaen 1 ay 20 8 . 1963 tarihin
den itibaren. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
ycnler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Adana Üyesi Sakıp Önal, hasta
lığına binaen 15 gün, 26 . 0 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Kütahya Üyesi Osman Cevdet 
Erkut, mazeretine binaen 25 gün 10.9 .1963 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmİ-
yenlcr... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Antalya Üyesi Mehmet îlkuçan, 
mazeretine binaen 20 gün, 10 .9 .1963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hastalığı dolayısiyle 2 aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Zeki 
Arsan'a tahsisatının verilebilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/237) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Grenel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Zeki Arsan'-
m tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nei 
maddesi gereğince Genel Kurulun kararma bağlı 
olduğundan keyfiyet yüce tensiplerine arz olu
nur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
C. Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Arsan'm tahsisatının ve
rilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu kararnamesinin onanması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler, Sanayi ve Tarım ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/106; C. Sena
tosu 1/246) (S. Sayısı: 281) (1) 

(1) 281 S. Sayılı basmayazı 29 . 8 . 1963 ta
rihli 102 nci Birleşim tutanağı sonundadtr. 
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BAŞKAN - - Açık oylarınıza arz edilmiş, an

cak gerekli sayı temin edilemediği için tekrar 

5. — SORULAR 

A — Sözlü sor] 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
İle gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

•BAŞKAN — Soru saihiübi Rifat Özftiirkçin'e .ar
kadaşımız burada, Başbakan bulunmadıkları 
için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Millî Eği
tim Bakanı yok. Oeleeek birleşime bırakılmış
tır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Maliye Ba
kanı bulunmadığı iein gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

•/. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 637i sayılı Kanunun 6 net 
maddesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

BAŞKAN •— Öztürkeine arkadaşımız bura
da, Bakan yok. (Jelecek birleşime kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeligil'in, öğretmenlik meslekinin ca
zip bir hale getirilebilmesi için ne gibi. tedbir
ler elüşünüldüğünc dair Millî Eğitim Bakanın-
da.n sözlü sorusu (6/208) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil burada. Bakan 
yok. (ieleeek birleşime kalmıştır. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turan'tn, Devlet Demiryolları ve Ray-
bankvn müştereken kurdukları TiAYNİMENS 

açık oylarınıza arz edilecektir. 

VE CEVAPLARI 

'lor ve cevapları 

i Şirketine dair, sözlü sorusuna Ulaştırma Bakanı 
İhsan Şeref Dura'nın cevabı (6/210) 

BAŞKAN — Sayın Berç. Turan burada. Ba
kan burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
İlişikte sunduğum sorunun Sayın Ulaştırma 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Senatörü 

Berç Turan 

Devlet Demiryolları ve Raybankm müştere
ken kurdukları R AYNİMENS Şirketi: 

1. Kuruluşundan bugüne kadar aldığı inşaat 
taahhüdü ve ticaret ve ithalât işlerinden bir kâr 
temin etmiş midir? Zarar etmiş midir? 

2. Bu tarihe kadar taahhüt ettiği inşaat iş
lerinin mahiyeti ve tutarı nedir? Hangileri ikmal 
edilmiştir? 

3. RAYNİMENS'in idari ve teknik persone
linin ücret ve prim tutarlarının senelik baliği ne 
kadardır? 

4. Yedikule Demiryolları Yapı Kooperatifi 
ile Hürriyet Yapı Kooperatifinin 400 dairelik 
işçi mesken sitesi inşaatını taahhüt eden Bay 
Alâeddin Ertaş'tan, 1 000 000 (bir milyon) T. 
L. SL komüsyon vermek suretiyle sözü geçen in
şaat işlerinin RAYNÎMENS Şirketine devredil
diği doğru mudur? 

5. RAYNÎMENS, Bay Alâeddin Ertaş'm ta
vassutuna ihtiyacolmadan bu gibi işleri uhdesine 
alamazmıydı? 

fi. Bu işlere 1961 de akitle bağlanıldığına 
göre, bu işler halen bitmiş midir? Mukavele şart
larına taraflarca uyulmuş mudur? Kooperatif
ler vecibelerini yerine getirmişler midir? 

7. Yukarıda izah olunduğu gibi bu işin de
vir komüsyon bedeli olarak bir milyon T. L. sı 
verildiğine göre bu işin çok kârlı olması lâzım-
geldiği anlaşılmaktadır. Bu kâr işçilerin sırtın
dan ve emeğinden mi çıkarılacaktır? 
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8. Yapftığummz incelemeler sonumıd a !bu tooımüs • 

yon itasını, bir şahsın Raybanktan aldığı şahsi 
borcunu ödemeye ve bu şahsa böylece haksız bir 
iktisap teminine matuf olduğu, bu muamelede 
idarenin büyük bir zarara duçar olduğu, muka
velelere riayet olunmadığı gibi kâr düşünülen 
işin temel üstü seviyesinde olduğu birinin ise 
hiç başlanmadığı böylece asla bir kâr mevzuuba-
his olamıyacağı anlaşılmıştır. 

Görevlerini kötüye kullanmak ve suiistimal et
mek suretiyle idareyi zarara sokanlar için idari 
bir tahkikat yapılmakta mıdır? Türk Ceza Ka
nununa göre bir takibat icra edilmiş midir? 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Kastamonu Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyele
ri; Sayın Bere Turanîn sözlü sorularına arzı ce-
vabediyorum. 

Birinci sorunun cevabı : 
Kuruluşundan bugüne kadar yapılmış ve ka

tiyet 'kespetmiş olan 932 919 lira 47 kuruşluk 
işlerden ceman 214 284 liralık kâr elde edilmiş. 
Hâlen taahhütte bulunan ceman 53 181 bin li
ralık işlere devam edilmektedir. Bugünden kâr 
hakkında kati ibir ifadede Ibulunmaya imkân 
yoktur. Ancak 'bir ziyanın bahis 'mevzuu olmaya
cağı, kârlı olacağı muvakkat blânçolarda görül
mektedir. 

İkinci suallerinin cevabı: 
Raynknens'in bugüne kadar aldığı işler ve 

neticeleri; 

Raynarik Umum müdürlüğü hizmet 'binası .res
torasyonu işi, 60 bin lira maliyet bedeli üzerin
den 15 759 lira 85 kuruş kâr sağlamıştır. 

Orta-Doğu Teknik Üniversitesine beş adet 
çelik hangar temini temel inşaatı ve montajı işi, 
573 919 lira 46 kuruş muhammen bedel üzerin
den 66 481 lira 88 kuruş kâr elde edilmiştir. 

Orta-Doğu Teknik Üniversitesine yedi adet 
barakanın Büyük Millet (Meclisi teshin sistemine 
bağlanarak ısıtılması işi, 200 ibin lira muham
men bedel üzerinden 11 497 lira 71 kuruş kâr 
elde edilmiştir. 

Çimento Sanayii Umum Müdürlüğünün klin-
ker nakliye işinden 96 '595 lira 38 kuruş kâr 
sağlanmıştır. 

)7 10.9.1963 0 : 1 
Raybank Umum Müdürlüğünün İstanbul'da

ki banka işi proje ikmali işinden 3750 lira kâr 
elde edilmiştir. 

Zeytinyağı ihracı mevzuunda 20 bin liralık 
ibir 'komüsyon alınmıştır. 

İşçi Sigortaları Kurumu Umum Müdürlüğü
nün 14 milyon ikinci keşif bedeli üzerinden yüz
de 11,47 ihale tenzil âtiyle 2O0 yataklı Mersin 
Hastanesi inşaatı taahhüt edilmiş, Ağustos 1963 
sonuna kadar bu inşaat için yapılmış bulunan 
işler tutarı 6 milyon 499 bin 704 lira olup iş 
'henüz iteni»] edilmediğinden .kâr henüz tesbüt edi-
Uemoniiş öllmalkla iberalbor işin n'ihaıyelti'nde nonnıa! 
bir kâr temin edileceği kuvvetle tahmin edil
mektedir. 1964 senesi ortalarında cezasız müd
det uzatımı ile bitirilecektir. 

İşçi Sigortaları Kurumunca ihaleye çıkarılan' 
Bursa Doğaçınarı mevkiinde 221 adet işçi mes
kenleri inşaatı ihale tenzilâtından sonra 
6 816 844 lira üzerinden alınmış bugüne kadar 
6 481 570 liralık iş yapılmış 1963 senesi için do 
muvakkat kabulü yaptırılarak bu inşaattan elde 
edilecek normal kâr 1963 Mânçosunda yer ala-
cHıktır. Talhimirii kâr nisibot'i yüzde 8 dir. 

(Bayındırlık Bakanlığına 5 340 317 lira üze
rinden taalhlhüidodilcn Anklaıra Bölige yatılı okul 
inşaatının Ağustos sonuna kadar yapılan işler 
tutarı 4 671 110 lira olup 1963 senesi içinde 
bu inşaattan elde edilecek normal uisbetteki kâr 
1963 blânçosumla yor alacaktır. Tahmini kâr 
nisibeiti yüzde 7,5 tur. 

îstaribul'da .Merter sitesinin D. I). Yolları 
Yedikule Sigortalı İşçiler Kooperatifine ikinci 
keşif bedeli 7 milyon lira üzerinden 200 daire
lik blok apartmanı inşaatı taahhüdedirmiş olup 
inşaata devam edilmektedir. 

Yine İstanbul Merter Sitesinde 220 dairelik 
sigortalı işçiler Hürriyet Yapı Kooperatifine 
7 milyon liralık ikinci .keşif bedeli üzerinden 
blo'k apartmanlar inşaatı taahihüdedilmiş oıup 
inşaata devam edilmektedir. 

Azot Sanayii Türk Anonim Şirketine 425 168 
lira 99 kuruş ihale bedeli üzerinden Ulukışla 
Alçıtaşı tesisleri kırıcı ve silo temelleri inşaatı 
taahhüdedilmiş olup 1963 senesi içerisinde mez
kûr inşaat ikmal edilerek elde edilecek normal 
kâr 1963 blânçosunda yer alacaktır, 

Millî Savunma Bakanlığına 1962 senesi so
nunda 239 228 lira üzerinden Ankara Şerefli-



C. Senatosu B : İl 
koçhisar altı daireli lojman inşaatı taahhüdedil-
miş olup yer tesliminin henüz yapılmaması se
bebiyle inşaata başlanmak üzeredir. 

istanbul Raybank Türk Anonim Şirketi Ban
kalar Caddesi Eskikeeeeizade Hanında yapılacak 
şube binası inşaatı 823 325 lira üzerinden yapı
lacak ve inşaata henüz başlanılmamıştır. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne M. Ra-
şit Antaç'ın taahhüt eylediği ve Raynimens Şir
keti ile M. Raşit Antaç arasında akdolunan hu
susi ortaklık hükümleri gereğince 5 719 997 lira 
üzerinden Mardin, Derik, Buhur, Gurup içme 
suları inşaatı taahhüdedilmiş bugüne kadar ya
pılan işler tutarı 1 883 797 liraya baliğ olmuş
tur. işin hitamından normal bir kâr sağlanacağı 
ümidedilmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığına 1 963 191 lira üze
rinden Ankara Bahçelievler Lise binası inşaatı 
1963 senesine tahhüdedilmiş olup inşaata 
devam edilmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığına 1 745 353 lira üze
rinden Ankara Aydmlıkevler Lise binası in
şaatı taahhüdedilmiş 1963 senesinde işe baş
lanılmıştır. 

Üçüncü suallerine cevabım : 
Raynimens Limitet Şirketi idare merkezin

de biri Devlet Demir Yollarına, biri Raybank 
Umum Müdürlüğünün temsilcisi, bir murakıp 
ve bir mukaveleli umum müdür ile, mukave
leli bir inşaat müdürü ve ihtiyaç nisbetinde is
tihdam edilen elemanlarla idare edilmektedir. 
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat 
işlerinde genel giderler Gelir Vergisi Kanu
nunun 43 neü maddesi mucibince dağıtılmak
tadır. 'Teknik ve idari personele ödenen ay
lık istihkak tutarı 16 359 lira 10 kuruş olup 
seneliği 196 309 lira 20 kuruştur. Umum mü
düre net 4 500, inşaat müdürüne net 4 000 ve 
muhasebeci, daktilo ve diğer personele ceman 
7 859 lira 10 kuruş aylık ücret ödenmektedir. 

Umûm Müdürlük inşaat müdürüne ve umum 
müdüre mukaveleleri mucibince ayrıca herbiri 
bir aylık ücreti geçmemek üzere senede iki ik
ramiye verilmektedir. Bugüne kadar hiçbir 
kimseye her hangi bir prim ödenmemiştir. 

Dördüncü suallerine eevaibım : 
istanbul Devlet Demir Yolları Yedikule si

gortalı işçiler Yapı Koopeartifinin istanbul'da 
inşa ettireceği blok apartmanlar inşaat işi 
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1959 yılı nafıa birim fiyatlariyle Mütaahhit 
Alâcddin Ertaş tarafından taahhüdolunmuştur. 
Adı geçen mütaahihit ihaleden sonra mezkûr 
işi normal bir kâr hissesi mukabilinde Ray-
nimens'e devretmek ve alacağı kâr hissesin
den Raybank'a olan borçlarının tasfiyesi için 
Raybank lehine temlik etmek teklifinde bu
lunmuştur. Yapılan hesaplar netiee'sinde işin 
uygun fiyatla ihale 'edildiği ve bir miktar ten
zilâta müsaidolduğu tesbit edildiğinden mu
ta ahhide verilecek kâr hissesi işin tenzilâtı 
mahiyetinde olacağı, bu suretle normal bir kâr 
getirebileceği, aynı zamanda bu meblâğın tem
liki sebebiyle (bu mütaahhidin Rayibank'a olan 
borçlarının da tasfiye edileceği ve bunlara 

inzimamen kooperatif mensubu işçilere projele
rine uygun birer meskenin temini suretiyle 
Devlet Demir Yollarına mensubolan bu işçile
rin inşaat işlerinin sürüncemede kalmaktan 
kurtarılarak sosyal bir hizmet ifa edileceği 
şirketçe düşünülmüş ve bu mülâhaza ile mezkûr 
işin baliğ olacağı miktara göre âzami 7 yüzbin 
liralık bir kâr hissesi mukabilinde Alâeddin 
Ertaş'dan devralınması kararlaştırılmış ve 
12 . 8 . 1961 tarihinde akdolunan bir muka
vele ile bu iş bütün hukuk ve vecibeleri ile 
birlikte ve kooperatifin yazılı muvafakati tah
tında Raynimens'e devrolunmuş ve bunu nıü-
taakıp mezkûr mukavele kooperatif umumi 
heyetince de tasdik ve tasvibediimiştir. 

Mukavele aktinden sonra 14 . 8 . 1961 de Alâ
eddin Ertaş Ankara Sekizinci noterliğinin 7436 
sayılı temlik senediyle bu kâr hissesini Ray-
bank'a temlik eylemiştir. Yedikule Koopera
tifi ile mukavele aktinden sonra yine Bakırköy'
de aynı mahalde 200 dairelik mesken inşaatı 
için kurulmuş başka bir kooperatif olan Hürri
yet Yapı Kooperatifinin de 30 . 11 . 1961 tarihli 
bir ön mukavele ile yaptıracağı bütün inşaatları 
Alâeddin Ertaş'm sahibi bulunduğu Güney Er
taş Firmasına yaptırmayı kahul etmiş ve bu mu
kavele kooperatif ile firma adına Alâeddin Er
taş arasında imzalanmıştır. Bu suretle Hürri
yet Kooperatifinin de inşaatlarını taahhüt eden 
Alâeddin Ertaş tahmini 6 milyon liralık işi yine 
bir kâr hissesi karşılığında şirkete devretmek 
teklifinde bulunmuş ve şirketçe yapılan incele
meler neticesinde gerek mezkûr mahalde evvel
ce taahhüt edilen diğer kooperatif inşaatının 

— 245 — 
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bulunması dolayısiyle emek ve malzeme tasar
rufunun temini mevzuubahs olması ve gerekse 
1959 nafıa birim fiyatlarının müsait bulunması 
bakımlarından inşaatın müteahhide yüzde beş, 
yani takriben üçyüz bin lira kâr verilmek sure
tiyle devralınması uysun görülmüş ve bu hu
susta kooperatif ile aktolunan mukavelename 
kooperatif umumi heyetince da aynen tasdik ve 
tasvibedilmiştir. 

Şimdiye kadar tafsilâtlı şekilde arz olundu
ğu veçhile Alâeddin Ertaş'a verilmesi tekarrur 
eden meblâğlar komisyon mahiyetinde bulun
mayıp evvelce bu şahıs tarafından müteselsilen 
taahhüt edilen iki ayrı inşaat işinin Raynimens'-
e devri 'bedeli olarak tekabül edilen kâr hisse
lerinden ibaret bulunmaktadır. .Esasen işin gerek 
mevzuu gerekse almış şekli bakımından ortada 
•kondisyon akti hukukan da mevcudolmayrp bu 
kâr hissesi kondisyon ücreti mahiyetinde müta
lâa edilmektedir. Kaldı ki kârın başlıca gayeyi 
teşkil eylediği serbest ticaret hayatında Alâed
din Ertaş'm muvzuubabs işleri hiçbir kâr his
sesi almadan şirkete devretmesi de tasavvur 
olunamamaktadır. 

Beşinci suallerine eevalbım : 
Şimdiye kadarki izahtan anlaşılacağı veçhile 

İşlerin alınmasında Alâeddin Ertaş'm, her hangi 
bir tavassutu mevzuubahis olmayıp her iki iş 
de bu müteahhit tarafından müstakilen alınmış 
ve sonra Raynimens'e devrolımmuştur. Ticaret 
hayatında bir müteahhidin müsait fiyatla taah
hüt ettiği her hangi bir işi muayyen bir kâr 
hissesi, mukabilinde başka bir firmaya devret
mesi tabiî görülmektedir. Şirket biraz evvel 
de tafsilâtlı şekilde arz ettiğim gibi direkt ola
rak birçok taahhüt işleri deruhde etmiştir. 

Altıncı suale cevabım : 
Bu işler her ne kadar 1961 yılı sonlarında 

alınmış ise de, mukavelelerine konulan bâzı 
maddelerle bir kısım noksanların tamamlanması 
işbu mukavelelerin meriyeti için şart olarak ka
rarlaştırılmıştır. Bu noksanların bil âhara koo
peratiflerce bir kısmı tamamlanmış, yalnız İş
ti Sigortaları Kurumunca, açılacak kredi işi 
ortak hedeflerinin istenilen seviyeye geç eriş
mesi d ol ayı siyle tamamlanamamıştır. 'Bununla 
beraber zaman kaybetmemek maksadı ile ve şir
ket lehine garantiler tesisi suretiyle her iki in
şaata da başlanılmış bulunmaktadır. 
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Yedinci sualin cevabı : 
Şirketçe taahhüdedilen bıı işler çok kârlı değil, 

sadece kârlı işlerden sayılmaktadır. '.Bayındır
lık Bakanlığınca kabul edilen 1959 yılı birim fi
yatlarına, göre deruhde edilmiştir. 'Bidayette 
tenzilâtsız olarak taahhüt edilen bir işteki kâr 
göz Önüne alınırsa, işçilerin sırtından bir kâr 
sağlaması ve emeğinden bir şey kaybedecekleri 
düşünülemez. İşlerin neticesinde edinilecek 
kâr normal bir kârdan ibaret olup kâr maksadı 
ile kurulan bir- müessese bu seviyedeki bir İcarı 
temin için iş deruhde etmiş bulunmaktadır. 

Sekizinci sualin cevabı : 
Bu işlerin şirkelçe alınmasındaki esas gaye 

bir taraftan Devlet .Demiryolları Ycdikule Koo
peratifine ail inşaat işinin emniyetli ve sü
ratli bir şekilde intacını temin etmek, diğer ta-
rafltan 'da AüâeJddin Ertaş'm, Raybanık'a olan bor
cunun. ödenimeisifni sağlamaktır. 'Kamüsıyon itası 
bahis konusu değildir. Tamamen, bir müteahhidin 
aldığı işin yine 1ahassi.il edeceği tahmin edilen 
kârdan verilmek suretiyle mukaveleyi devir 
karşılığı bir kâr hissesi itasından başka bir he
defi yoktur. Mukavelelere de riayet olunmak
tadır. Ancak, kooperatifin İşçi Sigortalarından 
alacağı kredinin sağlanmasında gecikme olmuş
tur. Şirketin zarar edeceğine dair bugün bir 
emare görülmemektedir. Şimdiye kadar yapıl
mış olan ve 1962 senesine ait kısımdaki takribi 
iki milyonluk inşaatın maliyetlerine göre yapı
lan sarfiyatta, iyi bir kâr nisbeti temin edeceği 
istidlal olunmaktadır. İnşaat bitmemiştir ve bu 
duruma göre İni gün için ortada hukukî mahiyette 
bii' suç görülmemektedir. Bu sebeple de bir tahki
kat icrası bahis konusu değildir. Kaldı ki in
şaatı yaptırmakta: olan kooperatiften do .şimdi
ye kadar bir şikâyet vâki olmamıştır. 

Zannediyorum ki Sayın Bere Turan'ın sözlü 
sorularını cevaplandırdım. Raynimens şirketi
nin İdare Meclisi ve müdüründen alınan izahata 
göre bu mâruzâtta bulunduktan sonra Bakan
lık olarak bâzı mütalâalarımı eklemek isterim. 

Raynimens Şirketi birçok emsali gibi ku
rulmuş bir şirket olup, bir milyon liralık ser
mayesinin 520 bin lirası Raybank, ve 480 bin 
lirası Devlet Demiryolları tarafından sağlan
mıştır. Umumi Ticaret Kanunu hükümlerine 
tabidir. Yukarda, arz ettiğim gibi şirket ku
rulduğundan şimdiye kadar katı sonucu alınmış 
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isterden 214 bin 214 lira kâr elde etmiştir. 
Elinde 53 milyon 281 bin. liralık henüz kesin 
hesabı belli olmıyan ve şirketçe kârla kapana
cağı ifade edilen taahhütleri vardır. Bugüne 
kadar, kesin hesapla eldi1 edilmiş olan kâr mik
tarı olan 214 284 liraya karşı O yüz küsur bin 
lira merkez mukaveleli ve diğer personeline 
üeret ve ikramiye vermiştir. 

Bundan başka ikinci mukavele ile devral
dığı işler.sebepleri ticari teamül ve hukuka uy
gun olsa bile Sayın Bere Turan'in sualinde ol
duğu gibi zihinlerde tereddütler uyandırabile
cek durumlar yaratabilir. Ulaştırma Bakanlığı, 
ancak D D Y nın bu şirkete koyduğu 480 bin 
liralık sermaye, dolayrsiyle ve 23 sayılı Ka
nuna dayanarak bu şirket üzerinde murakabe 
hakkını kul 1 anabilir. Sayın selefin-. Bakan ta
rafından Deniz Yolları, Devlet Hava Meydan
ları ve Demiryolları gibi ana müesseselerde 
umumi bir tetfiş ve murakabe yaptırılmıştır. 
Şimdi de Raynimens ve Ray Sigorta üzerinde 
umumi bir teftiş yapılması için talimat ver
dim. Bu teftişe Ticaret Bakanlığından bir 
müfettiş ve Maliye Bakanlığından hesap uzman
ları da katılacaklardır. Ayrıca, Devlet De
miryollarında statüsündeki ihtiyari hizmetler
den nakliyatı kolaylaştıracak konulardaki te
şekkül maksadının dışında yalnız inşaat iş
leri ile uğraşması Devlet Demiryolları statüsü
ne uygun düşmemektedir. Bu durum Yüksek 
Murakabe Heyeti raporlarında da t-enkid edil
mektedir. Bu sebeple bir taraftan genel teftiş 
sonuçları alınıncaya kadar, bir taraftan da 
bu teşekkülün statüsü ve Devlet Demiryolları
nın bununla münasebeti üzerinde incelemeler 
yaptırmaktayım. Sonunda kesin bir karara va
rılacaktı i', arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bere Turan. 

BERO TURAN (İstanbul) -• Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; bu sözlü so
rumu Yüce Heyetinizin huzuruna getirmekteki 
maksadımın saik ve sebeplerini izah -etmek 
isterim. Sorduğum sualin 1 - 2 - 3 ueü madde
leri, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve işletme
lerinin Devletçilik anlayışına göre özel sek
törün ulaşabileceği ve yapabileceği hizmetlerin 
biraz daha hududunu aşmak suretiyle yaptığı 
hizmetlerden millete ve Devlete hiçbir zaman 

fayda temin etmediğini, ufak bir inisal ile izah 
etmek içindir. Devletçiliğin esası özel sektö
rün ulaşanııyacağı, fakat âmme hizmetlerinin 
icabettirdiği hizmetlerin ifası için zararı dahi 
göze almak kaydiyle bu hizmetlerin ifasını ica-
bettirii'. Mevzuubahs Raynimens Şirketinin 
kuruluş gayesi itibariyle inşaat ticaret nafıa 
ve birtakım nakliyat taahhütlerine girmek 
dımımuuda olduğunu görüyoruz. Ancak, bunun 
kuruluş kanununda dahi inşaat ve ticaret işle
rine girmemesi icabettiği halde, bu şekilde bir
takım inşaat taahhütlerine girmesi dahi kanu
nun biı- nevi ihlâli mahiyetindedir. Kaldı ki, 
Raynimens Şirketi taahhüt ettiği işlerin özel 
sektör tarafından da taahhüdedileoileceği ve 
böylece1 bir iş sahasının Devlet sektörü tara
fından alınmasının da hoş olınıyacağmı teha-
rüz ettirmek ka-sdiyle bu suali sordum. Ay
rıca, Muhterem Bakanın da ifade buyurduğu 
gibi zannediyorum ki, 1958 den beri kurulmuş 
olan Raynim-ens Şirketinin bugüne kadar yap
mış olduğu kâr miktarı 214 bin lira olarak 
huzurunuza getirilmiş bulunuyor. Ve şirketin tek
nik eleman, müdür ve personel maaşı olarak sene
de dağıttığını göz önüne alırsak, bu işletmenin 
dahi, neticede zararlı çıkacağı muhakkaktır. Bi
naenaleyh bir iktisadi teşebbüsün özel sektörünün 
ulaşabileceği hudutlar dâhilinde ise girişmesinin 
Devlet e, hiçbir zaman faydalı olmadığını görmüş 
oluyoruz. Buna benzer bir şirket de Emlâk Kre
di Bankasının Timlo Şirketidir. Emlâk Kredi 
Bankası ucuz ev yapmak ve inşaat yaptırmak, 
istiyenlere kredi sağlamak amacı ile kurulmuştur. 
Halbuki bu gayesinden uzaklaşmış ve gitmiş ken
disi inşaat yapmaya kalkınış; maliyeti 300 lira ob 
ması icabeden inşaatı metre karesi 1 000 liraya 
maletmek suretiyle hem Emlâk Bankasını ve do-
layısiyle de Devleti zarara sokmuştur. Binaen
aleyh, İktisadi Devlet Teşekküllerinin, ancak âm
me hizmetinin mübrem ihtiyaçların karşılanması
nı ieabettiren sahalarda iştigal etmesi ve o sahala
rın haricine çıkmaması lâzımgeldiğini söylemek 
isteriz. 

Şimdi, sualimin siklet merkezini teşkil eden. 
bir inşaatın taahhüt işinin hangi gayelerle Ray
nimens Şirketi tarafından taahhüdedildiği husu
sunu, bütün açıklığı ile Yüksek Huzurunuza ve 
efkârı umum iyeye, arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarını; biraz vaktinizi al
mak suret i vl e hâdisevi bütün teferruatı ile anla-
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tacağım. Mahdut mesuliyetli Devlet Demiryolları 
istanbul Yedikule Sigortalı İşçiler Kooperatifi 
bugün fiilen mevcuttur. Ancak bu kooperatifin 
yapmak istediği işçi meskenleri inşaat işleri Alâ
eddin Ertaş'a verildiği zaman, Kooperatifin an
cak 7 kişilik idare heyeti mevcuttu ve ortakları da 
yoktu. Alâaddin Ertaş bu inşaatı taahhüdediyor, 
fakat kendisi bir inşaat mütaahhidi değildir. Ray-
bank Şirketine borçlu bulunduğu 5 yüz bin lirayı 
ödiyemediği için bir inşaat kombinezonuna giri
yor. Bakın muhterem beyefendiler, bu işin arsası 
satmalmmamış, belli değildir. Projeleri yoktur, 
hattâ kooperatifin ortakları yok. Mevcut idare 
heyeti de, başka bir kooperatifin inşaat yapmak 
üzere kurulmuş olan idare heyetidir. Bu idare 
heyeti ile Alâeddin Ertaş bir akit yapıyor. Fakat 
akti yaptığı sırada, aktin muhtevasını Raynimeııs 
Şirketine devredeceğini öngörür tarzda bir anlaş
ma da yapmış bulunmaktadır, bu akittcn evvel ya
pıyor bu anlaşmayı. Elimdeki vesika bunu ispat 
eder mahiyettedir. Mukavelenin tarihi 12 . 8 . 
1960. Mukavelenin altındaki imza yalnız Alâeddin 
Ertaş ile kooperatife ait değil. Alâeddin Ertaş, 
kooperatif idare heyeti ve Raynimeııs Şirketi müş
tereken bu işi taahhüdcdiyorlar. Ve mukavelenin 
devri maddesi de bu mukavelede mündemiç : 
«Mütaahhit Alâeddin Ertaş işbu mukaveleyi Ray-
nimensle kendisi arasında münakit 24 . 8 . 1961 
tarihli protokoldeki şartlar dairesinde ve bütün 
hak ve vecibeleri ile birlikte Raynimens Limitet 
Şirketine devretmiştir.» diyor. Bakınız muhte
rem beyefendiler,, mukavele 12 . 8 . 1961 tarihin
de imza ediliyor. Fakat mukavelenin bir madde
si bundan 12 gün sonra yapılması muhtemel bir 
protokole istinadetmek suretiyle bu mukaveleyi 
Raynimens Şirketine devretmeyi ön görüyor, işin 
ince noktası burada, Burada Raynimensin işçi 
kardeşlerimize inşaat yapması mevzuubahis de-
gib

isin gayesi Alâeddin Ertaş'm Raybank'a 
olan ıboreunu ifna keyfiyetidir. Usulsüz olarak 
tediye edilmiş olan bu krediyi ortadan yok et
mek ve mesul olan mesuliyetü kişileri de me
suliyetten kurtarmak amacı ile yapılmıştır. 
Bunun ilcinde halisane bir 'gaye yoktur. Bu 
•vesika bunu ispalta kâfidir. Muhterem Bakan, 
bu işin 19ı59 istanbul ili rayiçlerine göre yapıl
dığını ve kârlı bulunduğunu söylüyor. 

Muhterem beyefendiler; işçilerimizin bu bi
naları yapmak için finansman kaynakları ne-
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lerdir? Bunu tetkik edelim. Birincisi; Işei Si
gortaları Kurumundan işçi meskenlerine ayrıl
mış olan krediyi kullanmaktır, ikincisi de ta-
blatiyle kendi öz kaynaklarıdır. İşçi Sigorta
ları Kurumu bu bina için ne verebilir1? Vere
ceği şudur; metrekaresine •maksimum olarak 
300 - 400 lira verebilir. 400 daire için verece
ği ımeblâğı 14 milyon yerine 10 milyon Türk li
rasıdır. Bu 4 milyon lirayı kim verecektir 
arkadaşlar!.. Taibiatiyle işçi kardeşlerimiz 've
recektir. işçilerin çimeğinden ve onların sırlın
dan ödenecektir. Kime ödenecektir? Yüz bin 
lira hir kooperatiften, 3 yüz Ibin lira da bir 
kooperatiften olmak üzere bir milyon lirası 
Sayın A biattin Ertaş'a verilecek, diğeri de 
de Raynimens'in kârı olacaktır, işte suiistimal 
buradadır. Düşünün arkadaşlar, bir Deıvlet 
teşekkülü işçilerin sırtından kâr edecek ve 
bundan komüsyon 'verecektir. Bu düpedüz 
komüsyondur. «% 5 kâr hakkı 'veriliyor* de-
niytor. Bu kâr değildir. Bunun komiüsyîon ol
duğu da Vesika ile sabittir. Ön görmüş .muka
veleyi. Mukavelenin içinde var. Bunu dev
redeceğini 'zamanında da derpiiş etmiş, İBir ta
ahhüt olur, bunu ben alırım, lalettayin bir 
ankete devrederim. Bu böyle bir dâva 'değil. 
Bu dâva öngörülmüş hazırlanmış kamufle edil
miş bir dâva, bir muam'eledir. Onun için Yük
sek Meclise, yüksek 'huzurlarınıza getirdim. 
Bu memleketin 'her kuruşunu bu memleketin 
vatandaşları alın terleriyle öderler. Bunun 
muhafaza vazifesi, başta Yüksek Meclisinize, 
Hükümete ve Ibütün idare organlarıma aittir. 
Bizim vazifemiz de, bu çirkin muameleyi orta
ya dökmektir. Biz bunun dâıvacısıyız. Hepi
miz bu memleket için yapılması lâzımigelen her 
-;eyi yapmak durumundayız. Bir vatandaşı
mız varsın Raybank'a. 500 bin lirayı üd'enresin. 

Ama böyle kirli muameleler olmasın. Mühim 
olan dâva budur. (Binaenaleyh, Sayın Baka
nın. dediği /gibi, 'çok kârlı bir iş imiş de 'muh
temel kârın yüzde 5 i de lütfen Alâeddin Er
taş'a verilslıımiş. Yok «böyle şey arkadaşlar. 
Gitsin ihaleye girsin. Biz de zamanı/n'da sene
lerce mütaahihitlik yaptık; yüzde 13 kırdık, 
yüzde 28 kırdık. Kaldı ki, 1959 rayicine göre 
işçi teşekkülüne (bu yük tahmil ediliyor ve 
buradaki kârda vicdanî ve kanuni görülüyor. 
Ben bunu anluvamıyorum. Bunu vicdanıma 
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ve vicdanî görüşlerime aykırı görüyorum. Bu
rada mutlak surette bir kamuflâj ve Ibir suiis
timal vardır. 

Muhterem Bakan bir an evvelki beyanatın
da bu iki işin de devam etmekte olduğunu söy
ledi Çok üzüldüm. İsterseniz görebilirsiniz; 
Yeşilköy asfaltının üstündedir; 'bir seneden 
beri muattal Ibir şekilde durmaktadır. Yürü
mez bu inşaat, arkadaşlar. Günkü, bu işin fi
nansmanının icabettirdiği para İşçi Sigortala
rı Kurumundan alınacaktır. Bu kurum da .bu 
kooperatife para vermiyor. Niçin vermıy'or 
'biliyor musunuz"? Çünkü maalesef ortaklık 
henüz. İşçi Sigortaları Kuruunu Statüsüne 'göre 
kurulmamıştır. (Bu kooperatifin Raynimens 
•Şirketine yazdığı .13 . 3 . 1962 tarihli yazıdan 
'birkaç cümle okuyacağım. (E) fıkrasında 
şöyle yazıyor:' 

«Ortak adedimizin tamamlanması işi 'bizce 
tamamen şirketinize intikal etmesi lâzmıgele-
cek bir mevzu haline 'gelmiştir. Çünkü ortak 
durumumuz bilindiği halde inşaat sahalınız dâ
hilinde oıtak bakımından bizden dalha beter 
Ibir diğer kooperatifin inşaatını demlide etmek 
daha. doğrusu mezkûr kooperatife iş ve yer 
temin etmek, hattâ ilân ve reklâm işlerini or
ganize etmek bizim kooperatifi ikinci plâna 
geçirmiştir. Bu da o kooperatife şlrketinizee 
sağlanmıştır.» 

Arkadaşlarım, ,bu kooperatiflerin arsala
rının parasını dahi Raynimens ödüyor. Bu in
şaatların mukaveleleri icabı, kooperatif statü
sü, îşçi Sigortaları Kurumunca kajbul edilin
ceye kadar inşaata başlanılın alması lâzım geldi
ği 'halde Raynimens bu inşaatları başlatıyor. 
Bu hareketinin steifoelbi, îbu zatın borcunun ka
panmasını temin eden muameleyi tekemmül 
ettirmek, intaçettirmektir. Bu mukavelelerin 
bütün gayesi buna matuftur. Yoksa Rayni
mens ıhiçlbir zaman bir kooperatiften iş alıp 
da, o işten kâr edeceğini düşünmez. Devletin 
milyonlarca liralık işi vardır, hamdollsmı. Ye 
bugün mütaahhit bulunmuyor. Raynimens bu 
şekilde işçinin sırtından par-a kazanacak bir 
fnıüessese değildir; olmaması lâzımdır. İktisa
di Devlet Teşekkülünün gayesi âmme hizmeti 
görmektir. Evet; işçilere de 'mesken temin çi
mek mukaddes vazifelerimiz arasındadır. Dev
letimizin başlıca vazifesidir. Fakat bu muka
velenin maksadı işçiye mesken temin etmek 
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değildir. Mukavelenin arkasındaki gizli mak
sat, bu zata bu parayı temin etmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine fbu koopera
tifin Raynimens'e yandığı 13 . 3 . 1962 tarihli 
yazıdan bir cümle okuyacağım. 

«Netice 'olarak şirketimizin kooperatifimiz 
ortaklarını birer yuva sa'hibi yapmak gayesin
de samimî olduğunu bizler de takdir etmekte
yiz. Ancak gerek sizlerin ıgerek bizlerin gay
reti sayesinde en Ibüyük kârı bir milyon T.L. gi
bi bir komüsyon temin ederek mukaveleyi 
devreden tarafın elde ettiği de akşikârdrr».. 
Muhterem arkadaşlarını, (hâdise meydandadır. 
Bu konu bir Meclis soruşturmasını icalbettiren 
bir konudur. Böyle basit bir mevzu değildir. Bir 
inkılâp, bir ihtilâl yapıldı. Bundan maksat, 
bu memlekette dürüstlüğün 'Ve doğruluğun 
kökleşmesini meydana getirmekti. (Bu mua
meleyi gördükçe insanın tüyleri diken diken 
oluyor. Bendeniz ele "Kadıköy'de mütaahlhidi 
bulunduğum bir işyerinde (înci gazinosunu 
taalhhüdediyordum 13 bin liralık fazla melhu
za t um vardır) bir hesap yüzünden mahkeme 
huzuruna çıktım, cevap verdim, hesap verdim. 
Bence, bir muameleyi bu şekilde kamufle et
mez. «suç yoktur, kâr veriliyor» falan demek 
icabetmez. Samimiyetine inandığım vekilden 
istirham ediyorum; bendeniz bu dâvayı kendi 
'grupuma değil, MecliJse muhterem umumi efkâ
ra bu şekilde arz etmiş bulunuyorum. Her hal
de arkadaşlarımız îbu meseleyi Meclis soruştur
ması şeklinde 'huzurlarınıza getireceklerdir bu
na eminim. 

Sayın vekilden, samimiyetine (hakikaten 
inandığım vekil beyden istirham ediyorum; 
bu meselenin <çok derinlerine kadar nüfuz et
sinler. 

(Sizleri mühim bir mevzu hakkında tenvir 
etmek: 'zorunda idim. Her .halde tatmin ettiğimi 
tahmin ediyorum. Vekil Bey elbette ki konuş
mama ee.va.p vereceklerdir. 

BAŞKAN — Zaten vaktiniz de dolmuştur. 
BERÇ TURAN (Devamla) — İstirham edi

yorum, Sayın Vekil bu mevzuu çok derinden 
tetkik etsinler. Bu meselenin Meclise bir soruş
turma şeklinde getirilmesini dahi doğru görmek
teyim. işçilerimize verelim, onlara her şey lâ
yıktır. Alın teri ile kazananlara mesken de ve
relim, imkân da verelim. Fakat inşaat başla-
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m iş, temellerinde kalmıştır. Tamamlanmasına 
da maddeten imkân ydktur. Her iki taraf taah
hüdünü ifa edemiyor. Oünkü yok. Kooperatif 
teşekkül etmemiş, İş'çi Sigortaları 'kredi vermi
yor. Tahakkuk etse dahi işçiler bu farkı Öde-
•nıoye muikltedir değillerdir. BiiMienalelyh hu 
akit mutlak'butlan ile malûldür. Onun için (bu
nu ortadan kaldırsınlar da doğruyu bulsunlar 
ve mesullerini de cezalandırsınlar, idare or
ganlarının. hasında bulunanlar kendi maaşları
nı almakla işi idame ettirmek gayesiyle değil, 
bulundukları dairenin başında memlekete hiz
met gayesiyle bulunmalıdırlar. Hepinizi hür
metle selâmlarını. (Alkışlar) 

hiAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (.Kastamonu Milletvekili) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Bene Timur'a evvelâ arz ede
yim ki, hu meselenin tamamen düpdürüst ol
duğunu .burada ifade -etmedim. «Tahkikatını 
yaptırıyorum, neticede alacağım kararı arz 
ederim.» dedim. Yalnız, işin hakikati 'bakımın
dan bâzı noktaları arz -etmeme kendileri mü
saade buyursunlar. 

Buyurdular ki, «Özel sektör, 'birçok işleri 
iktisadi Devlet Teşekküllerinden daha iyi ya
par, binaenaleyh, RAYNİMENS gi'bi bir ikti
sadi Devlet Tevekkülünün hu işi yapması işçi
lerin zararına olmuştur.» Kendilerine arz ede
yim ki, RAYNİlMEiNS hir iktisadi Devlet Te
şekkülü değildir. Raybank da bir iktisadi Dev
let Teşekkülü değildir. Yalnız bir İktisadi Dev
let Teşekkülü buraya, h i sis e olarak 480 bin lira 
vermiştir. Bizim alâkamız, yalnız bu 180 hin 
liranın lıüynüisiti.nvailıiıni1 konitröl etmekten ibaret
tir. Şirketin yaptığı muameleler Ticaret Hu
kuku kaidelerine 'bağlıdır. Bu itibarla her han
gi hir kimse mutazarrır olursa mahkemeye mü
racaat eder, hakkını alır. 

Yine buyurdular ki, Alâed'din Ertaşı inşaat. 
mütaahhidi değildir. Bizim elimizde 'bulunan ve 
bankalardan verilmiş olan hir vesikaya göre 
Alâeddin Ertaş inşaat mütaalhhididir. Ankara, 
İstanbul, Kayseri ve Zonguldak'ta şubeleri var
dır. 

•Sonra, pensen el masrafı üzerinde söylediğim 
sözlere tema's ettiler. 214 hin liralık kâra kar
şılık 600 hin lira personel masrafı yapılmıştır, 
dedim ama, aı'kasmüan da şunu ekledim: Elde 
de o1-'] milyon liralık hir iş vardır, bu iş iler

lemektedir ve fakat kati hesabı yapılmamış
tır, bunun da hir kârı olacaktır. 

'Bundam sonra RAYNİMENS Şirketi Umum 
Müdüründen aldığım mukaveleye göre ve ken
dilerinin de buyurdukları gibi inşaatı yaptıra
cak olan kooperatifin yaptığı mukavelenin tarihi 
12 . 8 .1960 değildir. RAYNİMEN'S'in yaptığı 
mukavelenin tarihi 12 .8 .1%' ] dir. Yani hir 
ise ne sonra yapılmıştır. 

BERO TURAN (istanbul) —Ben de aynı ta
rihi söyledim. 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 
DURA (Devamla) — 1960 dediniz, önce. 

BERO TURAN (tstanhııl) — Hayır, hen de 
19.61 dedim. 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 
DURA (Devamla) — Şirketle yapılan da 1961 
midir6: 

BERO TURAN (İstanbul) —- Ev'ef. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Devamla) — Pekâlâ. O zaman mesele 
yok. 

•Mukaveleyi kooperatif idare heyeti yapmış
tır. Binaenaleyh, şikâyetçi olması lâzımigelen 
kooperatif idare heyetidir. 

İnşaata 'başlanmamıştır, buyurdular. İnşaata 
haşlanmıştır ve iki milyon liralık malsraf yapıl
mıştı r. 

BERO TURAN (<İstanhul) — Aılsa bedeliyle. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 
DURA (Devamla) — İlk mâruzâtımda söyledi
ğim gibi hu gi'bi işleri, bir İktisadi Devlet Te
şekkülünün hissesi olan hir şirketin hu ş'ekilde-
ki muamelelere ıgirmesini ben'deniz, şahsan 
Bakan olarak doğru .bulmadığımdan dolayı, 
Devlet Demiryolları statüsüne de uymıyan bir 
ortaklık üzerinde duruyorum. Teftiş yapıldık
tan s'onra, statüye uymadığı için, hu şirketle 
Devlet Demiryollarının alâkasını kestireceğim. 
Bu hususta da tedbir alınmıştır, arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — iSoru cevaplandırılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, Ankara ili (Jamhdere ilçesi 
Kaymakamına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/211) 
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BAŞKAN ---- Sayın Yusuf Demirdağ? Mu

rada. Havın İçişleri Ba'kaııı.' Yoklar. Gelecek 
'Birleşime 'kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde 

meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan, sözlü sorusu (d/215) 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna? Burada. 
Başlba'kan adına cevap verecek? Yak. Gelecek 
Birleşime kalmıştır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN' •— Kanunların görüşülmesine, ger
meden evvel biı- önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Gündemin iki defa görüşülecek işlere ait. 

(B) kısmında ',) numarada 286 S. Sayılı Tapu
lama kanunu tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesinin Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmesini istirham ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Uşak 

Kamil Goşkunoğlu 

BAŞKAN - - Tapulama, kanunu tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. İvedilik hususu maddelere geçildiği 
zaman ayrıea oylarınıza arz edilecektir. Şimdi 
diğer işlerden önce. görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bakan? Buradalar. Geçici Komisyon lütfen 
yerini alısın. 

Söz alanları sıra siyle okuyorum. Sayın Ar-
tukmaç. (Grup adına). Sayın Muammer Obıız, 
Sayın Gumralı, Sayın Okyayoız (Grup adına). 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

İçişleri, Anayasa ve Adalet, Sosyal İşler Malî 
•ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarım]an 

kurulu geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısı Geçici Komisyo

numuza havale edilmekle ilgili bakanlıklar ve 
Tapu ve Kadastro Ununu Müdürlüğü temsilci-

(1) 286 S. Sayılı basma yazı 
nundadır. 

tüteni ağın so-

leri huzuru ile tetkik ve 'müzakere edildi: 
Tasarı esas ve muhtevası bakımından yeterli 

ve uygun görülmüştür. 
Tasarının 2 nci maddesindeki «Tarıma elve

rişli olnuyaıı sahipsiz yerler» ibaresinden sonra 
Aynı nitelikte olan sahipsiz) ibaresi eklenmiş
tir. Bu suretle imar ve ihya suretiyle özel mül
kiyet konusu olup tescili lazımgeletı 'bir geyri-
menkul hali iktisabeden kayalar, tepeler ve dağ
ların tesT'Ulerinm mümkün kılınması düşünülmüş
tür.. 

Tasarının 17 ııci maddesinin (b) ve (c) bend-
lerinde (bu gayrimenkulun tesbitinde) kelime
leri kaldırılmıştır. Bu suretle bilirkişilerin ta
rafsızlığını temin düşüncesiyle bilirkişilerin ih
tilâf vo husumet halinde bulundukları şahsın 
'bütün gayriıııenkullerin tesbitinde mütalâa 
beyan etmeleri uygun bulunmamıştır. 

Tasarının o o ncü maddesinin ilk fıkrası, tat
bikata ve daha sonra gelen fıkralara uygun 
şekilde vuzuhtandın] m ak maksadiyle bu fıkra
nın ilk satırına (beher parçasının) deyimi eklen
miş ve maddedeki miktar, memleketin fennî şe
kilde ve ölçüye .müsteniden -tahrir görmemesi ve 
yapılan tescil ve tahrirlerde ölçülerin mahal iti
bariyle değişik bulunması gibi sebeplerle 75 dö
nümden 100 dönüme çıkarılması suretiyle kalbul 
edilmiştir. Üçüncü fıkranın da daha evvelki 
fıkralarla uygunluğu temin bakımından aynı 
sebebe dayanan iktisaplarda parçaların birleş
tirilmesi halinde tereddütlere meydan vermemek 
düşüncesiyle bu fıkraya (herbirinin) kelimesi 
eklenmişti]'. 

Tasarının :>7 uci maddesinin o ncü satırın
da, (zeytinlik) kelimesinden sonra gelen (ve) 
kelimesi burada sayılan her halin müstakil bir 
sebebolduğunu ifade etmek maksadiyle (veya) 
olarak kalbul edilmiştir. 

Maddenin son. fıkrasındaki (olduğu halde) 
kelimeleri maddeye yazılış bakımından açıklık 
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vermek düşüncesiyle (bulunduğu takdimde) 
şeklinde değiştirilmiştic. 

Tasarının 42 nci maddesinin son fıkrasın
daki (yerinde) kelimesi (yerine) ve (halde) 
kelimesi (takdirde) şeklinde değiştirilmiştir. 
Maddeye, 33 ve 37 nci maddelerle tatbikattaki 
uygunluğu temin maksadiyle (Bu maddede ya
zılı gayrimenkullerde husule gelen miktar faz
lalıklarında da şartları uygun bulunduğu tak
dirde 33 ncü madde hükmü uygulanır.) fıkrası 
ilâve edilmiştir. 

Tasarının 45 nci maddesindeki (akdi) keli
mesinden sonra gelen (ve) kelimesi (veya) ke
limesi olarak kaiıul edilmiştir. 

Tasarının 47 nci maddesindeki (kayyımı) ke
limesi (kayyım) şeklinde düzeltilmiştir, 

Tasarının 97 nci maddesindeki miktar 33 ncü 
maddeye uygun olarak yüz dönüme •çıkarılmış 
ve bu maddenin umumi mahkemelere açılmış mev
cut dâvalarla, bundan sonra açılacak dâvalarda 
da bu kanunun iktisap ve tescile müteallik hü
kümlerinin taitbik edilmesini temin ve bu ihti
lâfın yalnız tescil dâvalarında değil, tapulama
nın kapsadığı konularda ve gayrimenkule ait 
diğer ihtilâflarda bu kanunun umumi mahkeme
lerde uygulanmasını sağlamak maksadiyle madde 
yeniden kaleme alınmıştır. 

Tasarının geçici 3 ncü maddesinin 2 nci sa
tırındaki (tesbit) kelimesi (tescil) ve keza (75) 
dönüm miktarı (100) dönüm olarak değiştiril
miştir. 

Tasarının 98 nci maddesindeki baskı hatası 
olan (5335) sayılı Kanun (6335) olarak düzel
tilmiştir. 

Tasarının diğer maddelerinde hiçbir değişik
lik yapılmadan Millet Meclisince kabul edilen 
metin aynen kabul edilmiştir.. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
K. Coşkunoğlu H. Kalpaklıoğlu 

Kâtip Konya 
S. Üren Söz hakkım mahfuzdur. 

İmzada bulunamadı S. Çumra!ı 
İzmir Mardin 

Söz hakkım mahfuz A. Saraçoğlu 
ö. L, Bozcah 

Tabiî Üye Konya 
S. Karaman M. Dinekli 

Siirt 
İkinci maddeye muhalifim 

L. Aykut 

BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç. 
0. K. M. P. UKUPU ADİNA SADİK AR

TUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizin bir numaralı dâvası olan 

kadastro işini ele ali}) sonuçlandırmak üzere 
yüksek huzurlarınıza getirilmiş bulunan Tapu
lama kanunu tasarısı üzerinde Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisinin görüşlerini arz edece
ğim. 

Tasarının, halen yürürlükte bulunan 5G02 
sayılı Kanunun on seneyi geçen tatbikatından 
elde edilen tecrübelere dayanılarak hazırlan
dığı ve bu kanundaki boşlukların doldurulma
sına çalışıldığı görülmektedir. 

Tasarı, ana hatîariyle, halen yürürlükte 
olan kanunun tâyin ve tespit ettiği çerçeve için
de, yeni ve fakat muameleleri süratiendirici 
ve vatandaşların haklarını koruyucu hüküm
ler getirmektedir. Şunu yüksek huzurunuzda 
bilhassa belirtmek isterim ki, tasarının kanun 
tekniği ve tedvini usûllerine en uygun şekilde 
ve çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle hazır
landığı memnuniyetle müşahade olunmaktadır. 
Bu yönden, sayın bakanı ve Tapu Kadastro de
ne! Müdürlüğü mensuplarını huzurunuzdan 
tdbriki bir borç sayarız. 

Tasarının hazırlanışında mahkeme içtihat
larından ve ibinn-otice Yargıtay m 7 nci Ilukuik 
dairesi görüşlerinden fay dal anıldığını ve bu 
görüşün ışığı altında tapulamaya yeni bir is
tikâmet verildiğini de belirtmek isteriz. Bunu, 
küçümsenemiyeeek bir mesainin neticesi telâk
ki etmek lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Yüksek malûmları olduğu üzere, mükemmel 

kanunlar çıkarmak mümkündür. Fakat, asıl 
mesele, bu kanunların uygulanmasındadır. Biz, 
bütün iyi niyetlerimizle kanunları tedvin ede 
duralını. Beri tarafta, tatbikatçının da, o ka
nunu; maksat ve gayeye uygun şekilde yürüt
mesi lâzımdır. Halen yürürlükte olan 5602 sa
yılı Kanunun tatbikatı iyi olsa idi, bugün ta
pulama işimiz son merhalesine gelmiş bulu
nurdu. Yetkili Devlet adamlarının ağzından, 
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tapulama isinin on sene içinde bitirileceğini 
çok işitmişizdir. Fakat bugüne kadar bitirile
memiştir. Hattâ, kanaatimizce pek cüz'i bir sa
hanın işi bitirilebilmiştir. Bu tempo ile 150 - 200 
senede bile bitirileceği umulamaz. Bunun se-
Ibebi üzerinde durmamız lâzımdır, bunun se
bebi, bu işin politikaya âlet edilmiş olmasıdır. 
Geçen tatbikat bunu göstermiştir. Arz edeyim; 
memleketin hor hangi bir yerinde, kanunda 
it'adesiylo, bir bölgede tapulamaya başlanmış
tır. Kadastro müdürü, teknisyeni, fen ve kont
rol memurları ve malzemesi, kanunun emretti
ği şekilde, orada vazifeye sevk edilmiştir. Fa
kat, çeşitli politik tazyikler dolayısiyle; bura
daki elemanlar ve malzeme parçalanmış, bir 
kısmı başka bir bölgeye gönderilmiştir. Öyle 
durumlar olmuştur ki, bir bölgedeki müdür
lükten iki veya üç müdürlük daha çıkarılmış
tır. Bu, iş yapmak değildir. Zevahiri kurtar
maktır. Tabirimi mâruz görmenizi istirham ede
rim, dostlar alış verişte görsün demekten baş
ka bir şey değildir. îşte, on küsur senelik tat
bikatın önemli ve fakat yıkıcı merhalesi ibu-
dur. 

Pek muhterem arkadaşlarım, yeni tasarı ile, 
bu gibi aksaklıklara meydan vermiyecek müey
yidelerin konulmasını ve hükümlerin getiril
mesini gönül çok arzu ederdi. Buna Taslamadı
ğımızdan dolayı duyduğumuz üzüntüyü ifade 
etmek isterim. Teselliyi, bu işin, beş yıllık plân
lar içerisinde yürütülmesinin mümkün oluşun
da bulmaktayız. 

Sayın arkadaşlar; tasarıda, gezici kadastro 
mahkemesinin kaldırılması ve yerine sabit ka-
rekteri taşıyan tapulama mahkemesinin konul
ması memnuniyeti muciptir. Şu kadar ki, ilk 
duruşma celsesinin mahallinde açılması usulü
nün fayda temin etmiyeeeği düşüncesindeyiz. 
Aksine, bu, fuzuli malî külfetler tahmil eden 
bir usul karakteri de taşımaktadır. 

Tasarıda; yersiz, hattâ istismar konusu edi
len itirazları Önleyici tedbirlerin alınmasını isa
betli bir hareket saymaktayız. 

Pek muhterem senatörler; 
Kanun, belediyeler dışında kalan sahalar

da yani köylerde uygulanacaktır. Durum böy
le olduğu halde, tasarıda, il ve ilçelerin merkez 
belediye sınırları dışında kalan gayrimenkullerin 
tapulanması yoluna gidileceği hakkında hüküm 
konulması; maksatla tezat halindedir. Çünkü, 
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il ve ilçelerin merkez belediyelerinden başka 
belediyeler de vardır. Şu halde, bu hükmi şa
hıslar hakkında hiçbir tefrik yapmamalıdır. Esa
sen yapılmaması da lâzımdır. Bu sefbeple, tasa
rıdaki bu aksaklığın giderilmesinde zaruret var
dır. 

Son olarak şunu da ifade edelim ki, halen 
yürürlükteki kanunda bulunmıyan ve fakat 
önemi aşikâr olan yanlışlıkların düzeltilmetsi 
hakkında tasarının 94 ncü maddesine konulan 
hükmü, hazırlıkları ve yanlışlıkları gidermesi 
bakımından, pek yerinde ve isabetli bir hüküm 
telâkki etmekteyiz. 

Maruzatıma burada son verir ve hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CA-

VİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. 

Tapu ve kadastro işlerimizin büyük, küçük 
bütün vatandaşları ilgilendiren önemi hepimizce 
bilinen bir hakikattir. Sosyal hayatımızın temel 
kıymetlerinden olan, iktisadi ve kültürel münase
betlerimize büyük etkisi aşikâr olan bu hizmet 
ve nizamın kolay ve emin hükümler içinde işle
yişi milletçe takibedip beklediğimiz çok mühim 
bir müessese olarak bu kanunla düzenlenmek is
tenmiştir. 

Büyük kısmiyle müstahsil olan ve geçimini, 
dolayısiyle, bütün hayati ihtiyaçlarını mülkiyet 
hakkı ile toprağa bağlamış bulunan çok büyük 
bir vatandaş kütlesi, bilhassa köylülerimiz mül
kiyet haklarını teminat altına alacak tapu sicil
lerinin emin ve güven verici kolay bir sistem 
içinde tesisini istemektedirler. 

Kanaatimize göre, kadastro işlerinin ağırlığı, 
yurdumuzun genişliğinden ve bu şartın sevk et
tiği maddi zorluklardan ziyade, memleketimizde 
arazi hukukunun geçirdiği karışık istihalelerden 
ileri gelmiştir. 

1858 de Arazi Kanunu meriyete girene ka
dar, milletin sosyal münasebetlerine iktisadi ka
naat ve kararma ve bu yolla aile hukukuna te
siri olan arazi hukukunu tanzim eden kaide ve 
kurallardan mahrum bir nizamsızlık içinde bu
lunuyorduk. 

O vakte kadar, Şer'iye mahkemeleri; timar ve 
zeamet, mültezim muhassıllar ve mütevelliler ta
rafından tutulan kayıtlar ve verilen belgeler, ta-
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pu idarelerine yok perişan ve dağınık şekilde in
tikal etmiştir. Bu kayıtların çoğunun ibulunama-
nıası, bulunması halinde de tapu teşkilâtının ki
fayetsiz ve yetersiz oluşu sebepleriyle memleke
timizde büyük huzursuzlukların âmili olan (Ta
pusuz ve senetsiz tasarruflar) ^problemi doğmuş 
ve bu çalkanma ve nizamsız yürüme içinde «Ta
pulama» eski ve yeni hukukumuzun çatıştığı ve 
binlerce kazai içtihadın kaynaştığı çetin bir hu
kuk ve hizmet sahası haline gelmiştir. Bu düzen
sizlikleri giderebilmek ve vatandaşın aile istihsali 
düzeni içinde geçim ve huzurunu bağladığı mül
kiyet haklarını nizamla isler bir hale getirebil
mek ihtiyacı ile 1950 yılında (5602) sayılı Ta
pulama Kanunu kabul edilmiş ve tatbikine ge
çilmiştir. Bu kanun uzun yıllar milletçe millî bir 
anane ve titizlikle kıymet ve ehemmiyet verdiği
miz mülkiyet haklarının, hukukî ve gerçek da
yanağı Tapu sicilleri mevzuunda müspet ve dü
zen getirici hizmetler yapmış, ancak, geçen bu 
devre içinde sosyal hayatımızın hususiyetleri ve 
mülkiyet hakkı üzerindeki hukukî hattâ, mânevi 
tesir ve âmillerin işleyişi ile meydana çıkan boş
luklar muhtelif tadillerle doldurulmak istenmiş
tir. Bugün bu değişikliklere rağmen memleket 
sathında zaman zaman müessif emniyet hâdise
lerine dahi tesir eden toprağa hak sahihi olmak 
psikolojisinin halkın, hakkın mülkiyet müessesesi 
üzerindeki bütün hükümlerini kapsıyamıyan bu 
kanun takip, tazyik ve tesirlerle ve yeni bir hü
viyetle bu sahadaki ihtiyaçları karşılıyabilccek 
şekilde hazırlanmak istenmiştir. 

Kanunun ana yapısına tasfiye karakterinin 
hâkim olduğu açıkça görülmektedir. Bu anlayış 
ve bu türlü bir tatbikat şüphe yok ki, hukuk na
zariyatı bakımından bir fedakârlık ifade etmek
tedir. Kanunu Medeninin istediği emin ve her 
yönden nizam ifade eden sicillerin kuruluşuna 
hizmet edebilmek şartiyle kanunun bu karakteri 
partimiz tarafından yıkıcı olarak değil, umumi
yetle yapıcı olarak mütalâa edilmiştir. 

Tapulama Kanunu bilhassa muhakeme usu
lünde büyük bir yenilik getirmektedir. Zaman
dan ve masraftan tasarruf temin edecek bir tat
bikat olarak, gezici arazi ve kadastro hâkimle
rinin gezicilik vasfının kaldırılması yerinde ve 
müspet bir hüküm olarak faydalı olacaktır. Di
ğer mühim ve neticeyi çabuklaştıracak bir yeni
lik de hâkimin re'sen dâvaları viirütmeve salâ-
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hiyetli oluşuna ait seVk edilen hüküm olmuştur. 
Bu suretle dâvaların takibedilmemesi, delillerin 
ikame edilmemesi sebepleriyle itiraz!ı gayrimcn-
küllerin durumunun askıda, bırakılması ön
lenmiştir. Tatbik edilmekte olan kanunun tanı 
bir hüsnüniyetle tapulama muamelelerine karşı 
yapılan itirazları hiçbir kayda ve şarta tabi tut
maması, maalesef tatbikatta suiistimal edilmiş 
mesnetsiz, hattâ maksatlı birtakım itirazlar ya
pılmasına ve işlerin sekteye uğramasına sebebi
yet vermiştir. Tapulama ekiplerinin çalışmaları
nı tesirsiz bırakan ve mahkemeleri uzun zaman 
fuzıılen işgal eden bu halin (inlenmesi için yeni 
kanunla; itirazların tapulama müdür ve memur
larından müteşekkil bir komisyonda, süzgeçten 
geçirilmesine mütedair hüküm ile faydalı ola
caktır. Komisyonların haksız buldukları itirazları 
ret kararma karşı alâkalıların mahkemeye müra
caat hakkının mahfuz tutulması, hukuk nizamı 
ve hakkın emniyetle tesisi bakımından güven ve
ricidir. 

TliJâfı resmî vesikalarla tesbit edilebilen hal
lerde, yeni hükümlerle, bilirkişi bey an iyi e tapu
lama memurunun bağlanmaması da, bu. hakkın 
gerçeklerin kuvvetiyle tesisine imkân verici bir 
tatbikat olarak dikkati geçen yeniliklerdendir. 

Zilyedlik müessesesinin gayrimenkul iktisabı 
ve bu türlü münasebetler üzerindeki tesiri mem
lekette mühim bir tatbikat olarak hepimizce bi
linmektedir. 

Meclis Geçici Komisyonunun ve Umumi He
yetin tasarının bu müesseseye ve neticelerine 
taallûk eden hukukî münasebetlerde yaptığı de
ğişiklik kanaatimizce isaıbetli olmuştur. Tasarı 
nın 'v> ncii maddesinin şekline nazaran, tapuda 
kayıtlı olmayıp da 20 sene müddetle bilâııiza ve 
bilâfasıla ve malik sıfat iyi e tasarruf edilen gay-
rimenkullerin zilyedleri adlarına tescili için 20 
dönümden fazla olan gayrinıeiıkullerde 10 yıl 
müddet ve daha önceki tarihli vergi kaydının 
aranması, aynen fer"î kanunun en çok şikâyete 
sebebolan 11 neü maddesinin (D) fıkrasının iş
leyişinde olduğu gibi rahatlık verici bir tatbikat 
getirememişti. Vergi kaydından başka, baş ta 
rafta da ifade ve arz ettiğimiz gibi, lemessük, 
hüccet, irade ve fermanların bulunması esnasın
da çok zordu. Tasarıdaki hüküm bu sebeple İni 
istikametteki münasebetleri kolay ve emin bir 
yolla halledememiş ve şikâyetleri önleyici bir hu-
susivet ve farkla gelmemişti. Zilvedliklc iktisabı 
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10 sene evvelki vergi kaydının ibrazından kurta- I 
ran Geçici Komisyonun değişikliği, Meclis Ge
nel Kurulunda 75 ve Senato Geçici Komisyonun
da ise 100 dönümle kayıtlanmıştır. Bu, mer'i ka
nuna göre haklı vaziyette olan vatandaşı sevin
direcek bir tatbikat sağlıyacaktır. Ve vatandaşın 
lehine alınmış bir karar mahiyetindedir. Ancak 
1)iı noktada meraların paylaşılarak zilyedlik id
diası ile hususi mülkiyete geçirilmesi gibi bir 
endişe hatıra gelmektedir. 

Tasarıyı hazırlıyanlarm meraların meralık 
vasfı ispat edilebildiği takdirde, esasen zaman 
aşımının işlem iveceğini düşünerek bu noktada 
ayrıca ve tasrihan bir hüküm sevk etmedikleri 
anlaşılmaktadır. Bu endişelerin tatbikatta nasıl 
karşılanabileceği Sayın Bakan tarafından tasri
han ifade edilirse tesciline imkân verilmiş ve bu 
türlü hataların önlenmesi hususunda tatbikat
çılara ışık tutulu us olur. Kanunun Senato Ge
çici Komisyonunca ufak bir tadile tabi tuttuğu 
ikinci maddesinde aynen tapulamaya tabi tutula-
mıyacak yerler arasında (Orman Kanunu uya
rınca orman sayılabilirler) tarifi yapılmıştır. 

6831 numaralı Orman Kanununun 2 nci mad
desindeki hükme uyularak bilindiği gibi tatbi
katta birçok hallerde ormanla alâkaları fennî ve 
teknik usullerle tesbit ve tevsik edilmemiş ve ha
len birçok yerlerde tapu ile mülk durumunda 
bulunan topraklara zilyedlik müessesesi yönün
den bu kanunla tapu alması mümkün mahaller 
Tarım Bakanlığınca orman addedildiği takdirde 
tapulama dışı kalacaktır. Bu, binlerce vatandaşı 
gerçekten alâkadar eden bir mevzu olarak Hü
kümetçe dikkat ve ehemmiyetle düşünülmeli ve 
acele olarak Orman Kanununun bu hükmünün 
gerçekleri koruyacak şekilde tadili için icabeden 
muamele yapılmalıdır. Aksi takdirde kanunun I 
birinci maddesindeki gaye tahakkuk edemiyecek-
tir. Binlerce vatandaşı ıstıraptan koruyacak hak
lı tedbirin Hükümetçe alınacağını ümidediyoruz. 

Hükümet tarafından satılan, paralı ve para
sız olarak dağıtılan, iskân suretiyle verilen gay-
rimenkullerde çıkan fazlalıkların, vatandaşın 
elinden alınarak Hazineye m al edilmesi, ıstırap I 
yaratmaktan ve vatandaşı haksız ve faydasız ye- I 
re mağdur eden bir tatbikat olmaktan başka bir I 
netice vermemekte idi. Meselâ; kendisine 2 dö- I 
nümlük yer verilen bir göçmen vatandaş veya I 
muhtaç bir çiftçi, aile istihsali içinde bu yeri bir I 
bahçe olarak işletirken ölçü neticesinde 1.00 met- | 

10.9.1963 0 : 1 
rekarelik bir fazlalığı elinden almak, Hazineye 
bir şey kazandırmıyor. Aksine bu aileyi iktisa-
den, manen ve düştüğü şaşkınlık ve imkânsızlık 
içinde üzüyor, hattâ eziyordu. Bu istikamette 
Meclis Genel Kurulunun yukarda ifade edilen 
şekilde verilen yerler üzerinde zilyedlik süresi 10 
seneyi bulmuş ise fazlalıkların kayıt malikine 
verilmesini tesbit eden hükmü de, haksız bir ha
reketi önlemiş ve haklı bir tasarruf imkânı sağ
lamış bulunmaktadır. Bu tadil şeklinin, 10 bin
lerce vatandaşı huzura kavuşturacağı ve tapula
madan doğan ihtilâfların mühim bir kısmını or
tadan kaldıracağı muhakkaktır. 

Memleketimizde uzun zamandanberi işlemek
te olan arazi hukukunun bugün değişik mahi
yette ve birer müktesep hak olarak karşımıza çı
kardığı engeller sebebiyle (2613) sayılı Kadastro 
ve Tapu Tahrir Kanununun bu kanunla birlikte 
işleyişinin zamiri görüldüğü anlaşılmaktadır. Ka
yıtları kendi usul ve mekanizması ile her zaman 
değişebilen belediye hudutları içinde ayrı bir ni
zam ve dışında ise yeni kanun hükümleri işli-
yecektir. Şehirler içindeki arazinin daha kıymet
li olması ve plân tatbikatı bakımından daha ileri 
bir hassasiyet istemesi sebepleri bu değişik tatbi
katı şüphe yok ki: haklı gösterecek hukukî ve 
sağlam bir mesnet ehemmiyetinde değildir. Na
hiye ve köylerde nüfus şartının tahakkuku ha
linde belediye kurulmuş bile olsa yeni hüküm
lerin işliyeceğine dair sevk edilen hüküm, bizim 
mütalâamıza; hak verici bir delil olarak gösteri
lebilir. Meskûn sahaların dışındaki arazinin kıy
metinin her şart içinde ve mutlaka ve her nok
tada meskûn sahadaki arazilerden daha az kıy
mette olacağı iddia ve düşüncesi de gerçeklere 
her zaman uymıyan bir iddiadır. 

Teknik hassasiyet fikri de bu ayrılışın ve ayı
nsın hukukî sebeplerinden biri olarak mütalâa 
edilmiştir. Tesirleriyle millî ve sosyal hayat ve 
hüviyetimizi topyekûn kavrayan bu müessesenin 
şehir içi ve şehir dışı ölçüleriyle mütalâasının 
mümkün olduğu ve teknik hassasiyetten il ve il
çe hudutları dışında fedakârlık edilebileceği ifa
de edilmiştir. Yukarda da arz ve ifade edildiği 
gibi; arazi hukukunun zamanımıza intikal eden 
karışık ve çeşitli hükümleri içinde iki ayrı saha
da, iki ayın kanunun uygulanması zarureti mey
dana gelmiş bile olsa, bu engellere ve bu zorla
malara rağmen memleketçe her sahada huzuru-
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muzla alâkalı bir hizmetin belirli ve tatmin edi
ci tek bir sistem içinde düzenlenmesi şüphe yok 
ki eok daha emniyet verici olurdu. Bu güven ve
rici neticenin en kısa zamanda müessir ve bilgili 
(.•alışmalarla sağlanabileceğini ünıidetmek istiyo
ruz. Oünkii bütün bu sebepler tatbik edilecek 
iki ayrı kanun için doyurucu ve her mânada 
inandırıcı delil kıymetinde değildir. Şüphe yok 
ki, kadastro hizmetleriyle tapulama nizamının ay
rı oiarak mütalâa edilmesine imkân yoktur. 
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ninin sicillerin tesisi hakkında tesbit ettiği niza
ma aykırılığı bakımından bu nizamı zedeleyici ol
maktadır. 

Tapıı sicillerinin esaslı ve mükemmel şekilde 
işliycn bir kadastroya istinadedip tekemmülü için 
esaslı ve bilgili personele olan ihtiyaç meydanda
dır. Teknik hizmetlerin hakiki ve hükmî şahısla
ra yaptırılabileceği hakkındaki hüküm, işi çabuk-
laştırıcı bir tedbir olarak düşünülebilirse de geti
receği malî külfet düşünülmese dahi, yetişmiş 
elemanların daha fazla imkân sağlıyabilmek en
dişesi üçindo hıılsutei sektöre inltiiikal edeceği gerçeği 
ile bugün faydalı olmaktan çok zararlı neticeler 
tahrik edebilir. Bu hizmetin millet ve memleket 
iktisadiyatıııdaki yeri ve değeri aşikâr olduğuna 
göre; elemanların elde tutulması ayrı ve esaslı bir 
mevzu olarak düşünülmelidir. 

Tasarı, 84 ncü maddesinde vazifeli memur
ların mülkiye âmirinin vesikası olmak kaydiyle 
konutlarda bu kanunun tatbikatı bakımından gi
rebileceklerini ve icabında zor kullanabileceğini 
tesbit etmiştir. Anayasamız; 16 neı maddesinin 
(Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından ge
cikmede sakınca bulunan hallerde yetkili kılman 
merciin emriyle) bu tasarrufta bulunabileceğini 
ifade etmektedir. (Gecikmede sakınca bulunma
dıkça bu türlü tasarruflar için hâkim kararma 
ihtiyaç olmıyacak mıdır?. Hizmetin çabuk ve ko
lay görülmesi zaruretiyle sevk edilmiş bile olsa, 
hükmün Anayasaya aykırılığı ve Anayasa hük
müne uygun olmadığı görülmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, kanun umumi karakte
riyle ve sevk ettiği nizam bakımından memleket
te tapulama hizmetlerinin yeniden düzenlenme
sinde esaslı bir hamle ifade emektedir. Milletimi
zin büyük bir sabırsızlıkla beklediği bu kanunun 
bu hizmetleri her cephesiyle ve bir anda düzene 
katacağı ve bu hizmet sahasında hiçbir pürüz bı-
rakmıyacağmı söylemek isabetli bir iddia olamaz. 
Biz, kanaatimize göre tasarının iyi taraflarını ve 
hukuk ölçüleri içinde zayıf ve yanlış olabilecek ta
raflarını işaret ederek, vazifelilerin millet hizme
tinde muvaffakiyetlerine yardımcı olmak istedik. 
Tapulama Kanununun Adalet Partisi olarak; Bü
yük Türk Milletine ve onun huzuruna hayırlı ve 
yararlı olmasını diler Cumhuriyet Senatosunu ve 
Sayın Başkanım hürmetle selâmlarız. 

BAŞKAN - - Sayın Obuz. 

Kadastroya istinadedecek emin bir tapu sici
linin tesisi; mülkiyet haklarına taallûk eden 
ehemmiyetinden ayrı olarak, Devletin idarî, ikti
sadi, zirai ve malî bütün çalışma ve ihtiyaçlarına 
mesnedolmak kuvvetine ulaşmıştır. Fotoğrametri 
usulünün bu mesnede hukukî hüviyetini bütün 
detaylariylc kazandırmakta emin bir tatbikat te
min ve tesisinde her bakımdan güven verici bir 
metot]olduğu iddia edilemez. Kalkınma ve plân 
devri diye isimlendirilen bu devrin en mühim 
mesnetlerinden olacak kadastro hizmetlerinin ça
buklaştırılması ve güven verici bir netice içinde 
kıymetlendirilmesi hususundu müessir tedbirlere 
i'htiyae'olduğu aşikârdır. Tapu vsicili ve kadaıstro 
hizmetinin maddi, hukukî ve mânevi huzurumuz 
bakımından taşıdığı büyük ehemmiyetini her ba
kımdan takdir edebilen ellerde bulunması; müs
pet neticelerin alınabileceği hususunda bize ümit 
ve güven vermektedir. 

Kanunun sonuna eklenen cetvellerle, kanunun 
tatbikatı için zaruri teşkilât kurulmak istenmek
tedir. Hükümet programında : İşin ehemmiyetini 
ifade ederek yeni bir Teşkilât Kanununun getiri
leceğini vait ve ilân etmişti. Bugün sırf Tapula
ma Kanununun tatbikatı için alelacele alınması 
düşünülen bir teşkilât ile vait ve ilân edilen esas 
Teşkilât Kanununun bağdaştırılması zarureti kar
şısında çıkacak düzensizlikler alâkalı vekâlet ta
rafından düşünülmüş müdür?. Müşahademize gö
re, bu da kanunun zayıf taraflarından biridir. 
Tasarıda haricî satışların şahit ve bilirkişi beyan-
lariyle ispatının kabulü, emniyet unsuru bakı
mından, sosyal hayat düzeninde en mühim bir 
müessese olarak bu tatbikatla hukukî güveni ze-
deliyebilir. İspat bakımından tam bir serbesti ta
nınması, satışın şahit beyaniyle, ispat edilebilece
ğinin kabulü, sicillerin çabuk ve kolay tesis ve 
işleyişi ve hizmetin hayrı için tasfiye zoru ve za
rureti içinde sevk edilmiş bile olsa Kanunu Mede-
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MUAMMER OBUZ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; Tapulama kanunu tasarısının, Millet 
Meclisinde kabul edilen metni, Senatonun tetki
kine arz edilmiştir. Tasarının Millet Meclisinde 
öncelik ve ivedilik ile kabul edildiğini görmekte
yiz. 

Süratli kanun çıkarmak, maalesef, Türkiye 
Büyük Millet. Meclisinde teamül haline gelmek 
üzeredir. İçtüzüğün bu konudaki istisnai madde
leri, en mühim ve müstacel kanunlar yerine, müs
taceliyeti esbabı izah edilcmiyen tasarılara da 
tatbik ediliyor. 

Muayyen müddet içinde intaeolunmaları za
ruri olan birçok kanuni arın, muhtelif mercilerde, 
daha tadadı yapılamamış iken, hususi hukuk dü
zenini esasında tanzim eder mahiyette mütalâa 
ettiğimiz önümüzdeki Tapulama kanunu tasarısı 
da öncelik ve ivedilikle Meclisten ve Senato Ko
misyonundan geçip huzurunuza gelmiştir. 

Ana mülkiyet hakkı niteliğindeki gayrimenkul 
mülkiyetini ilgiliyen bu tasarının konusu, yıllar
ca yapılmış olagelen tecrübe ve tatbikattan fayda
lanılarak tasfiye edilmiş prensip, ihtiyaç ve zaru
retler ve bunların karşılanması zarureti teşkil 
eder. Buna göre, tasarı, ivedilikle ve öncelikle 
tetkik edilse de tam ve kâmil olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
İtiraf etmek lâzımdır ki, tasarının muvaffak 

ve hususi hukukun ilk ve en umumi prensiple
riyle bağdaşan bir netice sağladığını savunmak 
güç olacaktır. 

Tasarının hazırlanmasında, Medeni Kanunu
muzun ve bu konu ile bitişik diğer kanun ve ni
zamnamelerin incelenmesinde zaruret olduğu ille 
nazarda anlaşılmaktadır. 

Gayrimenkule taallûk eden aynî haklar tapu 
sicili ve bu sicil ile. alâkalı teşkilât ve bunların 
bağlı oldukları kanun ve talimatlarla tanzim edi
lir. 

Medeni Kanunumuz, hususi hukukun Anaya
sası mesabesindedir. Hukuku hususiyeyi ilgiliyen, 
hiçbir hüküm bu ana nizam hükümlerine aykırı 
ol mam ak lâzımdır. 

Medeni Kanunun, umumi prensip hükümleri
nin içinden, gayrimenkullere mütaallik aynî hak
lar tefrik edilerek, bunların teferruatı bir düzene 
sokulmak isteniyor ise, bu hizmeti ifa edecek kül
liyatın heyeti ıımumiyesini, hukuk nazariyatında, 
(Tapu sicilli hukuku) diye adlandırmak müm

kündür. 
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Simdi biz, tetkik etmekte olduğumuz tasarıyı 

kanunlaştırmak gayreti içinde bulunuyor iken, 
mevzuatımızdaki bir açığı daha, ihtiyaçlarımıza 
göre, düzenlemek durumundayız. Bu itibarla bu 
kanun hazırlığında, gayrimenkul mülkiyetini 
kuvvetlendiren ve herkes için müsavi şartlarla bu 
hakkı teminat altında tutan esasların vaz'ı hedef 
ol arak g< Szetilecekt i r. 

Elimizdeki tasarı gayrimenkul mülkiyetini ko
nusu içinde zayi fi at manialı, hak sahipleri arasın
da birtakım farklılıklar ihdas etmemeli, hukukî 
bedehatiarı tağyir eylememeli, mevcut ve mer'i ah
kâm arasında zıddiyetler ihdas etmemeli ve ne
tice olarak, gayrimenkul mülkiyeti sahasında 
umulmadık teşevvüşler husulüne f.ebep olmamalı
dır. 

Bilhassa doğmuş, eşit haklar, ihlâl, edilmeme
li, kökleşmiş gelenekler gözden uzak bulundurul
mamalıdır. 

Şu mâruzâtım ile, teşriî vazifenin ifasında 
değer taşıyacak bir oluşa işaret etmek istedim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hukuk nazariyatına ve tatbikatına nüfuza ça

lışarak gözden geçirdiğim bu tasarıda, tesbit ede
bildiğim noksanları tetkika başlamak ve mütalâa
larınıza arz etmek isterim. 

Tasarının esbabı nıueibesini gözden geçirelim: 
Önceden sormak durumunda olduğumuz iki 

sualin cevabım pek sarih olarak bulamamaktayız. 
• 1. Böyle bir Tapulama Kanununa, prensip

ler ve ihtiyaçlar olarak neden lüzum görüldü?. 
"J. Bu tasarı ile Medeni Kanunun umumi 

prensipleri hangi hukukî sebep ve zaruretlerden 
kısmen dahi olsa tadil edildi?. 

Bence, esbabı mucibe bu suallere yeteri kadar 
cevap vermemektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Medeni Kanunumuzun 910 ucu maddesi, ay

nen şu hükmü ihtiva etmektedir : 
(Tapu sicili, gayrimenkuller üzerindeki hak

ların hallerini gösterir. 
Tapu sicillinin numunesi ve nasıl tutulacağı 

nizamname i. mahsus ile muayyendir.) 
Bu hüküm içinde, üzerinde durulacak iki nok

ta : 
Evvelâ, (gayrimenkuller üzerindeki hakların 

hali) ve saniyen (nizamnamei mahsus) dur. 
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(Gayrimenkul ler üzerindeki hakların, hali) yi

ne Medeni Kanunumuzun 645 nei maddesinin 
hükmü ile belirtilmiştir. 

Burada, yani Medeni Kanunun 645 nei mad
desinde aynen : (Gayrimenkulun hududu plân 
ve arz üzerine konulan işaretler ile tâyin olunur. 

Plândaki hudut ile arz üzerindeki hudut bir
birini tutmaz ise, asi ol an. plândaki huduttur) 
demektedir. 

Medeni Kanunun 910 nen maddesindeki (Ni-
zamnamei mahsus) ise, halen meri Tapu Nizam-
namesidir. Ve. kanaatimizce büyünün ihtiyarları
na cevap verecek şekilde küçük tadillerle, bu ta
sarının göreceği hizmeti de bihakkın »örmek ta-
katindedir. 

Nizamnamenin maddelerinin tetkikinde : İler 
köyün bir mıntaka itibar edildiğini, tapu sicilli
nin, tapu kütüğü ile mütemmim vesikalardan ve 
mevcut ise -plân ve evrakı müsbite ve yevmiye def
terinden teşkil olunduğunu ve bir arazinin tapu 
kütüğüne kaydının, arazinin resmî musattahınm 
tesbiti, plân ve pafta üzerinde esami fihristinin 
kaydının ve kütükte sayfa açılması ve bu sayfada 
da arazinin evsafı ile hukukî hallerinin gösteril
mesinin âmir hüküm olarak vaz'edilmiş olduğunu 
görürüz. (1 - 4 neü maddeler) 

Nizamnamenin 5 nei maddesinde, (arazinin 
resmî musattahınm, arazinin sahası hakkındaki 
fennî usullere ve paftalar üzerindeki esami fih
ristinin de bu hususta kabul edilen şekillere tev
fikan yapılacağı) sarahatle kaydedilmiştir. 

Tasarıda Medeni Kanunun 910 ve 645 nei 
maddeleri ve Nizamnamenin arz ettiğim ana 
prensiplerini arayalım. Bulamamaktayız. Aksi
ne bu ana hükümlerin kısmen tağyir edildiğini 
görmekteyiz. 

Gayrimenkuller üzerindeki hakların hâli teda
hüle sevk edilmiş, plân ve arz üzerine konulacak 
işaret teferruatı ehemmiyetli derecede ihmal edil
miş, mmtakalar tadil olunmuş, istikrarlı ve sa
rih olması lâzım gelen mühim konuların halli işi, 
nizamname bertaraf edilerek (talimatlar) ile 
hallolunma yoluna gidilmiştir. 

Maddelere geçildiğinde bu hususlara misaller 
vermek her halde mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nu: Medeni Kanunumuzun 645 nei maddesindeki 
plân mevzuunu, masraflardan kaçınarak, süratle 
saha tesbiti suretiyle halletmek için isdar edilmiş 

idi. Ayrıca, kadastro ahkâmı da bu maksada hiz
meti gaye almış idi. 

O halele, şu arz ettiğim iki kanun ile Medeni 
Kanunun 645 nei maddesindeki maksat ve gaye 
husul bulmamış idi ise, tasarı bu açığı kapamak 
bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmış olacak
tır. Binaenaleyh, tasarı hükümleri (plân) hede
fine ulaşmalı idi. Tasarıda, yapılacak kadastro 
sonunda tesbidolunacak plân ile, Tapulama Ka
nununa göre tesbidolunacak plânın hazırlanma 
farkının ne olduğu tasrih edilmeli idi. Bugün
kü modern vasıtalardan faydalanılarak havadan 
resim çekmek suretiyle pek hassas plânların mey
dana getirilebileceği herkesçe malûmdur. 

Hal böyle iken ve Tapu Sicil Nizamnamesinin. 
4 ve 5 nei maddelerinde sarahat dahi mevcut. 
iken tasarıda getirilen (tahdit ve Ölçü işinde tat
bik edilmesi gereken klâsik ve fotoğrametrik me
totlara ait teknik hususlar, yönetmelik ile açıkla
nır.) gibi bir hüküm ile pek ileri olmıyan kısır 
bir metot tatbik edilmiştir, kanaatindeyim. 

Tasarıdaki hükümlere» gayrimenkul e nıütaal-
lik konumuzu teşkil (»den haklar köylerimizde; 
başka türlü, şehirlerimizde başka türlü tescil 
edilmiş, şu usule müracaat eden vatandaşa baş
ka, bu usule müracaat eden vatandaşa, aynı ve 
müsavi olması lâzım gelen hak, başka başka ölçü
lerde tevzi olunmuştur. 

Şu suallerin cevabını Sayın Bakanlığın ve Sa
yın Komisyonun sarahatle vermesini istirham et
mek isterim : 

1. Mer'i Tapulama Kanunu bugünkü ihti
yaçları neden karşılıyamamıştır? Yeni tasarı han-
ıgi yenilikler ile meriyetten kaldırdığı Tın kanu
nun açığını kapıyacaktır? 

2. Tasarının hazırlanmasında gaye, arazisi 
kıymetli olmıyan mahallerin seri ve ucuz imkân 
lar ile tapulanmasını da temin etmek ise, halen 
mer'i Tapu Sicili Nizamnamesinin 5 nei madde
sinde bir tadilât yapmakla yetinmek ve fennî 
usulleri ıslah etmek ihtiyaca cevap vermez mi 
idi? 

3. Medeni Kanunun emredici hükmüne müs
tenit, Devlet Şûrasının da teminatı altında bu 
Uman Tapu Sicil Nizamnamesi yerine (Yönetme
lik) ile iş görmenin zarureti nedendir? 

Tasarıda, Medeni Kanunun ıstılahlarından ve 
usullerinden de kısmen inhiraf edilmiştir. Mese
lâ: Medeni Kanunun 912 nei maddesindeki (Kim 
senin hususî mülkiyetinde bulunmıyan ve âmme 
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ııin istimaline tahsis edilen gayrimenkuller, on
lara mütaallik ve tescili muktazi ayni bir hak 
olmadıkça, tescile tabi değildir. 

Sicile mukayyet bir gayrimenkul, kaydı, lâ-
zımgelmiyen bir gayrimenkule talıavviil ettikte; 
kaydı, sicilden çıkarılır.) hükmü mevcuttur. 

Burada hangi gayrimenkullerin sicile kayde-
dilmiyeceği açıkça gösterilmiştir. Tapu sicilleri
nin hususi mülkiyete mevzu hallere münhasır 
olacağı ifade edilmektedir. 

Medeni Kanunun 641 nci maddesi daha vu
zuh] udur. 

(Sahipsiz şeyler ile menfaati umuma aidolan 
mallar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.) 
deniliyor. Buna rağmen tasarıdaki ezcümle bi
rinci, ikinci ve 36 ncı maddeler bu prensibi Ade
ta yoketmiş değil midir? 

Tasarının bu nevi noksanları Medeni Kanu
nuna münhasır değildir. Usul Hukukuna aykırı 
düşen hükümler de gördüm; meselâ 17 nci mad
dede. 

17 nci madde Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun ehlivukuf hık müessesesini çok esaslı su
rette tadil etmiştir. 

Maruzatım bu kadardır. Maddelerde daha 
müteferrik hususları arz etmek imkânını bula
bileceğimi zannediyorum. Hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı. 
SEDAT (JUMRALT (Konya) — Bek muhte

rem arkadaşlarım; tetkika mevzu teşkil eden Ta
pulama Kanunu tasarısının Hükümet gerekçesin
de, il ve ilçelerin merkez belediye hudutları 
dışında (nahiye ve köylerimizde) kâin olup 
takriben yüzde altmışı tapusuz bulunan gay
rimenkul malların. Medeni Kanunumuzun kabul 
ettiği sıhlvat ve mükemmeliyette kadastro plân
larını ve tapu sicillerini bir an evvel tanzim 
ve tesis ederek bu gayrimenkuller üzerinde 
devam edegelmekte olan çeşitli niza ve ihtilâf
lara son vermek, zirai huzur ve inkişafı sağla
mak maksadiyle 1950 yılında kabul edilen (Ta
pulama Kanununun) ihtiyacı karşılamadığı göz 
önünde tutularak bu kanunun tekrar göz
den geçirildiği, ve yeniden tedvin edildiği yazı
lıdır. 

Su gerekçeden açıkça •anlaşıldığına ve ta
sarının ihtiva, ettiği hükümler dikkatle oku
nunca görülüyor ki ; il ve ilçe merkezlerine 
Medeni Kanun ve Tapu ve Sicil Nizamnamesi 
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uygulanacak; bunun haricindeki yerler için 
Medeni Kanun hükümleri ve yıllardan beri bu 
kanuna dayanılarak teessüs etmiş Temyiz 
Mahkemesi içtihatları bir tarafa itilerek, koy 
ve nahiyeler için Medeiıi Kanunu değiştiren bu 
tasarı hükümleri tatbik olunacaktır; 

5602 sayılı Kanunun gayesi, arazisi çok 
kıymetli olmıyan geniş sahalarda seri ve 
ucuz bir ölçü usulünün tatbiki olduğuna göre 
Tapu Sicilli Nizamnamesinin 5 nci maddesinde 
bir tadilât yapılarak farklı fennî usullerin 
izahı ve 2643 sayılı Kanuna bâzı ilâveler yap
mak ve bu işler için gereken kadroyu temin 
ederek meseleyi halletmek mümkün iken mev
zuatta, teşevvüş husule getirilmesinin, muvafık 
olamıyacağı kanaatindeyiz. 

Bu hususa, mütaallik görüşlerimizi sırası gel
diğinde maddeler konuşulurken arz edeceğiz. 

Ben başka bir yönden bu lâyiha ile geti
rilen hükümlerin gayesi mevzuu dışına çıktı
ğım kısaca belirtmeye çalışacağım. 

6>33!:> sayılı Kanunla tapusuz gayrimenku
lun zilliyedlik sebebine müsteniden (20 dönüm
den) fazlasının tescilini meneden kanun hük
mü ortada dururken il ve ilçe merkezlerinde bu 
hüküm bundan sonra da, uygulanması icabeder-
ken. bunun tapulama yapılan köy ve ve nahi
yelerde Hükümet tasarısına göre (20), Meclis 
değiştirmesine göre (75), açık artırmaya vaz'-
edilerek, bizim komisyonumuzca da yüz dönü
me çıkarılması bir hukukî garabet teşkil ede
cekti r. 

Hükümet, gerekçesinde; bugünkü kadro ve 
imkânlarla, yapılan tatbikat ile senede vasati 
olarak beş yüzlüne yakın parsel tapulaııdığımı 
ve bütün. Türkiye'nin tescile tabi kırk milyon 
parseli ihtiva ettiği tahmin olunduğuna göre 
bu işin seksen senede ikmal edilebileceği bu 
hale memleketin tahammülü olmadığı zikrolun-
maktadıi'. 

•Doğrudur, mevcut kadro ile seksen senede 
yapılması ieabeden tapulama işi bu lâyihanın 
kabulünden sonra en iyimser tahmine göre kırk 
sviıedc otuz senede yapılacak demektir. İşte 
mülkiyet haklarının nesiller boyunca devam 
ve istikrarındaki hukukî garabet de buradan 
doğacaktır. 
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Açıklıyalım : Tapulama yapılan yerlerde 

zilyedin* esasına dayanan tescillerde yüz dönüm 
esas olacak tapulama yapılmıyan yerlerde ha
len mer'i olan 6333 sayılı Kanuna göre yirmi 
dönüm için tescil kararı verilecek ve fazlaya 
ait tescil talebi reddolunacaktır. 

Bu kabil hükümler, tatbikatta birçok müş
küller tevlidedeceği gibi halkın mahkemelere 
olan itimadını azaltacaktır. Halkın suiistimalim 
huzırhyacaktır. 

Tasarının getirdiği yeniliklerden birisi de; 
(Aynı şahsın yekdiğeri ile bitişik olup da 

yüzölçümü toplamı (75) veya yüz dönümden 
fazla bulunan müstakil parçalar üzerindeki zil-
yedliği ayrı ayrı sebeplere istinadettiği 
takdirde beher parçanın yüzölçümü 75 veya 
100 dönümü geçmemek ve zilyedliğe ait diğer 
unsurlar meveudolmak şartiyle zilyedi namına 
tesbit olunur) hükmüdür. 

Sırası geldiği zaman arz edeceğimiz veçhile : 
'Buradaki zilyedlik bir hali fiilidir. Sebebi 

hukukiden âridir. 
Medeni Kanunun 639 neu maddesinin 1 nci 

fıkrasında (Tapu sicillinde mukayyadolmıyan 
bir gayrimenkulu nizasız ve fasılasız yirmi 
sene müddetle ve malik sıfatiyle yedinde bu
lundurmuş olan kimse o gayrimenkulun kendi 
mülkü olmak üzere tescil talebinde buluna
bilir) denilmektedir. 

Zilyedliğin bu maddeye göre hüsnüniyet ve
ya suiniyetli olup olmamasının aranamıyaeağı 
hukukî bir mütearifedir. 

Bu hali fiilînin sebebi hukukisi olamıyaea-
ğını hukukî tarifle ifade olunmuştur. 

Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkullerde 
zilyedlik sebepleri olamaz ve araştırılamaz. 

Binaenaleyh; bu hükümlere zilyedliği ayrı 
ayrı sebeplere istinadettiği takdirde cümlesi 
mer'i kanundaki hukukî tarifine mugayir
dir. Bu kabîl hükümlerle mahkemeleri ve halkı 
fasit daireye sokmuş olacağız. 

Tasarının 33 ncü maddesindeki diğer hü
kümler sırası geldiğinde izah olunacaktır. 

Yalnız, şu cihete kısaca işuret etmeliyim 
ki, yenilik, sürat ve kolaylık diye getirilen 
•bu hükümler, eski hükümleri, yani Ahkâmül 
Evkafı, Arazi Kanununu, Medeni Kanunu ve 
Meriyet Kanunu hükümlerini dikkatlice tetkik 
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etmeden sevk olunmuş hükümlerdir ki, bu
nun neticesi olarak halka kolaylık ve mahke
melere sürat verelim derken işlerin büsbütün 
karışmasını ve içinden çıkılmamasını mueibo-
lacaktı*. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Biz, millet olarak Türk köylüsünün, Türk 

çiftsinin kalkınmasın], refahını, dünyadan na
sibini almasını, açlıkla karşılaşmamasını hu
lâsa sosyal adalet dediğimiz, milleti refaha 
götürmenin yolu üzerindeyiz. Çabamız budur, 
kaygumuz budur. 

Halen meriyette bulunan Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununu beğenmedik. Yeni bir top
tuk reformu kanunu hazırlamakla meşgulüz. 
Bunun da hedefi toprağı verimli hale getir
mek, toprağa muhtaç çiftçiyi topraklandır
maktır. 

Hal. böyle olduğuna göre; 33 ncü maddede 
tescil için esas olan miktara, kayıtlardı, bel
gelere dikkat nazarınızı celbederim. 

Bu kısmı kaparken tarihi ve malûm olan 
toprak rejimini muhterem arkadaşlurıma ha
tırlatırım. Türklerde îslâmiyeti kabulden önce 
ve İslâmiyet! kabulden sonra Hicrî 1263 tari-
hino kadar arazi Devletindi. 

Halk, çiftçi, Devletin koyduğu nizam için
de araziden intifa eder, Devlete puymı öderdi. 
Üç sene ziraati terk ve tatil eden kimseden 
arazi alınıp işliyene verilirdi. Arazide miras 
hakkı yoktu. 

Zamanla bu rejim gevşetile gevşetile oğula 
intikalden bUşlıyarak açılan gediklerden zi-
raatle, çiftçililikle ilgisi olmıyan da girdi. Bu
günkü hali aldı. 

Biz, bu tasarı ile tekke ve zaviyelerin ilga
sına dair kanunla mütevellilik hakkı zeval 
bulan ve Hazineye intikali gereken müstesna 
vakıf mütevellilerinin verdiği muteber müte
velli temessük ve senedi ile Urazi tevziine kıyam 
ediyoruz. 

Hükümetten bir sualim vardır. 

Medeni Kanunun 917 nci maddesinde sicil
lerin tutulmasından Devlet mesul addolun
muştur. Bu mesuliyet kusura müstenit değildir. 
Hatalı tesbit yapılır ve gayrimenkul de teda
vül görür. îktisubeden de hüsnüniyet sahibi 
olarak 931 nci maddeden istifade ederse Devle-
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tin bundan mesul olması istinyor mu, istenmi
yor mu? 

Anayasamızın da hakları koruyan ana pren
sipleri karşısında, Hükümetin ve komisyonun 
bu hususları cevaplandırmasını rica ediyorum. 

Tasarı hakkındaki bu umumi mülâhazaları
mızı böylece hulâsa ettikten sonra ki, (-madde
lere girmek istemedik.) bu kanun vesilesiyle 
olan çalışmalarımızı yine kanaatimizce, naçi-
zano düşüncemize göre tashihi gereken cihet
leri de maddelerde, yapıcı olarak düzeltmeyi 
yüksek hakemliğinize arza çalışacağım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-

mıyan sayın üye var mı?.. Oylama işlemi bit
mişti*. 

Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, mevzuu müzakere kanunun 
üzerinde görüşmeleri takip ettiğimiz zaman 
şöyle bir nokta üzerinde duruyoruz : 

İslâm hukuku ve Osmanlı İmparatorluğıın-
daki arazi hukuku ve gayrimenkul hukuku ile 
bugün hususi hukukun Anayasası diye addedi
len Medeni Kanunun yekdiğeriyle alâkasının 
tesbiti biraz güç. oluyor. Osmanlı hukukunda 
şahsi mülkiyet kılıç hakkı olarak fertlere inti
kal etmiş. Halbuki Medeni Kanun bizattihi bir 
imparatorluk dışında halk Hükümetinin Medeni 
Kanunu olan ki, bugün bizim Medeni Kanu
numuz olarak tatbik edilen İsviçre Medeni Ka
nunu csaslariyle karşı karşıya bulunuyoruz. 
İsviçre Medeni Kanunu kadastrosunu ve sair 
hususları halletmiş bir memleketin mevzuatına 
hâkim kıldığı feda rai bir kanundur. Halbuki 
bizim memleketimizde arazi tahriri dahi bundan 
yıllarca evvel yapılmış, tapu kaydı tedavül et
memek suretiyle fiilî zilyetlik tedavül ede ede 
tapu kaydında mâlik görülen Ahmet öleli veya 
zilyetlikten ayrılalı yıllar geçmesine rağmen 
halâ elde (X) zilyet olarak bu gayrimenkule, 
araziye sahip bulunmaktadır. Memleketimizde 
bu kanunun belki bâzı maddelerinde aksak hü
kümler olabilir. Fakat, böyle bir kanun zaruri
dir. Tabirimi mazur görsünler, bir nevi arazi 
tahriri mahiyetindedir. Yani, tapudaki mülk 
sahipleriyle, mâlik sıfatını, mâlikiyet iddiasın
da bulunan zilyetlerin haklarını tesbittir ve bu 
da yine Medeni Kanunun altı yüz küsur ve do-
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kuz yüz küsurda tasrih ettiği tesbit ve tahriri 
plânı ihtiva edecektir. 

Şimdi; bu kanuna ihtiyaç var mı? Ve kadast
royla bu birleştirile'bilir mi? Şunu kabul etmek 
zorundayız ki, memleketimizde bundan evvelki 
mevzuat muhaceretler, muharebeler, memleke
timizdeki bu ımevzudaki meslekin kifayetsizliği 
yani kâfi miktarda eleman bulunmayışı Cum
huriyet devrine kadar olan mevzuat, bu hâdi
seler muvacehesinde, şehirlerde tapu kayıtları 
en azından tedavül etmiş ve mülkiyetin hudut
larını hususiyetlerini tesbit edebilmiştir. Fakat 
arazi olarak bilhassa İstiklâl Harbinden sonra 
memleketten kaçmış firarilerin durumu, kaçmış 
Türklerin durumu mübadili iğe tabi tutulmuş
ların arazilerinin durumu tetkik edildiği zaman 
görülür ki memlekette arazi hukukunu tâyin ve 
tahdit eden bir nizam mevcut değildir. O ka
dar ki kendi başımızdan geçen hâdiseler vardır. 
Tapu ile, mahkeme kararı ile tâyin ve tesbit 
edilmiş bir gayrimenkul alırsınız, onunla hiç 
alâkalı görülmiyen başka bir sahifede olan öy
le bir gayrimerikulta karşı1]arsınız ki sizden ev
vel yalnız huclıiıtla tapuya tescil e'dilımiş veya 
muhacir olarak veya topraksız olarak gelenlere 
tefviz edilmiştir. Binaenaleyh, arkadaşlarımız 
bugünkü tekniğe göre arazinin kadastro esasla
rına göre hemen halledileceğini ileri «ürerler. 
Halbuki bu mümkün değildir. 

Arazi açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrı
lıyor. Kapalı arazide tayyare ile bu teshilleri 
yapmaya imkân yoktur. Binaenaleyh, ne yapı
lacaktır? Mahalline bizzat gidilecek ve ölçü 
esasına göre tâyin ve tesbit edilecektir. Mem
lekette 70, 80, 90 sene gibi bir müddet kabul 
edip, bu kadar uzun, bir asra yakın bir zaman 
içinde hâlâ kayıtsız, tapusuz ve yalnız zilyetli
ğin elden ele geçtiği bir memleket olmaktan bu 
memleketi çıkarıp normaline getirmek lâzımdır. 
Şu kanun bir arazi tahriri vasfında dahi olsa, 
(eğer muhterem arkadaşlarınım iddia ettiği 
maddelerde hakikaten o mahiyette kısımlar var
sa maddelerde tadil edilir) aslında Türkiye'de
ki büyük bir dâvayı halledecektir kanaatinde
yim. Yalnız arkadaşlarım, hangi sebeple bil
miyorum, hiç temas etmedikleri bir husus var. 
O da ikinci maddede hüküm altına alınmış. 
«Dağlar ve orman kanunu uyarında orman sa
yılan yerler» İşte bu madde kadar Türkiye'de 
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halkı, köylüyü rahatsız eden bir madde sevk edi
lemez. Köylünün yıllar yılı, 30 sene, 40 sene, 
fiO sene, kimisinin tapu ile, kimisinin zilyedotarak 
tasarruf ettiği yerler bugün ellerinden alınmak
tadır. Bu durum ormanla köylü arasında büyük 
bir uçurum yaratmaktadır. Araziyi izah eder
ken arkadaşlarım buyurdular ve dediler ki; «Dev
letin...» Ama artık Devle/t zümrütü anka mahi
yetinden çıkmış bizatihi halkın kendi malı haline 
gelmiştir. Devlet kimdir?... Türk Devleti müs
takil bir varlık mıdır?. Evrt, Türk Milletinin 
Hükümeti, Devletidir. Yani, Türk halkının.. 
Binaenaleyh Türk halkının Devleti, kendi hal
kından gayri bir mâna ve vasıfla, kendisinin 
ekip - biçtiği tapu ile mâlik olduğu yeri, bu şe
kilde, bir nevi gaspetmektedir. Bugün Aydın'ın 
kazalarında görüyoruz; «Arazi, ormana aittir» 
der. Dâva açılır. Ziraat Vekâletinin Ziraat 
Umum Müdürlüğü ekibi gelir, «Burası kültür 
arazisidir» der. Orman lrmum Müdürlüğü ekibi 
gelir, «Hayır burası orman arazisidir» der. Ne
ticede ne olur1? Orman Ihımunı Müdürlüğünün 
yetkisi nazarı itibara alınarak mahkemece, mâli-
kiyet idiasmda olan şahsın tapusu ve zilyetlik 
hakkına rağmen arazi elinden alınır. 

Binaenaleyh, kanunun en kritik maddelerin
den bir tanesi budur. «Sayılan yer» değil, «sa
yılmış, hudutları tâyin ve tesbit edilmiş yer» 
dememiz zannederim ki yerinde olur. Bir arazi 
yine ormancıların ifadesine göre hale terk edil
diği takdirde belki 30 sene sonra orman haline 
inkılâp edebilir. Ama bu, hiçbir zaman o arazi
nin muhakkak orman olduğunun delilini ne ve
rir ne de teşkil eder. Binaenaleyh Ziraat Ve
kâletinin iki dairesinin anlaşamadığı, ittifak ede
mediği bir mevzuda, (birisi ormandır der, 
öbür imi kültür arazisidir der), nasıl olurda 
elinde tapusu olan şahsın elinden, ceddinden 
kalan tapulu yeri alınır. Böyle 'bir şey olmaz. 
Bu, Osmanlı İmparatorluğu devrinde, belki 
imparatorun bir tasarrufu olabilir di, 'ki, o de
virde dahi ona gitmemişler. Almanya'da değir
men hikâyesi malûm, orada da gidememişler. 
Hiçbir zaman imparator değirmeni istimlâk et
meye cesaret edememiş. Biz kendi halkı
mızın elinden kendi arazisini bir umum müdür
lük tasarrufu ile veya vereceği bilgiye göre, 
«orman sayılır» demesi ile elinden alıyoruz. Ne 
tapu, ne medeni hukuk kaideleri, ne zilyedlik, 

ne insan hakları, ne de Anayasadaki mülkiyet 
hakkı kafi geliyor. Maalesef bütün bunlar hiçe 
sayılıyor. Binaenaleyh bu 'kanun bizde bir ara
zi takriri mahiyetinde zilyedliği ve mülkiyet 
haklarını bir nevi kayırla geçirmek, hudutları 
tâyin ve tesbit için zaruridir. İkinci maddede
ki bu husus kanaatimce değiştirilmeli ve ancak 
«pilâniyle, hudutluyla tesbit -edilmiş ve bütün 
ihtilâfı halledilmiş yerler» kaydını, ikinci 
madde ihtiva etmelidir. 

Yine aynı noktaya döneceğini; şehirle ara
ziyi tamamen ayırmamız iktiza .eder. Bu, haddi 
zatında bir ihtiyaçtan doğma'ktadır. Çünkü; 
kadastroyu, kadastro kavaidin-e göre biz aynı 
yere götürmeye kalkarsak, hakikaten 00 sene 
beklemek iktiza eder. Ama, bu tapulama ka-
vaidine göre bence faydalı bir neticeye varilli-. 
Kanun lüzumlu d ur, ama 'bâzı maddeler üzerin
de hatalı noktalar varsa düzeltine ye çalışalım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN -.. Say m Muhittin Kılıç. 
•MUHİTTİN KILI O (Konya) — .Muhterem 

arkadaşlar, Hülvüm'et kanadından, kanuna bi
raz fazla taarruz edilmekle beraber, sayın ar
kadaşların mazur göreceğini zannederim. Çün
kü hepimizin gayesi iyi b'ir kanun çıkmasını 
sağlamaktır., Bendeniz diğer arkadaşların do
kunmadığı, ç'ok mühim gördüğüm, bir nokta
ya temas etmek isterim. Tasarı köylüler için. 
köy hükmi şahsiyetleri için (mühim .olan mera
lar, kışlaklar, yaylaklar gibi köy orta malla
rına ait yeni bir 'hüküm getirmiyor. Yani şu
nu demek istiyorum ki, Arazi Kanunname'ii 
Hümayununda Ivöy 'otlakiyes'i yaylası, merası, 
kışlakiyesi için fevkalâde güzel 'hükümler var
dır. Yani ibiz Padişahın yaptığı Arazi livamın-
namei Hümayununa ta'bi 40 bin köyü idare 
ediyoruz, güzel. Güzel a.ma, 1950 senesinde 
çıkardığımız kanunu da ilga ediyoruz. Yani, 
(büyük bir tezat içindeyiz. Arz ettiğim husus 
40 000 köye taallûk ediyor. 30 - 40 sene sü
ren, sonra yüzlerce mer'a dâvası vardır. Bü
tün avukat arkadaşlarım Ib'ilirler 'bunu. Husu
siyetleri nedir? Hususiyetlerini Tapu 'Kadastro 
Genel Müdür Muavini ibenden iyi bilir. O ka
nuna, 'güre, köyün orta malı, merası, yaylağı, 
kışlağı defteri amirede kaiyıtlı .olacak, Güfcef 
Şimdi bu kanuna güre ne -olacak? Acaba şahit
le köy orta malı şu köyün iken 'bu köyün ola
cak mı, tımar «ve -zeamet şeklinde? Hakikaten 
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Sayın Çumralmm bildirdiği gibi verilen arazi 
ne olacaktır? Ben şahsan fon ıhususlara dair 
(bir hüküm, göremedim. Ayrıca, büyük bir nok
sanlık 'olarak telâkki ediyorum. Ehemmiyetle 
ve tekrar arz etmek isterim ki. Padişahın köy
ler Ve köy meraları, yaylaları ve otlakiyeleri 
'hakkında koyduğu hükümler iner'idi r. Benim 
anladığıma göre lâğvedilen maddelerde böyle 
Ibir hüküm göremiyorum, «Arazi Kanunu lağ
vedilmiştir» diye. Halibuki kendi elimizle yaptı
ğımız 5602 sayılı Kanun mullgadır. Büyük bir 
(boşluğu ifade ediyor. Tkı itilbarla lütfedip 
Devlet. Bakanı Sayın Aybar'm ehemımiyetli 
gördüğüm bu noktalara cevap vermesini rica 
ediyorum, ikincisi; Sayın Okyayuz ve Sayın 
SarıgÖllü'nün 'ehemmiyetle üzerinde durdukla
rı 0831 sayılı Kanunun ikinci maddesini de çok 
önemli görüyorum. Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununa gbre davacı dâıvalı, onun hasmı 
ehli vukuf olamadığı halde, ıbu yer ormandır, 
şu yer orman değildir iddiasında bulunan Zi
raat Vekâleti pek çok defa da oturduğu yer
den şöyle haritaya bakıp, «bu köy ormandır» 
şeklinde karar vermeMedir. Ormandı, evet. 
Fakat Kanuni Sultan Sülöyıman zamanında 
ormandı. 'Kimse müdafaa, etmedi. Bugün çıp
lak bir haşa döndü. Şimdi Cum'huriyet ilân 
edildi, 40 sene geçti, 4-0 sene sonra «Burası or
mandır» hükmüne varmamalıdır. Yani 'bunun 
da bir mesnedi olmalı. Bunları arz etmek için 
huzurunuza çıktını. Salgılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkındaki kanun tasarısına 122 sayın üye oy 
kullanmış. 122 kabul oyu çıkmıştır, arz ederim. 

Söz Geçici Komisyon Başkanının. 

GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANİ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhterem arkadaş
lar, üzerinde konuşmakta bulunduğumuz tasarı 
hakikaten memleketin % 80 ini ilgilendiren, çift
çi ve köylünün geniş ölçüde ihtiyacını karşıla
makta bulunan bir tasarıdır. Birçok müşkülleri 
halledeceği ümidi ile Hükümet tarafından sevk 
edilmiş, Millet Meclisinden geçtikten sonra yük
sek huzurunuza gelmiştir. 

Tasarı hakkında konuşan arkadaşlarımız iki 
grupa ayrılmıştır. Bir kısım arkadaşlarımız tasa
rının isabetli hükümler ihtiva ettiğini, ancak tc-
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ferruata ait bâzı hususlara itirazları bulunduğu
nu ifade etmişlerdir. Maddeler üzerinde konu
şurken arkadaşlarımızın bu itirazlarına ko
misyon adına cevap vermeye çalışacağız. 
îcabettiği takdirde komisyonun bunlara 
katılıp katılmadığını ve sebeplerini arz 
edeceğiz. Yüksek Heyetiniz de hakemliği
ni yapacak ve bir tarafın takrir veya görüşü
nü kabul edecektir. Bu itibarla maddeler üzerin
deki hususlara burada temas etmek istemiyorum. 
Daha ziyade konuşmamı, sondan başlamak sure
tiyle, Sayın Muhittin Kılıç, Sedat Çumralı ve 
Muammer Obuz arkadaşlarımızın konuşmaları 
üzerinde teksif etmek istiyorum. 

Muhittin Kılıç arkadaşımız, meralar, yaylak 
ve kışlak gibi köyler arasında niza mevzuu olan 
gayrimenkûllerin tetkik, tahkik edilmediğini, 
bunların bir hükme bağlanmadığını, bu ihtilât-
larm devam edip gideceğini ifade buyurdular; 
doğrudur. Sebebi şudur arkadaşlarım: Bu gibi 
gayrimenkuller, yaylak, mera ve buna mümasil 
gayrimenkûllerin üzerinde ihtilâf varsa bu ihti
lâf şimdiki usule tabi olarak; iner'i usuller daire
sinde halledilecek ve tetkik edilecektir. Binaena
leyh bunların halli cihetine tasarıda gidilmemiş 
olması, münhasıran işin, yani şu kadastro işinin 
süratle neticelenmesi bakımındandır. Bunlar tes-
bit edilmiyecek mi? Tesbit edilecek. Bunların 
da hudutları tesbit edilecek, krokileri yapılacak, 
fakat «Şu köyün, şu belediyenindir.» diye tes-
bidedihniyecektir. Yaylak olarak tesbidedilecek, 
kışlak olarak tesbidedilecek, mera olarak tesbide
dilecek fakat aidiyet ciheti tesbidedilmeden bıra
kılacaktır. Kanunun hükmü ve espirisi budur. 
Eğer sayın arkadaşımız bir teklif yaparlar da, 
bunu da kadastro münasebetiyle halledelim, hük
me bağlıyalım derlerse, ve Yüksek Heyetiniz de 
bunu kabul ederse bu ayrı bir mevzudur. 

Arkadaşımızın temas buyurdukları Orman 
Kanunu mevzuu ki, Sayın Sarıgöllü de temas et
tiler; Komisyonumuz da bu mevzu üzerinde dur
du. Hakikaten bu orman mevzuu umumi şikâyet 
konusu olmaktadır. Fakat Sayın Bakan yüksek 
huzurunuzda her halde izah edeceklerdir. Ken
dileri komisyonda, bu meselenin Orman Kanunu 
ile halledilmesi lâzımgeldiğini, Orman Kanunun
da yapılması gereken tadilâtın mahiyetini izah 
buyurdular. Komisyonumuz da bu sebeple tasa
rının ikinci maddesini kabul etti. Ve ihtilaflı 
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olan ve bâzı yerlerin orman sayılıp sayılmayaca
ğı hususunun Orman Kanunu ile halledilmesi 
prensibini kabul etti. 

Arkadaşlar, Sayın Muammer Obuz ve Sedat 
Chımralı arkadaşlarımızın itirazları, daha ziyade 
hususi hukukun Anayasası mahiyetinde olan Me
deni Kanuna bu kanunun, taarruz halinde oldu
ğu hususu üzerindedir. Buna istinaden de Mo
dem Kanunun hükümlerinden ayrılmanın doğru 
olmadığını ifade buyurdular. Bir kere şunu arz 
edeyim: (ierek bu kanun ve gerekse bu kanunun 
istihdaf ettiği '('bu tâbiri kullanayım) 5602 sayılı 
Kanun zaten Medeni Kanundan ayrılmış ve Me
deni Kanunun tatbiki irin saha hazırlama yolu
nu, gayesini gütmüştür. 

•Bu itibarla. Medeni Kanunun ihlâli mevzuıı-
bahiis değildir. Kaldı ki, İsviçre'den aldığımız 
Medeni Kanunun 63ü nen maddesi hükmünü ve 
'buna müstenit tevhidi içtihat kararlarını şinı-
•di arz edeceğim. Bu kanunla biz, gerek Mede
ni Kanunun, gerekse Yangıtayın içtihadı 'birleş
tirme kararını daihi daraltmış bulunuyoruz. 
Gerekçesini arz edeceğim. Kanunu Medeniyi ih
lâl etmek şöyle dursun, Kanunu Medeninin 
vermiş olduğu hakkı ta'kyidediyoruz. 

Arazi Kanunumuzda, hukukçu olan arka
daşlar gayet iyi 'bilirler, hakkı karar müessese
si vardır. Hakkı karar, tapuda mukayyedol-
mıya.n bir gayrimenkulun on senelik işgali ile, 
namına tapuya tescil ettirmek hakkı idi. 

Demek ki Arazi Kanunu da 'bu hakkı tanı
yordu. ıBilâhara 1515 sayılı Kanun kalimi edildi. 
T5d5 sayılı Kanun bir nevi tasfiye kanunudur. 
Medeni Kanunun meriyetinden evvel iktisabe-
dilmiş, fakat Arazi Kanununa göre tapu al
mak 'hakikimi kazanmış veya kazanmamış olan
ların tapu alma hakkını tanıyordu. Binaen
aleyh bu kanun ilk kanım değildir. DeneJbilir 
ki, «1M5 sayılı Kanunun kabul etmiş olduğu 
Medeni Kamuna tearuz teşkil eden bu (hıüiküm-
üeri udiye ikalbul ledielıimı?» M'ed'erii Kanuna tea
ruz yoktur. Bakını arz edeyim. Medeni Kanu
nun 639 nen maddesi; «Tapu sicilinde mukay-
ye'dolmıyan fbir gayrim'enkulü nizasız ve fâisıla-
sız 20 s en o müiddetl'e ve malik sıfat iyi e yedinde 
'bulundurmuş oları kimse o gayrimenkulun ken
di mülkü olmak üzere tescili talebinde'buluna
bilir.» demektedir. Bu, tapuda kayıtlı olmıyan 
•gayrimenkulhve mütnallik hüküm. Tapuda ka

yıtlı olan ve fakat «Tapu sicilinde maliki kim 
'olduğu anlaşılamıyan veya 20 sene evvel ve
fat etmiş ve yahut gaipliğine hüküm veril
miş mir kimsenin uhdesinde ınukayyedolan bu-
•gayrimenkulu aynı şerait altında yedinde bu
lunduran kimse dahi o gayrimenkulun mülkü 
olmak üzere tescilini tale'bedebilir, tescil an
cak hâkimin emriyle olur.» 

Bu hüküm İsviçre Kanunundan aynen alın
mıştır. Yalnız bir fark var. Bu maddeye teka
bül eden İsviçre Kanununun 662 nei madde
cinde mev!zuu!bahis müddet 30 «enedir. Yani 
bu kanunun bu /hükmü İsviçre'den alınmıştır. 
Demdeki, İsviçre'de dahi Ibu gimi gayrimenkul-
lerin tescili 'kabildir. Bizim kanunumuzda da 
kabildir. Yalnız oradaki 30 senelik müddeti 20 
ıseneye indirmişiz. Medeni Kanunumuz bu müd-
>deti 20 seneye indirmiştir. Dahası var arkadaş
lar, kanunun bu hükmü miktarla mukayyet 
mi? Hayır.,, Medeni Kanunun 639 nen maddesi 
miktarla mukayyet değildir. Bir hasım göster
me kayıt ve şartı da yoktur. Bir şahıs 50, 100, 
2 000 dönüm, 5 000 dönüm gayıimenkule sa
hiptir. Fakat bu arazi kemdi uhdesinde değil
dir. Ya irsen intikal etmiştir veya gayrimen
kulu (başkalarından satınalmış, 20 seneden beri 
umdesinde, t alsa r ruf unda İmlundıırmaktadıı. 
Bu gayrimenkulun tescili dâva edilebilir mi? 
6(39 nen maddeye ıgöre edebilirdi. Bu tesciller 
de devam ediyordu. Tatbik ediliyordu ve de
vam ediyordu. Bir gün, her hangi bir yerde 
•suiistimal ihtimalinden bahsedilerek kanunun 
ıbu hükmü tadil edildi. 'Berideniz bu sözleri
mi su, ha'srm göstermek mecburiyeti ve miktarla 
mıtkayyedolmaması keyfiyetini 'bir tevhidi içti
hada is tin ad ettirmek istiyorum. Bunu da arz 
edeyim. 

Yargıtay içtihadı birleştirme kararı : Tarih 
1 . 12 . i94>8, numarası 2/8. Özeti şu (Emreder
seniz tamamını okurum) : «Medeni Kanunun 
.6>3'9 ucu maddesine igüre açılan tescil dâvaların
da m e hasmın gösterilmesi ve ne de ilânın ya 
pılmam kanunen meşrut olma'dığı hakkında.» 

Binaenaleyh, bir gayrimenkul sahibi buna 
ımiü'stenid'em tescil dâvası açabilir, ve tescil ka
randa alır, lehine tescil ettirirdi. Bu hüküm 
suiistimal ediliyor diye takyidcdildi, 1954 sene
sinde fbir kanun çıkarıldı. Bu kanun 6333 sayı
lı Kanundur. İşte, asıl benden izce hususi hııkıı-
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kun Anayasasına aykırı olan ve aykırı telâk
ki edilmesi gereken kanun, bu 6333 sayılı Ka
nundur. Medeni memleketlerde tatbik edilen 
bir usûlün bizim memleketimizde de tatbik, edil
mesi mümkün ve bu şekilde tatbik edilegelmek-
te iken, suiistimal ediliyor, veya edilir mülâha-
zasiyle hakkın tahdidi cihetine gidilmesini, ben
deniz hukuk 'anlayışıma uygun bulmuyorum. 
Eğer, suiistimal ediliyorsa, suiistimali yapan
ları cezalandırmak veya yapılmasına mâni ol
mak gerekir. Yoksa suiistimal yapılıyor diye, 
'kanunun bahşetmiş olduğu bir hakkın elinden 
ve bilhassa memleketimiz durumu bakımından 
tahdit etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Fakat bu kanun kabul edilmiştir, bugün de bu 
hak kalkıyor. Bu kanun hükmüne göre - ki 
bu kanun 17 . 3 . 1954 tarihinde kabul edilmiş
tir - ıbu "gibi gayrimenkullerin tescil edilebil
mesi için şartlar kondu. Birinci şart; gayri
menkul miktarı tahdit ve takyidediliyor. Me
selâ 20 dönüm olacak deniyor. 20 dönüme kadar 
olacak, vergide kayıtlı olmıyan gayrimcnkuller 
ancak 20 dönüme kadarı tescil olunur. Fazla 
ise yine bunların da tescili mümkün. Fakat ver
gi kaydı bulunması lâzımdır, ikinci şart: Ha
sım gösterilecek, tevhidi içtihada hasım göste
rilmesine lüzum yok diye olan hüküm kalkıyor. 
Hasım gösterilecek, hasım alâkalı olacak, Hazine 
olacak. Üçüncü şart; ilân yapılacak. Bunlar
dan sonra tescil mümkün olacak. Binaenaleyh 
bu şartlarla tescil mümkün oluyordu. 

Şu halde bir ifrat, - tabir caiz görülsün -
bir tefrit karşısında kalmış" oluyoruz. 

1. Hudutsuz tescil selâhiyeti, 
2. Takyit edilmiş bir tescil salâhiyeti ve 

hakkı, 
5602 sayılı Kanun, Medeni Kanuna uygun 

olarak bunu takyit etmemişti. 6333 sayılı Ka
nun tabiî daha sonra olduğu için bu gibi tescil 
işlerinde tatbik ediliyordu. 5602 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesinde, mütenazır olarak de
ğiştirilmiş idi. 6335 sayılı Kanımla değiştiril

mişti, 639 ncu maddeye mütenazır olarak. Bu
nun isabetli olup olmadığı üzerinde münakaşa 
etmenin zamanı geçmiştir. Bugün getirilen ve 
münakaşa mevzuu olan kanun, 5602 sayılı Ka
nun esas itibariyle kabul etmiş olduğu prensip
lerin üzerinde yürümekte ve hattâ 5602 sayılı 
Kanunu bâzı bakımlardan takyidedici hükümle
ri de ihtiva etmektedir. Meselâ, şimdiki tasa-
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rmın 32 nci maddesinde, tescil için 10 'sendik 
bir zaman şartı vardır. 5602 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinde böyle bir şart da yoktu. 
Yalnız miktar bakımından Mitlet Meclisi 75 dö
nüm kabul etmiş, Cumhuriyet Senatosu bunu 
100 dönüm olarak kabul etti. Bu bir artırma 
mevzuu değil memleket ihtiyacı mevzuudur. 
Hattâ Kanunu Medenide hudutsuz tescil hak
kı veren hükümler var. Mademki arkadaşları
mız Medeni Kanun hususi hukukun Anayasa-
sıdır diyorlar; hususi hukukun Anayasasında 
hudutsuz olarak kabul edilmiş olan tescil hak
kını biz yine burada takyidediyoruz. Beher 
parçanın 100 dönümünü esas almak suretiyle 
diye takyidediyoruz. Binaenaleyh, burada Me
deni Kanunumuzda, Medeni Kanunumuzun esas 
prensipleri itibariyle, miktar bakımından ve 
fikirler bakımından bir taarruz dahi iddia edi
lemez. Kaldı ki, bidayette arz ettiğim gilbi bu 
bir tasfiye kanunudur. Tasfiye kanunlarının 
da yalnız bu kanun ile, bu tasarı ile kabul edilme
miş olduğunu, bu gibi tescillerin Arazi Kanu
nunda mevcut olduğunu, biliyoruz. Hattâ arka
daşlarımın beyan ettikleri vakıflarda da vardır. 
Vakıfta da müruru zamanı var. 

Vakıfla iktisab caiz değil mi? Eğer şartlar 
varsa, iktisab caizdir. Ama bugün için vakıf adı
na tapuda kayıtlı bulunan gayrimenkullerin 
bu kanunda da iktisabı mümkün değildir. Yar
gılayın içtihadı birleştirme kararı vardır, hu
kukçu olan arkadaşlar bilirler. Bu birleştirme 
kararında şöyle bir esbabı mucibe var: «Maliki 
kim olduğu belli olmıyan yahut 20 sene evvel 
vefat eden» deniliyor. Maliki vakıf ise, kim 
olduğu belli olmıyan telâkki edilemez. Bunun 20 
sene evvel vefatı da bahis konusu olamaz. Bi
naenaleyh, «20 senelik müddetle tescil mevzuu 
vakıfların gayrimenkullerinde bahis konusu 
olmaz,» şeklinde Yargıtaym içtihadı birleştir
me kararı vardır. 

Binaenaleyh, evvelce ahkâmül evkafın tatbik 
'edildiği zamanlarda, zaman aşımı sebebiyle iktisa-
diği zamanlarda, zaman aşımı sebebiyle iktisa
bı caiz olan gayrimenkullerin, Vakıflar Kanu
nuna göre iktisabı caiz olan gayrimenkullerin, 
- şimdi huzurunuza gelmiş olan tasarıda da -
iktisabına imkân veren bir hüküm yoktur. Bu 
itibarla da «Vakıf gayrimenkulleri elden gidi
yor. Vakıflar Kanunu hükümlerine aykırı hü
kümler tesbit edilmiştir» gibi, sözlerin yerini, 
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bendeniz, tasarıda bulamadım, töğer arkadaşla
rını gösterirlerse bunların üzerinde konuşuruz. 
Vakıflar Kanununun 41 ne i maddesini okuyo
rum: * 

«Kanunu Medenideki müruru zaman hüküm
leri, vakıf inalları hakkında da tatbik olunur. 
Ancak vaikfm rekabeshıe ait olup şimdiyi? kadar 
lamam olmamış bulunan. 36 yıllık müruru za
man - (Burada onu da tasrih ediyor, biraz evvel 
arz ettiğiın >gübi 36 yıl önce iMisalb mümkün idi.) 
Bu kanuıl hükümleri yürümeye başladıktan iti-
baran 5 yıl geçmedikçe tamam olmuş sayılmaz. 
Bununla beraber, müddetler mecmuu 'Mi yılı ge
çemez.» 

Domlek oluyor 'ki, iktisap saunan aşımım, eski 
36 sieıiıüy'i! 20 ;seıııeye indirdi ği'ınize >göre, bir !beş se
nelik imltıibak müddeti taniyior. Binaenalieyih, Va
kıflar Kanununun bizatihi tanımış olduğu mü
ruru zamanı dahi biz bu kanunda kabul etmiş 
değiliz. Vakıflar Kanununa ve vakıf gayrimen-
kııllıeri.ne tecavüz edil diği, omlar ı n itesditl'i cihetine 
gidildiği bahis konusu değildir. 33 ncü madde, 
mütevellilerin vermiş oldukları vesikalar... Bun
lar vakıf adına kayıtlı gayrinıenkuller değil. Va
kıf adına tapuda, kayıtlı olmıyan gayrimenkul-
1 erdir. Müsaade ederseniz, bu kadarcık olsun 
tescil imkânını verelim. Çünkü, vakıf adına ta
puda kayıtlı değildir. Tasarı, vakıf adına ka
yıtlı olmıyan bir gayrimenkulun bu gibi vesika
larla iktisabeden kimse adına tesciline imkân 
•veriyor. 

Muhterem arkadaşım Sedat (Jumralı bir nok
tadan daha bahsettiler. Maddeler üzerinde gö
rüşülürken belki bahsedilmeyebilir. Maddeler 
sırasında belki yeri gelmiyebilir. Maamafih orda 
da konuşulabilir. Fakat biz şimdi de temas ede
lim. Buyurdular ki; Medeni Kanunun 9.17 nci 
maddesine göre sicilde vukubulan yanlışlıklar 
sebebiyle üçüncü şahıs, zararlanmış ise bunu 
Devlet tazmin eder. «Bu kanunda bunun karşı
lığı yoktur», buyurdular. Bu kanunda bunun 
hakkında sarih bir hüküm yoktur, fakat yapıl-
laeak şey umumi hükümler dairesinde mevzuu 
halletmektir. Bu mümkündür. 

Arz edeyim : Bir gayrimenkul teshil edilir
ken, sahibi var, bilirkişisi var ve ihtiyar heyeti 
var. Ne şekilde tesbit edileceği kanunda tadad-
edilmiş. Bu gayrimenkul, bunların ifadesine 
uygun olarak tapuya tescil edilmiş ise yine ka

nımda bu tescilin hilafına 10 yıllık bir zaman 
aşımı ile dâva hakkı tanınmıştır. Alâkalı kimse, 
«bu tescil yapılmıştır,» diye dâva açabilecek. Bi
naenaleyh, burada Devletin mesuliyeti bahis ko
nusu olmaz. Ahmet namına tesbit edilmiş, Komis
yondan geçmiş, takat, tapuya Ahmet namına değil 
Mehmet namını lescil edilmiş. Bir hata vardır. 
Mehmet \le bunu üçüncü bir şahsaintikal ettirmiş; 
burada üçüncü şahsın zararı mevzunbahisür. Bu 
durumda umumi hükümler dairesinde 5)17 nci 
maddenin tatbik edilmesine mâni bir kayıt yok. 
Binaenaleyh, netice itibariyle, kesin olarak böyle. 
bir meselenin halli cihetine gidilmemiştir, Fınıımi 
hükümler dairesinde, haklı veya haksız, vatanda
şın dâva hakkı var. Haklı veya haksız olduğunu 
ancak mahkeme tâyin edecektir. Burada, «şu şe
kilde olursa Devlet mesuldür, bu şekilde olursa 
Devlet mesul değildir» şekli nazarı itibara alın
mamıştır. Muhterem arkadaşlar; esas itibariyle 
bu tasarının Medeni Kanunla taarruz teşkil etti
ği yolunda olan arkadaşların umumi görüşlerine 
ve bu yoldaki beyanlarına karşı mâruzâtta bulun
dum. Maddelere geçildiği zaman diğer itirazlar 
ve arkadaşların maddeler üzerindeki görüşlerini 
de komisyonumuz, bidayeten arz ettiğim gibi ge
rektiği şekilde cevaplandıracaktır. Yüksek Heye
tiniz hakem olacak. Belki Komisyon da kendi gö
rüşlerine iltihak edecek veya iltihak etmiyecek. 
Yüksek Heyetiniz her iki halde de hakem olacak 
ve gereken hüküm ve madde meydana gelmiş bu
lunacaktır. Şüphesiz en isabetli netice de bu ola
caktır. Mâruzât im bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Sayın Obuz, sizin sualleriniz 
bes tane idi ve Vekile tevcih edilmişti, zanneder
sem. 

MFAMMEK OBl'Z (Konya) -— Evet efen
dim. Fakal Sayın Sözcüden de sormak istediğim 
bâzı hususlar var. 

BAŞKAN - Peki efendim, (ierçi Tüzük hü
kümlerine göre, sualler sözlerden sonradır ama. 
kısa olmak üzeri1 buyurun. 

M FA MM. HU OBUZ (Konya) — Muhterem 
Komisyon Başkanı 6333 sayılı Kanunun bu tasa
rı ile meriyetten kalktığını ifade buyurdular. 
Hangi madde ile meriyetten kalkınıştır:. 

OEOtOl KOMİSYON BAŞKANİ KÂMÎL 
FOŞKFNOCILF (Devamla) — Bu kanunun me
riyetten kalktığına dair bir beyanım yoktur. 633;") 
dedim. Tavzih edivorum, merivetten kaldırılan 
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kanım 6333 sayılı Kanım değil 0335 sayılı Ka
nundur. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — O halde bu 
kanun meridir* 

BAŞKAN — 6333 sayılı Kanım ineri; 6335 
sayılı Kaininim bu kanımla kalktığım söylüyor. 

MUAMMLİİ OBUZ (Konya) — 6335 sayılı 
Kanımla bu tasarı arasında bir mubayenet var 
mı, zıddıye var mr.\ «Var» veya «yok» peklinde 
bir eevap istirham ediyorum. 

ULÇİUİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
UOŞKUNOÖLU (Devamla) —• K fendim. eğer 
mevzuu müeerret olarak nazarı itibara alırsanız, 
Medeni Kanunim hükümleriyle tearuz eder, 
6333 sayılı Kanun ile de tearuz eder. 
Kakat, biz burada istisnai, hususi bir kanun geti
riyoruz. Hususi bir kanunla, Medeni Kamınım. 
6333 sayılı Kanunim hükümlerini bir tarafa bı
rakarak, memleketin kadastrosunu tanzim etmek 
yoluna gidiyoruz. Bu suretle Medeni Kanunun 
tatbik edilebileceği bir sahayı açmak yoluna git
mekteyiz. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Müsaade 
eder misiniz.'. Bir sorum daha var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUAMMKK OBUZ (Konya) -— Bendenize 

»•öre umumi mânada bu kanım da yeni bir hukuk 
nizamı tesis etmektedir. Sayın arkadaşım bu ka
nunun Tasfiye Kanunu olduğunu ifade etti. Bu 
kanım neyi tasfiye etmiştir.'. Medeni Kanım hü
kümlerini mi tasfiye ediyor.'. Zilyedlik haklarının 
ifade ettiği şey nedir.'. 

OKÇİUİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
OOŞKrNOÖLU (Devamla) - - Lfendim bu ka
nım arz elliğim gibi 5602 sayılı Kanunun yerine 
kaim oluyor. 5602 sayılı Kanım da memleket rea
litelerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak, gayri
menkul ihtilâflarını tasfiye etmek üzere kabul 
edilmiş bir kanundur. 5602 sayılı Kanun zaman
la kâfi gelmemiş, birtakım ihtiyarları kapsama
dığı ve tapulama işlerinin gereği gibi yürümediği 
görülmüş, daha mükemmel olan bu tasarı Yüksek 
Huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
buradaki tasfiye meselesi bundan ibarettir. 

Arkadaşlar, yine hukuken arkadaşlar bilir, 
Yargıtay'da 8 hukuk dairesi vardır. 8 hukuk dai
resinin beşi müstemirren gayrimenkul dâvalarına 
bakar, başka davalara bakmaz. 8 hukuk dairesi
nin beşi gayrimenkul ihtilâflarına bakar. Ancak 

üç daire hususi hukuk sahasına giren diğer işlere 
bakar. Halbuki diğer hususi hukuk sahasına giren 
işler, gayrimenkul dâvalarından belki kat, kat 
fazladır. Ama o hâdiseler daha ziyade zapturapt 
altına alınmış ve bir nizama girmiştir. Bizim su 
tasarı ile takibetmek istediğimiz gaye, bu ihtilâf
ları azaltmaktır. Memleketin realitesini sayın ar
kadaşım da benim kadar bilirler. Vatandaşların, 
Anadolu'da gayrimenkul alını satımı noter sene
dine, köy senedine hattâ hattâ karşılıklı anlaş
maya müstenittir. Bunlar maalesef zamanla kan
gren olmuş birtakım ihtilâflara yol açmıştır. Bir 
takım eeza dâvaları da bundan sıkmaktadır, bu 
gayrimenkul ihtilâflarından çıkmaktadır. İşte tas
fiye bunu hedef tutmaktadır ve gayrimenkul sa
hibini kendi elindeki bir vesikasıyle, çapiyle ve 
tapnsiyle malından emin kılmaktır. Memleketimiz
de şimdiye kadar muntazam bir kadstro yapılma
mıştır. Muntazam kadastro yapılırken, elbette, 
bâzı tasfiyeye ihtiyaç; vardır. Kaldı ki, bu ihtiyacı 
da yalnız bu kanun getirmemiştir bu ihtiyaç. 5602 
sayılı Kanımdan itibaren vardır. Hattâ-ve hattâ 
Arazi Kanununda da vardır; daha evvel arz et
tim. Hakkı karar müessesesinden bahsettim. Bi
naenaleyh bu tasfiyenin hedefi budur. 

BAŞKAN — Başka sual var mı, efendim?. 
Yok. 

Sayın Bakan, iki arkadaş daha söz almışlar
dır, Onlardan sonra mı yoksa hemen mi konuşmak 
istersiniz/. 

DKYLLT BAKANI MAİL AYBAK (Ankara 
Milletvekili) — Sonra ('fendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, Komisyon Başkanı kıymetli Kâmil 
Ooşkunoğlu arkadaşıma şükranlarımı arz ederek 
konuşuyorum. Mühim bir kanunu müzakere edi
yoruz. Şimdi, gelirken baktım; kanım tasarısının 
dağıtım tarihi 3 .9 .1963 tür. Yani yedi gün 
evvel dağıtılmış. Bu kanunu o gün alsak ve baş
lasak dahi bu Senatoda, ve hattâ Türkiye Cum
huriyetinde de, bu gayrimenkul hukukunun 
şöyle bir hulasasını «7 gün zarfında yaparım» 
diyen arkadaşın ben şahsan alnını karışlarım. 
Hulâsasını yaparken şu hüküm ne, bu hüküm ne, 
Arazi Kanununun şu hükmü ne, Yargılayın 30 
tarihli içtihadı ne diye eğer burada münakaşaya 
kalkarsak, bunun içinden hiç kimse çıkamaz. 
Yani ilk bakışta, muhterem arkadaşımın da an-
lıyaeağı, eski tâbirle «Ve'hleymlâida.» dahi kamı-
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nun mühim olduğu bellidir, İkrar buyuruyor, 
diyor ki, «meralar hakkında biz bir hüküm sevk 
etmedik, bir hüküm koymadık.» Bendeniz ele ce-
valben diyorum ki, «Köylü Mehmet Ağanın 20 
evi eklik, 20 arşmlık yeri için bir kanun getiril
miştir, 40 bin köyün merası, yaylası, kışlağı ne 
olacak; bunun içine niye bir hüküm koymuyor
sunuz?» diyorum. Arazi-i Kanunname-i Hüma
yun güzelse bunu teyidet, güzel değilse, (yine 
Tapu - Kadastro Umum Müdürü Beyefendinin 
anlıyaeağı dille konuştum, demin) Defteri Âmi-
rede kaydı olmıyan bir mera ile karşıkarşıya isek, 
bunun hükmünü buraya getir koy... Türkiye'nin 
köylerini tarayalım, meraları tarayalım, fidan
lıkları tarayalım, doğru dürüst bir iş yapalım. 
Tetkik ettim, cetvellere baktım altı tane hâkim 
kadrosu gördüm. Bu altı hâkim ile bu ihtilâfı, 
kim. nasıl, ne zaman, hangi plâna uygun olarak 
yapıyor, pek anlıyamadım. 

İkincisi, yine şiddetle arz ediyorum, diyorum 
ki, bu kanuna göre gelen «ormandır» iddiası 
olan yerlerde köy tüzel kişiliği, (Ahmet ağa, 
Mehmet ağa için söylemiyorum, kendi işlerini 
herkes kendisi görsün) kırk bin köyün yirmi bi
ni ormanlık mıntaka ile alâkalıdır. Orman Ge
nel Müdürlüğü «ormandır» demiş. Köy de «Ha
yır efendim meradır, hayır efendim yayladır» 
diyor. Hâkim bey de gittiği zaman ne bir ot 
görüyor, ne bir çam fidesi görüyor. Bu iş nasıl 
halledilir? Nasıl halledilmelidir? Biz de Muhte
rem Komisyona, Muhterem Hükümete yardım 
edelim. Bu hususta tek bir hüküm göremiyorum. 
Onun için bu hükümleri kapsıyan bir kanun ya
palım. Emretsinler, aklımızın erdiği kadar biz 
de yardım edelim, Daha iyi bilen arkadaşlar da 
gelsin. Eski hükümleri, yeni hükümleri bilenler 
var; yardım edelim, hep beraber esaslı bir şey 
yapmaya gayret edelim. Ben gittikçe tevahhuş 
etmeye başladım. Özür dilerim. Komisyona iadesi 
hakkında bir takrir verdim. Komisyona iadesini 
arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin malûmu 
olduğu üzere geçen Birleşimde görüşülmesi ta-
lebedilmistir. Ancak hazırlanılmak üzere bu ka
nun tasarısı bir birleşim sonraya bırakılmış idi. 
Bir sayın üye daha söz almıştır, ona söz vere
ceğim. Sayın Bakan daha iyi hazırlanabilmek ve 
suallere, konuşmalara daha tatminkâr cevap ve
rebilmek için bir başka birleşime bırakılmasını 
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istemektedir. Bu da sayın üyeler için maddeler 
üzerinde daha geniş bir hazırlık yapmalarına 
imkân verecektir. Riyasetin vazifesi, daha çok 
arkadaşın hazırlanmasını temin bakımından elin
den gelen imkânı temin etmektir. 

DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Anka
ra Milletvekili) — Bana bir saniye sonra söz 
verirseniz mâruzâtımı kısaca açıklamak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer'in konuşması 
bittikten sonra size söz vereyim. Buyurun Sa
yın Aydmer. 

HÎDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, Konuşan arka
daşlarımız 1954 tadilâtını yerdiler. Ben, Kanu
nu Medeni Tadilât Komisyonunda âza olarak 
bu tadilâtın mesuliyeti ilmiyesine iştirak ettiğim 
gibi o vakitki vazifei teşriiyem itibariyle bu ta
dilâtın sözcülüğünü yaptım. Yereeek hiçbir yeri 
yoktur, Heyeti Mulıteremenizi tenvire mecbu
rum. Vaziyet şudur. 

1954 te Hükümet Adliye Vekâletine müra
caat eder, der ki «Türkiye'deki arazi traktörcü-
lerin eline geçmektedir». O zaman moda idi. 
x\dam, eline geçirdiği traktörle bin dönüm ara
ziyi sürüyor, ertesi gün de mahkemeye müracaat 
ederek kendi şoförünü şahit gösteriyor, «bin dö
nüm araziyi bizim patron yirmi seneden beri 
dkip biçiyor» diyor. Ne hasım ne bir şey var. iki 
yalancı şahitle 1.000 - 2 000 dönüm arazi orta
dan gidiyor. Ne oluyor? Asıl, biz, o fakir köy
lüyü çöpleudireeeğiz, fakir fukarayı toprak sa
hibi yapacağız. Buna imkân yok. Traktöreüler 
aldılar araziyi, gidiyorlar. Kapan kapanın elin
de kalıyor. Onun için Hükümet «buna bir çare» 
diye, tutmuş Adliye Vekâletine müracaat etmiş
tir. Biz de bir ilmî heyet olarak, mesele Medeni 
Kanuna taallûk ettiği için, bunu tetkik ettik, 
münakaşa ettik. Esasını o gün ben müdafaa et
tim, müdafii idim, bugün de ediyorum. Hükü
met teklifinde yine 20 dönüm olarak kabulümüz 
veçhile teklif edilmektedir. Ben yalnız mmtaka-
lar itibariyle daha bâzı değişiklikler istedim. 
O da şu idi : Meselâ Aydın'da 20 dönüm bir 
ehemmiyeti haizdir, fakat Konya'da 20 dönüm 
arazi bir şey ifade etmez. «Konya'da bunu 50, 75 
dönüme çıkaralım» dedim. Ekalliyette kaldığım 
için mecbur oldum ekseriyete ittibaa. Meclise ge
len kanunu Mecliste bu şekilde müdafaa ettim 
ve çıkardım. Binaenaleyh, Yargıtay tevhidi içti-
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hat karariyle «hasım göstermek lâzım değil» de
miş de biz kanunla onu değiştirmişiz. Çok iyi 
yapmışız... Neden yapmışız?.. Kimsenin haberi 
yokken binlerce dönüm arazi gidiyordu. Hasım 
gösterdik ki bu arazi kimindir; Hazinenin midir, 
başkasının mıdır, anlaşılsın da ona göre hak hu
kuk zahir olsun. 

BAŞKAN —• Kimse yermedi, Sayın Aydmer, 
bunun aleyhinde kimse konuşmadı. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Ko
nuşuldu efendim, onun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Kimse bu mevzuu yermedi. 
HİDAYET AYDINER (Devamla.) — Yer

di!... Binaenaleyh, o kanun bir ihtiyacın mümes
sili idi. Nitekim, Hükümetin teklifinde de yine 
20 dönüm olarak yazılmıştır. Benim orada ekal
liyette kaldığım husus bâzı yerlede 20 dönümün 
kâfi olmaması idi. Şimdi arkadaşlarımız Millet 
Meclisinde 75 dönüme çıkarmışlardır; bizim Se
nato da yüz dönüme çıkarmıştır. Bunun ne de
rece muvafık olduğunu ileride maddeler geldiği 
zaman göreceğiz. 

Heyeti umumiyeden rica ediyorum, arkadaş
lar kısmen temas ettiler. Bir ikinci madde var
dır ki, köylüyü, alınteri dökerek 20, 30, 40 sene 
almteri dökerek yetiştirdiği bağından, meyvalı-
ğmdan mahrum etmektedir. Ziya Paşanın sözü 
malûmuâliniz: «Kadı ola davacı ve mulızir dahi 
şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet» 
demiş. 

Şimdi, orman işlerinde orman olup olmadığı 
hususunda hakem, Orman Umum Müdürlüğüdür. 
Orman Umum Müdürlüğü yüzbinlerce parsele 
nasıl gitsin de tetkik etsin. Ya gider ya gitmez. 
Giderse, yaptığı şudur: «Haa!.. Bunun iki, üç 
bin metre ilerisinde bir orman vardı, binaenaleyh 
Devlet ormanına mülâsıktır.» Eee... Bu adamın 
almteri döküp yetiştirdiği ağaçlığın yeri orman
dır, bilmem yetiştirdiği bağların yeri ormandır, 
bunlar mülkiyet haricidir diye el konmaktadır. 
Bunun gerçeği hilâfına hükümler istenmiştir.. Fa
kat, eski Meclis bunu reddetmiştir. Fakat ben
ce bir işin haddi mutavassıtı bulunması lâzımdır. 
Maddesi geldiği" zaman teklif edeceğim. Meselâ; 
5 dönüm yer için, 3 dönüm yer için adam almte
ri dökmüş, bağ yapmış. O bağın içinde asmayı 
aldırmak için birkaç tane meşe yetiştirmiş, ya
hut dört tane çam varmış da ilerde bina yapar
sam, «camımdan keserim de çatımı yaparım, ba-

f 10 . 9 .1963 O : 1 
camı yaparım.» demiş, onu korumuş. Ormancılar 
ise «Orada üç tane çam vardır, o halde ormandır, 
burada beş tane meşe vardır, ormandır.» demiş
ler vek öylüyü hakkı mülkiyetinden mahrum et
mişlerdir. O derece mahrum etmişlerdir ki, 
beyefendiler, benim, maalesef, tapulama işine sa
ik olduğum bir yerde, kendi memleketimde, şim
di bana beddua etmektedirler. Ne diye? «Hidayet 
Bey sebep olmuştu da buraları tapulanmıştı.» 
Şimdi köylülerin arazisi 5 dönümden fazlası bağ 
değil. Konya'nın en dağlık, en sarp bir yeridir. 
Elimizde iki dönüm arazi varsa o da orman di
ye elimizden gitti perişan halde kaldık» diye fer-
yadediyorlar. Binaenaleyh ikinci madde çok mü
himdir. Çok rica ederim, bu kadar bir ekalliyet
le bu ikinci madde halledilip diğer maddelere 
geçilemez. Bu itibarla bunu gelecek celseye bı
rakarak bu ikinci madde hakkında bol bol görü
şülmesinin teminini Heyeti Muhteremenizden ve 
Makamı Riyasetten rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Daha tümü üzerinde görüşüyo

ruz. Maddelere geçilmedi ki. Endişe edilecek bir 
şey yok. 

HİDAYET AYDINER (Devamla)'—Mad
delere geçilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Anka

ra Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım, de
min Sayın Riyaset, benim Heyeti Umumiye hak
kında yapılmış konuşmalara cevap vermek için 
mehile ihtiyacım olacağı mülâhazası ile gelecek 
celseye kadar mehil istediğimi beyan ettiler. Bu 
nokta üzerinde Muhterem Senatoya durumu tav
zih etmek isterim. Evvelâ bendeniz bu kanunu 
mingayrihaddin 20 celse Mecliste takibettim, 
encümende takibettim. Heyeti umumiyesinde de 
maddelerinde .de huzurunuza hazır olarak geldim. 
Yalnız, bugün burada yapılan konuşmalar, açık
ça ifade edeyim ki, temas ettiği veçheler bakı
mından komisyonda da, Meclis müzakerelerinde, 
Millet Meclisi müzakeratmda da temas., edilme
miş, hususları da muhtevi ve heyeti umumiye ko
nuşmasının dışında detaya inmiş noktalara müs-
tenidolarak muhtevidir. 

Bilhassa Sedat' Çumralı Beyefendi arkadaşı
mızın, Muammer Obuz arkadaşımızın konuşmala
rı Medeni Kanunun karşısında Tapulama Kanu
nunun heyeti uımımiyesiyle ele alınmaya değer 
olup olmamak noktasına mâtufiyet ve fakat 
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detaya kadar da nâfiziyet ifade eden bir bünye
dedir. O itibarla ben de Bakan olarak, bu ka
nunu sevk etmiş ve buraya kadar getirmiş Hü
kümetin bir mümessili olarak istiyorum ki; 
Yüksek Senatonun huzurunda Heyeti Umumiye 
konuşmaları vesilesi ile bu noktaya matuf en ve 
yalnız Senatoda bahsedilmiş hususları detaylı 
olarak karşılayabilecek olan hususlara cevabımı 
hazırlıyaynn. Günkü Tapu Sicil Nizamnamesi
nin falan hükmünden, Kanunu Medeninin 9.10, 
917 nci maddesinin falan fıkrasındaki falan 
hükme kadar temas eden ve fakat Tapulama 
Kanununun heyeti umumiyetinin redde şayan 
olacağı, fimden geldiği nerde ise ilgasını getir
mek lâzım gelen birtakım hükümlerin yeniden 
tedvin halinde getirildiği gibi bir maksat da or
taya korumuştur. Arkadaşlarımı tatmin etmek 
isterim Heyeti Umumiyeyi tenvir etmek istenin. 
Ama detaylı olarak tenvir* edebilmeme müsaade 
buyurun. Zaten saat altıdır. Yediye kadar, bir 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bir kanun tedvini dolayısiyle aşağıda yazrlı 

hususların Maliye Vekili tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına yüksek müsaadelerini 
rica eder, saygılarımın kabulünü dilerim. 

G. Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender 

1. Türkiye'de mevcut Türk hususi okulla
rından alınmakta olan Gelir Vergisi, Bina Ver
gisi, miktarlarının ayrı ayrı ve vilâyetleri de 
işaret edilmek üzere bildirilmesi; 

2. Bu sözü geçen okulların öğretmen, idare
ci ve müstahdemlerinden alınmakta olan Gelir 

(Mütemmim cevap 21.11.1963 günlü 7 nci 
Birleşim tutanağtndadır.) 
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saat içerisinde ilk celsede ben bu işi yapan m. 
Global konuşursam, global konuşmama müsaade 
ederseniz hazırım. O zaman arkadaşları mm 
heyeti umumiye üzerinde sarf ettikleri bu detay 
münakaşaları, maddelere geçildikten sonra müsa
ade ederlerse, razı olurlarsa ben de o zaman ce
vap vermek üzere, ana çizgiler üzerinde şimdi 
maruzatta bulunabilirim. Bunu arz etmek iste
dim. Bu maruzatımı hesaba katmanızı istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Gelecek birleşimde daha tatmin 
edici cevap verilmesi ve diğer üyelere de madde
ler üzerinde çalışma imkânı verilmek üzere ge
lecek 'birleşime 'bırakılmasını, Biyaıset umumun 
tasvibi olarak uygun görmektedir. 

Vakit gecikmiş olduğundan 12 Eylül 1963 
Perşembe günü saat 15.00 te toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

T. C. 
Maliye Baikanlığı 10.5.19G3 

G'elirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 221281-79/19510 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îliği : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli ve 2084-

7169/0587 sayılı yazı. 

Cum'huriyot Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, hususi okullardan alınmakta 
olan vengilere mütaallik (önergesinin cevaplan-
dınlaflbilmesi için Millî Eğitim Bakanlığımdan 
ve teşkilâtımızdan 'bâ'zıı malûmat cel'bedilmesi 
gerekmekte olduğundan, iki aylık munzam bir 
cevaplandırma mühleti verilmesine müsaadeleri 
arz olunur. 

(Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

B). — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi okullardan alın
makta olan vergilere dair yazılı soru önergesi, 
ve Maliye Bakanı Ferid, M elen* in cevabı (7/96) 

Ankara, 17 Nisan 1963 

Vergisinin ayrı ayrı gösterilmesi, bunlardan ya
tılı olanların işaret edilmesi; 

3. Türkiye'de mevcut ecnebi okulların tabi 
oldukları vergilerin aynı şekilde gösterilmesi; 

Sureti ile iş'ar Duyurulması. 
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T. C. 

Maliye Bakanlığı 5.9.1963 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

Sayı : 22128-79/31574 

Cumlhuriyet Senatolsu .Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli ve 2084-

7169/2687 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Aİpiskender'in, hususi okullardan alınmakta 
olan vergilere nıütaallik önergesinde yazılı ola
rak verilmesini talebettiği malûmat mezkûı 
okulların 'bulunduğu iller itibariyle ilişikte su
nulmuştur. 

10.9.1963 0 : 1 
Memleketimizde halen yatılı olarak 40 adecl 

Türk özel okulunun, 24 azınlık özel okulunun 
ve 10 aded yaibancı özel okulun bulunduğu, di
ğerlerinin yatısız olduğu hususu Millî Eğitim 
Bakanlığından alınan 25 .5 .1963 günlü ve 
0ıl9ı-18'5ll sayılı yazının eklerinden istihracedil-
miştir. 

Okulların vergisi hakkında diğer bir kısım 
illerden istenmiş 131111111311 malûmat alınamamış 
olup, geldiğinde Başkanlıklarına sunulacaktır. 

Saygıyla arz olunur. 

Maliye Bakanı 
Fericl Melen 
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îçel 1962 

Okulun ismi 
AidoMuğu şahıs 
veya teşekkül 

îçel Koleji - Merein Şahsa ait 
Akdeniz Koleji - Meı> Şahsa ait 
sin! 
Akdeniz Koleji - Mer- Anonim Şirket 
sin! 

Yuvam Özel Ana- Şahsa ait 
okulu - Mersin 
Tansııs Amerikan Ko- Amerikan Boart 
leji - Mersin Heyeti 

Oelir Vergisi 

Zarar 

Zarar 

678 

Kuramlar Vergisi Bina V 

— Kira 
— Kira 

Yeniden işe başladı- Kira 
ğı için "halen 'kurum 
beyannamesi alın
madı 

— Kira 

Muaf 

ültav 
Yeni Kolej 

Talaş Koleji 

Özel Bursa Koleji 
özel Yemi Ortaokulu 

Şa'hsa ait 
Anonim Şirket 

Amerikan Boart 
'Heyeti (Dernek) 

Şaihsa ait 
Şahsa ait 

Eskişehir (1962) 

177 — 
— Zarar 

Kayseri (1962) 

— Muaf 

Bursa (1962) 

1 368 — 
680 — 

Kira 
Henüz inat 
edilmemişti 

Mütekabiliy 
sında muaf 

Kira 
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istanbul ilinin özel okullarının hukukî durumla n ile 1962 yılında ödedi 

Sıra 
Nıo. 

1 
2 
o 
>} 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

ıo 
11 
12 
13 
U 
15 
16 

Öıaellolkulıtn adı 

(I3aikır4kiöy Özel Rum İUkdkulu 
Yeşilköy Rum Kanma İlkdkuılu 
Bakırfcöy Dadiyan İllkolkulu 
Özel Kültür Koleji 
Özel Yeşilyuırlt ilk ve Orftaıolkulu 

Senjoızef Lisesi 
Marmara Kiolleji 
Özel Anadolu Llesi 
özel Kadıköy Lilseısi 
Güneş Koleji 
Özel Ticaret Koleji ve Gazetecilik Okulu 
Anarat Higutyon Ermeni ilkokulu 
Kalamış Rum ilkokulu 
Caferağa Rum İlkokulu 
Yeldeğirmeni Rum İlkokulu 
Iran Okulu 

Aiıdolduğu şaihıis veya, 

Rum Cemaati 
Rum Cemaati 
Ermeni Cemaati 
Fahamettin Akmgüe 
Fatma Bekan Aruz 
Özer Ekiyurt 
Gürbüz öztürk 
Dürdane Dost 
Fransız Cemiyeti Hayr 
Limitet Şirketi 
Feriha Erdem 
Rahmi Erdem 
Nezahat Nurettin Ege 
Yaşar Tırak 
Ermeni Cemaati 
Hum Cemaati 

» » 
» » 

'teışefeküll 

iyesi 

İran Hükümeti Maarif Vekâleti 

Kurumlar 
Vergisi 

Muaf 
Muaf 
Muaf 

Muaf 
Zarar 

Muaf 
» 
» 
» 
» 

17 Gürbüz Çocuk Yuvası 
İS Özel Yeni Nesil İlkokulu 
19 Bogosyan Varvaryan Ermeni Okulu 

20 Gedikpaşa Protestan Ermeni İlkokulu 
21. Surp Mesrupyan Ermeni İlkokulu 

22 Kumkapı Rum İlkokulu 

23 Langa Rum ilkokulu 
24 Yüksek Ekonomi ve Ticari Bilimler Okulu 
25 Senbenuva Kız Lisesi 
26 Senbenuva Erkek Lisesi 
27 Senjorj Erkek Lisesi 
28 Musevi Birinci ilkokulu 
29 Musevi İkinci İlkokulu 
30 Musevi Ruhani Lisesi 
31 Musevi Karma Lisesi 
32 Getra Nogan Ermeni Lisesi 
33 Üsküdar Amerikan Kız Koleji 
34 Üsküdar Semerciyan Cemeran Ermeni 

İlkokulu 
35 Üsküdar Nersesyaıı Yermonyan Ermeni 

İlkokulu 

Feriha Karaoğlu 
Dilber İbrahim Şevket 
Sup Harukyan Ermeni Kilisesi 
Vakfı 
Protestan Cemiyeti 
Surp Ohannes Ermeni Kilisesi 
vakfı 
Ayiya Kiryaki ve Jan Ayiya El-
bida kiliseleri vakfı 
Rum Cemaati 
Osman Nebioğlu 
Fransız Cemiyeti Hayriyesi 

» » » 
» » » 

Galata Musevi Cemaati 
» » » 
» » » 
» » » 

Ermeni Cemaati 
Amerika 'd aki bir dernek 

Ermeni Kilisesi Vakfı 

Muaf 
» 

Muaf 
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İderi Kurumlar ve Gelir Vergisi miktarım gösterir liste 

Yılliık 'Müstalhdem 
Gelir' Vergisi VengıM Vergi dairesi 

Lira K. Lira K. N O T 

10 295 
2 446 
236 
236 
155 

41 335 

8 526 
30 440 

54) 
) 
) 
) 

98 

4 506 
2 322 
14 561 
34 650 

24 355 

57 285 
14 744 
8 443 
22 400 
17 608 
5 090 
607 
737 

8 563 
2 563 

10 
20 
20 
35 

69 

72 
73 
45 
38 
29 
10 
60 
30 
90 
40 

Bakırköy 

» 

Kadıköy 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

6 671 65 Eminönü 

25 742 25 

4 221 22 

208 
10 623 

6 248 
5 389 
13 614 

5 026 
2 201 
2 574 
23 589 
74 124 
117 940 
16 692 
22 606 
2 641 
15 231 
22 753 
83 071 

3 377 

4 829 

50 
85 

44 
66 
69 

69 
15 
97 

90 
87 
55 
18 
05 
15 
58 
82 

94 

06 

» 
» 

Eminönü 

•» 

» 
» 

Galata 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Üsküdar 

» 

» 

Kocası Suat Aruz'un geliri ile birlikte 

Yıllık beyannamelerini müştereken veriyorlar 

16 . 3 . 1963 ten sonra Hocapaşa Vergi Daire
sine bağlanmıştır. 
Stopaj 4 265,50 

Stopajdan - 6 917,74 L. borçlu 
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Sıra 
Nıo. 

38 
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 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

ösetokulun adı 

Kuzguncuk Rum İlkokulu 
Çengelköy Rum İlkokulu 
Kandilli Rum İlkokulu 
Ermeni Ruhban Okulu 
Çengelköy özel Maya İlkokulu 
Üsküdar Türk Kız Koleji 
Şişli Terakki Lisesi 
Site Kolej İşletmeciliği 
Ameılilkan Kuz Koleji 
İngiliz Erkek Lisesi 
özel Ülkü Okulu 
özel Eşiniz Okulu 
Dost İlkokulu 
özel Anaokulu 
Anarat Higutyon Ermeni İlkokulu 
Anarat Higutyon Ermeni Ortaokulu 
Aydm Okulu 
Bezezyan Ermeni İlkokulu 
Aya Kostantin Karma İlkokulu 
Bulgar Ortaokulu 
Daktilo ve Sekreter kursları 
Ermeni Katolik İlkokulu 

İtalyan Ticaret Lisesi 
Aya Triada Rum İlkokulu 
Srup Anna Ana Okulu 
Yeni Kolej 
Kültür (Tarkan) Koleji 
İtalyan Kız Ortaokulu 
Zapyon Rum Kız Lisesi 
Zografyan Rum Lisesi 
Adigit Ria Rum İlkokulu 
Esseyan Ermeni Ortaokulu 
Beyoğlu 3 ncü Rum İlkokulu 
Aynalıçeşme Rum İlkokulu 
Sen Pul Seri Fransız Kız Ortaokulu 
Büyükada Rum İlkokulu 
Büylikada yetimhanesi 
Heybeliada Ruhban Okulu 
Heybeliada Rum İlkokulu 
Burgazada Rum İlkokulu 
Kmalıada Rum İlkokulu 
Tarabya Rum İlkokulu 
Büyükdere Rum İlkokulu 
Boyacıköy Rum İlkokulu 
Yeniköy Rum İlkokulu 

Aijdolıduğu şaıhııs veya teşekkül 

Rum Vakfı 
» » 
» » 

Ermeni Vakfı 

Limitet Şirket 
» » 
» » 

Limitet Şirket 

Coyo Barzilay 
Adnan Eşiniz 
Dürdane Dost 
Z el iha Dural 
Ermeni Okul vo Manastır Cemiyeti 

» » » » 
Münevver Alpar 
üç Horon Kilisesi Mütevelli Heyeti 
Rum Ortodoks Mütevelli Heyeti 
Bulgar Hükümeti 
Komandit Şirketi 
Ermeni Katolik Mektep ve Manas
tırlar Cemiyeti 
Itlayan Hükümeti 
Rum Ortodoks Mütevelli Heyeti 
Ermeni Katolik Cemaati 
Limitet Şirket 

» » 
Sörler Cemiyeti 
Rum Cemiyeti 

» » 
» » 

Ermeni Mütevelli Heyeti 
Rum Cemaati 

» » 
Fransız Cemiyeti Hayriyesi 
Rum Cemaati 

Kurumlar 
Vergilsi 

Fener Patrikhanesi 
Rum Cemaati 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

36 316 
21 749 

52 

Muaf 

Muaf 
» 

» 
» 
» 

» 
Zarar 
Muaf 

» 
28 811 

Zarar 
Muaf 

» 
» 
» 
» 

» 
Muaf 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Yıllıik MiMaihdem 

C4elıir Vengıiisi Vengıisi Vergi (dairesi 
Lira K. Lira K. N O T 

1 917 55 » 
2 286 15 » 

467 80 » ' 
24 538 16 » 

1 475 30 » Yıllık beyanname vermemiştir. 
35 945 55 » 

145 885 70 Şişli 
8 593 75 » Özel hesap dönemi talepleri tetkikte. 

355 485 73 Şişli 
92 051 38 » 
3 311 30 » Yıllık beyannamesi vergisiz. 
2 488 60 » Yıllık beyanname vermemiş. 
3 435 76 » Yıllık beyanname vergisiz. 

1 598 1 910 » 
) Beyoğlu Muhtasar beyannameler müşterek veriliyor. 
) 3 244 25 

11 678 33 123 » 
8 919 90 » 

11 097 80 » 
6 185 08 » 
5 524 50 » Yıllık beyanname Fatih V. Dairesine veriliyor. 

3 988 40 » 
26 689 » 
8 943 50 » 

» Ücretli müstahdemi yok. 
46 435 41 » 
29 356 22 » 
4 270 37 » 

) 39 152 50 » Muhtasar beyannameleri müşterek veriliyor. 
) 7 190 40 » 

46 124 95 » 
7 847 50 » 
7 048 40 » 

47 607 05 Beyoğlu 
5 600 25 Adalar 
6 444 86 » 
62 023 12 » 
2 126 20 » 
1 075 60 » 
1 249 90 » 

658 80 Sarıyer 
1 099 30 » 
1 700 40 » 
1 886 50 » 
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Sıra 
NK). 

81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

Özeijdkulun adı 

Yenimahalle Ermeni İlkokulu 
Emirgan ismail Akgün Koleji 

özel Ertan Anaokulu 
İstanbul Ortaokulu 
Darüşşafaka 
Kızılay Hemşire Okulu 
özel Gazetecilik Ticaret Okulu 
Balat Haremyan İlkokulu 
Leon Vartikyan İlkokulu 

Samatya Anarat Higutyon İlkokulu 
Edirnekapı Rum İlkokulu 
Lonca Rum İlkokulu 
Fener Maraşlı Rum İlkokulu 
Samatya özel Rum İlkokulu 
Fener Erkek Lisesi 
Yuvakimyan Rum Kız Lisesi 
Lâleli Özelbilir Koleji 
İstiklâl Lisesi 
Bomonti özel Okulu 
Devrim İlkokulu 
Işık Lisesi 
Şişli Koleji 
Feriköy Ermeni Ortaokulu 
Pangaltı Lisesi 

Feriköy Rum Karma İlkokulu 
Kurtuluş Rum İlkokulu 
Sen Misel Fransız Erkek Lisesi 
Levent Şehit Kublay İlkokulu 
Manukyan Ermeni İlkokulu 
Kalfayan Ermeni İlkokulu 
Nersesyan Ermeni İlkokulu 
Ortaköy Musevi İlkokulu 
Hasköy Musevi İlkokulu 
Arnavutköy Rum İlkokulu 

115 Bebek Rum İlkokulu 
116 Beşiktaş Rum İlkokulu 
117 Hasköy Rum İlkokulu 
118 Amerikan Erkek Lisesi 
119 Ortaköy Karma Rum İlkokulu 
120 Hasköy Musevi Lisesi 

Aiıdollduığu şalhıfs veya teşelkikiüll 

Ermeni Cemaati 
İsmail Akgün 

Ülkü Kasım Hıocaoğlu 
Eğitim ve öğretim Ijimitet Şirketi 
Umum Menfaatlere Hadim D. 

» » » » 
Fehmi Yahya Tuna 
Ermeni Cemaati 
Topkapı Ermeni Cemaati Mütevelli 
Heyeti 
Rum Cemaati 
Rum Cemaati 

Kurumalar 
Vergfei 

Zarar 
Muaf 

» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 

Rum Cemaati 
» » 

Zeki Bilir, Ergun 
Ijimitet Şirket 

» » 
Fahire Aysu 

. Orkun 

Feyziye Mektepleri Tesisi 
Limitet Şirketi 
Ermeni Cemaati 
Muhtaryan Manastır ve Okulu Ha
yır Cemiyeti 
Rum Cemaati 

» » 
Fransız Cemiyeti 
Şahıs 
Ermeni Cemaati 

» » 
» » 

Musevi Cemaati 
» » 

) 
Rum Cemaati ) 

) 
» » 
» » 
» » 

Hayriyesi 

Toshiyakis 
Rum Kilisesi 
Mütevelli Heyeti 

Amerikan Derneği 
Rum Cemaatı 
Musevi Cemaati 

» 
» 
» 

Muaf 
» 

6 

Muaf 

Muaf 

Muaf 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muaf 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Yıllık 

Gelir Vergisi 
Lira. K. 

Zarar 

» 

115 140 

16 089 80 

MiiMaİhde 
Verıgtiisi 

l a ra 

2 392 
18 200 

144 
32 383 

39 411 
47 565 

1 995 
7 018 

3 598 
1 257 

689 
931 

2 104 
17 961 
6 201 

18 207 
19 860 

3 964 
115 096 
51 503 
30 037 

31 814 
9 978 

19 656 
16 385 

300 
2 993 
3 704 
3 019 
2 625 
5 156 

5 235 
494 

1 870 
535 

1 Ö80 284 
1 105 
8 125 

m, 

K. 

80 
86 

15 
57 

35 
99 
64 
40 

40 
15 
55 
56 
40 
70 
38 
28 
39 

10 
05 
63 
50 

90 
50 
65 
94 

30 
89 
60 
43 
79 

30 
74 
85 
14 
53 
75 
40 

Vergi dairesi 

Sarıyer 
» 

Fatih 
» 

» 
» • 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Fatih 
» 
» 
» 

» 
Şişli 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

N O T 

Başkaca ticari faaliyeti var yıllık beyannamesini 
Eminönü V. Dairesine veriyor. 
8 . 10 . 1962 de işe başlamıştır. 

Muhtasar beyanname Şişli'ye veriliyor. 

1962 de kuruldu. 
Yıllık Beyanname vermemiştir. 

Kurum Beyannamesi Vergisiz. 
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Sıra 
Nıo. 

121 
122 
123 
124 

Öızıetokulun adı 

Aramyan Uncuyan Ortaokulu 
Kalamış Ortaokulu 
Moran özel İlkokulu 
Örnek İlkokulu 

AiJdloliduğu şaihıis veya 'tevekkül 

Ermeni Cemaati 
Birol Bapçum 
İnci Moran 
Sevinç, Atasaygun 

Kurumlar 
VengM 

Muaf 

İngiliz Kız Ortaokulu 
Merkez Rum Lisesi 

İngiliz Koleji 
Rum Cemaati 

35 200 

Muaf 
Muaf 

Özel okulların 1962 yılında ödedikleri Bina ver 

Müdafaa 
Sıra 
No. 

4 
5 

7 
8 
9 

10 
11 

122 
121 
71 
72 
73 
74 
75 
18 
82 
83 
84 
87 
50 

özel okulun adı 

özel küUtür Koleji 
Yeşilyurt îlk ve Ortaokulu (ikinci 
Koleji) 
Marmara Koleji 
Anadolu Lisesi 
Kadıköy (Koleji) Lisesi 
A. B. C. ilkokulu 
Güneş Koleji 
Ticaret Koleji ve Gazetecilik Okulu 
Kalamış Ortaokulu 
Aramyan Uncuyan ilkokulu 
Büyükada Rum ilkokulu 
Büyükada Yetimhanesi 
Heybeliada Ruhban Okulu 
Heybeliada Rum ilkokulu 
Burgaz Rum ilkokulu 
Yeninesil ilkokulu 
ismail Akgün Koleji 
Artan Anaokulu 
İstanbul Ortaokulu 
Gazetecilik ve Ticaret Okulu 
Anarat Higutyon ilkokulu 

Bina Verg 
Lira 

2 304 

2 592 
2 304 

720 
3 546 

297 
909 

1 152 
1 071 

240 

450 

4 479 
2 198 

;isi 
K. 

60 
41 

36 

20 
28 

Buhran Ve 
Lira 

768 

864 
768 
240 

1 152 
99 

301 
384 
359 
72 

150 

1 493 
732 

rgisi 
K. 

20 
57 

12 

06 
76 

. Vergisi 
Lira 

768 

864 
768 

2 400 
1 152 

99 
301 
384 
359 
72 

150 

1 493 
732 

K. 

20 
57 

12 

06 
76 

52 Aydın ilkokulu 2 352 48 784 16 784 16 
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Yıllılk 
Gelir Vergilisi 

Lira K. 

Zarar 
9 429 45 

O. Senatosu B : 107 10.9.1963 O : 1 
MiMalhdemı 

Vergdsi Veılgi dairesi 
Lira (K. 

14 243 04 Kadıköy 
10 535 52 » 
18 674 40 » 

604 90 » 

N O T 

Yıllık beyanname eşi tarafından Galataya veri
liyor. 

277 569 24 3 399 381 84 

65 895 99 
25 323 49 

gileri miktarını gösteren listedir 

Yekûn 

Yaktın 
Lira 'K. 

3 840 İtirazlıdır. 

N O T 
AydındaJtnıa ve 

temizleme 

4 320 
3 840 
1 200 
5 760 

496 
1 512 
1 920 
1 789 

384 

55 

60 

750 

7 465 
3 663 

32 
80 

Listeye ithal olunmamıştır. 1962 de kurulmuştur. 

Bina vergileri muaf 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Takdir olunan irada itiraz edilmiştir. 
Henüz irat takdir edilmemiştir. 

Muaf 

150 
175 
525 
87 50 

100 

3 920 80 
68 75 
62 50 
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Müdafaa 

Sıra 
No. 

67 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 

62 
63 
50 
65 

66 
68 
69 

102 

104 

özel okulun adı 

Eseyan Ermeni İlkokulu 
Ayakostantin İlkokulu 
Bulgar Ortaokulu 
Daktilo ve Sekreter Kursları 
Ermeni Katolik ilkokulu 
İngiliz Kız Ortaokulu 
İtalyan Ticaret Lisesi 
Aya Triada Rum İlkokulu 
Surp Anna Anaokulu 
Yeni Kolej 

Kültür Limitet Şirketi 
İtalyan Kuz Ortaokulu 
Higutyon Ermeni Ortaokulu 
Zografyan Lisesi 
Merkez Rum Kız Lisesi 
Adrgit Rio Rum İlkokulu 
Beyoğlu 3 ncü Rum İlkokulu 
Aynalıçeşme Rum İlkokulu 
Şişli Koleji 
Karagöjyan İlkokulu 
Pangaltı Lisesi 

Bina Verg 
Lira 

107 

460 

562 
209 

1 903 
179 
71 

çişi 
K. 

22 

80 

94 
67 

10 
40 
80 

Buhran Ve 
Lira 

35 

153 

107 
69 

634 
59 
23 

rgisi 
K. 

74 

60 

ı65 
30 

37 
80 
93 

Vergisi 
Lira 

35 

153 

187 
69 

634 
59 
23 

Umumi yekûn 28 021 26 9 332 26 9 332 
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Yetkim 
Lira K. N O T 

178 70 

768 

3 

46 

171 
299 
119 

685 

Daimî muafiyeti var 
Muaf 

(İlk listede yoktur.) 

938 
348 

24 
27 

» 
» 
» 

Gayrisâfi iradı 100 bin lira itirafı 
Muaf itirazlı 

» (îlk listede yoktur.) 
» 
» 

84 
) Birinci listeye ithal edilmemiş olup müstahdemi yoktur 

66) ve Kurumlar Vergisinden muaftır. 

78 

Ayidınlaltma ve 
temizleme 

62 50 

55 
323 
180 
14 40 

443 73 

62 50 
68 75 

100 
36 56 
60 
51 25 
80 

2 706 44 
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Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair Bakanlar 

Kurulu Kararnamesinin onanması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özka-
y» 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : o 

Çekinse rler : 0 
Oya katılmıyanlar : 5Q 

Açık üyelilder : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Sarrkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tan man 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 
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SÎÎRT 

Lâtif Aykut 
SÎNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal (İ.) 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan (t.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlıı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

V'asfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Esat Mahmut Karakuri Cevat Açıkalm 

[Oya katılmtyanlar] 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhaııgil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrei 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim G-i ray 

GAZİANTEP 
Niza met tin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
E t lı e m Menemoncioğhı 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) \î.) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(D 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 
Refik TJlusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

Âmil Artus 
Hidayet Ay d iner 
Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koç aş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeni/, 
Burhanettin Uluç 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NİĞDE 
İzzet Gener (1.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul (1.) 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş (1.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevf-ik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğ/u 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

1 

4 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YÜZ YEDİNCİ BİRLEŞİM 
10 . 9 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Suad 

Hayri Ürgüplü, Zeki Arsan, Kâzım Yurdakul, 
Sakıp Önal, Osman Cevdet Erkut ve Mehmet 
îlkuçan'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/236) 

2. — Hastalığı dolayısiyle 2 aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Zeki Arsan'a tahsisatının verilebilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/237) 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

X I . — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesi
ne dair Bakanlar Kurulu kararnamesinin onan
ması hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi îşler, Sanayi ve Tanm 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/106; C. Senatosu 1/246) (S. Sayısı : 281) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 8 . 1963] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

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

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

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

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

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

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turan'ın, Devlet Demiryolları ve Ray-
bankın müştereken kurdukları RAYNÎMENS 
Şirketine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/210) 

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 
VERİLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK ÎŞLER 

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

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazife

leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Mil-

(Devamı arkada) 



let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/432, C. Senato
su 1/255) (S. Sayısı : 231) [Dağıtma tarihi : 
23 . 7 . 1963] (Birinci görüşme 5 . 9 . 1963 
B : 106) 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 

ilâvesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve içişleri komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/350; C. Senatosu 
2/83) (S. Sayısı : 285) [Dağıtma tarihi : 28 . 8. 
1963] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/211, C. Senatosu 1/260) (S. Sayısı : 286) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1963] 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tapulama kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/211; 

C. Senatosu 1/260) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 210) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.7. 1963 

Kanunlar 31üdürlüğü 
Sayı : 2400 - 11414 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1963 tarihli 105 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Tapulama Kanunu jhakkmdaM kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirrrıen 

Not : Bu tasarı 11 . 6 . 1962 tarihinde Baka nhkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 28 . 6 . 1963 ve 1.7. 1963 tarihli 92, $3, 9i, 96, 97, 100, Dİ, 104 
ve 105 inci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. ̂  (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 210) 

İçişleri, Anayasa ve Adalet, Sosyal İşler, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarından 
kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Anayasa ve Adalet, Sos- 29 . 8 .1963 
yal İşler, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonlarından kurulu 

Oeğici Komisyon 
Esas No. 1/260 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Tapula'ma kanunu tasarısı Geçici Komisyonumuza havale edilmekle ilgili Bakanlıklar ve 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü temsilcileri huzuru ile tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarı esas ve muhtevası batanımdan yeterli ve uygun görülmüştür. 
Tasarınım 2 nci maddesindeki «Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler» ibaresinden sonra 

(Aynı nitelikte olan sahipsiz) ibaresi eklenmiştir. Bu suretle imar ve ihya suretiyle özel mülkiyet 
konusu olup tescili lâzımgelen bir gayrimenkul hali iktisabeden kayalar, tepeler ve dağların tes
cillerinin mümkün kılınması düşünülmüştür. 
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Tasarının 17 nei maddesinin (b) ve (c) bendlerinde (bu gayrimenkulun tesbitinde) kelimeleri 

kaldırılmıştır. Bu suretle bilirkişilerin tarafsızlığını temin düşüncesiyle 'bilirkişilerin ihtilâf ve 
husumet halinde bulundukları şahsın bütün gayri menkullerinin tesbitinde mütalâa beyan etme
leri uygun bulunmamıştır, 

Tasarının 33 ncü maddesinin ilk: fıkrası, tatbikata ve daha sonra gelen Meralara uygun şe
kilde vuzuhlandırılmak maksadîyle bu fıkranın ilk satırına (beher parçasının) deyimi eklenmiş 
ve maddedeki miktar, memleketin fennî şekilde ve ölçüye müsteniden tahrir görmemesi ve yapı
lan tescil ve tahrirlerde ölçülerin mahal itibariyle değişik bulunmsı gibi sebeplerle 75 dönümden 
100 dönüme çıkarılması suretiyle kabul edilmiştir. Üçüncü fıkranın da daha evvelki fıkralarla 
uygunluğu temin bakımından aynı sebebe dayanan iktisaplarda parçaların birleştirilmesi halin
de tereddütlere meydan vermemek düşüncesiyle bu fıkraya (herbirinin) kelimesi eklenmiştir. 

Tasarının 37 nci maddesinin 3 ncü satırında, zeytinlik kelimesinden sonra gelen (ve) keli
mesi burada sayılan her halin 'müstakil bir sebeb olduğunu ifade etmek maksadiyle (veyaO olarak 
kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasındaki (olduğu halde) kelimeleri maddeye yazılış bakımından açıklık ver
mek düşüncesiyle (bulunduğu takdirde) şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 42 nei maddesinin son fıkrasındaki (yerinde) kelim esi (yerine) ve (halde) kelime
si (takdirde) şeklinde değiştirilmiştir. Maddeye, 33 ve 37 nci maddelerle tatbikattaki uygunlu
ğu temin maksadiyle (Bu maddede yazılı gayrimenkuİlerde husule gelen miktar fazlalıklarında 
da şartlan uygun bulunduğu takdirde 33 ncü madde hükmü uygulanır,) fıkrası ilâve edilmiştir. 

Tasarının 45 nci maddesindeki (akdi) kelimesinden sonra gelen (ve) kelimesi (veya) kelimesi 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarınım 47 nci' maddesindeki (kayyum) kelimesi (kayyım) şeklinde düzeltilmiştir. 
Tasarının 97 nci maddesindeki miktar 33 ncü maddeye uygun olarak yüz dönüme çıkarılmış 

ve bu maddenin umumi mahkemelere açılmış mevcut dâvalarla, bundan sonra açılacak dâva
larda da bu kanunun iktisap ve tescile mütaallik hükümlerinin tatbik edilmesini temin ve bu ih
tilâfın yalnız tescil dâvalarında değil, tapulamanın kapsadığı konularda ve gayrimenkule ait di
ğer ihtilâflarda bu kanunun umumi mahkemelerde uygulanmasını sağlamak maksadiyle madde 
yeniden kaleme alınmıştır. 

Tasarının geçici 3 ncü maddesinin 2 nci satırındaki (tesbit) kelimesi (tescil) ve keza (75) 
dönüm miktarı (100) dönüm olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 98 nci maddesindeki baskı hatası olan (5335) sayılı Kanun (6335) olarak düzeltil-
mistir. 

Tasarının diğer maddelerinde hiçbir değişiklik ya'pılmadan .Millet Meclisince kabul edilen me
tin aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Konya 
K. Coşkunoğlu H. Kalkaplıoğu S. Üren Söz hakkım mahfuzdur 

İmzada bulunamadı 8. Çumralı 

izmir Mardin Konya Siirt 
Söz ha.kkım mahfuz A. Saraçoğlu M, Dinekli İkindi maddeye muhalifim 

ö. L. Bozcalı L. Aykut 
Tabiî Üye 

8. Karaman 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tapulama Kanuna 

BlEİNCİ BÖLÜM 

Umumi hükümler 
I 

Kanunun konusu ve uygulama alanı 

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

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

Kanunun uygulanması dışında kalan yayrimenküller 

MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile kayalar, tepeler, dağlar ve Orman 
Kanunu uyannca 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 belirtilir. 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili korunların esaslan 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 sınırları dışında kalıp da bir bucak merkezine veya köye 
bağlı olmıyan mahalleri, bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, bir birlik saymaya veya
hut yakınlık ve sair hususiyetlerini gözeterek topluca veya kısım kısım bucak veya köylerin 
birlik sınırlan içerisine almaya tapulama müdürü salahiyetlidir. 

İdari teşkilâtta değişiklik 

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

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

tKÎNCl 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 
teknisiyen ve dört teknisiyen yardımcısı, kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir. 
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Tamılvna kanunu tasarısı 

MADDE İ. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun ııın/ı • fa kalan gayrimenkulla-

MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sahip.'s yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz kayalar, 
tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca orman i ıyılan yerler, tapulamaya tabi tutulmaz. Birlik 
sınırları içinde kalan bu gibi gayrimenkulJûrin tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda ilgililer 
arasında anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı \ r? krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi tutanakla 
Delirtilir. 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili k ınnlarm esaslan dairesinde çözülür. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü :addesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü luddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. Millet Meclisi metninin 5 ncı .iaddesi aynen kabul edilmiştir. 

(J. Senatosu SftVlfll : 28tf ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Adlî teşkilât 

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

Mahkeme emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, mübaşir ve hademe verilir. Zabıt kâtibi ve 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 re'sen, bu teşkilât mensupla
rından ve bu maksatla açılmış ve açılacak kurs ve okullardan mezun olanlar arasından tâyin 
edilir. 

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

Bunların vazife ve salâhiyetleri yönetmelik ile belirtilir. 

Tapulama müdürünün vazifeleri 

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

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme salâhiyeti 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve İlânı 

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

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

Tapulama birliklerinin tâyini ve ilâm 

MADDE 11. — Her birlikte tapulamaya başlama tarihi tapulama müdürü tarafından tâyin 
olunarak, bu bölge merkezinde ve tapulamasına başlanacak birliklerde bitişik birliklerde en az, 
onbeş gün evvel mûtad vasıtalarla ilân edilir. 
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Geçici Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclİ3i metninin 0 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. -— Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

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

Kayıt, harita ve plânların çıkarılması 

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

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

Mahallî mahkemelerden dâva listesinin 'istenilmesi 

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

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

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

Büirkişile rîn seçilmesi 

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

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

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

Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde veya üçüncü madde uyannca bir bucak veya 
köye bağlı olmaksızın birlik sayılan mahaller içir, bilirkişiler o bölgenin mülkiye amirlerince se
çilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi sebeplerle birlik içindeki gayrimenkuUerin tama
mının veya bir kısmının durumunu o birlik bilirkişileri tâyin edemezlerse, tapulama müdürünün 
müracaatı üzerine alâkalı civar birlikler veya şehir ve kasaba halkından o bölgenin mülkiye âmiri 
tarafından bilirkişiler seçilir. 
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Geçici Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Yemin 

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

Bilirkişiliği engelliyen halle > 

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

Bilirkişi olarak dinlenemiyetekler 

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

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

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

sımlığı olanlar, bu gayrimenkulun tesbitinde, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Birlik sınırının tâyini 

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

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

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

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

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

îtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz, 

Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi 

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

Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 nci madde uyarınca o mevki veya sokağa gittiği ta
rihe kadar gayrimenkul sahibi bu vazifesini yerine getirmezse 88 nci madde uyarınca cezalandırıl
dıktan başka bu işlemler 75 nci maddede bahsi,geçen tahsisattan ödenmek üzere teknisyen tara
fından yaptırılır. Masraf tutarı tapulama tutanağına kaydedilir. Masraf tapulama harcı ile bir
likte ve aynı usul dairesinde alâkalıdan tahsil olunur. 

C, Senatosu ( S, Sayısı : 286 ) 
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MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

MADDE 17. — Bilirkişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine, usul ve f liruıma. kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve fum

una ait gayrimenkuilerin tesbitinde, 
b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında dâvası bulunan

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

sımlığı olanlar, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

MADDE İS. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C> Senatosu ( S. Sayısı : 286 ) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tesbit işleri 

Tesbüi yapılacak mevkiin üâm 

MADDE 20. — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı 12 ve 18 neti maddeler gereğince alınacak 
ıcayıtlarla, listelerden ve bilirkişilerin vereceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını yapacak
ları mevkii veya sokağa gidecekleri günü tesbit ve en az iki gün evvel muhtar veya belediye baş
kanı marifetiyle ve mûtat vasıtalarla birlikleri içinde ilân ettirir ve ayrıca bu hususta düzenle
necek ilân ihtiyar kurulunun çalışma yerinin veya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet 
bir tutanakla tevsik olunur. 

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

GayrimenkuUerin tesbit usulü 

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

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

Teknisyen ve yardımcmmn takdir yetkisi 

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

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

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir ekiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar kurulun
dan bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar kurulu üye
sine terettübeden vazifeler, varsa mahalle 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 ettik
leri malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini her gayrimenkul için açacakları bir tutanağa yazar
lar. 

Teknisyen ile yardımcısı arasında görüş ayrılığı çıktığı takdirde teknisyenin oyu tercih olunur. 
Yardımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa kaydeder. 

Tapulama tutanakları; teknisyen ve yardımcısı ile muhtar, bilirkişiler, mütalâa ve şahadetleri
ne müracaat edilen diğer kimseler, orada hazır bulunan alâkalılarla bitişik gayrimenkul sahipleri 
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MADDE 20. —. Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDB 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. garatofu (S. Saym. > 296) 
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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 olu
nur. 

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

Tutanakların tevdii 

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

Müdür tarafından cetvelin bir nüshası imzalanarak iade olunur. İkinci 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 tutanakları-
nın tanzimindeki esaslara riayet olunur. 

Tutanakların askı ilânı 

MADDE 26. — Tapulama Müdürü; tapulaması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin tes* 
bit durumunu ve maliklerini ve varsa itiraz edenleri gösteren bir cetvel hazırlıyarak birliklerde 
ihtiyar kurulunun veya belediye başkanının çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge merkezinde 
belediye reisinin göstereceği yere (30) gün asılmak 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 
müddeti, yerlerine en son asılan cetvelin asıldığı tarihin ertesi gününden işlemeye başlar. 

Tapulama Müdürü; henüz tapulaması nihayete ermiyen birliklerde bir mahalle veva mevkiden 
daha küçük olmamak şartiyle, tesbitleri ikmal edilen gayrimenkullere ait tutanakları teknisiyen 
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 kesinlesir. Tapulama müdürü müddetin bitimini takibeden günün tarihini koyarak 
tutanakları tasdik eder. 

itirazların 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 ye
rine üye olarak bunlar alınır. 

O. Senatosu " (S . Sayısı :~286 ), 
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MADDE 24. -~ Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metilinin 26 ncı maddesi aynen kabui edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Mecliai metninin 27 nci maddesi aynen kabui edilmiştir, 

MADDE 28, — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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tcabı halinde komisyon veya üyelerden biri veya ikisi mahallinde tetkikat ve tahkikat yapar. 
Alâkalıları dinler, elde edeceği neticeye göre işi karara bağlar. 

Komisyonun karan, tapulama müdürü tarafından itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti yapı
lana tebliğ olunur. Alâkadarlar tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde tapulama mahkemesine 
dâva açtıkları takdirde tapulama tutanağı ve ilişikleri tapulama hâkimi tarafından celp ve ihti
lâf 6 ncı bölümde yazılı hükümler dairesinde hallolunur. 

Tapulama Komisyonu kararı aleyhinde (30) gün içinde dâva açılmadığı takdirde tesbit kesin-
leşir ve keyfiyet tapulama müdürü tarafından kararın altına yazılarak tasdik olunur. 

İtirazları inceleme süresi ve sonuçları 

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

Komisyon, itirazın mahiyeti itibariyle işin halline kendisini salahiyetli görmediği hallerde, se
bebi belirtilmek suretiyle itirazlı tutanaklar müdür tarafından derhal Tapulama Mahkemesine tev
di 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. 
îtirazlı olup Tapulama Komisyonunca tetkik edilmekte olan veya Tapulama Mahkemesine intikal 
etmiş bulunan gayrimenkullerin parsel numaralarına ait kütük sayfalan boş bırakılır. 

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

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten sonra çaplı tasarruf vesikaları veya çaplan aynca ve
rilmek üzere tapu senetleri alâkalılanna dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar ve sair feri siciller ma
hallî tapu idarelerine devir ve teslim edilir. Tanzim olunacak üç nüsha devir cetvelinin birisi ta
pulama müdürlüğünde, diğeri tapu idaresinde saklanır ve üçüncü nüshası kütük ve pafta örnekle
riyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Pafta ve foto plânlar fennî esaslar dairesinde tanzim edildikten sonra teknisiyen ve teknisiyen 
yardımcısı tarafından imzalanır.. Bunlar bölgede bulunan harita ve kadastro yüksek mühendisi 

.veya bunlann yerine vazife gören fen kontrol memuru tarafından fennî kontrolü yapıldıktan son
ra tasdik olunur. 

Sicillerin hukuki kıymeti ve sukutu hak müddeti 

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

Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene geçtikten sonra, tapulama
ya takaddüm eden sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz ve dâva açılamaz. 
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MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar1 

Tapuda kayıtlt gayrimenkuller 

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

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

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müddeti 
içinde dâva yolu ile tapulama hâkiminden talebedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre ara
nılacak 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 inti
kal muamelelerinin intikal hare ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

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

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

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

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

Tapusuz gayrimenkuller 

MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüz ölçümü yetmişbeş dönüme kadar olan (yetmişbeş 
dönümü dâhil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıf atiyle zilyedliği 
belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tesbit olunur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüzölçümü toplamı yetmişbeş dönümden fazla bulu
nan müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ayrı sebeplere istinadettiği takdirde beher par
çanın yüzölçümü yetmişbeş dönümü geçmemek ve zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcudolmak 
şartiyle, zilyedi namına tesbit olunur. 

Yüzölçümü yetmişbeş dönümü geçen müstakil parçalarla, aynı şahsın aynı sebebe dayanarak 
zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüzölçümleri toplamı yetmişbeş dönümü aşan birden fazla 
parçaların yetmişbeş dönümlük kısmı, zilyedliğine ait birinci fıkradaki unsurların mevcudiyeti ha
linde, zilyedi adına tesbit olunur. 

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

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

haberi, 
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MADDE 32. -•- Millet Meclisi nıstuİBİn 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

Tapusuz gayri menkuller 

MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve behjr parçasının yüzölçümü yüz dönüme kadar (Yv,z 
dönümü dâhil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız on az yirmi seneden beri malik sıfatiylo zilyedliği 
belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adma tesbit olunur. 

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

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

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

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Ziiyed lehine katiyet kesbetmiş olan ilâm'ir, 
c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temes:Lik veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga Hasinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmü

haberi, 
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f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, Muhasebatı Atika 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 ncü 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 ortamalları 

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 üzsre hususi mülkiyete konu teşkil etmezler. 

Kamu hizmetlerinde, kullanılan köy ortamalları 

MADDE 36. — Namazgah, mezarlık, yunak, köy odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla 
yapılan cami, okul ve tesisleriyle kitaplık ve sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinde kullanılan gay
rimenkuller, sınırı içinde bulunduğu köy tüzel kişiliği adına, 

Tapu kayıtlarına veya özel kanunlarına göre Hazine, özel idare veya belediyeye ait bu gibi 
gayrimenkuller 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 ve tarla haline getiril
mek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller Hazine adına tesbit ve tescil olunur. îhya edenlerle 
kanuni veya akdi halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler 
hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü 
uygulanır. 

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

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

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında şartları uygun olduğu halde 33 ncü madde hük
mü uygulanır. 
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f) Gayrimusaddak tapu yoldama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı atika kula^ıi kavı ilan, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar lıücccdori, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilme mı' ı,a >amıf kayıtlan, 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 34 ncû iaddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 35. — Millet Meclisi metilinin 35 nci aadebai aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İhya 

MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanu v«ı hükümlerine göre; Devletin hüküm ve -tasar
rufu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis ol ınmıyan taşlık ve cîelicelik araziden 27 . 3 . 1950 
tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bah e, meyvahk, zeytinlik veya tarla halirte getiril-
nijk suretiyle ihya edilmiş g'ayrimenkuller Hazi :e adına tesbit ve tescil olunur İhya edenlerle 
kanuni veya akdî halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler 
hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü 
uygulanır. 

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

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

Bu maddede yazılı gayrimenkullar baklanda şartları uygun bulunduğu takdirde 33 ncü madde 
hükmü uygulanır. 
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Hazine adına tesbit 

MADDE 33. — YukardaM maddelerin hükümleri dışında kalıp da tescile tabi olan gayrimen 
küller Hazine adına tesbit olunur. 

Takyitler ve mülkiyetin gayrı aynî haklar 

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

Muhdesat 

MADDE 40. — Gayrimenkul üzerinde arzın malikinden başkasına ait muhdesat mevcut ise, 
muhdesatm cinsi ve ihdas tarihi tutanağın iktisap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle, muhde-
satın sahibi tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. 

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller 

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

Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin 

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

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

Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise yerinde uygulama kabil olduğu halde haritaya iti
bar olunur. 

Miktar fazlasının ifrazı 

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

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

Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zil
yedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. 
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MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. —- Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kayıt ve belgelerin kapsamım tâyin 

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

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

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

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

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıklan hakkında zilyed lehine tesbit şart
ları mevcudolmadığı takdirde, fazlalık Hazine adına tesbit olunur. Şu kadar ki, fazlalığın bulun
duğu sınırda 37 nci maddede yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde hükmü 
uygulanır. 

Kısmi iktisap ve şayi'hissenin iktisabı 

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

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin eklenmesi 

MADDE 45. — Bu bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zilyedin akdî ve 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 yazı
lır. Bu gayrimenkullerin eski tapu kütüMerindeki kayıtlan kapatılmakla beraber paftalannda 
da buna göre gerekli düzeltme yapılır. 

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

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

ALTINCI BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların tapulama mahkemesinde çözülmesi 

Genel olarak görev 

MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayrı aynî 
haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, 
sınır ve ölçü uyuşmazlıklanna, tapulamaya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri dâvalara bakar. 
Veraset uyuşmazlıklannı çözümliyebileceği gibi istek üzerine veraset belgesi verir. Velisiz ve va-
sisiz küçüklere ve kısıtlılara yalnız tapulama işlerinde yetkili olmak üzere kayyum 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 karan verebilir. Karan hemen 
tapulama müdürü ile o yerin tapu idaresine bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulun tapu
lama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise karan alan taraf, karar tarihinden itibaren on gün 
içinde tutanağa itiraz etmekle zorunludur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hükümsüz 
kalır. 

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihinden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzel-
tilmişse o tarihten sonra doğan haklara ilişkin uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyu veya muh-
desata tebaan temellük, muhdesatm kal'i ve hedmi gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm 
almayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulama mahkemesinin görevi dışındadır. 
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MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin eklenmesi 

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

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların tapulama mahkemesinde çözülmesi 

Genel olarak görev 

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

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

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihinden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzel-
tilmişse o tarihten sonra doğan haklara ilişkin uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyu veya muh-
desata tebaan temellük, muhdesatın kal'i ve hed-ni gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm 
almayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulama mahkemesinin görevi dışındadır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 286 ) : 



- 26 -
\tiJlot Meclisinin kabili ettiği nmt> 

Zaman bakımından görev 

MADDE 48. — Tapulama mahkemesinin görevi her gayrimenkul hakkında tapulama tutana
ğının düzenlendiği tarihte başlar. 

Bu mahkeme : 
a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 nci madde uyarınca tapulama mahkemesine devredi

len dâva dosyalan ile ilişkin uyuşmazlıktan, 
b) 26 ücı maddede belirtilen askı ilânı içinde açılacak veya tapulama müdürü tarafından 

verilecek itirazh işlere ait dâvaları, 28 nci maddeye göre tapulama komisyonu kararlan aleyhine 
müddeti içinde açılacak dâvaları, 

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

înceler 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 sınırlan belli edilir. 

îdari kuruluşta değişiklik yüzünden sonradan başka bir bölgeye bağlanan birliklere ait uyuş-
mazlıklan 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 mahkeme
sine re'sen devrolunur. 

Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâvaların o yer mahkemelerine devri 

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

Mahkemede tatbik edilecek esaslar 

MADDE 52. — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyannea 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 esaslann uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda 83 
ncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartiyle her türlü delile dayanılarak hüküm 
verilebilir. 
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MADDE 48. — Millet Meclisi metlinin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yeniden ölçme veya tapulama plânında değişiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem mah
kemece tapulamada uygulanan fennî usullere göre tapu fen memuruna veya kadastro veyahut 
tapulama fen elemanına yaptırılır. 

Hâkimin takdiri 

MADDE 54. — Hâkim; tarafların delillerini topladıktan sonra re'sen tahkikatı genişletmek, 
lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplamak ve delilleri serbestçe takdir etmek yetkisini haizdir. 
Tahkikattan elde edeceği kanaate göre beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde karar vermek ve 
gayrimenkulun kimin adına tescil edileceğini belirtmekle mükelleftir. Gayrimenkulun ölü bir şah
sa aidolduğu tahakkuk eder ve alâkalılar mirasçıların tahkikini istemezlerse Ölü olduğu yazılmak 
suretiyle o şahıs adına tescil karan verilir. 

Muhkem kaziye 

MADDE 55. — Tapulama mahkemesi kararları dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde muh
kem kaziye teşkil edeceği gibi taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında dahi o dâ
vanın tarafları aleyhinde muhkem kaziye teşkil eder. 

Vekalet 

MADDE 56. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz kalmak 
şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve sebeben usul ve füruu, ikinci dereceye kadar (bu derece 
dâhil) neseben ve sebeben civar hısımları, karı ve koca dahi tevkil edilebilirler. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti 

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

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

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

Muhakeme usulü 

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

Adlî tatil 

MADDE 59. — Tapulama mahkemeleri adlî tatile tabi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 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. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tapulama hâkimi tapulama komisyonu kararları aleyhine süresinde açılacak dâvalar ve tapu
lama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak itirazlı gayrimenkullere ait tapulama tuta
nakları hakkında dâva dosyası açar. ilgililerin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın çö
zülmesine etkili kayıt ve diğer bilgileri tapulama komisyonu karan ile tutanakları ve ilişiklerini 
ilgili dairelerden getirtir. .*y* ti *••-:•• 

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 be
lirtilir. 

Muteriz; teknisyene, tapulama müdürüne veya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep ve de
lilleri 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 edihcek tapulama tutanaklarını birleştirerek 26 ncı 
maddede yazılı askı ilânını yaptırır, tlân süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz hükme 
bağlanmamış olan dâvalara kaldıkları noktadan bu kanunda gösterilen esas ve usul dairesinde de
vam olunur. 

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

İlk 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 edilen
lerin ad ve soyadlarını en az sekiz gün önce köy odası veya belediye kapısına astıracağı bir çizel
ge ile o birlikte ilân eder. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar kurulu 
veya belediye tutanağı ile belirtilir. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün önce mahkeme ilân tah
tasına astırılır. 

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

Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 

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

Muterizin itirazdan 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. îtirazm yenilenmesi yolundaki iddialar idareten dinlenmiyerek 
ilgili gayrimenkullerin tesbit veçhile kütüklere tescilleri yapılır. 

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 286 ) 



— 31 — 
0('<;iei İvo, kabul ettiği metin 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Duruşmanın taliki halinde 

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

Her duruşma tutanağında oturumun nerede ve ne zaman açıldığı belirtilir. 

•îlmfıın muhtevası ve tebliği 

MADDE 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 de-
ğişikliği belirten plân ilâma eklenir. 

Kanun yollarına müracaat 

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

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

İlâmların infazı 

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

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

* 
YEDÎNCÎ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Memurlara verilecek eşya 

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

Veraset ve İntikal Vergisi 

MADDE 69. — Bu kanuna göre hibe ve intikal suretiyle tesbit edilen gayrimenkuller hakkın
daki işlemler, Veraset ve intikal Vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır. 
Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin listesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapulama mü
dürü Maliye dairesine vermekle yükümlüdür. Tescil işinin tapu idaresince yapılması halinde bu 
sorumluluk tapu idaresine düşer. 
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MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tapulama harcı 

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

Harcın tahakkukunda bir dönüm (1 000) metre kare sayılır. 

Tapulama harçlarının tahakkuku 

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

Tapulama harçların in tahsili 

MADDE 72. — Tapulama harçları; ihtilafsız işlerde cetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hükmün 
kesinleştiği tarihten sonra ilk gelecek ay başında başlamak üzere (300) liraya kadar olan harçlar 
altışar aylık iki müsavi taksitte ve bir yılda, (309) lirayı geqen harçlar her altı aylık taksit (150) 
liradan az olmamak üzere iki senede altışar aylık müsavi taksitler halinde Âmme Alacaklarının 
Tahsili Usulü hakkındaki Kanuna göre tahsil olunur. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harem tamamı, diğer şeriklere rüçu hakkı 
mahfuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule fiilen silyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik 
fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan her hanpfi birinden tahsil olunur, 

I İare re resimden muaflık 

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

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

Muaflıktan istisna 

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

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

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin harca tabi değildir. Ancak, bu isteklerin Yargıtayca 
reddi halinde on lira, hükmün Yargıtayca tasdiki halinde, tapulama mahkemesi ilâmmdaki miktar 
kadar hare alınır. 
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MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Zaruri malmkcnu-. masraf' 

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 
paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı kısmen haksız çıkmışlarsa bu masraflar takdir edile
cek oran içinde taraflara yükletilir. 

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

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

İlk duruşma oturumundan sonra gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat yapılmasına mahke
mece re'sen lüzum görülen haller dışında kalmak üzere taraflar, yapılmasını istedikleri işlemin 
gerektirdiği masrafı ödemeye zorunlu olup tâyin edilen süre içinde gerekli masrafı vermiyen ta
raf, yapılmasını istediği işleme ait isteğinden vazgeçmiş sayılır. 

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

Muhakeme hare ve masraflarının tahsili 

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

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

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

Süresi içinde ödenmiyen hare ve masraflar Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Ka
nun uyannea tahsil olunur. 

Fennî işlerin mütaahhiele verilmesi 

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

Bu sebeple, yıllık ödeme tutan 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 uapılması 

MADDE 78. — Tapulamasına başlanan bölgelerde henüz sırası gelmiyen birliklerle çiftliklerin, 
tapulama giderleri ilgilileri tarafından mal sandıklanna peşin olarak ve emaneten yatırılması ha
linde tapulamaları öncelikle yapılabilir. 
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MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nd maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tapulama gideri; memur ve hizmetlilerle bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin tazminat, 
yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmetle ilgili diğer giderleri içine alır. Bu giderler, o yerin malsan-
dığına yatırılan paradan mahsup yolu ile ödenir. 

Tahakkuk eden tapulama giderlerini, emaneten yatırılan para karşılamadığı hallerde, geri ka
lanı tebliğ tarihinden başlıyarak bir ay içinde ödenmediği halde, birlik belediyesi veya ihtiyar kü
rtün veyahut çiftlik sahiplerinden Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun uyarınca 
tahsil olunur. 

Tapu- sivil binalarını tja^hrmul; 

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

S K K İ Z İ N r İ ÜÖIJÜIVI 

(jeşitli hükümler 

Mülkiye âmirlerinin- ffÖreri-

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

Tesciller 

MADDE 81. — Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü iş
lemler, gayrimenkıülerin 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. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılamaz. 

Sı-n-ır işaretlerinin korunması 

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

(Uuırimt'nL'ul sahipleri ile il (illilerin mecburiye II eri 

MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun veyahut bu komisyon üyelerin
den birinin isteği üzerine gayrimenkul sahipleri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimenkulleri-
nin sınırlarını göstermeye ve bilgilerine başvurulmak istenilen kimseler de çalışma yerinde hazır 
bulunmakla zorunludurlar. 
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MADDE 73 — Millet Meclisi metninin 79 ncu •v.uıddos] aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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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. 

İlânların niteliği, hak ve görevlerin şümulü 

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

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

Teknik hususların tebliği 

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

Fotogrametrik alım yapılacak bölgelerde, teknik bir zorunluk olmadıkça klâsik metot uygu
lanmaz. 

İmza yerine geçen i§aret 

MADDE 87. — Bu kanun uyarınca düzenlenen belgeleri imzalamak durumunda bulunan kim
se imzasını atamazsa, sol elinin baş parmağını, yoksa öteki her hangi bir parmağını basması imza 
yerine geçer. Bu durumda parmak işaretinin ki ne 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 bu kanunun 
19 ve 82 nci maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmiyenler, fiil daha ağır cezayı gerek-
tirmiyorsa elli liradan yüz liraya kadar, 

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

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

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

Hile ve deme ile malikinden başkası adına yazdırmak 

MADDE 89. — Tapulama tutanaklarının düzonlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı 
gayrimenkulu, hile ve desise kullanarak, kendisi veya başkası adına kaydettirir veyahut kendisi-

C. Senatosu (S. Sayısı : 286 ) 



- 41 -
Geçici Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 ncû maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Millet Meclisi metninin 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisi metninin 86 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisi metninin 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ne aidolmıyan evrak ve kayıtları bu maksatla kullanırsa, fiil daha ağır cezayı gerektirmiyorsa 
altı aydan üç seneye kadar hapis ve elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

Kanunla görevli kılman veya yetkili merciler tarafından görevlendirilen kimselerin yalan yere 
beyanda bulunmalarından dolayı yukardaki fıkrada yazılı sonuç meydana gelirse, bunlar için ceza 
üçte bir artırılarak hükmolunur. 

Yalan hey an 

MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen
kulu kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adı
na yazdırmak için vakaların aksine beyanda bulunanlar, fiil daha ağır cezayı gerektirmiyorsa 
bir aydan altı aya kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

Tapulama işaretlerini hazanlar 

MADDE 91. — Tapulama dolayısiyle vücuda getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, ro-
per gibi tesisleri imha veya tahribedenler veyahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanununun 
516 ve mütaakıp maddelerince cezalandırılırlar. 

'ONUNCU I BÖLÜM 

Son maddeler 

Zilyedin defi kakları 

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

Eski tapulama harçları 

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

Yanl/ışkkiarm düz el turnesi 

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

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

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

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

Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül eden veya üzerinde başkalarının aynı hakları taallûk 
eden gayrimenkullere ilişkin düzeltmeler, ilgililerin izni ile yapılır. 
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MADDE 90. — Millet Meclisi metninin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Millet Meclisi metninin 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 98. — Millet Meclisi metninin 93 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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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 Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmındar 
ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar eklenmiştir. 

75 dönümden fazla gayrimenkullere ait tescil dâvaları 

MADDE 97. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüzölçümü (75) donumdan fazla çıkan gayrimenkul-
lerin gerek 5519 sayılı Kanuna ve gerekse fevkalâde iktisabi zamanaşımına dayanılarak umumi 
hükümlere göre açılan tescil dâvalarında bu kanunun 33 ncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra
ları hükmü uygulanır. 

Yukardaki fıkra hükmü, kesin hükme bağlanmamış olan tescil dâvaları ile bu kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra açılacak tescil dâvalarında dahi uygulanır. 

Kanuni sebeplerle görevleri başında bulunmıyan memurlar 

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

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

Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi olacağı işlem 

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

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

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin tâbi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tesbitlerde veya açılan tesbit dâvalarında, zil-
yedliğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde; vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazi
neye maledilen gayrimenkullerin, (75) dönüme kadar olan kısmı (75) dönüm dâhil bu kanunun 
33 ncü maddesi hükmüne göre tahassül eden iktisap şartlarına istinaden zilyedleri adına tesbit 
ve tescil olunur. 

Yukarıki fıkra hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden çıkmış 
bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen gayrimenkuller hakkında uygulanmaz. 
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MADDE 95. — Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96. — Millet Meclisi metninin 96 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÎOÖ dönümden fazla gayrimenkullere ait dâvalar 
MADDE 97. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüzölçümü 100 dönümden fazla çıkan gayrimen-

kullerin gerek 5519 sayılı Kanuna ve gerekse fevkalâde iktisabi zamanaşımına dayanılarak umu
mi hükümlere göre açılan dâvalarda bu kanunun 33 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

Bu kanunun 33, 37 ve 42 nci maddeleri hükümleri kesin hükme bağlanmamış olan gayrimen
kul dâvaları ile bu kanunun yürürlüğe girmesin den sonra açılacak dâvalarda dahi uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2,— Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem 
GEÇtCl MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilme

sine dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tesbitlerde veya açılan tescil dâvalarında, zil-
yedliğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde; vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazi
neye maledilen gayrimenkullerîn, 100 dönüme kadar olan kısmı 100 dönüm dâhil bu kanunun 
33 ncü maddesi hükmüne göre tahassül eden iktisap şartlarına istinaden zilyedleri adına tesbit 
ve tescil olunur. 

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

GEÇİCÎ MADDE 4. — İlişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1963 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığına ait kısmına ve (5) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 98. — (5602) sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair (6091) sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair (5335) sayılı Kanun ve Tapulama Ka
nununun 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair (6383) sa
yılı Kanunun birinci maddesi ve (5887) sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 ncı 
sırasının son fıkrası kaldırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğü 

MADDE 99. — Bu kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

Kanunu,»* j/ilrütühuesi 

MADDE 100. —Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan- h il kümler 

MADDE 98. — 5602 sayılı Tapulama Kanunnıı ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik 
yanılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının 
değiştirilmesine vs bu kanuna bir madde eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapulama Ka-
mmrarm 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair 6383 sa
yılı Kanunun birinci maddesi, ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 ncı sı
rasının son fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 99. — Millet Meclisi Metninin 99 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100- — Millet Meclisi metninin 100 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

'Mil I e I Midisi metninin l saydı cetveli aynen kahul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 2- saıjdı cetveli aynın kahul < itilmiştir. 

Mille! Midisi mı İninin ,V saydı celreli aynen kahul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin i saydı celreli aı/ncu kahul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 5 saydı cetveli aynen kahul edilmiştir. 
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[1] SAYILI CETVEL 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
5 

6 

7 
7 

12 
13 
12 

Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Hâkim 
» 
» 
» 
» 
» 

MERKEZ 
Raportör 

» 
» 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Baş Fen Müfettişi (Yüksek 
Mühendis veya Mühendis ih
tisas mevkii) 
Fen Müfettişi (Yüksek Mü
hendis veya Mühendis ihti
sas mevkii) 
Fen Kontrolörü 
tdare Kontrolörü 
Memur 

s> 
Fotoğraf ve Pafta Arşiv Me
muru 

Aded 

5. 
10 
10 
20 
40 
15 

[2] 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 

2 
3 
3 

10 
10 

10 

Aylık 
tu tan 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1). 

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 

400 

7 
8 
9 

•1 / \ 

10 
9 

10 
11 
13 
14 

.10 
1 ~ l 

İ l 
12 
14 

14 

VİLÂYETLER 

Arazi Kadastrosu Müdürü 
» » » 
» » » 
» » » 

Kontrol Memuru 
•» » 
» » 

Sicil Kâtibi 
•» » 

Kadastro Teknisyeni 
» » 
» » 

Kadastro Teknisyeni Mua
vini 
Kadastro Teknisyen Yar
dımcısı 

[3] SAYILI CETVEL 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
5 

Raportör 

MERKEZ 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Baş Fen Müfettişi (Yüksek 
Mühendis veya Mühendis ih
tisas mevkii) 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

6 

7 

7 

12 

13 

12 
1 1 100 i 
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Fen Müfettişi (Yüksek Mü
hendis veya Mühendis ihti
sas mevkii) 

Fen Kontrolörü 

idare Kontrolörü 

Memur 

Fotoğraf ve Pafta Arşiv Me
muru 



49 

D. 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

ÎLLER 

Tapulama 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 
» » 
» » 

Tapulama Teknisyeni Yar
dımcısı 
Tapulama Sicil Kâtibi 

» » » 
» » » 

Aded 

375 
478 
941 

920 
100 
200 
100 

Aylık 
tutarı 

500 
450 
400 

300 
400 
350 
300 

ÎLLER 

Hâkim 

[4] SAYILI CETVEL 

5 
10 
10 
20 
40 
15 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

Kâtipler 

11 Başkâtip, Başkâtip Muavin
leri 25 450 

12 Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 40 400 
13 Kâtip 50 350 
14 Mübaşir 150 300 

[5] SAYILI CETVEL 

ÎLLER 

7 
8 
9 

10 
9 

10 

Tapulama Müdürü 
» » 
» » 
» » 

Tapulama Kontrol Memuru 
» » » 

14 
27 
27 
32 
40 
50 

800 
700 
600 
500 
600 
500 

11 Tapulama Kontrol Memuru 60 450 
10 Tapulama Teknisiyeni 150 500 
11 » » 163 450 
12 » » 151 400 
14 Tapulama Teknisiyeni Yar

dımcısı 7 300 
12 Tapulama Sicil Kâtibi 100 400 
13 » » » 100 350 

[Millet Meclisinin 1 . 7 . 1963 tarihli 105 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir.] 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 286 ) 




