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1. — aEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican'a dönüşüne kadar, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nuın;
Vazife ile yurt dışına gidecek oaln Maliye
Bakanı Ferid Melen'e, dönüşüne kadar, Bayın
dırlık Bakanı llyes Seçkin'in;
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî
Eğitmi Bakanı İbrahim öktem'o dönüşüne ka
dar, Çalışıma Bakanı Bülent Ecevit'in ve
Fahrî Başkanı bulunduğu Enternasyonal
Dünya Göçmen Meseleleri İnceleme Birliğinin
Triyeslte, Roma ve Cenevre'de yapacağı toplan
tılara katılmak üzere yurt dışına gidecek olan
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gö'kay'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Raif Aybar'm vekillik edeceklerine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi.
Üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair
Başkanlık tezkeresi okundu ve izinler kabul
edildi.
Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre mu
ayyen müddelt zarfında çıkarılması gerekli ka-

nunlarm müzakerelerinin zamanında
intacedilebilmesi için :
1. Genel Kurulun Salı, Çarşamba ve perşem'be günleri toplanması;
2. Genel Kural toplantılarının saat 14 te
başlaması;
3. Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre
iki yıl içinde çıkarılması gerekli kanun tasarı
larının komisyonlarda öncelikle görüşülmesi ve
4. 3 ncü bcndde bahis konusu kanun tasarı
larının gündeme alınması halinde bunların, ay
rıca bir karar alınmasına hacet kalmaksızın di
ğer bütün işlerden önee görüşülmesi kalbul edil
di.
Tapulama kanunu tasarısının maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü.
25 Eylül 1963 Çarşamba günü saat 14 te
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Sırrı Atalay

Kâtip
Sivas
Ahmet Çekemoğlu

Kâtip
Gaziantep
NizameUin özgül

2. — GELEN KAĞITLAR
Raporlar
1. — Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına
iştirak eden Feracullahoğlu Amet Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senaltosu Malî ve
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları
(M. Meclisi 2/285, C. Senatosu 2/107) (S. Sa
yısı : 298)

2. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve
Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (M.
Meclisi 1/446, C. Senatosu 1/281) (S. Sayısı :
290 a ek)

BÎRÎNCt

OTURUM

Açılma saati : 14,00
BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Sakıp önal (Adana)

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. 112 nci

Birleşimi açıyorum.

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/245)
BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini
yorum :

okutu

Genel Kurula
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'm, mazeretine binaen, 1 Ekini 1963 tarihin
den itibaren, 15 gün müddetle izinli sayılması
Başkanlık Divanının 24 . 9 . 1963 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Suad Hayri Ürgüplü Y.
Sırrı Atalay
BAŞKAN — Sayın Arıkan'a 1 Ekim 1963
tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sa
yılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

2. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin geriv erilmesi hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu
Sözcüsü
Âmil Artus'un önergesi
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Gündemde birinci görüşmesi yapılacak işle
rin 3 ncü numarasında kayıtlı 292 sıra sayılı ka
nun teklifinin komisyona geriverilmesini arz ede
rim.
Sözcü
Âmil Artus
BAŞKAN — Avukatlık Kanununun 7 nci
maddesinin kaldırılması, 114 ncü maddesinin
değiştirilmesine dair kanun teklifidir. Komisyon
istemektedir, içtüzüğün 118 nci maddesi gere
ğince komisyona iade edilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.
Gündeme devam ediyoruz.

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — 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) (1)
BAŞKAN — 32 ve 33 ncü maddeler komis
yona geri verilmişti. 34 ncü maddeyi okutuyo
rum :
Taksim halinde
MADDE 34. — Tapuda kayıtlı gayrimenku(1) 286 S. Sayılı basmayazı 10.9.1963
gün
lü 107 nci Birleşim tutanağının sonundadır.

lün malikleri veya bunların mirasçıları ve tapu
da kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 33 ncü mad
de gereğincce tahakkuk eden zilyedleri arasın
da taksim edildiği belgelerle veya bilirkişi ve
yahut şahit beyanları ile sabit olduğu takdirde,
gayrim enkuller taksim veçhile "zilyedleri adına
tesbit olunur.
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı?
33 ncü maddedeki «gereğince tahakkuk eden
zilyedleri arasında» dendiğine göre, 33 ile 34
ncü madde arasında bir irtibat var mıdır?
GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Hayır efendim,
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BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kamu hizmetlerinde kullanılan köy ortam alları
MADDE 3G. — Namazgah, mezarlık, yunak,
köy odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla
yapılan cami, okul ve tesisleriyle kitaplık ve
sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinde kullanılan
gayrimenkullar, sının 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.
BAŞKAN — • Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
îhya
MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu hükümlerine göre; Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunup kamu hizmetlerine tah
sis olunmıyan taşlık ve delicelik araziden
27 . 3 . 1950 tarihinden önce masraf ve emek
sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik veya
tarla haline getirilmek suretiyle ihya edilmiş
gayrimenkuller Hazine adına tesbit ve tescil
olunur. îhya edenlerle kanuni veya akdi halef
leri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde
gösterilir. Bu gibi yerler hakkında yetkili merci
lerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun mu
addel geçici maddesi hükmü uygulanır.
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Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine
tarafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o
yerde tatbik edilinceye kadar ahara temliki ta
sarrufta bulunulamıyacağı gibi, ihya edenlerle
haleflerinin zilyedlikleri ihlâl olunamaz. Bu ci
het tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün
şerhler hanesine işaret olunur.
Bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ih
yasına başlanmış olan gayrimenkuller doğru
dan doğruya Hazine adına, tesbit ve tescil olu
nur. özel kanunlar hükümleri saklıdır.
Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında
şartları uygun bulunduğu takdirde 33 ncü mad
de hükmü uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Komis
yondan bir sual sormak istiyorum.
BAŞKA N — Buyurun.
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (istanbul) — Mebdein 27 . 3 . 1950 tarihinin alınması sebebi ne
dir?...
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMÎL
COŞKUNOĞEÜ (Uşak) — Bu tarihin mebde,
başlangıç alınmasının sebebi bu tarih Tapulandırma Kanununun yürürlüğe girme tarihi olma
sındandır. O bakımdan bu tarih mebde ittihaz
edilmiştir.
BAŞKAN' — Madde üzerinde başka söz ı«tiyen ?,.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde açık oylarınıza sunulacaktır.
Hazine adına tesbit
MADDE :-î8. — Yukardaki maddelerin hü
kümleri dışında kalıp da tescile tabi olan gay
rimenkuller Hazine adına tesbit olunur.

33 ncü madde nasıl kabul edilirse; o şekilde ka
bul edilecek demektir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Umumun istifadesine mahsus köy ortam.al.lari
MADDE 35. — Mera, yayla, kışlak, otlak,
harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi âm
menin istifadesine tahsis edildiği veya ka
dîmden beri umumun istifade ve intifa ettiği,
belgelerle veya bilirkişi ve şahit beyanı ile
tevsik edilen ortamalı arazi sınırlandırılır, par
sel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır.
Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olma
dığı gibi bu suretle belirtilen gayrimenkul]er,
hususi kanunlarında yazılı hükümler mahfuz
kalmak üzere hususi mülkiyete konu teşkil et
mezler.

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Takyitler ve mülkiyetin gayrı aynî haklar
MADDE 39.
Tapuda kayıtlı gayrimenku
lun zilyed lehine, tesbitinde, gayrimenkulun
takyidinden, mülkiyetin gayrı aynî haklardan,
tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü
şahısların hakları saklı tutulur-. Tapu kayıtla
rı ndaki bu nevi hak ve mükellefiyetler tapula
ma tutanağında belirtilerek yeni kütüklere ay
nen geçirilir.
BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
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Muihdesat
•MADDE 40. — Gayrimenkul üzerinde aranı
malikinden »başkasına ait muhdesat mevcut ise,
mulhdesatm cinsi ve ihdas tarihi tutanağın âktisap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle,
muhdesatm sahibi tutanağın ve kütaiğün 'be
yanlar hanesinde gösterilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Buyurun Sayın Çağa,
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
E Dendim, 'bir sual sormak istiyorum.
(BAŞKAN — Komisyon Başkan ve Sözcüsü
sorulacak suallere cevap verm'ek üzere lütfen
kürsüye .gelsin efendim.

I
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ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — |
Efendim, muhdesatm sahipledi tutanağın ve |
kütüğün beyanlar hanesine işeılh verirse ne gi
bi hukukî netice doğacaktır?
GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANİ KÂMİL \
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, muhdesat j
sahiplerinin kütüğün 'beyanlar hanesine şerh İ
vermesinden ne gibi hukukî netice doğacağını j
Medeni Kanun tâyin eder. Tasarının 47 nci j
maddesinin son fıkrasını aynen okuyorum:
«-Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihin
den ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmişse o tarihten sonra doğan haklara 'iliş
kin uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyu veya
mrjhdesata tebiean temellük, 'mulhdesatm kal 'i
ve hedmi gvbi .mahkemeden ihdas edici nitelik
te 'hüküm almayı gerektiren isteklerin incelen
mesi tapulama mahkemesinin görevi dışında
dır.»
İlgili, ibunu umumi mahkemelere gidecek
bu muhdesat tarafından vücuda getirilmiştir
diye hak iddia edecek. Medeni Kanun nmbdesata tebaen 'bir arza malik olma hakkını verdi
ği ahival bulunur. 'Bu 'hak kendisinde var mı
dır, ytoksa kendisinde .mu'hdesat bedelini alma
hakkı mı vardır! Bunun tâyin ve tespitine i'rnkân vermek için muhdesatm teabiıti suretiyle
şerhler hanesine şerh 'venilecek gayrimenkulun
sahihi Ahmet'tir. Fakat 'muJhdesatı vücuda ge
tiren şahıs Mehmet'tir, diyecek, bununla yeti
necek.
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Yani bu şerh umumi mahkemeye gidildiği za
man ve yine şerh edilmiş kimse için bir rehine
teşkil edecek mi?
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GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bu şerhler, lehi
ne teslbi't yapılan şahıs için bir beyyine teşkil
edecektir. Bununla 'beraber madde 47 de mah
kemede umumi hükümler dairesinde bunun
•mahiyetini tartışmak, .mahkemede iddia etmek
hakkı da yine mahfuzdur. Yalnız hu ancak
•Medeni Kanun hükmüne ;göre arz ettiğim gibi
ihtilâflardır. Bunlar temellük iddiası veya
hut hak iddiası, (bedelini almak iddiası ıgibi ih
tilaflardır. Lehine tesbit edilen şahıs hakkın
da beyyine teşkil edecektir.
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Umumi mahkemelere gidildiği zaman artık id
dia sahibi olan kimse aleyhinde bir beyyine
bulunmıyacak. Yalnızca ihdasa taallûk eden
bir durumda tatbik edilecektir.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Evet. 47 de za
ten tasrih edilmiştir.
ESAT ÇAĞA (Cumihupbaşkanınca S. Ü.) —
Bir sualim daha var. Bu; mahkeme niteliğin
de midir?.. Komisyon, 'buna tarafları itiraz et
medi derse Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nuna göre bunun şekli vardır, bu nasıl olacak
tır?...
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Arkadaşımıza,
bu ciheti açıklamama fırsat verdikleri için te
şekkür ederim. Bu hususu daha evvel açıklasaydım bu suale meydan kalmazdı. Bu kanu
nim sistemi şu şekilde yürüyor arkadaşlar:
1. -— Teknisiyenlere vâki beyan, burada ih
tilâf varsa, ihtilâf komisyona gidiyor, halen bu
komisyon of)02 sayılı Kanıma göre yoktur.
Komisyon da bir karar veriyor, karara da
taraflar itibar etm'iyorsa tapulama hâkimıine
gidiyor. Tapulama hâkimi ih'tlilâ.fı 'hallediyor,
Temyize gidiyor, binnetice tapulama hâkiımi
kararı kabili temyizdir de aynı zamanda. Tem
yiz Mahkemesinden de geçiyor. Bu takdirde
muhdesait üzerindeki iki tarafın iddiası ve mü
dafaası safhalardan geçmiş .oluyor, hattâ umu
mi mahkemelerdıen daha fazla bir süz/gece, im
tiyaza sahip gibi bir durumu vardır. Mu'h
desat temyizden de geçtikten sonra fon muih
desat falanındır dedikten sonra artık onun
üzerinde söz hakkı kalmıyor.
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) —
Şimdi vatandaşı böyle evvelâ muihdesat olan
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kimse tarafından yaptığımız tesibiıt husu
sunda da tapulama mahkemesine kadar götü
receksiniz.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
OOŞKUNOĞLU (Uşak) - Tapulama mahke
mesi ayağmdadır, efendim.
ESAT ÇAĞA (Devamla) — Vatandaşı (ta
pulama mahkemesine
göndereceksin, 'ondan
sonra ıbunun hükmünü tâyin ve tesbit edecek
umumi mahkemeye göndereceksiniz. Yani bu
rada *bir -garabet var. Vatandaşı o kadar yo
kuşa sürmenin eslba/bı mueibesini anlıyamadım.
GEÇlöI KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim müsaa
de ederseniz tekrar arz edeyim; bu kanunun esas
prensibi ve gayesi gayrimenktillerin durumunu
tesbit'tir. G-ayrimenkUllerin malikini tesbit, me
sahasını yapmak, krokisini yapmak ve munta
zam çaplı tapu senedi vermektir. Fakat, bu
arada tapulama dışında kalan bâzı maddelere
meselâ bir kısmı arkadaşlarımızın teklifi gibi
izalei şüyua kadar gidemeyiz. Biz buna taraf
tar olmuyoruz. Sebebine gelince; bütün gayri
menkul ihtilâflarını tapulama hâkimine verir
sek, tapulamanın içinden çıkamayız ve tapula
madan beklenen neticeyi alamayı. Bütün ih
tilâfları köyde halletmekle bir köyün tapu
lama işi bir, iki senede, veya "altı ayda bite
cekse bütün ihtilâfları inceleme yoluna gider
sek meselâ beş
altı sene devam edecektir.
Bu ihtilâfların hallini umumi mahkemelere bı
rakıyoruz, tarafların hakkını tesbit ediyoruz,
siz aranızda uyuşmazsanız umumi mahkemeye
gidersiniz diyoruz. Ama, senindir, benimdir ih
tilâfını o mahkemeye veriyoruz vermemek müm
kündür ama bu da bâzı haksızlıkları mucîbolnr, vermenin daha uygun okluğu kabul edilmiş
ve bu şekilde hareket edilmiştir.
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Teşekkür ederim.
OBÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Ben da teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Sayın Tuna? Söz mü, sual mi?..
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Söz
^
BAŞKAN — Buyurun.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Efendim, müzakere mevzuu, «40 ncı maddede
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ımuhdesat mevcut ise, kim tarafından yapıl
dığı tesbit edilmek suretiyle kaydına işaret
edilir», demektedir. Yüksek malûmlarınız ol
duğu üzere, Medeni Kanunun meriyetinden ev
vel bir arzın başkasına aidolduğu zaman üze
rinde bir .başka şahsın bir muhdesat meydana
getirmesi mümkündü. Medeni Kanun m-ariyete
girdikten sonra, Medeni Kanunun meriyete
konmasına dair olan
kanunun 39 ncu mad
desindeki hüküm, aynen buraya alınmış ola
caktı. Bu kanunun 39 ncu maddesi şöyle idi :
«Medeni Kanunun gayrimenkul tescillerine dair
olan kaidelerine göre, tesistari artık kabil olmıyan aynî haklar ki; bit' misal veriyor, kanun
bir evin bir katının mülkiyeti .gayrin arazisi
üzerindeki, ağaçların mülkiyeti ile tescil edil
meyip, sadece va lüzumu derecesinde işaret
olunmakla iktifa edilir. İşte Medeni Kanunun
meriyete konmasına dair olan
kanunun 39
ncu maddesindeki hükümler aynen buraya
alınmıştır. Yeni bir hüküm getirilmiyor. Eski
esaslar muhafaza edilmektedir. Kanunun getir
diği esas; Medeni Kanunun esaslarına uygun
dur. Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok.
önerge vardır. Okutuyorum.

Bir

Başkanlığa
40 ncı madde Kanunu Medeninin gayrimenkiıllerde mütemmim cüz esasım baltalamakta.
gayrimenkul üzerindeki muhdesatm kimin ta
rafından yapıldığı veya dikildiği meselesinin
tesbitini de derpiş etmektedir. Muhdesatm
kimin tarafından ve kimin namı hesabına ya
pılıp dikildiği uzun incelemeleri ve mütekabil
delillerin ikamesini intacedecektir. Bunları ya
pan veya diken belli olsa bile bunların rıza
ile mi rızasız mı, kimin namı hesabına yapıl
dığı tahakkuk etmesine göre hukukî neticeler
başka başka olacaktır. Tapulamanın bunu tet
kik ve halletmesi vazifesi dışında olmak lâzım
dır. Çünkü tapulama zemine taallûk eden
mülkiyetin tescilini temin eler. Yoksa, her za
man yıkılıp yapılabilen muhdesatı ve arz üze
rinde ağaçları tesbit etmez ve etmemelidir.
Bu sebeplerle 40 ncı maddenin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
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Madde 40. — Gayrimenkul üzerindeki muhdesatm başkasına veya hissedarlardan bâzısına
aidolduğu iddiası, gayrimenkulun zemin ma
likleri adına tesbit ve tesciline engel olmaz.
Muhdesat hakkında ilgililerin genel hükümlerle
haiz oldukları her türlü haklar saklıdır.
BAŞKAN — Komisyon?...
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
OOŞKUNOĞLU (Uşak) — İştirak etmiyoruz?...
BAŞKAN —• Hidayet Aydmer arkadaşımı
zın teklifine iştirak etmiyor. Hükümet?...
DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (An
kara) İştirak etmiyoruz.
BAŞKAN — Hükümet de iştirak etmiyor.
Dikkate alınıp alınmamasını oyunuza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etımyenler... Kabul
edilmemiştir.
40 neı maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bundan sonra önerge veren sayın üyelerin
Umumi Heyet toplantılarında bulunmaları ye
rinde olur. önerge verip de bulunmıyan sayın
üyenin önergesinin kabul edilmemesi âcahederse de bir hakkın istimali bakımından Baş
kanlık buna müsamaha gösteriyorsa da, önerge
veren sayın üyelerin d-a bulunması uygun olur.
Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller
MADDE 41. — Bu bölümde aksine hüküm
bulunmıyan hallerde, Türk Kanunu Medenisi
ile diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin
kümleri uygulanır.
BAŞKAN — M a d d? üzerinde söz istiyen?...
Yok. Maddeyi kaibul edenler...
Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin
MADDE 42. — Değişmez ve genişletilmeye
elverişli olmıyan sınırlı tapu kayıtları ile di
ğer belgelerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve
belgelerde gösterilen sınıra itibar olunur.
özel kanunların kayıt ve belgelerde yazılı mik
tara itibar edilmesini göz önünde tuttuğu hal
ler saklıdır. Ancak, Hazinece özel kanunları
hükümlerine göre miktar üzerinden satılan,
teffiz veya tahsis edilen veya parasız dağıtı
lan arazide çıkan fazlalık, satış, teffiz, tah
sis veya dağıtım tarihinden başlıyarak on yıl
geçmiş ise miktarına bakılmadan kayıt sahibi
edına tesbit edilir; on yıl geçmemiş ise miktar
fazlası hakkında 5618 sayılı Kanunun 2 nci
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maddesi hükmünün kayıt sahibi lehine uygula
nıp uygulanmıyacağı en büyük mülkiye âmirin
den sorularak alınacak kargılık uyarınca işlem
yapılır.
Diğişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı
tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhteva
sını belirtmekte, kayıt ve belgelerde yazılı mik
tara itibar olunur.
Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise
yerine uygulama kahil olduğu takdirle hari
taya itibar olunur.
Bu maddede yazılı gayrimenkullerde husule
gelen miktar fazlalıklarında da şartları uygun
bulunduğu takdirde 33 ncü madde hükmü uygu
lanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylurınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde açık oylarınıza arz edilmiştir.
Miktar fazlasının ifrazı
MADDE 43 .— Kayıt ve belgelerde yazılı
miktara itibar edilmesi gereken hallerde, kayıt
ya belgeler değişebilen ve .genişletilmeye elve
rişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o
taraftan ifraz edilir.
Değişmiyen ve genişletilmeye elverişli olmı
yan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tesbitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği takdir
de, miktar fazlası zilyedin göstereceği ta
raftan ifraz edilir.
Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz
veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa
ifraz, zilyedin yararına uygun düçtn taraftan
yapılır.
Bu madde hükmüne göre ifraz olunan mik
tar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit
şartları mevcııdolmadığı takdirde, fazlalık Ha
zine adına tesbit olunur. Şu şadar ki, fazlalı
ğın bulunduğu sınırda 37 nci maddede yazılı
gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında
o madde hükmü uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Sayın Bozcalı.
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — 35
olması lâzımgelir. Bir hata var.
BAŞKAN — Bir de birinci satırındaki «mik
tarda», miktarı olacak. Madde 37 de 85 olacak.
Bu tashih edilen şekliyle maddeyi oylarınıza
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Madde açık oyunuza arz edilecektir.
Kısmi iktisap ve ışayi hissesinin iktisabı
MADDE 44. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı
olsun veya olmasın, onun ifr*azı kabil bir kıs
mının veya şayi hissesinin, bu kanunda zilyad
lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Sayın Sedat Çumralı.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem
arkadaşlarım, bu madde üzerinde küçük bir ma
ruzatım ve komisyondan da küçük bir sual istir
hamım olacaktır.
Maddede deniyor ki, «Gayrimenkul tapuda
kayıtlı olsun veya olmasın, onun ikrazı kabil
bir kısmının veya şayi hissesinin, bu kanunda
zilyed lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir» denilmektedir. Bir gayrimenkulun bir
kısmı üzerinde mülkiyet hakkı doğamıyacağma,
yani kısmi zilyedlik o kısım üzerinde zilyedine
mülkiyet hakkı bahşetmiyeceğine dair Medeni
Kanunun bu zamana kadar erişilen tatbikatı ile
ve tevhidi içtihatla takakrür etmiş bulunmakta
dır. Bu tevhidi içtihadı 1033 ncü madde hakkın
daki maruzatım sırasında okumuş bulunuyo
rum, Medeni Kanun gereğince tapuya, sınırlariyle bir gayrimenkul tescil edilmekle şah
siyet kazanır. Böylece hukukî bir vahdet arz
eder, tecezzi ettirilmesi caiz değildir. Bu ka
nun Medeni Kanundan ayrı bir hak kaynağı de
ğildir. Tefsir yolu ile tevhidi içtihatların bo
zulma imkânı Anayasaca selbedilince bu kabil
hükümleri sevk edilmeye başlandı. Sayın ko
misyonun noktayı nazarını almak istediğimi arz
ederim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Komisyo
nun bir diyeceği var mı ?,
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
OOŞKUNOÜLU (Uşak) — Efendim, bu madde
kısmi Kİlyedliklc bir gayrimenkulun bir kısmı
nın iktisabedilip edilmediği meselesini halle
diyor. Filhakika Yargıtaym bir içtihadı birleştirme kararı vardır. Bir gayrimenkulun bir
kısmının iktisabı caiz değildir şeklindedir. Fa
kat bu tevhidi içtihat, rızaen satıştan ziyade
tapuda kayıtlı bir gayrimenkulun bir kısmını
işgal ederek uzun müddet iktisabettiğinden balısilc, bii' şahıs tarafından açılmış olan tescil
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I dâvası münasebetiyle verilmiş bir karardır.
I Yargıtay tapuda kayıtlı bir gayrimenkulun bir
I kısmını iktisalbettim diye 20 senelik bir zilyedliğe müsteniden tescil ettirmek mümkün olmaz
I şeklinde bir karar vermiştir. Fakat, bâzı husus
larda mesnet olarak daha evvel bendeniz Yar
I gıtay tevhidi içtihat kararlarından bahsettiğim
I zaman, şimdi tevhidi içtihattan bahseden arka
daşlarımız «Yargıtay şöyle de karar verir,
böyle de karar verir, biz burada hâdiseleri ka
nunla düzenlemek durumundayız» diye beyan
da bulundular. Bendeniz aynı şeyi kendilerine
karşı tekrar ediyorum. Yargıtaym kararı ile,
bağlı kalırsak ihtiyaçlara göre kanun yapama
yız. Kaldı ki, Yargıtay bugün mer'i kanun
lara göre karar vermiştir. Ama, biz de yapıyo
I ruz? Kanunu değiştiriyoruz. Yargıtay mevcudolmıyan bir kanuna müsteniden hüküm ihdas
I etmiş değil. Bugün mevcudolan kanunlara müs
I teniden o kararı vermiştir. Ama biz kanunu
değiştiriyoruz. Niçin? Zaruretten değiştiriyo
ruz. Bu ne gibi bir zarurettir? Arz edeyim:
Bir gayrimenkul, yüz dönüm, altmış dönüm,
I seksen dönüm, ne ise.. Parça parça. Bu gay
rimenkulun aralarından bir dere geçer. Bu gibi
hâdiseleri arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. Bu
kanun köylerde tatbik edilecek bir kanundur.
Bir dere geçer. Hepsi bir tapunun içindedir,
veya değildir. Derenin bu tarafında kalan kıs
I mı tefrik eder ve satar. Bu satışı da kabul
ediyor veya etmiyor. Bugünkü mevzuat muva
cehesinde ihtilâfın halli imkânsız. Bu gayri
menkulun bir kül olduğunu ve satışın ka'bul
edilmemesi arz ettiğim gibi, bir haksızlık doğu
rur. İki köyün civarında küçük küçük arazi de
nemez bunlara. Köylerin kendi tâbirleri vardır.
Muhtelif yerlerde muhtelif isimler verirler.
Bolu'da bu yerlere dovran ismini verirler. Bir
tarafta başka bir şey diyorlar. Gaziantep'te
bu gibi yerlere ağran diyorlar. Ne ise muhte
lif vilâyetlerde muhtelif isimleri vardır. Meh
met arazisinin bir kısmını ayırır, Ahmet'e sa
tar. Bunun tapuda ya kaydı vardır veya yok
tur.
Bunlar bir kül halinde tapuya kayıtlıdır
I
veya değildir. Efendim biz şimdi şu mevcut
kanunlara göre tevhidi içtihada sadık kalaca
ğız dememiz doğru olur mu? Eğer mevcut içti
hada bağlı kalırsak bu işin içinden çıkmaya im
kân yok. Gayrimenkulu kimin namına tesbit
I edeceğiz? Sahibi namına mı tesbit edeceğiz,
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yoksa, satışı ve tefriki muteber -tutarak ayıı
ayrı mı tesbit edeceğiz? Bu t aşariyle tesbit edi
liyor ki, bunların satmalındığı ve tefrik edildi
ği ve hattâ üzerinde bina yapıldığı anlaşıldığı
halde ben bundan yani tevhidi içtihattan vaz
geçmem demek doğru olmaz. Nâ? değil, âyet
değil, tevhidi içtihat. Biz bu tasarı ile, mesele
leri ihtiyaçlara «•öre düzenlemek mecburiyetin
deyiz. Bu «ihi haller varsa, gerek tarafların
rızası, gerekse tesbit edilen duruma mahkeme
bunu nazarı itibara alsın, taksim etsin, kadast
rosunu yapsın. Şurası senindir, şurası Ahmet'
indir, Hasan'mdır, Hüseyin'indir desin tapuya
da tescil eylesin. Aksi taktirde, Ahmet namına
tesbit edilirse Hüseyin açıkta, Hüseyin namına
tesbit edilirse Ahmet açıkta kalıyor. Bu, arka
sı gelmiyen ihtilâflara, haksızlıklara sebebiyet
verir. Muayyen bir noktada bu şekilde mev
zuların kalması doğru olmaz kanaatindeyim.
Maruzatım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Buyurun Esat Çağa.
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Efendim, hissei şayiada zilyedlik, nasıl olur?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Hayır, zilyedlik
değil, bir gayrimenkulun tamamıdır. Hissei şa
yia, bir gayrimenkul var. Bu bir kısmın hisse
darı olan şahıs hissesinin bir kısmını devir etmiş
tir. Şahıs hissesini Ahmet ve Mehmet'e satar. Ta
puda 3 sahipli olabilir ve şayi hisse vardır, de
minki misalimi arz ediyorum. Bu şekilde şayi bir
hisse devralmıştır. Bu kısım üzerine bina yap
mıştır. Mesele bu.
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Nihayet aldığı şayi hisseye istinaden aralarında
fiili ifraz yapmışlardır.
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Fiili
ifrazı sat malan! ar yapmışlardır.
ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Yukardaki tâbir fena değil Ama şayi hissede zil
yedlik mümkün olmıyacaktır
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şayi
hisseye de var efendim. Fiilî olarak aralarında
bir taksim vardır. Bu taksimi satınalanlar yap
mış olabilir. Bunu da nazarı itibara alarak bu
hükmü muhafaza ettik. Satınalanlar aldıklarını
aralarında bu şekilde tefrik ettiler. Şurası senin,
şurası Hasan'm, şurası Hüseyin'in.. Binayı yap
tılar. Şayi hissedir yine.
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ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Ama burada şimdi, şayi hisse de tasarruf edili
yor. Şayi hisseye binaen yapılan fiilin biribirine
taksimi mevzuubahis. Madde kesinlik buluyor.
Zilyedlik kelimesi, izah buyurduğumuz şeyi, hali
ifade etmiyor. Binaenaleyh, buraya hissedarla
rın kendi aralarında yaptıkları fiilî taksim muci
bince dersek ki...
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ayrı
ca hüküm var. Bunlar hissedar değil. Arz et
tim. Kendileri daha tapu kaydına mâlik değil
dir. Ama malikler haricen satmalmazlar. Nitekim
fiilî bir vaziyet tesis edilmiş olur. Bu fiilî va
ziyetin devamı hissei şayianın devamı olarak ka
bul edildi.
BAŞKAN — Sayın Kılıç,
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim,
bendeniz bu 44 ncü maddenin
komisyonun ge
ri aldığı 32 ve 33 ncü maddeleri ile ilgili olduğu
kanaatindeyim. Yani tapulu bir gayrimenkul ne
şekilde iktisabedilir? Şayi hisse olsun veya olma
sın. Bu şekilde izahları o zaman yaptık. Muhte
rem komisyon da Heyeti Umumiyenin temayü
lüne uyarak 32 ve 33 ncü maddeleri geri aldı.
Şimdi bu madde onunla ilgili bir maddedir. Na
sıl ilgilidir? Gayrimenkul tapuda kayıtlı olsun
veya olmasın; olursa 32 nci madde, olmazsa 33
ncü maddeye göre halledilecektir.
Bu ifrazı kabil bir kısmın veya şayi hissenin
böyle bir ifadesini muhterem arkadaşlar, Senato
kabul ederse Türkiye Cumhuriyetinde gülmiyen
profesör kalmaz. Sayın Esat Çağa'mn dediği bir
şayi hissenin iktisabını hiç. görmedim. Okumadım,
hiçbir yerde raslamadım. Muhterem komisyon
diyor ki, «Biz Kanunu Medeniyi değiştiriyoruz.»
Değişmiyen bir Kanunu Medeni kalmıştı, onu da
ayaklar altına alıp sanki inkılâbın son kalesine
bir darbe indiriliyor. Mülkiyet iki türlü olur
Türkiye'de: Bir; iştirak halinde mülkiyet olur.
Muhterem komisyon da bilir. Bütün hukukçu
lar da bilir. Bir de müşterek mülkiyet vardır,
Ahmet, Mehmet ve ben birleşerek bir gayrimen
kul alsak bu müşterek mülkiyettir. Fakat falan
ca adam vefat ederse malının 1/4 karışma, geri
kalan 3/4 şu şekilde evlâtlar arasında paylaşıl
dığı zaman iştirak halinde bir mülkiyet vücut
bulur. İştirak halindeki mülkiyetle müşterek mül
kiyetin bariz vasıfları vardır. Medeni Kanunu,
modern hukuku okuyan adama göre, iştirak ha-
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İmdeki mülkiyetin karakteristik vasıflarından
biri, o şeyin her zerresinde şeriklerin mülkiyet
hakkının bulunmasıdır. Meselâ şu salonda hiç
bir üyenin, şu sıra benimdir, demeye hakkı yok
tur. îstiyen kimse gider sıraya oturur. Burada
ki iştirak 185 - 200 Senatöre aittir. Şimdi taksi
mi kabil olmıyan, aslında hukukan taksimi kabil
olmıyan bir mal mevzuııbahistir ve buradaki zilyed şu kadar metre karedir, zilyedliği şu şekilde
satınaldım, bu şekilde mâlik oldum diye bir id
diada bulunamaz. Çünkü 37 senedir, 40 senedir
Kanunu Medeni, arz ettiğim gibi, iştirak halinde
ki mülkiyetle, müşterek mülkiyeti bir hukukî
esas olarak, İsviçre Medeni Kanunundan alman
vazgeçilmez bir hukukî esas ve Medeni Kanunun
bir âbidesi, bir temeli olarak tatbik ediliyor. Böy
le gelip parça parça kanunlarla Medeni Kanun
şurasından, burasından, esas temelinden ihlâl edi
lemez.
Lütfetsin komisyon, 32 ve 33 ncü madde ile
bu maddeyi mütalâa ederek geri alsın, getirsin.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Efendim, komisyon maddeyi ge
ri alıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, herşeyden
evvel şu şekilde arz etmek isterim : Biz burada
Kanunu Medeni hükmünü - aynı tâbiri kullanmasam daha iyi olur ama - ayaklar altına alarak
bu şekilde bir kanun tedvin etmek yolunda deği
liz. Bizim Yüksek Huzurunuza getirdiğimiz ve
Millet Meclisinden de geçen metin uzun seneler
den beri hazırlanmış ve memleketin ihtiyaç duy
duğu bir kanım tasarısını Yüksek Huzurunuza
getirmek vazifesiyle mükellef bulunuyoruz.
Binaenaleyh bu tasarıyı kendimiz hazırlamış
değiliz. Ama kaani bulunuyoruz ki, bu tasarı
da memleketin menfaati vardır. Bunda binde bir,
tâbiri caizse milyonda bir ihtimalle dahi olsa şüp
hemiz yoktur. Şu veya bu şekilde kanunun yahut
tasarının, mazur görün kanunlaşmadı daha, mem
leketin bünyesinde şu tesirleri yapacak bu tesir
leri yapacak diye tasarı üzerinde birtakım
menfi tesirler yaratılması yoluna gidilmesi
ni doğru bulmuyorum. Oünkü tasarı mey
danda ve elimizde. Ne getiriyor? Şu zam
ları denebilir. Fakat bunu tasarıda göstermek
gerekir. Tasarıda olmıyan şeylerden bahsediliyor.
Arkadaşlar, bâzı hususları polemik mevzuu yaptı.
Arkadaşlar, şayi hisse diyoruz bu şayi hisse m üş-
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terek halde bir hissedir. Müşterek haldedir. Bina
enaleyh, müşterek halde olan bu hissenin satışı ca
izdir. Aralarında satış ve taksim edebilirler. Ama
müşterek mülkiyet esaslarına bağlı olur. Kaldı
ki, bu hüküm Medeni Kanunumuzun 611 nei mad
desine mütenazırdır. Madde şöyledir : «Hissele
rin teşkil ve kabzını yahut taksim mukavelesinin
akdini mütaakıp, taksim; mirasçılar için lüzum
ifade eder.» Bu mirasçılar arasında taksimi göste
riyor. Saym arkadaşlar bilirler. Bu taksimin, gay
rimenkulun taksiminin tapuya tescil edilmeden
yazılı olarak yapılmasını dahi bugün Temyiz Mah
kememiz kabul etmektedir. Şimdi bu durum kar
şısında şayi hissesini satmış olan bir vatandaşın
bu hissesini üzerine üç kişi almış, misalen de arz
ettiğim gibi ayrı ayrı bina yapmışlardır. Bunları
nasıl tefrik edeceğiz?. Bu itibarla bendeniz Saym
Muhittin Kılıç'ın, «Medeni Kanunun prensipleri
baltalanıyor» gibi sözlerini varit görmüyorum.
Bu tasarı hükmü Kanunu Medeniye ve bugünkü
ihtiyaçlara uygundur. Yalnız, bir noktayı Yüksek
Heyetinize arz etmek istiyorum. Madem ki, 32 ve
33 ncü maddeler Komisyona havale edilmiştir,
birlikte gelsin, münakaşa uzamasın. Bendeniz 32
ilâ 33 ncü maddeyi birlikte getirmek için, sırf mü
zakerelerin uzamaması bakımından maddenin ko
misyona geri verilmesini rica ediyorum. Mâruzâ
tım bundan ibarettir.
BAŞKAN — 44 ncü madde Komisyona veril

mistir.
Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin
eklenmesi
MADDE 45. — Bu bölümde zilyed lehine ta
nınan haklardan zilyedin akdî veya kanuni ha
lefleri faydalanabilecekleri gibi birbirine halef
olan zilyedlerin zilyedlik müddetleri eklenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok.
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oylarınıza arz edilmiştir.
Saym Okyayuz'un 44 ncü madde ile ilgili öner
geleri geldi, bunları da Komisyona veriyoruz.
Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle müseceel
ormanlar
MADDE 46. — Bir birlik sınırları içinde ev
velce kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan
yerler yeniden tapıılanmıyarak o birlikte tapula
manın bitiminde son parsel numarasından sonra
numaralamaya devam edilmek suretiyle o birliğin
tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi yazılır. Bu
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gayrimenkullerin eski tapu kütüklerindeki kayıt
ları kapatılmakla beraber paftalarında da buna
göre gerekli düzeltme yapılır.
Birlik sınırları içinde evvelce kadastro veya
tapulaması yapılmış olan yerler, yanlışlıkla ikin
ci bir defa tapulamaya tabi tutulmuşsa, ikinci ta
pulama ne safhada bulunursa bulunsun, bütün
sonuçları ile birlikte hükümsüz sayılır.
Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapılarak
kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait kayıt
lar, müseccel bulunduğu birliğin tapu kütüğüne
olduğu gibi aktarılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bir sual so
racağım.
BAŞKAN — Buyurun.
MUHÎTTÎN KILIÇ (Konya) — Efendim,
Sayın Bakandan rica edeceğim. Çünkü, bendenize
Orman Kanunu geliyor, binaenaleyh bir yerin or
ta malı olduğunu bir köy iddia eder, bir taraftan
aynı yere Orman tdaresi ormandır, der. Gelecek
Orman Kanununda var, dedi. İbrahim Saffet Bey
de kapının dışında aynı şeyi ifade buyurdu.
O halde, «Orman Kanunu uyarınca tahditleri
yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara
ait kayıtlar, müseccel bulunduğu birliğin tapu
kütüğüne olduğu gibi aktarılır.» cümlesinin lüzu
mu kalmaz. Lütfen bunu, Sayın Bakan nasıl izah
buyururlar?.
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Anka
ra Milletvekili) — Efendim, fıkradaki hüküm
Orman Kanunu... (Duymuyoruz sesleri)
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen kürsüye.
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Devam
la) - * Şimdi fıkrayı okuyorum- «Orman Kanu
nu uyarınca tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve
tescil edilmiş ormanlara ait kayıtlar, müseccel
bulunduğu birliğin tapu kütüğüne olduğu gibi
aktarılır.»
Şim'di, Muhittin Beyefendi bu hükmün böyle
ce vaz'ında ne gibi bir mahzur mütalâa ediyor
lar? Tescili ve kaydı yapılmış bir malın evvelin
vaziyetinin tapulama yapılmıyarak olduğu gibi
tesbitini hükme bağlıyan bu hükümde ne var
dır?
MUHÎTTÎN KILIÇ (Konya) — Ben
sordum, siz de bana soru soruyorsunuz?

soru
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DEVLET BAKANI R A Î F AYBAR (Devam
la) — Soru sormuyorum, vazıh cevap vermek
için diyorum.
MUHÎTTÎN KILIÇ (Devamla) — Köylü
diyor ki, tahdide gittik, tarlasına merasına, şu
hükme göre tahdidi yapılan ormanın buradaki
hükme göre köylünün hiçbir hakkı ve hukuku
yoktur. Aynı şekilde tapuyu düzenliyen memur
lar ve yeniden tasdiki halinde köylünün hakkı
nedir? Geçen sırf bu mevzu ile ilgili Muhterem
Bakana verdiğim bir takririm vardı, hastalığım
dolayısiyle gelemedim, maalesef bu takririm
başka türlü muameleye tabi tutulmuştur. Sayın
Bakan buyurdular ki, orman yerinde köylünün
hakkı varsa bunu kanun düzenliyecek, hal böyle
ise bu şekle ne lüzum vardır?
DEVLET BAKANI R A Î F AYBAR (Devam
la) — Arz edeyim. Efendim, sorduğum sualden
sizin sormuş olduğunuz suali vuzuha çıkarmış
oldum. Şimdi daha rahatlıkla cevap arz edeyim.
Şimdi geleceğini söylediğimiz, daha evvel Se
natoda zatıâlinizin bulunmadığı başka celsede
geldiğini söylediğim, Orman Kanununun 6 ncı
muvakkat maddesiyle ormanların bâzı parçaları
bugün orman olarak kayıtlanmış, tescile lâyık
hale gelmiştir. Bu son fıkrada halen bunların
tescilli hale gelmiş olan ormanların, bâzı bakım
lardan, buyurduğunuz gibi, köylünün orta malı
yapılmasını istiyebilecek kadar köyün içine, ma
hallenin kenarına ve köyün eüz'ü tanımının içine
girmiş olanların ormandan ayrılmasını derpiş
eden bir bünye var, muvakkat 6 ncı madde.
Bu madde, Orman Kanununun muvakkat 6 ncı
maddesi olarak, Millet Meclisinin daha iyi tedvin
etmesi sebebiyle bu gibi hususları daha iyi yapa
cak hale gelecektir. Bu ana kadar böyle olduğu
tesbit edilmiş olsa dahi bu, mahzur gördüğünüz
şekilden halâs edebilecek bir imkân sağlayacağı
na kaaniim. Bu bünye açılmıştır. Ama böyle
tutacak olmazsak karşımıza gelecek birtakım hü
kümlerle orman tapuları istisna tutulacaksa... bu
hüküm böyle sevk edilmiştir. Bu madde hükmü
böyle olunca sevk edilmiş Orman Kanununun
şimdi arz ettiğim muvakkat maddesinin Meclisin
kapısından girdiği zamandan daha hayırlı neti
ce vereceği kaydedilmiştir. Ben zannediyorum bu
hüküm son bulmadan 6 ncı madde yetişecektir.
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Altıncı Bölüm
Uyuşmazlıkların tapulama mahkemesinde
çözülmesi
Genel olarak görev
MADDE 47. — Tapudama mahkemesi; gay
rimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayrı aynî
haklara, tapuya tescil veya, şerh edilecek veya
hut 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 vasisiz küçüklere ve kısıtlılara yalnız tapulama işlorinde yetkili olmak üzere kayyım tâyin eder.
Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerini korumak
amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hâkimin iz
nine şart kıldığı hallerde »bu izni verir.
Tapulama mahkemesi; vazifesine giren işlerde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Kararı hemen
tapulama müdürü ile o yerin tapu idaresine
•bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulun
tapulama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise
kararı alan taraf, karar tarihinden itibaren on
gün içinde tutanağa itiraz etmekle zorunludur.
Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hüküm
süz kalır.
Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihin
den ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzelt il misse o tarihten sonra doğan haklara ilişkin
uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyıı veya muhdesata tebean temellük, muhdesatm kal'i ve netimi
gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm al
mayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulama
mahkemesinin görevi dışındadır.'
BAŞKAN — Sayın Kılıç.
MUHÎTTÎN KTLIO (Konya) — Bir soru
soracağım efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
MUHİTTİN KTLTÇ (Konya) — Bu mad
denin ikinci fıkrası, Tapulama Mahkemesi vazi
fesi içine giren işlerde ihtiyati tedbir kararı ve
rebilir, diyor. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 101 ve mütaakıp maddelerine göre,
mahkeme yetkili olarak - yetki ne olursa olsun bu hakkı kullanır. Şimdi ben Muhterem Komis
yondan soruyorum: Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununa bir atıf yapılmadığına
nazaran bu
tedbir kararlarında bu kanunun filân maddesin
de mevzuubahis teminatın iraesi hususuna mec
bur mudur, değil midir?
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOÖLU (Uşak) — Efendim, zaten bu
kanun hususi bir kanundur. Burada hüküm olmıyan konuda, Medeni Kanunun veyahut Hu
kuk Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri
kendiliğinden tatbik edilecektir. Bunun burada
tasrihine lüzum yoktur. Tasrih ettiğimiz takdir
de ne olur? Bir yerde tasrih edilir, bir yerde
tasrih edilmez ise, asıl şüphe o zaman doğar.
Efendim,
vâzıı kanun şurada Hukuk Mu
hakemeleri Usulü Kanununa atfı tasrih etmiş,
şurada tasrih etmemiş. Demek ki, burada tatbik
edil m ivecek gibi bir netice çıkar. Prensibolarak,
bu gibi atıflar umumi kanunlara yapılmaz. Fa
kat, bu kanunlar tatbik edilir.

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu; Hukuk Mu
I
hakemeleri Usulü Kanununda bahsi geçen diğer
I
teminat hükümleri saklıdır deniyor.
I
Bu kanunda hare olmadığına göre nasıl telif
I
buyuru!uyor. Efendim, kaldı ki; bu kanunun
41 nci maddesinde, kanun hükümlerine uygun
I
olacak hallerde diye bir hüküm var. Ayrıca, bu
kanun'da aksine hüküm bulunmıyan
hallerde,
Türk Kanunu Medenisi ve diğer kanun hüküm
lerinin mer'idir deniyor. Bu kanuna göre hare
I
yoldur, aslında. Harçla, tazminatla nasıl bağdaş
tırılıyor?
I
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendini, harçla taz
I
minat ayrı ayrı şeylerdir. Hare bir dâvaya mev
zu olan gayrimenkulun muayyen nisbetinde alı
nan meblâğdır. Halbuki, tazminat ise, tedbir isI
tiyen tarafın hakkı kaybolduğu takdirde diğer
I
tarafın duçar olabileceği zarar ve ziyanı karşıla
mak üzere gösterilmesi lâzımgelen bir meblâğdır.
Binaenaleyh, hare ile tazminatı karıştırmamak
I
lâzımdır. Tazminatın da muhafazası yoluna gide
meyiz. Böyle bir tarz içinden çıkılamıyacak ne
ticeler verebilir.
BAŞKAN — Başka söz ist iyen?.. Yok. Bir
önerge vardır okutuyorum :
Başkanlığa
Bir yerde tapulamanın başlaması, o yerdeki
gayrimenkullerin sahipleri tarafından satılması
na engel addedilmediği halde müşterek gayrimenkullerde tamamını sattırmak demek olan izaleişuyua engel addedilerek izaleişüyıı dâvaları se
nelerce bekletilmektedir. Bu ise müşterek gayriI menkulden fiilen istifade ettirilin iyen hak sahip-
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lerinin haklarını ihlâl etmektedir. Bu haksızlığı
önlemek ve izaleişuyuun intacı halinde tevehhüm
edilen sakıncayı ortadan kaldırmak için 47 nci
maddenin sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini
arz ve teklif ederim.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hidayet Aydrner
Mülkiyet ihtilâflarını çözmekle görevli mah
kemece aksine ihtiyati tedbir kararı verilmiş ol
madıkça bir yerde tapulamanın başlamış olması
gayrimenkulu izaleişuyuuna engel olmaz. Şu ka
dar ki, tapulamanın başladığını mahkeme ilâmın
da ve satış takdirinde satış ilâmında açıklar. Bu
suretle gayrimenkulu iktisabeclenler, tapulama
neticesinde gayrimenkul üzerinde aynî hak kaza
nan üçüncü şahıslara karşı tapu kaydına ve ken
disine resmen ihale veya taksim ile tahsis edildi
ğine dayanarak defide bulunamazlar.
BAŞKAN — Komisyon.
GEOlüI KOMİSYON BAŞKANI KÂMlL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bu teklif hem vazıh
değil ve hem de kanunun takibettiği maksat ve
gayeye uygun değildir. O bakımdan iştirak et
miyoruz.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor.
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul
edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde açık
oylarınıza sunulacaktır.
Zaman bakımından görev
MADDE 48. — Tapulama mahkemesinin gö
revi her gayrimenkul hakkında tapulama tuta
nağının düzenlendiği tarihte başlar.
Bu mahkeme :
a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 nei
madde uyarınca tapulama mahkemesine dev
redilen dâva dosyaları ile ilişkin uyuşmazlıkla
rı,
b) 26 ncı maddede belirtilen askı ilânı
içinde açılacak veya tapulama müdürü tarafın
dan verilecek itirazlı işlere ait dâvaları, 28 nci
maddeye göre tapubma 'komisyonu kararları
aleyhine müddeti içinde açılacak dâvaları,
c) Tapulama mahkemesinde görüşülmekte
olan dâva konusu gayrimerikuUer hakkında dâ-

vanın derdest 'bulunduğu süre içinde yapıla
cak diğer itirazları,
inceler ve çözer.,
Tapulama işlerinde 3553 sayılı Kanun hük
mü uygulanmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Yer bakımından görev
MADDE 49. — Tapulama mahkemesinin yer
bakımından görevi, Ibulunduğu bölgedeki bir
liklerin genel sınır krokisinde belirtilen sınır
ları belli edilir.
İdari kuruluşta değişiklik yüzünden sonra
dan başka bir bölgeye bağlanan birliklere ait
uyuşmazlıkları çözmeye o birliğin tapulamaya
başlandığı tarihte bağlı bulunduğu bölgenin ta
pulama hâkimi yetkilidir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz is'tiyen
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul ^edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Oylarını kullanmıyan sayın üyeler kullan
sınlar. Oylama-muamelesi bitmiştir.
Mahallî mahkemelerde görülmekte olan dâvala
rın devri
MADDE 50. — Mahallî hukuk mahkemele
rinde görülmekte olan tapulama ile ilgili bulu
na ve kesinleşmemiş gayrimenkul dâvaları hak
kında o gayrimenkul için tapulama tutanağı
tanzim edildiği tarihte bu mahkemelerin vazi
fesi sona erer ve dâvalara ait dosyalar tapula
ma mahkemesine re "sen dcvrolunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı;' Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum.
Kabul, edenler... Kabul 'etmiyenler.. Kaimi edil
mişti i1.
Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâ
vaların o yer mahkemelerine devri
MADDE 51. — Tapulama işlerinin bir (bölge
de tamamlanarak tapu kütük ve dayanağı bel
gelerin mahallî tapu idaresine devrinden altı
ay sonraya kadar tapulama
mahkemesinde
hükme 'bağlanmamış dâvalara ait dosyalar; o
yer asliye mahkemesine devrolunur. Bu mahke
melerde dâvaya kaldığı noktadan, bu kanunda
yazılı usule göre devam olunur. Bu. '.üreyi uzat-
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maya Adalet Bakanı yetkilidir. Yargıtaydan
bozularak yollanacak dâvalar hakkında da bu
madde hükmü uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler.. Etmiyenleı.. Kabul edilmiştir.
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Mahkemede tatbik 'edilecek esaslar
MADDE 52. — Tapulama mahkemelerinde
ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar
hakkında mahallî asliye mahkemelerinde veyahut tapulama tesbitleri aleyhine sonradan mahallî mahkemelere açılacak dâvalarda bu kanunun beşinci bölümünde yazılı esaslar uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Deliller
MADDE 53. — Beşinci bölümdeki esasların
uygulanmasından doğaesak uyuşmazlıklarda
33 ııcü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı
kalmak şartiyle heı türlü delile dayanılarak hü
küm verilebilir.
Yeniden ölçme veya tapulama plânında değişiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem
mahkemece tapulamada uygulanan fennî usullere göre tapu fen memuruna veya kadastro
veyahut tapulama fen elemanına yaptırılır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı?
Buyurun Esat Çağa.
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Efendim, 'bu maddede 33 ncü maddenin 3 ııcü
fıkrası saklı bulunmak şartiyle deniyor.
BAŞKAN — Üçüncü fıkra kalacak mı 'kalmıyacak mı demek istiyorsunuz. Hakikaten
teknik bakımdan da buna zaruret vardır.
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Maddeyi geri alıyo
ruz efendim.
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
şahsa aidolduğu tahakkuk eder ve alâkalılar
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mirasçıların tahkikini istemezlerse ölü olduğu
yazılmak suretiyle o şahıs adına tescil kararı
verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı?...
Buyurun Sayın Obuz.
MUAMMER OBUZ (Konya) — Hâkime delil
toplama yetkisi hangi sebepten verilmiştir?...
Hâkim delilleri toplar ibraz eder. Yalnız Ceza
Kanunumuz delilleri toplama yetkisini hâkime
tanır. Burada da tanınırsa bu bir prensibi ihlâl
değil midir?
BAŞKAN — Sayın Komisyon.
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, müsade
ederseniz, bu tasarının hususiyeti burada. Şimdi
yürürlükte bulunan 5602 sayılı Kanunda, bu de
lil toplama mükellefiyeti vazifesi hâkime daha
geniş ölçüde verilmiş. Burada ise, biraz daha
daraltılmış. Sebebi şuradan geliyor. Tapulama
işlerinin yürütülmesi esnasında alâkalının mü
racaat etmemesi -'Birçok kişiler müracaat etme
mektedir- halinde, gayrimenkulun hazine nâmı
na tescil edilip edilmemesi hususları sürünceme
de kalıyor. Hâkimler bunu düşünerek delil toplıyacak ve bu delile göre karar verecek. Şunun
bunun nâmına tescil edecek. Bu demek değildir
ki, ileride 10 sene zarfında hak iddia edilmez.
On senelik zamanaşımı vardır. Gelecek madde
lerde göreceğiz. Aksini iddia edenler bulunduğu
takdirde yapılacak işleme ait hükümler mevcut
tur. Bu, dâvaların, dosyaların sürüncemede kal
maması için tapulama işlerine özel olarak kon
muş bir hükümdür, mevcut kanunda da vardı,
daha geniş ölçüde.

I
I
I
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
I tiyeıı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Muhkem kaziye
MADDİ] '55. — Tapulama mahkemesi karar
ları dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde
muhkem kaziye teşkil edeceği gibi taraf olmadı
I ğı halde lehine karar verilen şahıs hakkında dahi
I o dâvanın tarafları aleyhinde muhkem kaziye
I teşkil eder.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağa.
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Efendim, bendeniz yine anlıyamadım. Dâvaya
dâhil olmıyan bir mevzu hakkında nasıl muh
| kem kaziye oluyor?

-484 —

C. Senatosu B : 112 25 . 9 .1963 O : 1
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim,
benim de bir sualim var. izah sadedinde olacak.
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz?
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Söz istiyo
rum, ama sual şeklinde olacak.
BAŞKAN — Olur efendim. Buyurun Komis
yon Başkanı.
OEÇflCt KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim Sayın Ça
ğa'nm hakları var. Mevzuu şöyle oluyor: Ahmet,
bu gayrimenkul benimdir, diyor. Mehmet de bu
gayrimenkul benimdir, eliyor. Tahkikat netice
sinde bu gayrimenkulun ne Ahmede ne de Mehmede aidolmadığı Hüseyin'in olduğu çıkıyor.
Binaenaleyh bu kaziyei muhkeme hâkimin bu
rada ki, daha evvel kabul buyurduğunuz bir
maddede de vardır, hâkim tahkikatını yapacak
neticede ne Ahmet'in ve ne de Mehmet'in olma
dığı fakat Hüseyin'in olduğu meydana çıkacak.
Belki de Hazinenin malı olduğu meydana çıkı
yor. Hâkim burada bir hükme varacaktır. Aca
ba bu Ahmet'in veya Mehmet'in mi, yoksa Ha
zinenin mi malıdır? Yoksa (bunların hiçbiri de
ğil de Orman idaresinin midir? işte bunu tesbit
edecektir. Veya ibu arada çiftçiyi topraklandır
ma kanunu gibi bir kanun da varsa, ona göre
hüküm verecek. Bu .hükümden bizim kastımız
işte budur.
Başka sual var mı?...
BAŞKAN — Buyurun Sedat Çumralı.
SEDAT ÇUMRALİ (.Konya) — Bu maddede
taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs
hakkında dahi, o dâvanın tarafları aleyhine muh
kem kaziyye teşkil eder yolunda bir hüküm sevk
edilmiştir.
ıŞimdi, Medeni Kanunun yürürlüğe girmesin
den 15 sene evvel bir şahıs vefat etmiştir. Üç ço
cuk bırakmıştır. Çocuklardan biri muristen ken
disine intikal eden hissesini yine Medeni Kanu
nun kabulünden 12 sene evvel üçüncü bir şahsa
satmıştır. IBu hisseyi sat malan şahıs bu hisseye
sahip midir? Değil midir? Oayrimenkuldeki his
sesini satmış olan iki çocuk bu hissei şayia aley
hine dâva ikame etse; ve dâvayı kazansalar, bu
ikinci, üçüncü mirasçı lehine yani, hissesini sat
mış ve gayrimenkulle alâkası kalmamış olan şa
hıs hakkında karar, muhkem kaziye teşkil ede
cek mi? Halbuki 1515 sayılı Kanuna göre gayri
menkulun üçte ıbir hissesini mirasçıdan, üçüncü
şahıs iktisabedecektir. Dâvâlı, diğer mirasçıya

karşı yani hisseyi kendine satan mürasçıya karşı
bu hakkını ispat ve ona yemin tevcih hakkı ol
duğuna göre, umumi kaideden inhiraf mahzurlu
değil midir?
Muhterem Komisyondan /bunu rica ediyorum.
Bu bir.
(Bilmiyorum misalimi lâyikiyle ifade edebil
dim mi, anlatabildim mi. Çünkü biz daha ziyade
bu kanunu hissi mevzular üzerine aldık. Hissî
mevzular üzerine götürüp gitmekteyiz. Biz açık
kanuni misaller vermekte ve buna göre sarahatle
cevap istemekteyiz. Kanunu Medeni nâs mıdır,
değil midir, Kanunu Medeni tatbik edilir mi,
edilmez mi, Kanunu Medeniye müstenidolan içti
hatlar değişir mi, değişmez mi? Halkın ihtiyacı
budur. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
umumi hükümleri vardır. Bu da nâs mıdır, de
ğil midir münakaşası çıkacak. Kanunlar ihtiyaç
lardan doğar. Kanunlar ihtiyaçlara göre değişir.
'Değişmesi lâzım ana kanunu bırakıp da bu
kanunla parça parça hükümler almakta memle
ket nef'ine fayda var mıdır?...
Bir taraftan Kanunu Medeninin aynı hüküm
lerini muhafaza ederken, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun aynı hükümlerini muhafaza
ederken, bir taraftan hiçbir güna süratle fay
dası olmıyan bu kabil ilâve hükümleri getirip
koymakta ve milleti hakikaten sürate ve faideye
kavuşturalım derken, aksine zararlar tevlidedici
hükümler konmaktadır, diyoruz. Biz başından
beri bu kanunun, Tapulama Kanununun bâzı
hükümlerinin değiştirilmesi taraftarıyız. Halka
kolaylık gösterilsin, Bu demek değildirki, 37 se
nelik tatbikatla elde edilmiş olan hakları mu
vakkat olması tabiatı icabı olmıyan bu kanunla
heder etmeyin. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun şimdiye kadar muhkem kaziye için ver
diği binlerce ve onbinlerce kararı bir anda bu
raya sevk edilen bir cümle ile alt-üst etmeye
hakkımız yoktur. Onun için usulün umumi pren
siplerini muhafaza edin. Usul hükümleri, yerin
de kalsın. Bu maddeden hakikaten birçok vatan
daş mağdur olacak ve lüzumsuz yere bu mağdu
riyet devam edecek ve bundan sonrada demin
ki verdiğim misale göre aslında hiçbir gûna hak
sahibi olmıyan bir şahıs, haık sahibi olacak.
BAŞKAN — Başka söz istüyen? Yok. Sayın
Çağa söz mü? Buyurun.
ESAT ÇAĞA (Cum'hunbaşkanmca S. Ü ) —
Eflendifm, kaziyei mu'hkeme hukukta malûm
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bir şeydir. Bir d â v a y a d â h i l k)l.mıyan bir kim
se aleyhine v e y a lehine kaziyei muhkeme te
vekkül e'titnez. A h m e t ' l e Mehmet dâvalaşıyOr,
'bakıyorsunuz, Ali lehine k a r a r çıkıyhr. Ali ne
m a h k e m e y e gelmiş, ne m ü d a h a l e etmiş, ne
ş u n u y a p m ı ş , ne (bunu yapmüş. IIayır, senin
h a k k ı n d a kaziyei muhkeme var d i y o r l a r Ali'
ye. Bu şekilde h u k u k u n ana mefhumları, alt
ü s t emteye h a k k ı m ı z .yok.
Ama 'muhterem koımisyon reisinin verdikle
ri izahat d a .bendenizi d ü ş ü n d ü r d ü . H a k i k a t e n
Ali ile Veli dâvalaşıy'or, A l i ' n i n de olmadığı
anlaşılıyor, V e l i ' n i n de .'olmadığı
anlaşılıyor.
H a s a n ' ı n olduğuna m allı.keme k a n a a t geltiriyPr.
A m a Ibunun bir ilâm şeklinde de'gil ; hiçlolmazsa teshit onun namına yapılsın, densin.
Kaziyei 'muhkeme tehlikeli bir şeydir, a r t ı k
aleyhine gidemezsiniz, iadei m u h a k e m e yolu
na gitmek uzun uzadıya şeylerdir.
H a k i k a t e n Ali'nin değil, H a s a n ı n ' d ı r . Onun
için mahkemede sahip gibi çıkan üçüncü şahıs
H a s a n ' a , bir 'başkalarının tesiri d â v a hakkını
t a n ı y a b i l m e k için, Iburada muhkemi kaziye lâ
fının kullanılması yerine, b u n u n namına tcs;
bit edilir, gibi yunıuişak 'bir t a b i r kullanılsın.
Ama b u r a d a bu kaziyei muhkem alt - üst ol
muş, gitmiş. B ü t ü n h u k u k ç u l a r b u n u o k u d u ğ u
zaman şaşkına döneceklerdir.
B A Ş K A N - - B u y u r u n Mayın Komisyon Baş
kanı.
OUÇ'ÎOr KOMİSYON BAŞKANİ KÂMİL
OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, bendeniz
Mayın Oumraiı arkadaşımızın
konuşmalarına
ıbir polemik mevzuu sahasına, sürüklenmemek
'için cevap veremiyeceğim. Yalnız...
SEDAT
CUMBALI ( K o n y a ) - - Polemiği
xiz yapıyorsunuz, ben y a p m ı y o r u m .
B A Ş K A N — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim, lütfen.
G E Ç İ C İ K O M İ S Y O N BAŞKANI KÂMİL
OOŞKUNO<İLU
(Devamla) — Kendilerinin
'burada, m e r z ü b a h s e t m edikleri hiçbir şeyi ko
nuşmadım. K o n u ş t u ğ u m a
Y ü k s e k S'euat'o ha
kem olsun. Kendilerinin konuşmuş olduğu hu
suslara
cevap verdim yalnız.
Keııdifiğıiuudon
bir mevzu ortaya atmadım.
-BAŞKAN —- Yalın:'; siz de polemik mevzuu
d i ye vasi fi a n d ı rm a y ı ıı e fen dini.
OEÇÎOÎ K O M İ S Y O N B A Ş K A N T KÂMİL
OOSKUNOĞLU (Davamla) -•- Kendileri h u so-
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kilde ifade ettilei' efendim. Mevzu bahsct'tikleri h u s u s ; bir çocuğun hissesi satılmış da, di
ğer çocuğun hissesi satılmamış. MeıVzu zaten
t a h k i k .edilecek hâkim tarafından,
ilâhim o
k a d a r tahkik edecek ki, hizim
H u k u k Usulü
Muhakoi'.ti'eleri Kanunumuzda, b u g ü n k ü h u k u k
sistemimizde meveudotmıyan hir usul. h u r a d a
k o n u l m u ş oluyor:
A r k a d a ş l a r , h u usulün konul m asm m sebe
bi. daha evVel Sayın Lsat Çağa nm
s'orusuna
cevabım. Konulmasının selbebini arz çittim. Hâ
kime bu k a d a r geniş t a k d i r salâhiyeti (veriyo
ruz, falan çocuğun hakkı vardır, falan Çocuğun
'hakkı y o k t u r diyebilsin. H â k i m , hunıı teshit
v e a r a ş t ı r m a vazifesi ile mükelleftir. Zaten da
im evvelki maddede geçiyor. Binaenaleyh ıbu
n u n cevabını bu şekilde vermiş oluyoruz.
Msat Çağa arkada.şımrzuı fikirlerine gelin
c e ; hunıı daha evvel arz eham. H a k i k a t e n ıbu
rada bir tuhaflık v a r gihi görünüyor.
Ama
h u , işin mahiyetinden doğuyor. Zaruridir. Ni
ye doğuyor?... C!ayrimenkul Ali'nin de değil,
Vel'i'niiı de d e ğ i l ; gayrimenkul I [ a s a n ' ı n , Ha
zinenin. Ne yapsın mahko.mv?... Ilasan'a r e ' s e n
verecek, Hazineye re'sen verecek. Madde hu
nim için konmuştur.. Ama. sayın arkadaşımi'Z
diyor k i ; buna. kaziyei muhkeme denmesinde,
teshit edilir, densin. Efendim, zaten b u r a d a k i
kaziyei muhkem en in ifade ettiği şey tesbittir.
Kaziyei muhkeme yalnız o teshile, o h ü k m e
münhasırdır. Şimdi b u r a d a hu kaziyei mııhke
menin yerine yalnız tesbit denmesi mahzurlu
dur. T a r a f l a r , Ali veya Veli namına değil,
Hasan namına teshit edildi. Umumi h ü k ü m l e r e
göre ilerde on senelik bir dâva hakkı vereyim
denirse, Ali veya Veli veyahut h a r i ç t e n birisi
nin hir hak iddia etmesi d u r u m u hâsıl olacaktır.
Bu kaziyei muhkeme tâbiri, haksızlığı teshit
edilen tarafların
ilerde kendileri için h u k u k i
bir f a y d a tevlidetme y o l u n a gideme-sinlcr diye
kullanılmıştır. Ama bu tâbir, kaziyei muhke
me tâbiri mahzur! uy muş da bu şekilden ha'şka
t ü r l ü Ib ir t â b i r kullanılması lazımmış. Başka
t ü r l ü tâbir kullanılırsa bendeniz, h a y hay, de
rim. Ama b a ş k a türlü t â b i r kullanılmaz h u k u k
dilinde. Bunun adı kaziyei muhkemedir. Çün
kü h u n i m temyiz 'kabiliyeti var. Temyize gi
decek, Temyizden gelecek. Kaldı ki, bu mad
de 'buraya biraz da Hazinenin rsrariyle konul
muş biı- h ü k ü m d ü r . S eh eh i şu ; deniyor k i ; bir-
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çok yerler Ali'nin de değildir, Veli'nin de de
ğildir. iki taraf da ispat edemiyor. Hazine na
mına tesbit edilsin. Ve ilerde bu davada ka
dastro .hâkiminin 'huzurunda, efendim, Hazi
ne taraflardan değildi, Hazine namına yapılan
tesbit ve tescilin muteber sayılmaması lâzımgelir, şeklinde ayrı bir dâva konusu olmasın di
ye, bu maksatla, bu hüküm konulmuştur. Bi
naenaleyh, kaziye! muhkeme tâbirinin 'burada
kullanılması 'bendenizce faydalı ve hiçbir mah
zuru da yoktur.
BAŞKAN — Say m Çağa, sual mi, söz mü?
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca ;S. Ü.) —
Maddede bir tuharflık olduğunu kendileri de
kabul ediyorlar.
OEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
GOŞKÜNO&LU (Devamla) — Efendim, kaziyei
mülıkeme doğrudur. Bizim hukuk sistemimiz
de, taraf olmıyan hakkında hüküm verilir mi?
Verilmez. Ama, burada veriyoruz. Sebebini arz
ettim. Kendileri bunun doğru almadığını söy
lerler ise bunun da cevabını arz edeyim. Ama
kendileri de doğrudur, dediler. Doğrudur. Za
ruri olarak doğrudur, bunu biliyoruz.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı, su
alinizi sorunuz.
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim,
acaba düşünmezler mi ki, üçüncü tescili düşü
nülen, yahut Ihaklı gördüğü .tarafa doğrudan
doğruya bir ihbarda bulunulsun. Çünkü, re'sen,
taraf olmıyan hakkında verilen 'hüküm mahiye
tinde oluyor. Taraf eynsiz bir hüküm, hukuka
uymryan bir şeydir. Hâkime gelip hakkını ara
sın diye bir ihbarda bulunma keyfiyetini tanı
mak doğru olmaz mı ?
OEÇÎÖÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
ÖOŞKUNOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, aksi
takdirde iş, içinden çıkılmaz bir sahaya intikal
eder. Falan dendi ve sabit oldu. Hâkime diye
ceğiz ki, «Efendim, sen hüküm verme.» Ne
yap? Bu adama tebligat yap. O dâva etsin, ta
raf olsun, dâhil olsun da ondan sonra karar
ver. Bu, işi çıkmaza götürür. Arkadaşlar, ınade'mki sabit olmuştur, gayrimenkulun bu şah
sın veya Hazinenin olduğu, şu halde onun na
mına tesbit yapılmalıdır. Arz ettiğim gibi bu
madde Hazinenin de ısrariyle konulmuştur, Ha
zinenin olduğu sabit oluyor, tesbit ediliyor. Bu
hüküm olmazsa mahzurunu arz ettim, ilerde çı-
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kar, taraflardan biri Hazine aleyhine dâva
açar, madde bunu önlüyor. Dâva açan taraf
lardan değil ise, muhkem kaziye yoktur. Onun
için hüküm gayet yerindedir.
BAŞKAN — Sayın Çumrah, buyurun.
SEDAT ÇUIM'RALI (Konya) — TesJbit ile
kaziyei muhkeme aynı mânada ifade edilmiş
tir. Verilen izahat da tamamen aksini göster
mektedir. Bunun Hazine ile ilgili olduğu da
iSaym Başkanın beyanlarından anlaşılmaktadır,
bu .maddeyi alıp maksada uygun şekilde tedvi
ni düşünülemez mi ?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bir tezat yok
ortada, «Tesbite muhkem kaziye arasında fark
yoktur, ikisi aynıdır» demedik. Tesbit ayrı,
muhkem kaziye ayrı. Tasarının sistemi, Yük
sek Heyetiniz okudunuz, bendenizden daha
vâkıfsınız metne. Kanunun sistemi şu : Tek
nisyen tesbit ediyor, bilirkişiler vasıtasiyle.
Ahmet'le Mehmet'in, Hasanla Hüseyin'in iti
razı olursa komisyona gidiyor. Komisyon ta
rafları dinliyor, bir karar veriyor. Mahkemeye
gitmek için muayyen müddetler var. Yukarıda
geçti, 30 günlük bir müddet var. Bu müddet
geçmeden evvel itiraz etti. Diğer taraf «ha
yır» dedi. «Komisyon kararma itibar etmiyo
rum, hâkime gidiyorum. Bu hükme itiraz ede
ceğim.» Ne mahkemenin kararı doğrudur di
yor; ne de komisyonun kararı doğrudur diyor
icabında. Benim kararım doğrudur. Binaena
leyh, tesbit ile muhkem kaziye arasında, ikisi
arasında fark vardır. 2 sini aynı telâkki et
meye imkân olmadığından maddeyi geri almaya
lüzum yoktur.
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
Sayın Riyasete
Tapulama kanun tasarısının 55 nci madde
sinin tasarıdan tamamen çıkarılmasını arz ve
teklif ederiz.
Konya
Konya
Sedat Çumralı
Muammer Obuz
BAŞKAN — Sayın Çumralı, biraz evvel ko
misyona havalesini istemiştiniz.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Kabul edil
mediğine" göre, bu önergeyi vermeğe mecbur
oldum.
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BAŞKAN — Aralarında çok büyük fark var.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Esas tak
ririmiz budur. Komisyon geri almış olsaylı, bu
takriri geri alacaktım. Israr ettiğine göre...
ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
—• Konuşmak istiyorum.
BAŞKAN — Oylama sırasıdır, Sayın Artus.
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Oylamaya geçilmedi daha,
BAŞKAN —• Peki, kısa olmak üzere buyu
run.
ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Efendim, hem komisyonun arzu ettiği fikri
ifade etmek, hem de arkadaşlarımızın haklı ola
rak burada izah buyurdukları esasın, kaziyei
muhkeme kaidesinin bozulmasını önlemek için
ben şöyle bir teklifte bulunacağım : Tapulama
mahkemesi kararları dâvada taraf olanların leh ve
aleyhinde bir karara vardığı takdirde, taraf
olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hak
kında mahkemece verilen hüküm tarafları da
bağlar. Bu suretle mesele halledilmiş olur. Ta
raf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs
hakkında verilen hüküm tarafları da bağlar.
(Aynı şey, sesleri)
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bir daha okur mu
sunuz, «Lehine karar verilen....»
AMİL ARTUS (Devamla) — Lehine karar
verilen şahıs hakkında mahkemece verilen hü
küm tarafları da bağlar.
Burada bu, taraflar, tekrar o şahıs hakkın
da ittihaz edilen karara karşı veya sonra o şa
hıs aleyhine dâva açamıyacaklar. Biraz evvelki
izahat bunu gösteriyor. Mahkeme Ahmet'le Ali
arasındaki dâvada, Hüseyin hakkında bir hü
küm tesis edildikten sonra, Ahmet kalkıp da
tekrar Hüseyin'i dâva edemesin. Mesele bu idi.
Bu fikri izah etmek üzere, zanediyorum, her ta
rafa karşı...
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bu, «bağlar» keli
mesi, hukukî bir ifade oluyor mu?
AMİL ARTUS (Devamla) — Oluyor tabiî.
Bu suretle her iki tarafı memnun edecek bir
şekil oluyor, zannediyorum. Maddenin geri alın
masına da lüzum kalmaz. Hukukçu arkadaşları
birdebire taaccübe sevk eden üçüncü şahıs hak
kındaki kaziyei muhkeme teşkil eden durum
garabeti de bu şekilde izale edilmiş olur.

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMÎL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — îki şahıs arasında,
diye bir şey yok, efendim.
AMİL ARTUS (Devamla) — Şimdi efendim,
2 şahıs arasında bir dâva görülüyor. Bu şahıs
lardan hiçbiri hakkında hüküm tesis etmiyor,
dâvada taraf olmıyan biri hakkında hüküm te
sis ediliyor. «Dâvada taraf olan kimselere ka
ziyei muhkeme teşkil eder» diye bir ifade var,
maddede. İşte bu ifadede şu sebep mevcuttur,
arkadaşlar. Maksat Türkiye'de tapu kayıtları
nın bulunmıyan gayrimenkullerin kadastrosu
nun yapılmasıdır. Maksat bu olduğu için za
ruri olarak kanunda istihdaf edilmediği için
kanunda böyle bir itiraz halinde dâvada taraf
olmıyan bir kimsenin tapu sahibi olduğu anla
şıldığı takdirde onun namına kaydın tesis edil
mesi bu kanunun istihdaf ettiği gayeye uygun
dur. Çünkü, bu kanunun istihdaf ettiği gaye
Türkiye'de doğru olarak tapu kayıtlarının tesi
sidir. Böyle olunca, sevk edilen hüküm kanu
nun gayesine uygundur. Çünkü, maksadımız,
tapu kayıtlarının doğru olarak tesis edilmesi,
bunu istiyoruz. Kim malikse tapu kayıtlarında,
(Zaten ilk defa onu tesis ediyoruz) doğru ola
rak kayda geçsin istiyoruz. Bu sebepledir ki,
taraf olanlardan gayri bir kimsenin (Hazine ve
ya bir başka adam) malik olduğu anlaşılırsa,
onun adına tesbite mahkeme karar verecek.
Şimdi, bunu ifade edeceğiz. Burada arz ettiğim
gibi, böyle bu şekilde durumu anlatırcasma
maddeyi yazmaya imkân yok. Fakat bu fikri,
hukukta çok klâsik bir mânaya gelen kaziyei
muhkeme kelimesini kullanmıyarak ifade et
mek lâzımgelir. Çünkü, kaziyei muhkeme keli
mesinin belli bir mânası vardır. Ve burada mü
zakere konusu olan da kaziyei muhkeme değil
dir. Burada, bu kısmın doğruluğu bakımından
taraflara sâri olduğunu ifade etmektir. İsterse
niz, verilen hüküm taraflara da sâridir, diye
lim, veyahut bağlar kelimesi, eğer komisyon
iştirak buyuruyorlarsa, kullanılsın ve bu şekil
de madde düzeltilsin.
BAŞKAN — önerge verecek misiniz, Sayın
Artus?
AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Hazırlıyorum efendim, önergemi vereceğim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMÎL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Söz istiyorum efen
dim, cevap vereceğim.
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Coşkunoğlu.
' olamaz. Ve bu sebeple muhterem hatip de ken
disi, «bağlar» kelimesinin kaziyei muhkeme mâ
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMlL
nası
taşıyacak kadar kuvvetli olduğunu iddia
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, Sayın Se
etmedi. Onu andırabilir, icabederse başka şekil
dat Çumralı'nm konuşmasından sonra verdiği
de ifade edilebilir; fakat bağlar kelimesi kâfi,
bir takriri dikkatle dinledik. Kendilerinin fi
dediler. Bendeniz kâfi olduğuna kaani değilim.
kirlerine iştirak etmiyoruz. Fakat haklı bir
Kaziyei muhkeme, artık lehinde ve aleyhinde
şüpheleri var, bunu izaleye çalışacağım. Diyor
kaziyei muhkeme kararları çıkan kişiler hak
lar ki, 55 nci madde hükmüne göre bu kaziyei
kında kanun yollarına başvurulamayacağını tamuhkeme keyfiyeti 3 ncü şahısla dâvada taraf
zammun eder. Bağlar kelimesi ise kanun yoluna
olanları içine almıştır; yoksa bunun dışına çı
başvurulamaz, mânasını bu derecede kuvvetli
kılmaz. Maddenin ifadesi, davacı ve dâvâlının
ifade etmez. Bu bakımdan bağlar kelimesi ka
dışında 3 ncü şahısları da bağlıyacak şekilde
ziyei muhkeme yerine kaim olamaz. Bununla
değil, lehine karar verilen şahsın, diğer bir şa
beraber takdir Yüce Senatonundur.
hıs karşısında iddia dermeyan edeceğine dair
bir hükümdür. Bu mânayı serd ediyor. Bu ba
BAŞKAN — Üç önerge var, okutuyorum :
kımdan kendileri tereddütlerinde haklıdırlar.
Senato Başkanlığına
Ama dikkat buyurulursa madde gayet açıktır.
55 nci maddenin komisyona iade edilmesini
Davalı ve davacının her ikisinin lehine değil de
arz ve teklif ederim.
3 ncü şahıs lehine olan hüküm dâvayı getiren
Konya
şahıslara kargı bir kaziyei muhkeme mahiyetini
Muhittin
Kılıç
taşır. Yoksa 3 ncü şahıslar aleyhine bir hükmün
onlar hakkında kaziyei muhkeme teşkil etmesi,
Yüksek Başkanlığa
diye bir şey yoktur. Mesele böyle olunca, kaziyei
55 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
muhkeme ancak, dâvaya girenlere karşı iddia
mesini arz ederim.
edilebilir. Bunun dışındaki şahıslara sureti
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
mutlakada lehine hüküm verilen kişi kalkıp da
Amil. Artus
elimde kaziyei muhkeme vardır, herkese karşı
Madde 55. — Tapulama mahkemesi karar
dermeyan ederim, diyemez. 55 nci madde bu
ları
dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde
mânadadır. Böyle olunca; ikinci mesele olarak,
muhkem
kaziye teşkil eder. Taraf olmadığı hal
mahkeme sırasında lehine karar verilen şahsa
de
lehine
karar verilen şahıs hakkında mahke
tebligat yapılsın ve ona göre hüküm verilsin,
mece tesis edilen hüküm tarafları da bağlar.
demek istiyorlar. Bunu da komisyon olarak uy
gun göremiyoruz. Sebebine gelince : Zaten kü
Sayın Riyasete
çük bir muhit içinde yapılan bu duruşmalar
Tapulama kanunu tasarısının 55 nci madde
da lehine karar verilen şahıs duyacak ve ilgili
sinin tasarıdan tamamen çıkarılmasını arz ve
şahıslara başvuracak, derhal dâva açacak, ken
teklif ederiz.
di hakları varsa iddia edeceklerdir. Bu sabit
Konya
Konya
olursa lehlerine karar alacaklardır. Bu da ol
Sedat Çumralı
Muammer Obuz
mazsa 10 senelik zaman içinde lâzımgelen mah
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhittin
kemeye müracaat edip daima iptal kararı ala
Kılıç arkadaşımın takririne iltihak ediyorum.
bilecekler...
BAŞKAN — Sayın Çumralı, Sayın Obuz ve
Kılıc'm önergelerine iltihak ediyorlar.
ikinci hazırlanmakta olan takrire gelince :
Bu itibarla, iki önerge bulunmaktadır. Bi
Lehine karar verilen şahıs hakkında verilen
risi komisyona iadesini, diğeri de 55 nci mad
hüküm tarafları bağlar... Hukukta «bağlar» ke
denin yeni bir şekilde tedvinini istemektedir.
limesi ile kaziyei muhkemenin aynı derecede
En aykırısı komisyona havale edilmesi isteğidir.
kuvvetli mâna taşıdığı ve tamamen birinin di
Komisyon iştirak ediyor mu? ğerine tetabuk ettiği iddiası ileri sürülemez.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ÂMİL
Bu bakımdan «bağlar» kelimesi burada 55 nci
ARTUS (Uşak) — iştirak etmiyoruz.
maddenin izah ettiği şekilde kaziyei muhkeme

489 —

C. Senatosu B : 112 25.9.1963
BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu?
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Ankara
Milletvekili) — Hayır.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak
etmiyor. Sayın Kılıç ve iki arkadaşının önerge
lerini oylarınıza arz ediyorum. 55 nci maddenin
komisyona havalesini istemektedir. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 55 nei mad
de komisyona havale edilmiştir.
Vekâlet
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.
BAŞKAN — Sayın Kılıç,
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim,
muhterem arkadaşlarımın affını rica edeceğim,
biz bir parça da fazla konuşuyoruz, özür dile
rim. Vekâlet babında küçük bir yanlışlık var :
«Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanı
dığı imkânlar mahfuz kalmak şartiyle» .... Yani
avukatlar ve falan madde mucibince dâvavekilleri yapabilecek.... Grüzel.... Fakat hiçbir şart
tanımaksızın «neseben ve sebeben usul ve fü
ruu, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil)
neseben ve sebeben civar hısımları, karı ve koca
dahi tevkil edilebilirler» deniyor. Yani hiç ol
mazsa okur - yazar kaydının olması lâzım. Bu
na benzer bir hüküm de Askerî Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununda var : Avukata lüzum
yok. Bir subay, bir subayı veya neferi tevkil
edebilir. Neden eder? Askerî mahkeme kırda
olabilir. Bulunduğu tümen dağ başında kuru
lur. Askerî mahkeme orada avukat bulamaz,
dâvavekili bulamadığı için yerine subaylar ba
kar. Şu adamlara vekillik verilmelidir. Ama
hiçbiri okur - yazar değillerdir. Bu itibarla ifa
de edilen tasarıda karı - kocanın okur - yazar
olması şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim.
BAŞKAN — Sayın Bozcalı.
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Muh
terem arkadaşlarım, bu 56 ncı maddeye göre,
vekâlet müessesesi biraz daha genişletilmek is
tenmiş. Kayıt yerindedir. Ancak, akrabalardan
başka burada sayılan nesep üçüncü dereceye
dâhil akrabalardan başka, bâzan bunlar arasına
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girip de hısımlık karabeti olmıyan kimseler ola
bilir. Bendeniz, bu maddenin daha kolaylıkla tat
bikini temin için dâvada aynı taraf olup da men
faatleri yekdiğerine zıt olmıyan kimselerin de,
tevkil edilebilmelerini temin için bir takrir tak
dim edeceğim. Dâvada aynı taraf olup menfaat
leri zıt olmıyan kimseler de yekdiğerini tevkil
edebilirler, denildiği zaman, 8 - 1 0 ; 1 5 - 2 0 ki
şiyi teşkil eden bir tarafın haricinde bulunan
enişteleri ve yakınları veraset sebebiyle 3 ncü de
receden birbirine geçenler vardır. Bu, akraba
lık şartlarını haiz olmamakla beraber, menfaatle
ri vardır veya menfaatleri birdir. Bu kimselerin
yekdiğerini tevkil etmeleriyle kolaylık olacağını
tahmin ediyorum, iltifatınıza mazhar olursa hal
ka hizmet edeceğine kaaniim. Hürmetlerimle...
BAŞKAN — Komisyonun fikri nedir, bu dü
şünce hakkında?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, bu madde
üzerinde iki teklif var: Birisi Muhittin Kılıç ar
kadaşımızın teklifidir: Okur - yazar olması mev
zuu... İnşallah bu, birkaç sene sonra memleketi
mizde okullar tamamlanınca mümkün olur; tah
sile bağlı bir mesele... Yalnız, bugün köylerimiz
deki okur - yazar adedini nazarı itibara alırsak
ve bu kanunda belirtildiği üzere, okur - yazar
olmadığı için kardeşin veya babanın veya mad
dede zikredilen şahısların vekâletini kabul etme
mek doğru olmaz. Kendilerine muamele yapı
yor, fakat okur - yazar olmadığı için kardeşinin
muamelesini yapamıyor. Bu itibarla okur - ya
zar kaydı konması tatbikatta müşkülât doğurur.
Bu sebeple bu teklifi uygun görmüyoruz.
Sayın Bozcalı'nm teklifine gelince; hakikaten
yerinde bir tekliftir. Akraba değillerdir ama,
hissedar yahut uzak akrabadır, yani bu kanunun
gösterdiği derecede akraba değillerdir. Bir di
ğeri bunu temsil eder diye vekâlet verilmesi doğ
rudur. Bu takriri kabul ediyoruz.
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum.
Senato Başkanlığına
Tapulama Kanununun 56 ncı maddesinin
(okur - yazar olmak şartiyle tevkil edilebilir-*
ler.) olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederim.
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C. Senatosu Reisliğine
56 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz.
içel
izmir
Cavit Tevfik Okyayuz
Ömer Lütfü Egeli
Ek fıkra :
Dâvada aynı taraf olup menfaatleri zıt olmıyan kimseler de yekdiğerini tevkil edebilirler.
BAŞKAN — Vekâlet müessesesini şart koşu
cu olduğu için Sayın Kılıç'm önergesi daha ay
kırıdır. Diğeri genişlettiği için daha müspettir.
Onun için evvelâ Sayın Kılıç'in önergesini oyu
nuza arz edeceğim.
Komisyon ve Hükümet iştirak ediyormu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMlL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — iştirak etmiyoruz.
DEVLET BAKANI R A l F AYBAR (Ankara
Miletvekili) —• iştirak etmiyoruz.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak
etmiyor, önergenin dikkate alınıp alınmaması
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... 12 oya karşı 22 oyla kabul edilmiş
tir.
Komisyon filhal iştirak ediyor mu?
GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI KÂMlL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — iştirak etmiyoruz,
alacağız.
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tarafından tasdik edilmiş vekâletnameler de mu
teberdir.
Avukat veya dâvavekili ile takibedilen dâva
larda vekâlet ücreti; dâvanın önemi, vekilin sarf
ettiği emek, tarafların dâvada hüsnüniyetle ha
reket edip etmediği ve nasafet kuralları göz
önünde tutularak maktuan takdir ve tâyin olu
nur.
Şu kadar ki, takdir edilecek vekâlet ücretinin
miktarı, gayrimenkulun değerine göre avukatlık
ücret tarifesinin tâyin ettiği nispî ücret sı
nırlarının üstünde olamaz.
BAŞKAN — Köy ihtiyar heyeti ile köy ihti
yar kurulu vardır. Bunun köy ihtiyar meclisi
ile bir de mahalle ihtiyar heyeti olması hususun
da acaba komisyonun fikri nedir?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMlL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Meclis ve heyet keli
melerinin her ikisini de ihtiva eden bir tâbir ol
ması itibariyle «kurul» kelmesini tercih ettik.
BAŞKAN — Bütün ikanunılarda ayrı ayn
ıdır. Köy İhtiyar meclisleri ve ihtiyar heyetleri
aıyrı ayrı (yazılmaikitaıdrr.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMlL
COŞKUNOĞLU
(Uşak) — Peki nahiyelerde
olursa ne yapacağız?

BAŞKAN — Sayın Bozealı'nm önergesini de
veriyoruz. Bu önerge tamamen ayrı bir mahiyet
te olduğu için tekrar müzakere olmaması bakı
mından onu da okutup oylarınıza arz edeceğim.
(C. Okyayuz ve Ömer Lütfü Bozealı'nm öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMlL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Evet.

BAŞKAN —• Bir mahallede ihtiyar heyeti
de vardır, ihtiyar meclisi de vardır.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşalk) — Efendim, simidi «'ku
rul» ikel'inıe&i 5ıer ikÜ kelimeyi de ilht'ilva -ekliyor.
Faikat «heyet» derîseik, nalhiye ımaihalleisinıde,
«meclis» osîmaldığı için münasilbolımılyacaik.
(BAŞKAN — Diğer kanunlara (bemzerlüği
sağlamak, onlara aykırı iol'mamasunı temin €itmelk için, içtüzüğün 109 ncu maıdjdelsine göre
Başkanlık Divanı 'Oİaralk ıhaıtıriatıyaru'm.

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI R A l F AYBAR (Ankara
Milletvekili) — Evet.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun iştirak etmediği diğer iki öner
ge birleştirilerek birlikte tetkik ve madde yeni
den tedvin için Komisyona verilmiştir,
Vekâletname ve vekâlet ücreti
MADDE 57. — Tapulama işlerinde, köy ihti
yar kurulu, sulh hâkimi veya tapulama hâkimi I

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşdk) — Efemdiim, ımülteradif
kelimeler olarak nazarı itibara aldık, şu veya bu
şekilde değiştirilmesinde mahzur yoktur.
Biz müteradif kelimeler olarak nazarı itiba
ra aldık. Şu şekilde değiştirmede bir mahzur
yoktur. Yalnız bu mahzuru düşündük. Türkçe
tâbirdir. Köylerde ihtiyar heyetleri, nahiyelerde
ihtiyar meclisleri tâbiri var mevcut kanunlarda.
Efendim, bu kanun nahiyelerde de tatbik edile
ceğine göre; nahiyenin mahallesinde de ihtiyar
meclisi olacaktır.
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BAŞKAN — Nahiyelerde belediye varsa? Biz
meri, mevcut mevzuatla çelişmesin diye soruyo
ruz.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Biz kabul ediyoruz.
BAŞKAN — İçtüzüğün 109 ncu maddesine
göre bir ahenk verilmesini rica edeceğiz.
Madde hakkında söz istiyen?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Açık oylamaya kona
cak.
BAŞKAN —• Açık oylama yok. Siz 109 ncu
maddeye göre ihtiyar meclisleri, ihtiyar heyet
leri için bir değiştirge yaparsınız, o zaman açık
oylama yapılır.
Madde hakkında başka söz istiyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul .edenler...
otmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhakeme usulü
MADDE 58. — Bu kanunun tatbikinde ay
rıca açıklık bulunmıyan hallerde şifahi muhake
me usulü uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Adli tatil
MADDE 59. — Tapulama mahkemeleri adlî
tatile tatoi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun müddetlerin adlî tatil sebebiyle uza
tılmasına dair hükümleri uygulanmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Buyurun Sayın Obuz.
MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, bu
tatile bayram tatilleri ve Pazar günleri de dâhil
midir, değil midir? Çünkü tatiller türlü türlü
dür.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşalk) — Efendim, kuralda
adlî tatüMen ıbajbjsetdil mıe'k t eldir. Adlî tajtil ilse
Huikük Mulhakemelerî Ulsulllü KanuımHia göre
20 Temmuzdan 5 Ejylüle feadarfdır. Diğer tatil
ler Ibıına d'âlhil değilldii'.
MUAMMER OBUZ (Konya) — Bir husus
dalha var. Bu mıaihlketaıenıin ıhâJkü'md aJdRî tattMiden
istifade edecek midir? Etmiyecek midir?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Etmiyecektir, efen
dim. Adlî tatile tabi değildir.

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tapulama mahkemesine açılacak dâvalar ve
itiraz yolu ile gelen işler
MADDE 60. — Tapulama hâkimi askı ilân
süresi içinde kendisine verilen itiraz dilekçesini,
verildiği tarihi imzası ile belirttikten sonra der
hal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tara
fından dilekçe ilgili tapulama tutanağı ile bir
leştirildikten sonra 28 nci madde uyarınca iş
lem yapılır.
Tapulama hâkimi tapulama komisyonu ka
rarları aleyhine süresinde açılacak dâvalar ve
tapulama müdürü tarafından mahkemeye tevdi
olunacak itirazlı gayrimenkuller^ ait tapulama
tutanakları hakkında dâva dosyası açar. İlgili
lerin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın
çözülmesine etkili kayıt ve diğer bilgileri tapu
lama komisyonu kararı ile tutanakları ve ilişik
lerini ilgili dairelerden getirtir.
İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilek
çesinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu
husus bildirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde
uyarınca gönderilecek davetiye ile bu hususla
rın bildirilmesi gerektiğini tebliğ eder. Muteriz
en geç ilk duruşma oturumuna gelmez veya iti
raz sebep ve delillerini bildirmezse itiraz etme
miş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye kâğı
dında açıkça belirtilir.
Muteriz; teknisyene, tapulama müdürüne ve
ya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep ve de
lilleri ile bağlı değildir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Mahallî mahkemelerden devredilen dâvalar
hakkında yapılacak işlem
MADDE 61. — Tapulama hâkimi; mahallî
mahkemelerden devredilen dâva dosyalan ile 13
ncü madde gereğince müdür tarafından tevdi
edilecek tapulama tutanaklarım birleştirerek 26
neı maddede yazılı askı ilânım yaptırır. İlân
süresi bitmeden duruşmaya başİanamaz. Henüz
hükme bağlanmamış olan dâvalara kaldıkları
noktadan bu kanunda gösterilen esas ve usul
dairesinde devam olunur.
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Mahallî mahkemelerince verilmiş olan hüküm
lerin kesinlaşmesi ilâmın tebliğine bağlı bulunu
yorsa, ilâm tapulama hâkimi tarafından re'sen
ilgililere tebliğ olunur.
ÖAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var m i l . Yok. Maddeyi oyunuma sunuyorum.
Kafbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
İlk duruşma oturumu, ilân ve davetiye tebliği
MADDE 62. — Tapulama hâkimi 60 ncı mad
de gereğince dosyalarını tamamladığı i§lerin ilk
duruşma oturumunu birlik mahallinde açar. Ay
ni birlikteki dâvalara aynı veya sonraki günler
de bakılır. Tapulama hâkimi birliğe gideceği
günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edenlerle
edilenlerin ad ve soyadlarını en az sekiz gün ön
ce köy odası veya belediye kapısına astıracağı
bir çizelge ile o birlikte ilân eder. Çizelgenin
bir örneği en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar
kurulu veya belediye tutanağı ile belirtilir. Çi
zelgenin bir örneği en az sekiz gün önce mah
keme ilân tahtasına asıtınlır.
Duruşmanın yapılacağı gün, dâvanın taraf
larından olup da dâva dosyasında kimlik ve ad
resleri belli olan kişilere ve tüzel kişilerin o böl
gedeki işlerine bakan temsilcilerine davetiye ile
ayrıca tebliğ olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi
MADDE 63. — Tapulama mahkemesince gı
yap k a r a n tebliğ edilmez, hazır bulunanların
yüzlerine karşı ve gelmiyenlerin huzurlarına ba
kılmaksızın duruşma yapılır. Taraflardan hiç
biri gelmezse dosya muameleden kaldırılmaz,
hâkim 54 ncü maddeye göre re'sen gerekli tah
kikatı yaparak işi karara bağlar.
Muterizin itirazdan vazgeçmesi veya 60 ncı
maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş
sayılması hallerinde tapulama hâkimi bu cihet
leri zaîbıtla tes'bit ederek ilgili tapulama tuta
naklarının, kütükler tapu dairesine devredil
memiş ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise,
tapu idaresine geriverilmesine karar verir. İti
razın yenilenmesi yolundaki iddialar idareten
dinlenmiyerek ilgili gayrimenkullerin tesbit veç
hile kütüklere tescilleri yapılır.
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60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz
etmemiş sayılması halinde muterizin mahallî
mahkemelerde dâva açmak hakkı saklıdır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Duruşmanın taliki halinde
MADDE 64. — îlk duruşma oturumunda hü
küm verilmesi ka!bil olamıyan hallerde, sonraki
oturumlar bölge merkezinde yapılır. Talik ka
rarında, sonraki oturumun nerede ve ne zaman
yapılacağı hazır bulunanlara açıklanır.
Her dımışma tutanağında oturumun nerede
ve ne zaman açıldığı belirtilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İlâmın muhtevası ve tebliği
MADDE 65. — Tapulama mahkemesi ilâm
ları, asliye ma'hkemesindeki usule göre düzenle
nir ve re'sen taraflara tebliğ olunur. Dâva dos
yasında ikametgâhı ve kimliği belli olmıyan ta
rafa tebligat umumi hükümler gereğince ilân
yolu ile yapılır.
Mahkemenin karan tapulama plânının geo
metrik durumunda değişikliği gerektiriyorsa bu
değişikliği bilerten plân ilâma eklenir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun yollarına müracaat
MADDE 66. — Tapulama mahkemesinin ka
rarlarına karşı kanun yoluna başvurulmada as
liye mahkemelerindeki usul uygulanır,
Tapulama hâkimi, kanuni sürenin geçmesin
den sonra Temyiz veya karar tashihi yollarına
başvurulmuş olması halinde isteğin reddine, sü
resi içinde Temyiz veya karar tashihi isteğinde
bulunup da dosyanın Temyize gönderilmesinden
önce feragat halinde veyahut dosyanın Temyize
gönderilmesi için gerekli masrafların, verilen
uygun mehle rağmen ödenmemesi halinde kanun
yoluna başvurmaktan vazgeçilmiş sayılmasına
'karar verir ve durumu ilgili tarafa tebliğ eder.
Bu kararların temyizi kabildir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler?... Etmiyenler?... Kabul edilmiş
tir.
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İlâmların infazı
MADDE 67. — Mahkeme; kesinleşen ilâmları
dayanakları olan dâva dosyaları ile birlikte
doğrudan doğruya tescil olunmak üzere tapula
ma müdürüne ve eğer o birliğin evrakı ve kü
tükleri devredilmişse tapu idaresine verir.
Plânda değişiklik yapılmasını gerektiren
ilâmların infazında, tapulama plânı üzerindeki
düzeltmeler ilâma ekli plâna göre yepılır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Malî hükümler
Memurlara verilecek eşya
MADDE 68. — Tapulama işlerinde çalışan
bütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sıra
sında çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştı
racak her çeşit demirbaş ve Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünce lüzumlu görülecek aşya
verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı?,.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler,. Kabul edil
miştir.
Veraset ve İntikal Vergisi
MADDE 69. — Bu kanuna göre hibe ve in
tikal suretiyle tesbit edilen gayrimenkuller hak
kındaki işlemler, Veraset ve İntikal Vergisinin
tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırı
lır. Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin
listesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapu
lama müdürü Maliye dairesine vermekle yü
kümlüdür. Tescil işinin tapu idaresince yapıl
ması halinde bu sorumluluk tapu idaresine dü
şer
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oylamaya katılmıyan sayın üye? 47 nei
madde üzerinde oy kullanmıyan sayın üye var
mı? Oylama işlemi bitmiştir.
Tapulama harcı
MADDE 70. — Bu kanun hükümlerine göre
tapulaması yapılan gayrimenkullercleıı tapu
kaydı ile mâlik olan kimse veya mirasçıları adı
na yapılan tescillerde beher dönüm ve küsurun
dan üç lira, bunun dışındaki tescillerde altı lira

hare alınır. Şu kadar ki, her parsel için alına
cak hare miktarı on liradan aşağı olamaz.
Harcın tahakkukunda bir dönüm (1 000)
metre kare sayılır.
»BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tapulama harçlarının tahakkuku
MADDE 71. — Tahakkuk ettirilecek tapulama harçları için mükellefin adı, soyadı, adresi,
gayrimenkulun cinsi, kütük sayfa numarası,
yüzölçümü ve hare miktarı gösterilmek suretiyle
tapulama müdürü tarafından her birlik için dör
der nüsha çizelge düzenlenerek iki nüshası ma
liyeye, bir nüshası tapu idaresine verilir. Dör
düncü nüsha çizelge köy odasına veya belediye
kapısına asılarak durum mûtat vasıtalarla ilân
ve bir tutanakla belli edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Tapulama harçlarının taihsili
MADDE 72. — Tapulama h a r d a n ; ihtilaf
sız işlerde cetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hük
mün kesinleştiği tarihten sonra ilk gelecek ay
başında başlamak üzere (300) liraya kadar olan
harçlar altışar aylık iki müsavi taksitte ve bir
yılda, (300) lirayı geçen harçlar her altı aylık
taksit (150) liradan az olmamak üzere iki sene
de altışar aylık müsavi taksitler halinde Âmme
Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanu
na göre tahsil olunur.
İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk et
tirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hak
kı mahfuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule
fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade
şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan her
hangi birinden tahsil olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Ba
yın Betil.
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyondan bir
sorum var efendim. Maddede diyor ki, «üç yüz
liraya kadar olan harçlar, altışar aylık iki müsa
vi taksitte ve bir yılda» altışar aylık iki müsavi
taksitte olunca, taksitin mebdei de kesinleştiği
tarihten sonra ilk gelecek aybaşında başlamak
üzere olduğuna göre bir yıl olmaz. Altı ay küsur
gün olur. Her iki taksit, hem de bir yıl nasıl ol ıyor?.
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BAŞKAN — Hükmün asıldığı tarihi takıbeden ay başında birinci taksit, altı ay sonra ikin
ci taksit ödenecek. Komisyon ne diyor bu husu
sa..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, bu bir yıl
mânasına geliyor. Altı aylık iki taksitte tahsil
edilecek. İlk taksit ilk altı ayda, ikinci taksit
bir altı ay sonra tahsil edilecek.
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Haşiv gibi gözü
küyor.
BAŞKAN — Sayın Betil, asıl tarihte verece
ğine göre, ikinci taksit altı ay sonradır, bir yıl
değildir, diyorlar.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ancak altı ay
sonra birinci taksidi, diğer altı ay sonra da diğer
bir taksidi verecek.
BAŞKAN — Bu şekilde bir vuzuh vermek
mümkün mü?. Vuzuh verin ona göre. Sonra,
«ama alacaklarının tahsili usulü» değil; «tahsil
usulü» olacak, oradaki (i) kalkacak.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Basın hatası. Mama
fih daha vazıh hale getirmek için maddeyi geri
alalım.
BAŞKAN — Sayın Kılıç.
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim.
kısmî iktisap ve şayi hisse devredilsin mi, devre
dilmesin mi münakaşasından sonra Komisyon
maddeyi geri almış idi. Şimdi maddenin bu mad
deyle ilgisi dolayısiyle Komisyona verilmesi lâ
zım.
BAŞKAN •— Komisyon da maddeyi istiyor.
44 ncü madde geri alındığına göre ve zaten
Sayın Zihni Betil'in de ileri sürdüğü bu altı ay
lık taksitler meselesi bakımından komisyon da
ha vazıh bir şekilde getirmek üzere madde 72 yi
geri istemektedir. Madde Komisyona verilmiştir.
Hare ve resimden muaflık
MADDE 73. — Tapulama işleri dolayısiyle
müdür veya memurlara ve tapulama mahkeme
lerine yapılacak itiraz ve dâvalara ait evrak ve
tutanaklar, verilecek idari ve kazai kararlar ve
icra edilecek tebligat ve verilecek çaplı tasarruf
belgeleri ve benzeri her çeşit evrak Damga Resmi
ile Tayyare Resminden ve diğer hare, kaydiye
ve resimlerden muaftır.

Tapulama hâkiminin ve bilirkişilerin reddi,
merci tâyini, dâvanın ihbarı, dâvaya müdahale,
ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yollarına başvurma
ve eski hale getirme gibi Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun taraflara ve üçüncü şahısla
ra tanıdığı hakların kullanılması halinde de bi
rinci fıkra hükmü uygulanır*.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
Muaflıktan istisna
MADDE 74. — Tapulama mahkemesi ilâm
larından, 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 kıs
men haksız çıkmışlarsa, takdir edilecek oran
içinde paylaştırılır.
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 har
ca tabi değildir. Ancak, bu isteklerin Yargıtayca reddi halinde on lira, hükmün Yargıtayca
tasdiki halinde, tapulama mahkemesi Hanımda
ki miktar kadar hare alınır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiy enler... Kaimi edilmiştir.
Zaruri muhakeme masrafı
MADDE 75. — Tapulama mahkemelerinde
ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde itiraz ve dâ
vaların gerektirdiği zaruri masraflar, haksız çı
kan tarafa yükletilmek üzere, bütçeye konulan
ödenekten harcanır.
Birden fazla dâva için yapılan masraflar; ih
tilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmak üzere
paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı kıs
men haksız çıkmışlarsa bu masraflar takdir edile
cek oran içinde taraflara yükletilir.
Birliklerde ilk duruşma oturumu, ödenek bu
lunmaması gibi sebepler yüzünden açılamıyor ve
yahut gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat gi
bi işlemler mahkemece re'sen lüzum gösterilmiş
olduğu halde aynı sebepler yüzünden yapılamı
yorsa, tarafların, hâkim ve diğer görevlilerin 6245
sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ta
hakkuk eden yövmiyelerini keşif ve tatbikatın
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gerektirdiği sair giderleri vermeleri ve mûtat ara
cı da sağlamaları halinde, ilk duruşma oturumu
açılabilir vö 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.
îlk duruşma oturumundan sonra gayrimenkul
üzerinde keşif ve tatbikat yapılmasına mahkeme
ce re'sen lüzum görülen haller dışında kalmak
üzere taraflar, yapılmasını istedikleri işlemin ge
rektirdiği masrafı ödemeye zorunlu olup tâyin
edilen süre içinde gerekli masrafı vermiyen taraf,
yapılmasını istediği işleme ait isteğinden vazgeç
miş sayılır.
Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı ka
nun yollarına başvuran taraf posta ve tebliğ mas
raflarım ödemekle zorunludur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. Bu
vurun Sayın Sedat Oumralı.
SEDAT ÇUMRALİ ('Konya) — Şimdi, di
yoruz ki, itiraz ve clâJvalarm /gerektirdiği za
ruri masraflar Devlet [bütçesinden, tahsisat
yoksa itaraflar ödiye'cekler. Devlet Ibir işin
para ile yapılmtsına karar verirse bütçeye tah
sisat kor ve 'bu işi yaptırır. Bütçede tahsisat
yoksa ve taraflar fakir olurlarsa Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanunundaki adlî müzahareti burada tatbik etmiyeeek miyiz?
Bu maddede ^gösterilen işlem, yalnı'z para
sahibi olan arazi sahiplerine mi aidolaeaktır?.
Fakir bir adamm bu yolda (bir talelbi varsa,
parası yoktur diye bu adamın işi yapılmıyaıcak
»mı1?.. Ve adlî ım'üzaharettıen istifade eetmyeeek
m i l . Bu fıkranın maddeye ilâ'vesini kotatisylon
teemmül etmez imi?.. Biz, lüzumlu ive zaruri
addettiğimiz için maddenin sonuna «adlî müzaharet hükümleri de mahfuzdur» (hükmünün
ilâvesini rica ediyoruz.
BAŞKAN — Komisyon.
ÖEÇÎÖÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhterem arkadaş
lar, bu kanunun esas maksadı, süra'tltir vıe pe
şin masrafın Devletçe verilmesidir. Hüküimet
tahsisat veriyor, kanunun işlemesi üçin fbültün
masrafları ödüyor. Bir an oluyor ki, talhsisat
kalmamış. Sene sonudur, yeni malî sene Ibaş-
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lamamı;ştır, talhsisat yoktur. İşler durur »mu?
Muayyen bir devre rçin durabilir. Fakat bu
arada parası olan şahıs ilerde nasıl olsa ken
disi ödiyeeeği, yine kendisinden tahsil edile
ceği için -Ânume alacaklarının taihsil usulü
'hakkındaki Kanuna göre - 'bunu düşünen şa
hıs, bir an evvel işinin bitmesini istiyen kim
se, gelip ben parayı vereceğim, diyor. Hâkim
gitsin, şu benim keşfimi yapsın, krokimi yap
sın, ben buna razıyım, diyor. Buna karşı ha
yır yapmıyaeağız. Adlî mü'zakaretle /gidelim
denir mi? Adlî müzaharet mevzuu yok. Neden
yok? Tapulama vazifesini zaten parasız yapı
yoruz. Adlî m'üza'haret nerede ımevzuibahsolur?
Harcı 'vermeye muktedir değilse o »zaman mtevzuubahsoilur. Tahakkuk eden harcı bilâhara
tahsil etmek imkânı var mı yok mu? Âmme
alacaklarının tahsili hakkındaki Kanuna göre
'bu takdir edilecektir. Arkadaşım ibielki şunu
demek istiyor ve yahut da dedi de 'bendeniz
anlıyamadım. Elfendim bâzı şahıslat* adlî müzaharete nail lolsun, Hükümet sarf etmiş 'ol
duğu parayı (bundan almasın diyorlar. Fakat
Devlet yaptığı masrafı alır, adlî müzalharetle
de alır, hepsinde sonradan alır; gitmez Ihaıvaya,
ileride taihsil ediyor. Burada ne olacak?.. [Bu
rada da yine Hükümet verecek sonra tahsil
edecek. Adlî »müzaharetin 'burada tatbik ye
rini göremiyorum. İşi yapın diyen parayı ve
recektir. Hükümet nasıl olsa bunun tahsisatı
nı verecektir diye bu paranın alınmaması yö
nüne gitmek doğru değildir.
Kanunun tatbikinde 5602 sayılı Kanunda
böyle bir 'hüküm olmadığı 'halde, taraflar, hak
sahipleri müracaat ediyor. Bu müracaat netieesinde hâkimler gitmerriek zorunda kalıyor.
Gitmediği için de Adliye Vekâleti kendilerine,
«Gitmekte mahzur yoktur» demiş. «(Kanunda
böyle bir sarahat yoktur, binaenaleyh, ben gi
demem» diyen hâkimler tolmuiştur. Adliye Ve
kâleti gitmelerinde mahzur yoktur demiş ve
hâkim gitımliştir. Bu sebeple (bu hüküm bura
ya kondu. Adlî müzahanet (mieVzuu yok. Za
ten iş, parası peşin alınmıyarak
yapılıyor.
Müstacel hal olur da, taraflar masrafı 'verirse,
gidilir. Bunu burada hükme bağlamış oluyo
ruz. Vermezse, zaten hükümet yapıyor. Niha
yet gecikme Mr aydır, iki aydır. Bu bir aylık,
iki aylık gecikmeyi taraflar hoş görmiyebilir.
Ankara'da »oturan bir şahsın, İstanbul'da fa-
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İan köyde tapulama işli "vardır. Adam gelim'iış,
işini bitirip gitmek is'tiyebilir. Haklim buyur
sun, teknisiyen (buyursun, zaruri masraflarını
bilirkişi masrafını 'vetfeeeSğinı tahsisat beklen
mesin işim yapılsın derse 'yapılacak. Kanun
bunu tasrîh ediyor. Binaenaleyh, bir, iki ay
beklemeden şu iş yapılsın, masraflarını vere
ceğim, diyor. Kanun tatbikatta meivcudolan,
tatbik edilegelmiş olan fiilî durumu madde
olarak yüksek 'huzurunuza getirmiş bulunuyo
ruz. Bununla beraber madde adlî müza'hare'te
mâni değildir. Fakat yeri ve sebebi yoktur.
ZlHNİ BETİL (Tokat) — Bir sorum var,
Başkanım, önergede bendenizin de imzası var
dır. Sayın Komisyon Başkanının açıklamala
rı ile önergenin taşıdığı teklif bağdaşmıyor.
Önergenin taşıdığı maksat, 75 nci maddeye adlî
müzaheret bükümlerinin saklı olduğuna dair
biı* :son fıkra ilâvesi merkezindedir. Şimdi bağ
daşmadığının delilini vereceğim. Sondan bir
evvelki fıkrada, «İlk duruşma oturumundan
sonra gayrimenkul üzerinde, keşif ve tatbikat
yapılmasına mahkemece re'sen lüzum görülen
haller dışında kalmak üzere taraflar, yapılma
sını istedikleri işlemin gerektirdiği masrafı öde
meye zorunlu olup tâyin edilen ısüre içinde ge
rekli masrafı vermiyen taraf, yapılmasını iste
diği işleme ait isteğinden vazg-eçmiş sayılır.»
diyor. Binaenaleyh, bütçeden evvel ödeneğin
bitmesi halinde, yeni malî yıl başına kadar iş
ler olduğu yerde durmuyor. Birtakım talepler
yapılmamış sayılıyor ki, fbıı talepler hak ve
adalete taallûk eden muamelelerdir, lüzumlu
muamelelerdir.
BAŞKAN — Sayın Betil, soru soracaktınız.
. ZİHNÎ BETİL (Devamla) — Bu durumu na
sıl bağdaştırıyorlar?
ÖEÇtOÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
ÖOŞKUNOĞLU (Devamla) — Arz edeyim. Şim
di arkadaşımın bahis buyurdukları fıkra, dör
düncü fıkradır, üçüncü fıkradan sonra gelen
fıkra. Durum şu oluyor burada arkadaşlar.
Para var; hâkim mahalline gitmiş, tahkikat
ve tetkikatmı yapmış ve gelmiş, bu bir.
İkincisi; tekrar mahalline gidip tetkikat ve
tatbikat yapmaya (hâkim re'sen lüzum görmü
yor. Taraflardan birisi istiyor, bir defa daha
keşfe gidilsin. Hâkim, «Iben mahalline gittim»
diyor. ıGe/çen. maddede kabul buyurduğunuz
bir hüküm var : «İtirazların ilk celsesi mutlaka
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mahallinde yapılacak.» der. Mahallinde yapı
lacak işlemler için taraflara bu şekilde tebli
gat yapılacak, ilk celse orada açılacak. Mahal
linde herkes hazır olduğu halde tetkikat yapı
lacak, bilirkişi ve saire dinlenecek. Bundan
'sonraki tetkikat kaza merkezinde yapılacak ve
mütaakıp celse orada açılacak. Taraflardan
birisi tekrar «bir keşif istiyorum.» derse, hâ
kim, «Ben keşif yaptım, Hazineye tekrar keşif
masrafı yüklemek için bir sebep yok. Be'sen
keşfe de lüzum görmüyorum.» deyince, taraf
ısrar ederek, ben keşif masrafını vereceğim, di
yebilir. Fıkra bu hali nazara alıyor. Tâyin
edilen müddet içinde masrafını keşif istiyen
vermemişse zaten mahallinde keşif yapılmıştır,
bu izhar edilen ikinci talepten dolayı artık Dev
letin parasiyle tekrar keşif yapılmıy a çaktır. Bu
tasarı kanunlaştığı takdirde re'sen mutlaka ma
halline gidilecek. Mahallinde keşif yapılacak ve
ilk celse mahallinde açılacak. Biraz önce arz
ettiğim gibi madde 62 : «Tapulama hâkimi
60 nci madde gereğince dosyalarını tamamla
dığı işlerin ilk duruşma oturumunu, birlik ma
hallinde açar.» Birlik mahalli tarlanın başıdır.
Orada açar. Birlik mahalli orasıdır. Keşfini
yapar. Çünkü bölge ve birlik ayrı ayrıdır. Yu
karda tefrikini gördüğümüz, kaza birlikleri,
köy birlikleri ayrıdır.
Binaenaleyh, hâkim mutlaka birlik mahal
linde açar. Yani, nerede yapacak, köy odasın
da yapacak değil tabiî. Ehlivukuf dinliyecek,
tetkikatmı, tahkikatını yapacak, tarafları din
liyecek ve tetkikatı mahallinde yapacak. İlk
keşfi zaruri olarak mahallinde yapacak. Mahal
linde bu keşfi yapan hâkim, mütaakıp celsele
ri kaza merkezinde yapıyor. Taraflardan biri
keşif isterse, kanuni bir selbep yoksa ve re'sen
lüzum görülmüyorsa Devlet parasiyle mahal
line gidilmiyecek. Lüzum görülürse yine Dev
letçe masraf verilecek. Ama lüzum görülmüyor.
E e.. İllâ; Ahmet'in, «Tekrar keşif isterim» Meh
met'in «tekrar keşif isterim» diye İsrarı üze
rine Hükümetin tahsisatını bu şekilde sarfetmenin yerinde olmadığı kanaatindeyim. Eğer
Yüksek Heyetiniz, «hayır, istenildiği kadar keş
fe gidilsin» derse, diyeceğim bir şey yok. Ama,
tekrar arz ediyorum, hâkim zühul 'edebilir, ma
hallinde yapılan keşifte noksan ve zühul olur
sa, tekrar kendisi keşfe lüzum görürse gider
keşfini yapar. Bu takdirde masraf verilecek. 1le-
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ride, keşif niçin eksik yapıldı veya niçin yapıl- f s'efer. Ve muayyen bir müddet koyuyor ve şu
madı denilirse; Temyiz Mahkemesi bunu kont
müddet zarfında masrafını verirsen gideceğim,
rol eder, Temyiz mahkemesi keşfi noksan gö
vermezsen gitmiyeceğiın diyor.
rürse hükmü bozar V3 keşif 'tekrar yapılır.
BAŞKAN —• Tamam efendim, suale cevap
verildi. Sayın Çağa siz sual mı soracaksınız,
BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil.
söz mü istiyorsunuz.
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Benim anladı
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
ğıma göre, mahkeme re'sen lüzum görmezse gidilmiyecek. Yani taraflardan birinin isteği ta
Konuşacağım.
lebi yokken hâkimin
re'sen lüzum görmesi.
BAŞKAN — O halde sıraya girdiniz.
Eğer Komisyon Başkanının ifade ettiği mâna
Sayın Komisyon Başkanı, biraz evvel «Bir
da anlaşılırsa taraflardan birisi işte harcırahı
lik tarlanın başıdır» diye cevap verdiniz. 3 ııcü
nı veriyorum git diye talep ettiği takdirde hâmaddede ise birlik tarif edilmiş «Her bucak mer
'kim gidecek mi? iki türlü şekil karşımıza çıkı
kezi ile her köy birer birlik savılır» deniyor. Du
yor. Birisi, hâkim re'sen lüzum görmüştür; ikin
ruşma tarlanın başında mı olacak?
cisi, mahkeme lüzum görmüyor, taraflardan bi
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
risi harcırahını veriyorum git, deyince hâkim
COŞKUNOĞLU
(Uşak) — Tarlanın başında ke
gidiyor mu? Tarafların isteğine, mahkeme va
şif yapılır. Tatbikat, mahallinde açılır. Birlikte
sıta ımı olacak? Mahkeme taraflar için 2 tür
tatbikat yapılmaz, tarlanın başında yapılır. Bir
lü karar karar alabilir, taraflardan birinin le
lik köydedir. Tatbikat ve keşif - rica ederim, ke
hine karar verir, bu takdirde öbürünün aleyhi
şif
nerede yapılır - tarlanın başında yapılır. Köy
nedir. Binaenaleyh fıkradan bir mâna çıkmı
odasında
yapılacak değil. ya. Tatbikat bunu hal
yor. Mahkeme kararını re'sen verir. Mahkeme
letmiştir. Birlik mahallinde açılması demek, ke
kararında fark olursa yeni bir keşfin yapılma
şif yapılması demek, tarlanın başına gidilerek bu
sı uygun görülür. Ama taraflardan biri ister
tatbikatın
yapılması demektir. Birliğin köyde ol
se bu isteğin haklı olduğu kanısı üzerine yeni
duğu
malûm.
den keşif yapılır mı? Şayet yapılırsa muhakkakki o zaman keşfi istiyen taraf masrafı öder.
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Kılıç'ın. Buyu
BAŞKAN — Sayın Betil sualin gayet kısa
run Sayın Kılıç.
bir gerekçe ile olması lâzımdır.
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
arkadaşlarım, evvelâ Komisyon
Başkanından
COŞKUNOĞLU
(Uşak) — Efendim,
hüküm özür dilerim, çünkü her halde biraz fazla yaylım
2 hususu ihtiva ediyor. Hâkim re'sen lüzum gör
ateşine tabi tuttuk. Tekrar tekrar özür dilerim,
müştür, gider. Keşfe re'sen lüzum görmezse, ta
kendisinden ve muhterem arkadaşlardan. Arka
rafların ısrarı üzerine keşfe karar vermiş ise, şu
daşlar, bizim iddiamız şudur. Kâmil Beyefendi
masrafı yatırırsanız keşfe gideceğim demiş, ola
diyor ki; «evvelâ Devletin vereceğini birinci fık
bilir. Ama hâkim kendisi keşfe re'sen lüzum
ra yazıyor. 75 nci maddenin 2 nci fıkrası ne di
görmüyor, bir tarafın ısrarı üzerine keşfe gidi
yor, bende varsa yaparım, masrafları tediye ede
yor. Israr eden parayı yatırırsa., öyle gidilecek.
rim; fakat ilk duruşma, oturum ödeneğin bulun
maması
gibi bir sebeple açılamıyor. Veyahut
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Tsrar ede
gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat gibi iş
nin parası yoksa...
lemlere (Keşfe gidecek hâkim) mahkemece re
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
sen lüzum gösterilmiş olduğu halde» ödenek ol
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Parası yalksa
madığından hâkim gidemiyor. Bakın, burada
ve keşfe de lüzum varsa, zaten hâkim kendisi
da var mı hiç, tarafların talebi? Ama burada
re'sen gidecek. İki tarafın da iddia ve müdafa
bunun münakaşası yapılıyor. Böyle şeyin mü
asını dinledikten sonra keşfe lüzum olup olma
nakaşası olur mu? Burası Senato. Yok böyle
dığına kendisi karar verecek. Re'sen keşfe lü
şey. Keşif ve tatbikat gibi işlemler mahkemece
zum olduğuna karar verdiğinde Hükümet para
resen lüzum görüldüğü halde aynı sebepler yü
yı verecek. Ama, «ben lüzum görmüyorum» de
zünden yapılını yorsa Devletin parası olmadı
di, buna rağmen taraflardan biri ısrar etti,
ğından
keşif yapılmıyorsa, bu demektir. Türk«ver ma'srafıııı keşfe gideyim» diyor hâkim bu
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çesi bu. Ne olur? ilk duruşma açılabilir. Ne ile?
6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden yevmi
yeler verilirse, keşif masrafları verilirse. Kim
tarafından?. Kamil Beyefendi diyor ki, «Pa
rası olan versin» versin, bin kere versin. Biz
onu demiyoruz. Devletin parası yok, fakat
madde gereğince hâkim, üçüncü fıkra mucibin
ce «keşfe gitmelidir» diyoruz. Taraflardan Ah
met, Mehmet parasız. On parası yok. Ne olacak?
Devlet tapulama işini yapar. Parası olanın tale
bi karşılanacak, ya parası olmıyanm? Maddenin
sonuna bir fıkra eklenirse parasız olanların hak
kını adlî müzaheret hükümleri arar. Parası olmıyan "adam fukaranın biridir, para veremez.
Onun karşısındakinin parası var, hâkim gelsin
diyor. Köye gidecek, nahiyeye gidecek. Tarlanın
başına mı gidecek? Köye, köy odasına gidecek
oturacak. Yağmur yağacak, güneş açasak, orada
hâkim oturacak. Mahallinde ilk celseyi açacak.
Lütfen burada bedahati kabul edin. Bu müna
kaşa uzamasın. Komisyondan son fıkranın bizim
teklif ettiğimiz şekilde kabulünü arz ve rica edi
yorum.
BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu sırada daha
4 kişi var. önünüzde söz istiyen arkadaşlar ko
nuşsun, ondan sonra siz konuşun.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim kısa bir şey
söyliyeceğim.
BAŞKAN — Buyurun.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim; ya bende
niz arz edemedim, veyahut arkadaşım dalgın bu
lundular. Fakat gayet açıktır, «isterlerse falan»
tabiriyle işin içinden çıkmak istediler. (Soldan
«Allah, Allah» sesleri.) «Birliklerde ilk duruşma
oturumu, ödenek bulunmaması gibi sebepler yü
zünden açılamıyor veyahut gayrimenkuller üze
rinde keşif ve tatbikat gibi işlemlerin mahkeme
ce re'sen lüzum gösterilmiş olduğu halde» diyor.
Re'sen gösterilmiştir. Bir, iki duruşmada açıl
ması lâzımgeldiği halde yine bâzı sebepler yüzün
den yapılamıyorsa, yani mahkemenin re'sen lü
zum gördüğü keşif yapılamıyorsa, birliklerin iti
razları hakkındaki oturum açılamıyorsa ne ola
cak? Tahsisatı bekliyecek. Tahsisat da yoksa; ta
raflardan birisi bunu ödiyecektir. Ben bu para
yı vereceğim, diyecektir. Ben vereceğim parasını,
buyurun gidin diyecek... Bakın, altında var...

MUAMMER OBUZ (Konya) — O n u n da pa
rası yoksa?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Onun da parası
yoksa, arz edeceğim. Yoksa, keşif yapılamıyorsa
«Tarafların, hâkim ve diğer görevlilerin 6245 sa
yılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca tahak
kuk eden yevmiyelerini keşif ve tatbikatın gerek
tirdiği sair giderleri vermeleri ve mûtat aracı
da sağlamaları halinde, ilk duruşma oturumu
açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair
işlemler yerinde yapılabilir.» Bendeniz de bunu
söyledim, yüksek huzurunuzda... Hâkim re'sen
keşfe lüzum görmüş, mahallinde ilk duruşma açıl
mış, mahallinde ilk duruşma bir zaruret veya ka
nunun emri icabıdır. Fakat para yoktur, Anka
ra'dan teşrif etti sayın arkadaşım, Konya'nın fa
lan köyüne, kadastro hâkimi der ki, teşrif ettiniz
ama harcırah, masraf ödiyeeek para yoktur. Tah
sisat bekliyoruz. Buyurun hâkim bey ben mas
rafı veriyorum, benim işi bitirin diyebilecek. Bu
fıkra bunu ifade ediyor, bendeniz de bunu ifade
ettim. Parası olmıyan taraf ödenek yoksa zaten
bekliyecek. Bu harcırah 2 - 3 - 5 ay sonra ge
lebilir. Adlî müzaharete karar verince; şoför be
dava gitmez, ehlivukuf ve şahitler ücret tediye
edilmeden gelmezler. Ne olur? Adlî müzaharet
faslından para istenir. Adlî müzaharet faslından
istenecek para mahkemenin elinde yoksa? Bu hu
susta her zaman elinde para yoktur. O zaman ge
linceye kadar veya para temin edilinceye kadar
iş uzayacak. Belki daha fazla beklenecek. Halbu
ki, bu kanunun tatbikatında biz bir tahsisat ka
bul ediyoruz. Kadastro mahkemelerinin emrinde
bu para hazır bulunacaktır, daima verilmesi lâ
zımdır. Fakat, biz bu maddeyi *ner ihtimale kar
şı koymuşuz. Arz etmiştim bugünkü tatbikatta
da vardır. Hâkim re'sen keşfe lüzum görüyor.
Fakat diyor ki; «Kanunda bana böyle bir salâhi
yet verilmediği için parası peşin alınmadan ya
pılacak bir keşfe gidemem. Mesul olurum, ileride
tenkid edilirim,» diyor. Bunun için bu gibi hal
lere eski hüküm meydan verdiği için buraya sa
rahat koyuyoruz. Taraflar isterlerse bu gibi hal
lerde masrafını peşin verir ve keşfini yaptırır,
dedik. Bundan başka bir şey zannedersem arz
etmedim.
Diğer fıkraya gelince; diğer fıkrada arkadaş
larım adlî müzaherete dayanırlar ve derler ki;
keşif yapılmış, ama hâkim mademki, tarafların
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talebi üzerine tekrar keşfe lüzum görüyor. Bu
kesife adlî müzaheret faslından para eelbedebilsin ve keşif yapılsın.
Arkadaglar, hâkim keşfe lüzum görse idi
onun hükmü biraz evvel yukarda izah ettiğim
hükümdü. Keşfe lüzum görmüyor hâkim. Ta
rafların talep ve ısrar 'etmeleri üzerine madem
ki istiyorsunuz, buyurun diyecektir. Bakınız
yukardaki fıkrayı okudum, bunu da okuyayım
vaziyet tavazzuh edecektir, ilk duruşma otu
rumundan sonra gayrimenkul üzerinde keşif ve
tatbikat yapılmasına mahkemece re'sen lüzum
görülen 'haller dışında; yani keşif yapmayı
icabettiren bir hal mahkemece mevcut değil,
taraflar (bunun dışında mahkemenin re'sen keş
fe lüzum görmediği hallerin dışında, yapılma
sını1 istedikleri işlemin .gerektirdiği masrafı
lödemeye zorunlu olur. Tâyin edilen müddet
içinde gerekli masrafı vermiyen taraf yapılma
sını istediği işleme ait isteğinden vazgeçmiş
sayılır. Bu ne demektir? Ben masrafı verece
ğim diyor. Hâkim de, «Mademki ısrar ediyor
sunuz, yatır masrafını gideyim. 15 gün mehil
veriyorum sana» diyor, işi uzatma diyor. 15
gün zarfında o şahıs parayı yatırmryor. Haki
katen de «iSen işi uzatmak için yapıyorsun, za
ten biz de kesife lüzum görmedik, ilk keşif de
mahallinde yapıldı. Binaenaleyh, senin talebini
reddediyorum, tale'binde samimî değilsin.» di
yor. Adlî müzaheret Ibabından buna para ve
rirsek böyle keşif taleplerinin karşılanması gi
bi tarafların- lüzumlu lüzumsuz keşif masrafla
rını karşılamak gi'bi bir külfeti Hükümete yük
lemiş oluruz. Arkadaşlar da temas ettiler. Hâ
kim, delilleri kanaat verici şekilde, hükme bağ
lıyacağı şekilde " re'vsen tetkika mecbur. Hattâ
bu cihet tenkid vesilesi oldu. «Hâkim tarafsız
dır, niçin re'sen delil arasın f» dendi. Biz de
re'sen delil araması selbeplerini aradık, izah et
tik. Hâkim burada da aynı usule gidecektir.
Be'sen lüzum 'görürse keşfi mutlaka yapacak
tır. Ama re'sen lüzum görmüyor. Diğer taraf
da ısrar ediyor. Bu ısrar karşısında bir imkân
verilmesi hususunda bir hüküm koymuştur.
Adlî müzaheretin bu işle alâkası yoktur. Zan
nediyorum izahlarımda pek yanılmadım.
BAŞKAN — Sayın Çumralı.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sık sık söz
almanın sizleri usandırdığını biliyorum. Arka
daşım, bizim sorumuzun tamamen dışına çıka-
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rak, hiç düşünmediğimiz hususları hiz bunu
istiyormuşuz ıgibi izah ediyor. Şurada diyoruz
ki, ilk duruşma oturumundan sonra ıgayrimenkul
üzerinde keşif - tatbikat yapılmasına mahke
mece re'sen lüzum .görülen haller dışında kal
mak üzere, taraflar yapılmasını istedikleri işle
min gerektirdiği masrafı ödemeye zorunlu
olur.»
ıŞimdi; mahkeme tarlanın başına gitmiş, keş
fini yapmış ve gelmiş. Taraflar diyor ki, «Ey
hâkini; senin yaptığın keşfin şu şu noksanları vardır. Hakkımız zayi olmaktadır. Tek
rar mahallinde keşif yapacaksınız ve hu işin
istilzam ettiği parayı da yatırıyorum.1» diyecek
ve parayı da yatıracak. O zaman hâkim gitmek
için bir müddet tâyin edecek, 10 güh içinde bu
para yatırıldığı takdirde tekrar mahalline gi
decek ve ikinci keşfi icra edecek.
Biz diyoruz ki, .böyle bir hak iddia eden
kimse fakir ise parayı ödeyemiyecek ise, bu
kimse neden adlî müzaharetten istifade etme
sin? Neden bu iş varlıklı kimselere inhisar et
sin de; fakir - fukara yarım dönüm, bir dö
nüm, o dönüm tarlası için bu haktan mahrum
kalsın? Burada nıutalbıkız. Para verdiği zaman
gidecek; evvelâ kendisi keşfi yapmış lüzumda
görmüyor. Ama. tpara verdin mi gidiyor. Para
veremiyecek adamlar için de bir fıkra konul
sun, Adalet Bakanlığından bu husus için ko
nulmuş tahsisattan hâkime 50 - 60 lira veril
sin, bu fakirin işi de şimdi umumi mahkemeler
de yapılan hal gibi yapılsın diyoruz. (Doğru,
doğru sesleri)
BAŞKAN — Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI IİAÎE A VB AK (Anka
ra Milletvekili) — Efendim, zannediyorum ki,
madde kendi bünyesinde taşıdığı ehemmiyet ve
nuduliyet nisbetinin çok üstünde bir konuşmava
sebeboldu. Buna rağmen birkaç cümle ile ben
deniz de maddeyi vuzuha getirmek istiyorum.
Madde üzerinde duran arkadaşlar ile Komisyon
Başkanı arasındaki münakaşalar zannediyorum
ki karşılıklı olarak hasılların tahsili gibi bir nok
taya geldi. Komisyon Başkanının mütalâaları ile
arkadaşlarımızın ifadeleri arasında uzun boylu
bir fark olmadı. Sedat Çumralı Beyin son koıııışmalariyle mesele tavazzuh etti. Yalnız maddede
iki şık var. Hâkim 1 nci duruşmaya gidiyor; her
zaman olduğu gibi, harcırah gönderilir veya tuh
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sisat vardır; bundan harcanarak is yapılıyor
Esasen burada âmme hizmeti halinde mahallin
de halkın kolaylıkla tapusunu almasına tahmis
edilmiş bir âmme hizmeti halinde Hükümetin
âzami imkânlarının uğruna serdiği bir hizmet
halinde işliyecektir. Ve öyle işlemektedir.
Hâkim keşfe gitmek istiyor. Öyle bir an geli
yor ki. Devletin bütün hizmetlerinde olduğu gi
bi muayyen anda mutlaka bir malî imkân o ser
visin arkasında mevcudolmıyabilir. Malî imkânın
gelmesi için intizar edilen devreler çoktur. Hâ
kimin re'sen böyle bir 1 nci gidişi vardır; ondan
sonra yine re'sen bir başka gidişe bir başka tetkika veya keşfe lüzum gördüğü haller var. Yine
bu mali imkânın arkasında o anda mevcudolmıyan bir hale tetabuk eden durum vardır. Bir de
hâkim re'sen lüzum görmüyor fakat, ısrarla kar
şı taraf keşifte noksanlık bulunduğunu ileri sü
rüyor. Ve âdeta hâkime demek istiyor ki «sen âm
me sarfiyatından, parasından, burada sarftan çe
kmiyorsun ama, bunun masrafını da ben vereyim
bir kere daha git» diyor. Hâkim, yine tabiî olarak,
«git» emrine ittıbaen değil, dâvasını rüyet ettiği
vatandaşın vicdanında bir şüphe kalmasın diye, bu
ısrar karşısında kendisi gitme talebini kabul edi
yor. Zihni Betil Beyin temaslarına cevaplarımı
söylüyorum. Elbetteki hâkimin kabulüne iktira
nın bir 3 ncü şekli olacaktır. Bu hallerde, para
varsa sarf ediliyor. Yoksa bu kanunun şu madde
si, bu tasarının şu maddesi verebileceğini söyliyen kimseden alınma yetkisini tazammım ed°n
bir hüküm getiriyor. Bugünkü tatbikatta demin
sundukları gibi Adliye Vekâletinin bu gibi alım
lara da gidilebilir mahzur yoktur diye hâkimle
rine işin tashihi için gösterdiği cevazı hükmen
tedvin etmek istemiş olan ve tatbikattan alman
bir ilhamın maddesidir. Bunun yanında meselâ
Çumralı Bey ve diğer arkadaşlarımız diyorlar
ki, gidilmesini istiyen adam paralı olursa şu ve
ya bu suretle onun işi daha iyi yürüyebilecek, pa
rasız olursa onun işini yürütme mekanizmasını
adlî müzaharet formülü içinde bu maddede niçin
tesis etmez» diyor. Ama, şimdi aslında bu hiz
met Devletin imkânlariyle yürütülen bir hizmet
tir. Devletin peşin imkânlariyle yürütüldükten
sonra da harcırah ve saire gibi tediyesine muktedir
peşin imkânları ile kadastro hâkimine jeep falan
gönderilmek suretiyle yürütülmekte olduğu bir
hizmetin hükümler sonunda alâkalılardan masraf
halinde tahsili makanizması ile tekrar bir kısmı-

nı tahsil ettiği bir iştir. Demek ki, hizmetin aslı,
adlî müzaherete muhtaç vatandaşın müzaheret yo
lu ile bir iş temin etsin, etmesin mutlaka yapıla
cak bir hizmet. Ama 1, 2, 3, ay sonra yine o köye
gidilecek, yine hâkimin dosyasında mevcudolan
bu çeşme mahallinde yapılacak olan hizmetin ya
pılması esbabı Devlet tarafından istimal edilecek
tir. Kendileri takdir ederler ki; adlî müzaheret
lak deyince hemen su verecek kabilinden bir çeş
me gibi işleri o derece süratle sağlama imkânını
tazammım etmez. O imkânları daha evvel bu me
kanizmayı işletecek olan vekâletler, bu hizmetle
rin aksamadan işlemesi için tahsisatı göndermeye
çalışacak bugün dahi elden geldiği kadar gönde
rilmeye çalışılıyor. Adlî müzaheret madde için
lüzumlu ve şart değildir. Adlî müzaheret, fakir
vatandaşın hakkının zayiine mâni olma bakımın
dan yapılabilecek bir hizmet ve muavenet. Bu
hüküm, bu maddenin tatbikatında yer bulmaz,
konulmasında mahzur yoktur, ama konulmaması
için de servisin işlemesi bakımından hiçbir mah
zur olmaz. Bunu arz etmek için söz almıştım. Hür
metlerimle.
BAŞKAN —- Sayın Çağa.
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
75 nci maddenin 5 nci fıkrası «îlk duruşma otu
rumundan sonra gayrimenkul üzerinde keşif ve
tatbikat yapılmasına mahkemece re'sen lüzum gö
rülen haller dışında kalmak üzere taraflar, yap/l
masını istedikleri işlemin gerektirdiği masrafı
ödemeye zorunlu olup tâyin edilen süre içinde
gerekli masrafı vermiyen taraf yapılmasını iste
diği işleme ait isteğinden vazgeçmiş sayılır.»
Ben bunun mânasını idrak edemedim.
Şimdi, Muhterem Komisyon Başkanı burada
uzun izahatta bulundular. Hâkim birinci duruş
ma oturumunu mahallinde yapıyor ve o oturum
esnasında ehlivukuf ve şahitleri dinliyor, krokiyi
çiziyor, muhalifleri dinliyor ve keşfi yapıyor.
Yani, hem tatbikatını yapıyor, hem de keşif ya
pıyor. Bidayeten bu bedava. Eğer, parasızlık
yüzünden yapılamıyorsa, işler de teehhüre uğru
yor. Burada bir hak ziyaı bahis konusu değil.
Nihayet parası olmıyan bir kimse bir hak zayi etmiyecek. Ama, kendi işi tahsisat geldikten sonra
görülecektir. Zaten adlî müzaheret meselesi de
bu noktadan pek düşünülür bir keyfiyet değildir.
Çünkü Adliye Vekâletinden adlî müzaheret fas
lından para isterseniz, bu para gelinceye kadar
tahsisat da zaten gelmiş olur. Yani bir sürat te-
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min edemiyeceği için burada adlî müzahereti
bendeniz düşünemiyorum. Fakat, şimdi gelelim
şu 5 nei fıkraya; şimdi hâkim ilk oturumda tat
bikat ve keşfini yapmış. Birinci oturum geçmiş
böylece gelmiş, ikinci oturumu yapıyor veyahut
üçüncü oturumu. Evrakını tetkik etmiş, yapılan
keşifte bâzı noksanlar olduğuna kendiliğinden kaani olmuş. Yine re'sen ikinci bir keşfin kararını
verebilir. Bu da yukarıdaki fıkranın hükmüne
giriyor. Re'sen olduğu için tahsisat varsa hâkim
taraflardan para istemeden keşfe gidecek, tahsi
sat yoksa, verilirse gidecek; vermezlerse tahsisatı
bekliyecek. Yine bir hakkın ziyaı bahis mevzuu
değildir.
Şimdi acaba, burada şu re'sen lüzum görülen
haller dışında kalmak üzere tarafların yapılması
nı istedikleri işler... Bu ne demek, bu işler ne de
mek? Bu ancak bir türlü tasavvur edilebilir. Hâ
kim, ya. mahaldeki birinci duruşma oturumunda
bir keşif yapmıştır. Buna taraflardan bir tanesi
eksiklik dolayısiyle itiraz etmiştir. Yahut, re'sen
ikinci bir keşif daha yapmıştır. Bu da tarafla
rı yine tatmin etmemiştir, bu, yine buna itiraz
etmektedirler. Bu mânaya mı geliyor? Acaba bu
itiraz hâkimin nezdinde nasıl karşılanacak? Şim
di, burada işe adlî müzaharet meselesi karışıyor.
Çünkü, fakirle zengin biribirinden ayrılmış olu
yor. Hâkim tarafların illâ gidelim ikinci bir ke
şif yap demesine kulak asmaz. Eğer kendisini
keşfi tatmin ediyorsa tarafların ileri sürdükle
ri esbabı mucibe yersiz de olsa, hâkim gitmez,
gitmeye de mecbur değildir. Ama hâkim gitme
ye karar verdi ise, demek ki, taraflardan bir tane
sinin esbabı mucibesini muhik görmüş ki, gidiyor.
Bu aşağı - yukarı re'sen keşif kararı demektir
ki, yine hâkim gitmeye karar veriyor. Yoksa; hâ
kime her iki taraf illâ «Benim hatırım için gide
lim» diye kolundan tutup götüremez, gitmez, ol
maz böyle şey. Ya hâkim keşif için ileri sürdü
ğünüz esbabı mucibeyi kabul ederse gider veya
hut keşif yapılmıştır, itiraz edersiniz yapılan
keşfin muallel olduğu hususunda hâkimi ikna
edersiniz yine gider. Şimdi, bu halde hâkim di
yor ki; «Peki itirazını kabul ettim. Ahmet Efen
di şu keşfe gideceğiz. Ama, bunun parasını sen
10 gün içinde yatır. Teknisyenin harcırahını,
benim harcırahımı, başkâtibin harcırahını, oto
mobil masrafını falan, filân» diyor. Hepimiz bu
işin içinde yetiştik. İstanbul'da şehrin içinde da
hi bir keşfin kac lirava mal olduğunu biliriz.

Köyde köylünün hanı, hamamı olan, benim diyen
adamın dahi birden bire bu keşif parasını ver
meye takati yoktur. Ne olacak? Keşif parasını
vermedi. O halde talebinden vazgeçmiş sayıla
caksınız. Talebinde vazgeçmiş sayılmanın hu
kukî ilgisini siz bir temyiz itirazı olarak mı ile
ri süreceksiniz? Demek ki, adamcağız para ya
tıramadığı için, hâkimin kabul ettiği talebinden
vazgeçmiş sayılacak ve vazgeçmiş sayıldığı için
temyizen de bu itirazını tekrar ileri süremiyecek.
Yani eski usul. «Zengin arabasını dağdan aşıracak, fakir düz ovada yolunu şaşıracak.».
İşte bu safhasında, bendenizde, fakirin hak
kının korunması için, adlî müzaheret keyfiye
tine taraftarım. Hâkim karar verir, tetkik eder.
Karar veremiyecek durumda ise, Usulü Muha
keme Kanununda adlî müzaheret faslında ileri
sürülen esbap, bu adamın şahsında tahakkuk
ediyorsa, karar verir, Adliye Vekâletine yazar,
gelinceye kadar dâva da yerinde durur, dur
sun. Bir dâvanın bir müddet için sürüncemede
kalması, her halde bir hakkın ziyama meydan
vermekten daha evlâdır. Onun için komisyon
dan bendeniz rica ediyorum. Bilmiyorum, fikir
lerimi izah edebildim mi? îşin bu safhasında
adlî müzaherete yer verilmesi lâzım. Veyahut,
adlî müzahereti kabul etmiyorsanız bu hali de
birinci fıkranın hükmüne dâhil edin, ricam bun
dan ibarettir.
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?
Yoksa ne gibi bir mahzur görüyor. Belki konuş
maya lüzum kalmaz o bakımdan söylüyorum.
(Oya, oya, sesleri)
Yeterlik önergesi yok. Yeterlik önergesi ol
mayınca Başkan kendiliğinden oya koyamaz.
Buyurun, komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Şimdi muhterem ar
kadaşlar; diğer fıkralar üzerinde bir mutaba
kata vardığımız anlaşılıyor. Yalnız, adlî müza
heret meselesi kalıyor.
Sayın Esat Çağa arkadaşımız burada zen
ginle fakir arasında bir fark husule geliyor, de
diler. Gelmiyor, arkadaşlar. Hâkim ilk keşfini
mahallinde yapacak mı? Kanuna göre yapacak.
Re'sen keşfe lüzum görürse, buna karar verir
se, keşif yapacak mı? Yapacak. Bunun masraf
larını Hükümet verecek. Yahut halihazırda pa
ra mevcut değil ise, beklemek istemiyen gelip
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fakat ediyorum. Sebebine gelince; biz bu fık
parasını verecek ilgili şahsı götürecek. Keşfini
rayı sırf kolaylık olsun, diye kabul ettik. Fık
kadastrosunu yaptırıp, tapusunu cebine koyup
ranın kaldırılması teklif ederseniz kabul ederiz.
gidecek. Şimdi, mahallinde hâkim birinci keşfi
Ama, bir vatandaşı kendi param ile şu işi yap
yapmış. Tekrar taraflar gelip itiraz etmişler
tıracağım kolaylığından mahrum ediyorsunuz,
veya etmemişler, re'sen bir keşfe daha lüzum
onu da düşünün. Fıkra kalksın, ama vatandaş
görülmüş. Tekrar onu da yapmış. Şimdi, taraf
haritamı falan mühendise yaptıracağım derse
lardan biri çıkıp da diyor ki; «Efendim, benim
onu bu kolaylıktan mahrum ediyorsunuz. Zaten
şu şahidimi mahalline götürüp irae suretiyle
fakir vatandaşın krokisini fen memuru yapıyor.
dinle. Mahallinde gösterdim, şöyle bir şahidim
Binaenaleyh bu fıkranın kaldırılmasına muvafa
vardı, o gün mahallinde bulunmamış, bunun
kat ederiz ama, adlî müzaharet çıkmaz yoldur
mahallinde dinlenmesini istiyorum.» veyahut;
arkadaşlar. Bunu da Devlet veriyor, onu da dev
«sizin fen memurunuz kroki yaptı, ama bunun
let veriyor. Ama adlî müzaheretle imkânı yok
yapmış olduğu, tanzim etmiş olduğu kroki be
bu iş yürümez, mâruzâtım bundan ibarettir tak
nim hoşuma gitmedi. Bir mühendis var, bu mü
dir Yüksek Heyetinizindir.
hendise siz bu krokiyi yaptırın, benim arazinin
haritasını ona yaptırın.» şimdi, hâkim niecbur
BAŞKAN — Sayın Okyayuz.
mudur bunu yapmaya, kabul etmeye? Değildir.
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Biraz
"Fakat Sayın Bakanın da ifade buyurdukları
evvel. Vekil Beyefendi, «Mevzuu bu noktadan in
gibi, vatandaşın İm İsrarı karşısında bir kolay
celerken vatandaşın bu türlü talebi, git talebi
lık olsun, diye, «Siz bunun masrafını verirseniz
hâkime bir emir değildir. Hâkim, vatandaşın
lıence keşfe lüzum yok, çünkü mahallinde keşfi
adaletin tatbikatında vicdanın her hangi bir şüp
yaptım. İlk duruşmayı açtım. Re'sen tekrar lü
he kalmasın diye bu talebi kabul eder.» buyur
zum gördüm, yine yaptım, sizi dinledim. Üçün
dular. Komisyon Başkanı vatandaşa kolaylık ol
cü keşfi de yaptım, hattâ dördüncü keşfi de
sun diye bu maddeyi getirdik diyorlar. Fakat
yaptım.» Zaten hâkim arz ettiğim gibi en ufak
fakir için, fakirim diye yaptığı talep kabul edil
müphem bir nokta varsa re'sen lüzum görür ya
mediğinde - Vekil Beyin ifadesi ile - vatandaş
par. Şimdi taraflardan birisi illâ İsrar eder ki,
vicdanında bir müphemiyet kalacak; şayet pa
«benim şahidim mahallinde irae etmek suretiyle
rası varsa İsrar edecek ve hâkim de gidecek. O
dinlensin.» Efendim, 10 tane şahit dinledim ben
zaman bunun adaletle bağdaşmıyacağı endişesinbir şahit için tekrar oraya gitmem.» veya «be
deyiz, lütfen tavzihini rica ediyorum. Hâkim,
nim fen memurum krokiyi yapmıştır, sizin ge
re'sen lüzum görüp tatbikat yaptım. Sizi dinle
tirtmek istediğiniz mühendisi getirmeme lüzum
yip üç defa, dört defa ve beşinci defa da keşfi
yok.» «Efendim masrafını vereceğim mahalline
yaptım. Lüzum görerek. Zaten hâkim en ufak
gidin.» Tatmin için hâkim bunu kabul edebilir.
bir şüphesi var ise re'sen lüzum görür ve ya
Bu takdirde zenginle fakir arasında bir fark
par.
husule geliyor, diye bir şey düşünülemez. Zaten
Şimdi taraflardan birisi ısrar edip tekrar
fakir eğer hakikaten haklı bir sebep göstermiş
keşif yap derse ve masrafını da vermezse bu şa
se hâkim oraya re'sen gidecektir. Devlet de pa
hıs için tekrar oraya gidilmez. Ama eğer şahıs
rasını verecektir, ödiyecektir ve keşif yapıla
sizin oraya mühendis götürmenize lüzum yok,
caktır. Hâkim de nihayet kanunu tatbik ediyor,
ben mühendis götüreceğim ve masrafı da ben
vicdaniyle hareket ediyor. Şimdi böyle bir lü
vereceğim, derse, o zaman belki hâkim bunu ka
zum yokken vatandaşı tatmin için bunu koyu
bul edebilir.
yoruz. Adlî müzaheret faslından istiyelim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
Adlî müzaheret faslından istiyelim, diye bir hü
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, vatan
küm koydunuz mu, iş çıkmaz. Adlî müzaheret...
daş üç defa beş defa keşfe gidilse de itiraz et
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Kaldırılsın,
mekten hâli kalmaz. Bu bir.
efendim.
İkincisi, arz ettiğim misalini tekrar edeyim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ KAMİL
Benim arazim daha mutenadır. Daha ehemmi
OOŞKUNOGLU (Devamla) — Bu hükmün kal
yetli olarak onun çapını tanzim etmek üzere bir
dırılmasını kabul ediyorsanız, buna ben mııva- I yüksek mühendis var. Ben yüksek mühendise
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yaptıracağım. Parasını da vereceğim, imkân Ağ
rıyorum. Efendim, fakire de bu imkânı verelim,
adlî müzaluıret balkından gelsin de fakir de yük
sek mühendise arazisinin krokisini, haritasını
yaptırsın, fen memuru, kadastro memuru hari
tasını yapmasın diyebilir misiniz? Arkadaşlar
diyemezsiniz ama, ben bunu parası olana bir im
tiyaz olarak, tanıyorum. Bu bir imtiyaz değil
dir. Vatandaş daha emin bir şekilde olması iyin,
falan mühendise yaptıracağım, daha muntazam
yaptıracağım, daha esaslı yaptıracağım diyor.
Fen memuru da aynı şekilde emindir, mahke
menin kontrolü altında yapmıştır. Fakir de bir
yüksek mühendis istiyor, haritasını yaptırmak
için gerekli ücreti adlî müzaharet faslından ver
mek istiyorsanız verelim; o başka. O zaman ka
dastro ve fen memurlarına verin, hâkimin yanı
na vermeyiz. Taraflar kimi isterse hâkim de onu
getirsin, tetkikatını onlara yaptırsın, projeyi tan
zim ettirsin ve ondan sonra Devlet buna parayı
versin, deriz. Yüksek mühendisleri hâkimlerin
yanma veririz. Bu fıkra bu gibi ihtimaller dü
şü nülerek konulmuştur.
Ama arz ediyorum, eğer buna da lüzum gör
müyorsanız kaldırın, zaten hâkim masrafları iki
tarafa yükletir. Taraflar kısmen haklı, kısmen
haksız çıkmışlarsa oranları takdir ve tâyin edi
lerek, ilâmda gösterilir, deniyor. Bu hüküm müs
takil bir hüküm ihtiva etmiyor. 3 ncü fıkrayı
itmam eden bir cümledir. Halbuki tahmin ede
rim. baskı hatası olarak ayrı fıkra halinde kâğıt
üzerinde yer almış bulunuyor. «Bu halde» ile
başlı yan bu cümleyi kendisinden önceki cümleye
bağlamak zannımca uygun olur. Onun içindir ki,
Komisyon Başkanıyla söz alan arkadaşlarımdan
bâzıları arasında münakaşası yapılan fıkranın
4 ncü fıkra mı, 5 nci fıkra mı olduğu konusu da
ayrı tartışma konusu oluyor. Buna lüzum yok.
Üç defa, beş defa re'sen lüzum görür ise gide
cektir. Masrafını devlet ödiyecektir. Bütün de
lilleri mahallinde tetkik edip keşif yapacaktır.
Tarafları tatmin edecektir. Ama arz ettiğim gi
bi sizin bir durumunuz var. Arazinizin hususi
olarak bir çapını yaptırmak istiyorsunuz. Du
rum, bundan ibaret,
BAŞKAN —' Suale cevap vermiş oldunuz
efendim. Yeterlik önergesi vardır. Fakat yeter
lik önergesini okutmadan önce son sözün bir sa-
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yın üyeye aidolması bakımından şimdi sözü Sa
yın Bet il'e veriyorum. Buyurun Sayın Betil.
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, ben fıkrayı sondan bir evvelki fıkra di
ye vasıflandırdım. Çünkü üçüncü fıkra iki cüm
leden terekkübettiği halde, üçüncü fıkranın ikin
ci cümlesi ayrı bir fıkra haline konulmuştur.
Üçüncü fıkranın ikinci cümlesi; «Bu halde yapı
lan işlemlerin masrafı dâvada haksız çıkan ta
rafa yükletilir.» diyor.
(Jok muhterem arkadaşlar, kamisyfoıı başka
nının, cereyan eden müzakereler
vesilesiyle
ileri sürdüğü şu mülâlhazayı kalbul etmeye asla
imkân yuttur.
Mahkeme, göreceği işlemleri, kendi takdir
ve tasvibini ortaya koymadan, sadece taraf
lardan birisi istiyor diye asla yapma'z.
Fiğer komisyon 'başkanının anlayışını mak
bul görecek olursak H. U. Mahkemeleri Kanu
nunu, O. U. Mahkemeleri Kanununun koyduğu
prensibi bu kanunun tatbiki dolay isiyle ilga
etmiş duruma düşeriz.
Malhkleme; hak ve hakikati 'tecelli ;e'ttirm>ek
için tahkik muamelelerini yapar. Bu tahkik
muaınıelelerini, re'sen lüzum görür 'Ve yapar.
kendisi 'görememiştir, taraflardan biri 'veya
her ikisi gerekçe ile Ibirlikte is ter ; yapar Ta
raflardan birisi veya 'her ikisi gerekçesiyle bu
tahkik muamelesinin yapılmasını istediği za
man 'hâkim bir ^otomat değildir. Mallı keme bir
otomat değildir. Kendisinin re'sen fark et
mediği bu hususu 'hak ve hakikatin adaletin
tecellisi için 'yapılması lâzımlgelen bir işlem .ol
duğuna kanaat getirecektir. 'Bir takdir ve
uygunluk olacaktır." Halbuki komisyon (baş
kanı kaç. kere söz aldıysa, Ih er defasında taraf
lar yapılmış keşiflerle yetiıiimi'ydbilir İlki kere,
üç kere tekrarlarsa yine yetinmiyelbilir. Bu tak
dirde bakim, «eh masrafı /verirsen Hilen de keş
fe giderim» der. Hâkim bir otlomat değildir,
mahkeme bir otomat değildir.
MuOıterem
arkadaşlar,
işin
prensibine
gelelim. Bizim Hukuk Usulü
Mulhakemole.ri Kanunumuzda adlî müzaheret vardır.
tstistani
hükümler
hariç bütün
dâvalar
mevzuları
itibariyle, •müddeiabilıleri
itiba
riyle ne kadar ehemmiyetli olurlarsa ol
sunlar, eğer şartlan tahakkuk ederse taraflar
adlî müzaha retten faydalanırlar. Ana kaide
budur, prensip budur. Ta'pula'nıa mevzuunda
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adlî müzaharet'ten faydalanmak 'vasıf ve şart
larına sahibolan vatandaşı tapulama işlemlerin
de adlî ımüzaharetten mahrum, etmeye hakkı•mız yoktur. Çünkü, haklı bir gerekmesi yok
tur. Mevzun itibariyle önemli >müddeialbrh iti
bariyle önemli dâvada adlî müza'harete liya
kat, vasıf ve şartlarına :haiz vatandaşı adlî müzaharatten müstefit kılıyoruz. Tapulama mev
zuuna tallûk eden konularda adlî ıniiza ha ret
ten faydalanma liyakat vasıf ve şartlarına haiz
vatandaşı burada müstefit kılmıybruz. Bu ol
maz.
Mulhiterenı arkadaşlar; biz 'önergemizi, Se
dat Çumralı, Muhittin Kılıç ve 'ben, yazarken,
sadece maddenin sonuna «adlî müzaharet hü
kümle ni saklıdır» şeklinde 'bir fıkra ilâve et
meyi arz ve teklif ediyoruz.
Esasını ararsanrz ibu teklife1 lüzum da yok
tur. Çünkü Tapulama Kanununun tatbikatın
da adlî müzahare't hükümleri uygulanmaz di
ye bu kanun tasarısında 'bir hüküm yoktur.
Esasını ararsanı'z (böyle ıbir fıkranın eklen
mesine lüzum yoktur. Çünkü adlî ımü'zalharetin uygulanmıyaeağı (hakkında istisnai bir hü
küm, tasanda yok'tui'. Fakat komisyonun, ko
misyon adına konuşan muhterem arkadaşların
İbu kürsüden yaptıkları konuşmalar ve tasarı
nın orasında burasında ana kaidelere ve pren
siplere konulmuş bulunan 'bir yığın istisnalar
muivaeehesinde işte adlî müza'haret eğer bu
tasarıda düşünülmüş olsaydı. ;bunun yeri
75 nei madde idi. 7'o nei (maddede adlî nı'üza'haretin sözü edilmemiştir, ama o ma/niyette
hüküm taşıyan beş fıkra tedvin edilmiştir ki,
bu kanunda adlî 'müzahare't. tatbik edilmeyecek
tir şeklinde H)ir anlamla karşılaşılalbilir diye
düşündük ve o itibarladır ki vuzuha kavuşma
nın lüzumuna kaani olarak önerce yazdık,
imzaladık, başkanlığa verdik. Bu mülâha'zamızda n'e kadar isabetli olduğumuzu komisyo
nun Sayın Başkanının huzurunuzda bu konu
ya taalluk etmek üzere beş altı defa vermiş ol
duğu izahat açıkça göstermiştir. Ben komisyon
dan ve Hükümetten soruyorum. Tapulama Kanu
nunun tatbikatında diğer dâvalarda adlî müzaharotten faydalanma vasıf ve şartlarına lâyık olan
vatandaşlar bu kanun tatbikatında adlî mirza'haretten
faydalan'ntTyaoaklar mı?. Sarih ola
rak faydalanmıyacaklardır, demediler. Ama
gerek Hükümle t adına yapılan konuşmada, ge-
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rekse komisyon adına yapılan konuşmada fay
dalanacaklar, şeklinde sarilh bir cümle de işit
im edim.
Eğer, muhterem arkadaşlarım; adlî müzaharetten faydalanmııyacaksa 'bunun sebebi yok
tur, g'erekçesi yoktur, doğru (olmaz, yanlış
bir (hükümdür.
Adlî nıüza.haretten faydalaııaeaklarsa mü
nakaşaya ne lüzuım var, kabul (buyursunlar
maddenin s'onuna bu fıkrayı evliydim. Kendi
anlayışlarından (başka 'bir anlayış da -olabile
cekleri düşünerek ileride husule gelebilecek
tatbikat ihtilâfını şimdiden önliyelim.
Muhterem arkadaşlar, maihıkeme. re'sen lüzum
görerek ölturumuı açıtı, duruşmayı yaptı, keşfi yap
tı. Fakat kaâni oldu ki, keşif eksikter. Kendisi,
ro'sen tekrarlanmasına lüzum gördü. Bu takdir
de taraflardan masraf istenmiyecektir. Hâkim
re'sen ıgöremiefdi,. Zekidir, akıllıdır, billigil'Mir,
kalbil'iyieJtlIiıdiı». OaıyrdtiLiıd'ir, iyi niyctlildir her na
sılsa keşifteki eksikliği hakini kendisi re''sen
göremedi ve İbu eksikliği hâkime taraflardan
'biri (gösterdi. Ve hâkim adalete varsıl olmak
ie.in keşfin takrarlaıımasımn lüzumuna kaani
oldu. iki muamele arasında ne fark var ki bi
risini Devlet ödüyor 'birisi taraflardan keşfi,
'tatbikatı isteyen ödüyor? Bana, ikisi arasındaki
fark hakkında inandırıcı bir tek gerekçe s'öyliyebilirler mi, muhterem Komisyon Başkanı
ve sözcüsü ?...
Asla, ama. işi Komisyon Başkanının dediği
gibi ele alırsak sırf «ağlayan çocuğa meme va
ril m esi» 'kabilinden, hâkim ve mahkeme 2 nei
keşfi tasvibetmemesine rağmen sırf taraf'ardan 'biri istedi diye yapacaksa ıo vakilt masraf yük
lemek doğru olabilir. Ama tatbikatta bu, yok
tur. Tarafkıırm taldhi üzerine hâkim kemdi 'tak
diri ve tasvibi ile bu talebe riayet etmeksizin
hiçbir işlem yapmaz. Komisyonun muhterem
Başkanı Yargıtay üyeliğine kadar Ihâkimliğin
en. yüksek merhalelerine ulaşmış v? değerli hiz
metler yapmış bir arkadaşımızdır. Soruyorum
ben kendilerine, hâkimlik hayatlarında, çeşit
li hâkimlik .görevleri yaptılar, kendileri re'sen
göremedi, gördüğü takdirde yapabileceği bir
iştir, Çünkü; Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka
nununa göre her şeyi hâkim re'sen yapmaz,
re'sen yapabileceği bir kişi kendileri göremeidi. Taraflar tabibetti!,. Sırf taraflar 't aldbetlti dive
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ranın 2 nci cümlesidir. 2 uci fıkra bağlansın.
Bunu. arz etmek istedim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN —- Yeterlik önergesini oylarını
za arz edeceğim.

•o muameleli tadilleri 11)unu lüzumdu gönnıüyorl<ar, yapmışlar mirdir? Hayır, 'bunun misali ola
maz.
HAZIM DAĞLI (Çankırı)
- Bir sual so
rabilir miyim!
BAŞKAN — Sözcü değil. Bir senatör,
senatörden sual. soramazsınız.

('uınhuhiyet Sviıatosu Başkanlığına
Bu madde yapılan konuşmalarla yeteri ka
dar aydmlaıımıştir. Müzakerelerin yeterliğini
arz ederim.
istanbul
Bere Turan

bir

ZİHNÎ BBTİL (Devamla) — Efendim,
ben kürsüden sualinize cvvap veremem, ama,
daima emrinizdeyim.
Hu madde vesilesiyle Sayın Komisyonun
'lûHVn (beni (bir 'datkiıka daha dhıliorn^lerim rica
edeceğim. ') neü fıkra; «birliklerde, ilk duruş
ma oturumu, ödenek bulunmaması gibi sebebI'CT yüiz'ün'dien açıılatmıyor veyahut (gayrimenkul
üzterinde 'keşif ve taltibiikait gilbi işlemler üiıaihkvmece re'sen lüzum gösterilmiş olduğu hal
de ayni sebepler yüzünden yapılamıyorsa, ta
rafların hâlemi ve diğer görevlilerin 6245 sayı
lı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca..» de
niyor. Buradaki «gibi işlemler mahkemece
re'sen lüzum gösterilmiş olduğu nahiv..» Ben
deniz bir aksaklık görüyorum. Eğer kendi ka
naatleri de aynı ise bu düşüklüğü izale etmek
mümkün olacaktır.

BAŞKAN — Önergeyi, oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler. Etnıiyenler. Kabul

.'dil mistir.
Başka önergeler de var, okutuyorum :
Senato Başkanlığına
To nci maddeye aşağıdaki yazılı fıkranın
eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Son fıkra; «adlî müzaharet bükümleri mah
fuzdu i'.»
Konya
Konya
Muhittin Kılu;
Sedat rumralı
Tokat
Zihni. Bet il
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına,
Adaletin tatbikatı bakımından mânevi mah
zurları getireceği tabiî olmakla, 75 nci madde
nin f) nci fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz
ve. teklif ederiz.
Antalya
(jankırı
Mustafa Özer
Hazım Dağlı
tcel
Oavit Okyayuz

«Birliklerde, ilk duruşma oturumu, ödenek
bulunmaması gibi sebeplvr yüzünden acılamı
yor veyahut gayrimenkul üzerinde keşif ve
tatbikat gibi işlemler,» deniyor.
Bunun üzerinde durmalarını bilhassa rica
ederim. «Tatbikat gibi işlemler mahkemece re'
sen lüzum gösterilmiş olduğu halde aynı se
beple.r .yüzünden yapılamıyorsa..»
Şimdi, «işlemler mahkemece re'svn lüzum
gösterilmiş olduğu halde.j» Bu cümle Türkçe
değildir. «İşlemler mahkemece re'sen lüzumlu
görülmüş olduğu halde» şeklinde olmalıdır.
«Lüzum» kelimesini, «lüzumlu» yapmak lâzım.
«Gösterilmiş» kelimesini de «görülni'üş» şeklin
de düzeltmek lâzım. Nitekim 4 neü fıkrada;
(yapılmasına mahkemece re'sen lüzum görülen
haller) ibaresi vardır.
Eğer uygun
gö
rürlerse, «1 uzunu» kelimesini «lüzumlu» şek
linde tasıhih etsinler, «gösterilmiş» kelimesini
de «görülmüş» şeklinde kabul etsinler.
Bir de «Bu halde yapılan işlvmler» söze
başlarken bu cümleyi arz ettim. Bu 3 neü fık

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu"?
(İEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSE
YİN KAliPAKLlOfjLr (Kayseri) — Bu cüm
lenin üçüncü fıkraya ilâvesi halindeki, 4 neü
t'ııkra oluyor, böylece kabul edilirse, bunun bü
tünü ile kaldırılmasını arz ediyorum. (Anlıyaınadık sesleri) yani, 5 nci fıkranın ki, 4 neü
fıkra oluyor, yani ilk duruşma oturumundan
sonra, gayrimenkul üzerinde keşif ve Uıtbikat
yapılmasına mahkemece re'sen lüzum görülen
haller dışında kalmak üzere taraflar yapılması
nı istedikleri işlemin gerektirdiği masrafı öde
meye sorumlu olup, tâyin edilen süre içinde
gerekli masrafı vermiyen taraf yapılmasını is
tediği işküiıe ait isteğinden vazgeçmiş sayılır»
fıkranın, komisyon olarak çıkmasını istiyoruz,

506

C. Senatosu B : 112 25 . 9 .1963 O : 1
BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri alı
yor mu ?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOGLU (Uşak) — H a y ı r ,
BAŞKAN —• deri almıyorsunuz, görülme
devam ediyor. En aykırı önerge Sayın Okyayuz
ve arkadaşlarının önergesidir. Ve bu da «bu
halde yapılan işlemlerin masrafı» cümlesinden
başlamak üzere 4 - 5 nei fıkra, 5 olarak gözük
mektedir. 5 nci fıkranın madde metninden çı
karılması istenmektedir. Komisyon ve Hükümet
iştirak ediyor.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSKYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —• Arz ede
yim. Müzaharet fıkrasını kabul etmediğimize
göre, !bu fıkranın kaldırılarak, kabul edilmesi
ni yani müzaharetin kabul edilmesini istiyoruz.
BAŞKAN —- Şartlı olmaz. İstek şarta bağlı,
komisyon müzaharet i kabul etmiyor. Kabul şar
ta bağlı olmaz. Komisyon iştirak etmektedir.
Komisyon beşine i fıkranın erkan İmasına işti
rak etmektedir. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir.
5 nei fıkranın dikkate alınmasına lüzum yok.
4 ncü ve o nei fıkra beraber olmak üzere çıkarşılamıştır. Şimdi, Sayın Sedat Çıımralı ile
Sayın Kılıe/m ve Sayın Betil'in bir son fık
ra eklenmesine dair önergeleri vardı tekrar oku
tuyorum.
(Sedat Cumralı, Muhittin Kılıç ve Zihni Be
til'in önergeleri tekrar okundu.)
BAŞKAN —• Komisyon iştirak ediyor mu?..
İştirak etmiyor. Hükümet iştirak etmiyor. Dik
kate alınmasını oylarınıza arz ediyorum.. Kabul
edenler.. Etmiyenler.. Dikkate alınması kabul
edilmiştir.
Komisyon bu şekliyle tedvin ediyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOGLU (Uşak) — Tedvin etmek üzere
geri alıyoruz.
BAŞKAN —. Komisyon, dikkate alman öner
ge ile birlikte maddeyi geri alıyor.
Muhakeme hare ve masraflarının 'tahsili
MADDE 76. —• Tapulama mahkemesinde ve
51 nci madde uyarınca mahallî asliye mahke
mesine devredilen dâvanın gerektirdiği zaru
ri masraflarla ilâm harçları, hâkini tarafından
hükmün kesinleşmesi tarihinden başlıyarak on-

boş gün içinde yazılacak bir tezkere ile ilgili
vergi dairesine bildirilir.
Tezkerelerde harem masrafın çeşdi, niteli
ği, tutarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son
ikametgâh adresi gösterilir.
Bu tezkerede yazılı hare ve masraflar vergi
dairesi tarafından mükelleflere yapılacak teb
ligattan başlıyarak iki ay içinde ödenir.
Süresi içinde ödeıımiyeu hare ve masraflar
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki
Kanun uyarınca tahsil olunur.
BAŞKAN — Burada «anînle alacakları tah
sili» kısmındaki «ii» ekinin çıkması lâzımdır.
«Tahsil» olacak. Ayrıca «muhakeme» değil «mah
keme masrafı» şeklinde olacaktır.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOGLU (Uşak) — Evet, efendim.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Maddede iki yerde değişiklik olduğu için
ayrıca açık oylarınıza arz edilecektir.
Fennî işlerin mütaahhide verilmesi
MADDE 77. — Tapulamanın fennî işleri bir
kısmının veya tamamının, tek başına veya Ta
pu ve Kadastro Genel Mkdürlüğü ile birlikte
yapılmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile ha
kiki veya tüzel kişilere ihale edilebilir.
Bu sebeple, yıllık ödeme tutarı üç milyon
lirayı geçmemek üzere otuz milyon liraya ka
dar gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulun
duğu bakan yetkilidir.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Öncelikle tapulama yapılması
MADDE 78. — Tapulamasına başlanan böl
gelerde henüz sırası gelmiyen birliklerle çiftlik
lerin, tapulama giderleri ilgilileri tarafından
mal sandıklarına peşin olarak ve emaneten ya
tırılması halinde tapulamaları öncelikle yapı
labil iıv
Tapulama gideri; memur ve hizmetlilerle
bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin tazmi
nat. yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmetle il
gili diğer giderleri içino alır. Bu giderler, o
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yerin malsandığma yatırılan paradan (mahsup I le şudur : (Jiftlik var. Muhittin Kılıç, arkadaşı
mızın dediği gibi, bir mütegallibenin
temellü
yolu ile ödenir.
künü
müstaceliyetle
tersin
etmek
emeli
ile de
Tahakkuk eden tapulama giderlerini, ema
ğil,
memleketin
şu
veya
bu
iktisadi
işinin
bi
neten yatırılan para karşılamadığı hallerde, ge
ran
evvel
daha
iyi
bir
rotanın
üzerine
oturması
ri kalanı tebliğ tarihinden bağlıyarak bir ay
nı temin etmek içindir. Hele parası da verilin
içinde ödenmediği halde1, birlik belediyesi veya
ce, sıra gelmemişken öncelikle yapılması miLihtiyar kurulu veyahut çiftlik sahiplerinden
lî hizmetin icabı bir vazife haline geliyor; bu
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki
gibi yerlerde bu hükmü işletmek. Tatbikatta da
Kanun uyarınca tahsil olunur.
var. Birliklerde bugün 200 kadar köy var ki
.BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen?
A, B, C. diye giderken sıra kendisine gelme
Buyurun Sayın Kılıç.
miş olmasına rağmen, eğer burada bir iki ay
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Etendim,
daha tapulama çalışırsa biz kendimiz parasını
öncelikle tapulama yapılması hakkındaki 78 nci I verelim, gelsin bizim iköyün tapulamasını da bi
madde bendenizi tatmin etmiş değildir, «birlik- I ran evvel yapsın diyorlar.. Bâzı teşebbüsler, ko
lerde köylüler parasını toptan öderse tercihaıı
operatifler oluyor. Veya o mıntakada kalkınma
orası tapulama işlerine tabi tutulsun» deniyor..
lı bir ziraate gidiyorlar. Köylü zengin. Ama 'ta
Aslında madde vazıh değildir. 200 köyden iba
pulamalarını kıymetlendiromiyorlar. Süratle ta
ret bir 'birlikte 150 si parayı verdi. 50 si ver
pulama yapmak lâzımdır. Devletin imkânları
medi. Ne olacak? 150 si (köylünün gözü önünde
her yere yetişemiyor. Bu gibi hallerde bunları
tapulanıp, diğer 50 kişilik köylü kütlesi, para
öncelikle yapabilmek için bir şey alabilmeyi
yı, harcı, masrafı deruhte edemiyor. Böyle ye
imkân dâhiline sokmak üzere vaz'edilmiş bir
tim gibi baksın mı tapulama hâkiminin arka
maddedir. Biz tatbikatta bunun faydasını da
sından? Doğru bulmuyorum şahsan.. Bir de ev
görüyoruz, lüzumuna da kaaniiz. Halen de buna
velâ muhterem arkadaşım okurken ben pek far
benzer tatbikatlar yapmakta ve işlemekteyiz.
kına varmamışım, evvelâ bütün köylü çiftçi ol
Elimizde hiçbir tegallübün vasıtalığına yara
duğuna göre ben ıbunıı doğru gibi gördüm. Hal- j mı yacak ve hüsnü tatbik halinde tatbik edilebi
baki öyle değil, şahsi bir imtiyaz halinde çiflecek - demin arz ettiğim gibi 200 kadar köy ta
liiklerdir. Ne şekilde? Tapulamaya başlanan böl
lebi vardır. Takdir Yüksek Senatonundur - fay
gelerde, henüz sırası gelmiyen birliklerle, çifdalı bir maddedir. Suiistimal edilmezse bu gibi
liklerin, Hangi çifligin? 10 köyü olan Ahmet
maddelerin mutlaka menfi yorumlanmak sure
ağanın. Hani ağa zulmü var, Anayasaya aykırı
tiyle tay yi teklifinin müsait karşılanması lâ
hüküm süren bu alışkanlıkları her zaman
zımdır. Eğer
suiistimal edilecekse o suiistimal
için söylüyoruz. Ağanın parası var diye hâkimin
edilmesi muhtemel olan sahanın Ibaşka sebepler
parasını verecek, taksi parasını verecek, tapu
le de suiistimale açık tarafı bulunduğunu da dü
lama memurunun masrafını verecek bütün köy
şünmek lâzımdır. O itibarla bir öncelik madde
ler şöyle dursun buyurun çiftliğe denecek.
si açık tarafları da tıkar iddiasına yer vermez,
Ben şahsan Tapulama Kanununun gayesi ile
bunu böylece arz etmiş bulunuyorum. Takdir
bunu pek bağdaştıramadım. Yani
âmme hiz
yüksek heyetinizindir
metinde bulunan Tapulama Kanununun gayesi
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?
ile izahını şahsan 'bulamadım. Onun için bu mad
Yok..
Bir önerge var, okutuyorum.
denin ilgasını arz ve teklif ediyorum ve bu hu
lusta bir de takrir takdim etmiş bulunuyorum.
Senato Başkanlığına
78 nci maddenin tasarından tamamen çıka
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
rılmasını arz ve teklif ederim.
yurun Sayın Bakan.
Konya
DEVLET BAKANI RAİP AYBAK (An
Muhittin Kılıç
kara Milletvekili) — Efendim; bu hüküm ha
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?
len 2613 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde aneveudolan bir hüküm Tapulama Kanununa da
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLIJ (Uşak) — İştirak etmiyoruz.
konulması istikâmetinde vaz'edilmiştir. Meşe-
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak
etmiyor, önergenin dikkate alınıp alınmaması
nı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. I<]tmiyenler.. Kabul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler. Etmiyenler.. Madde kabul •edilmiştir.
Tapu sicil binalarını yaptırmak
MADDE 79. — Tapulaması yapılan yer
lerde düzenlenen tapu kütükleri ile fer'i sicille
rin ve evrakı müsbiteleri ile kadastro plânla
rının saldanması için Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünce gerekli görülen bölgelerde ka
bul edilecek planlara göre tapu sicil binaları
yaptı rıhı'.
BAŞKAN
Söz istiyen var mı? Yok.. Ov
larımza arz 'ediyorum. Kabul edenler.. Etmiycnler.. Kabul edilmiştir.
SEKİZİNCİ

BÖLÜM

Çeşitli hükümler
Mülkiye âmirlerinin görevi
MADDE 80. — 1)U kanunun uygulanmasın
da mahallin mülkiye âmiri her türlü kolaylığı
gösterir.
BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tesciller
MADDE 81. — Birliklerde tapulamaya baş
landıktan sonra akit ve tescil işleri ile her tür
lü işlemler, gayrimenkul]erin o andaki tapula
ma, tesbit durumu tapulama müdüründen soru
larak alınacak karşılık ve bilgiye göre tapu
idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal
tapulama müdürlüğüne gönderilir.
Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçı
larından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş
ise tapulama sonucunu beklemeleri gerektiği
ilgililere tebliğ olunur.
Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesin
leşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Bir önerge var, okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
81 nei maddenin ikinci fıkrasının sonuna
aşağıda arz edilen hususun eklenmesinin oya
konulmasını rica ederiz.
İzmir
İçel
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cavit Okyayuz

Teklif edilen ekleme :
Ancak ilgililer tapulama neticesinde hâsıl
olacak kesin durumu kabul edeceklerini noter
de tanzim edilmiş belge ile veya tapu memuru
huzurunda tesbit olunacak ifadeleriyle beyan
ederek; akdin, tescilin veya sair işlemin yapıl
masını isterlerse, o işlemler tapu idaresince ya
pılır ve keyfiyet derhal tapulama müdürlüğüne
bildirilir.
. BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirakediyor mu?... Ediyorlar.
İkinci fıkranın sonuna biraz önce Sayın Bozeah'nm ve Sayın Okyayuz arkadaşlarımızın ver
dikleri fıkra eklenmiştir.
ZEKİ KUMRULU (Ordu) — Cümlenin tar
zı tertibinde bir hata var gibi geldi bana.
BAŞKAN — - Komisyon maddeyi alsın ve
tanzim etsin.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ KÂMİL
OOŞKUNOOLU (Uşak) — Evet efendim, tan
zim etmek üzere geri alıyoruz.
BAŞKAN —- Tanzim edilmek üzere madde
komisyona verilmiştir.
Sınır işaretlerinin korunması
MADDE S'l — Arazi üzerindeki sınır işaret
leri ile nirengi, poligon, yeraltı ve yerüstü işa
retleri gibi teknik kuruluşlar iyi şekilde korun
madığı ve bozulduğu zaman durumu bozulan
kuruluşun içinde bulunduğu gayrimenkul malik
veya işgal edenleri ve o birliğin muhtar veya
belediye başkanı derhal o yer tapu idaresine
bildirmekle zorunludurlar.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler?... Etmiyenler?... Kabul edilmiştir.
Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin
mecburiyetleri
MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin ve
ya komisyonunun veyahut bu komisyon üyele
rinden birinin isteği üzerine gayrimenkul sa
hipleri ile o birlikteki sınır komşuları gayri
ni dikililerinin sınırlarını göstermeye ve bilgi
lerine başvurulmak istenilen kimseler de çalış
ma yerinde hazır bulunmakla zorunludurlar.
BAŞKAN — Maddede; «.... gayrimenkullerinin sınırlarını göstermeye ve bilgilerine baş
vurulmak istenilen kimseler de çalışma yerinde
hazır bulunmakla zorunludurlar» denmektedir.
Buradaki; «sınırlarını göstermeye» kelimesi
«sınırlarını göstermekle» şeklinde olacaktır.

509

O. Senatosu B : 112 25.9.1963
Bu tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Değiştirme olduğu için açık oylarınıza arz
edilecektir.
Gayrimenkullere girmek
MADDE 84. — Bu kanunun uygulanması ile
ilgili işler için görevli memurlar, ellerinde o ye
rin mülkiye amirince verilmiş belgeleri ve yan
larında belediye veya köy ihtiyar kurulların
dan bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayrimenkullere gündüzleri girebilirler. Karşı koyma ha
linde zabıta eliyle bu husus sağlanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Buyurun Sayın Kılıç.
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Mesken dâ
hil midir. Meskene girebilecek mi?
BAŞKAN —• Sayın komisyon mesken dâhil
mi?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
GOŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, bunun
meskenle işi yoktur. Meskene girmesini icabettiren bir durum yoktur. Meskenin etrafı ölçüle
cek, mesahası tâyin edilecek, belki, müştemilâtı
içinde bulunan avlu, bahçe gibi yerler meskene
girebilir, girmek mecburiyetindedir. Bu da,
Anayasanın mesken masuniyetini ihlâle mucip
teşkil etmez. Zaten bugün de bu hüküm vardır.
Mesken masuniyetine ancak avlu ve bahçe dâ
hildir, demektir.
BAŞKAN — Mesken değil, ancak avlu ve
bahçe dâhildir, denmektedir.
ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (İzmir) — Mes
kenlerin dâhil olması icabeder. Dahiline gir
mezse olmaz. Aksi takdirde muamele nasıl yapı
lır?.. Bir zühul olacaktır, kanaatindeyim.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
GOŞKUNOĞLU (Uşak) — Meskenin içine gir
meye lüzum yoktur. Tapulama için bu meske
nin içine girmeye lüzum yoktur. Çünkü, bu
meskenin dahilî plânını yapacak değiliz.
BAŞKAN — öyle ya, odalar v. s. tesbit edi
lecek değildir.
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (îzmir) — Bu
hususta izahat vermek üzere kürsüye gelmek
isterim. Belki de bir hata olabilecektir.
BAŞKAN —• Buyurun, buyurun.
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlar, Komisyon Başkanı arkadaşı-
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mızın verdiği izahat müstakil binalar için belki
mevzuubahsolabilir. Köy evlerinin birkaç tanesi
hariç, ancak evinin yolunu bulabilecek kadar
dar ve az geçitli evler vardır. Bir taraftan da,
binalar arasında sıkısıkıya irtibat vardır'. Muh
kemdirler. Yanlarında da onlarla bitişik bina
lar vardır. Hattâ öyle k i ; şehirlerde dahi bir
yol vardır. Bâzı köy evleri içinden birbirine at
lamak suretiyle evlere girildiği vâkıdır. Bilhas
sa Şarkta buna yakın en şahit olduk. Bu evlerin
içine girilmez ise, zaten hiçbir tahkik ve tesbit
işi yapılamaz. Bundan evvelki 5602 sayılı Kanu
nun tatbikatını bizzat gören kimselerdenim. O
zaman dahi, ev sahibine haber verilir, muvafa
kat alınır ve girilirdi. Muvafakat alınamaz ise,
o zaman idare âmirinin işarı ile yine girilirdi.
Bu vazifenin ifası yönünden binaların içine gir
mek iktiza eder. Eğer dışarda yapılırsa, sahih
bir tesbit olmaz. Muhterem Komisyon bu hu
susta tatbikatı kolaylaştıracak açıklama yapar
larsa iyi olacak kanaatindeyim.
Hürmetlerimle keyfiyeti arz ederim.
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bir sual so
racağım efendim.
BAŞKAN — Hükümet mi,
Buyurun Sayın Bakan.

komisyon mu?

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Ankara
Milletvekili) — Efendim, tatbikatın bu işte na
sıl olduğunu zannediyorum ki, söylemce en
yetkili uzuv tapu kadastro daireleridir. Tapu
kadastro dairesi mesulleri burada tatbikatın ka
nun emri olarak şimdiye kadar mesken içine
girmeyi icabettirecek şekilde cereyan etmediği
ni ifade ederler. Ama mesken içine girmeden de
yapılabilecek bir iş olduğu da meydandadır.
4 etrafını çevirerek parsel üzerine gayrimenkul
oturtulur. Buna rağmen mal sahibinin rızası ile
içine girme gibi bir hale arkadaşımızın gördü
ğü haller de vâki olmuş ise bu da her zaman her
yerde vâki olabilir. Bunun hükümle alâkası
yoktur. Herkes herkesi evine sokabilir.
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İlânların niteliği, hak ve görevlerin şümulü
MADDE 85. — Bu kanunda sözü geçen bü
tün ilânlar ilgili gerçek ve tüzel kişilere şahsan
tebliğ niteliğindedir.
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me sırasında işlenen fiiller hakkında da re'sen
tapulama hâkimi uygular.
Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı
gösterecek sebeplerin varlığı halinde verilen
ceza kaldırılır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.

Kanunun gerçek kişilere tanıdığı hak ve
yüklediği görevler, Hazine ile diğer tüzel kişi
lerin kanuni temsilcilerine de şâmildir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Teknik hususların tesbiti
MADDE 86. — Sınırlara konulacak işaret
lerin çeşit ve şekilleri ile ölçü ve plânların ya
pılma şekli ve diğer teknik esaslar, Tapu. ve
Kadastro Genel Müdürlüğünce belirtilir.
Fotogrametrik alım yapılacak bölgelerde,
teknik bir zorunluluk olmadıkça klâsik metot
uygulanmaz.
BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İmza yerine geçen işaret
MADDE 87. — Bu kanun uyarınca düzen
lenen belgeleri imzalamak durumunda bulunan
kimse imzasını atamazsa, sol elinin baş parma
ğını, yoksa öteki her hangi bir parmağını bas
ması imza yerine geçer. Bu durumda parmak
işaretinin kime ve hangi el ve parmağa aidolduğu belirtilerek belgeyi düzenliyen görevli ile
hazır bulunan ilgililer tarafından tasdik olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Cezai hükümler
İnzibati ceza
MADDE 88. —• Tapulama işlerine engel olan
lar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu kanunun
İ9 ve 82 nci maddelerinde yazılı mükellefiyet
leri yerine getirmiyenler, fiil daha ağır cezayı
gerektirmiyorsa elli liradan yüz liraya kadar,
Tapulama tesbiti veya itirazların incelen
mesi sırasında çağırılan yerlere veyahut tapu
lama mahkemesine davetiye kâğıdında ücret ve
rileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmiyen bilirkişiler ve tanıklar on liradan elli liraya
kadar,
İnzibati mahiyette1 olmak üzere para cezası
ile cezalandırılırlar. Bu madde hükmünü, tapu
lama müdürünün tezkeresi üzerine ve muhake

Bile ve desise ile malikinden başkası adına
yazdırmak
MADDE 89. — Tapulama, tutanaklarının
düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olma
dığı gayrimenkulu, hile ve desise kullanarak,
kendisi veya başkası adına kaydettirir veyahut
kendisine aidolmıyan evrak ve kayıtları bu
maksatla kullanırsa, fiil daha ağır cezayı ge
rektirmiyorsa altı aydan üç seneye kadar hapis
ve elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para
cezası ile cezalandırılır.
Kanunla görevli kılman veya yetkili merci
ler tarafından görevlendirilen kimselerin yalan
yere beyanda bulunmalarından dolayı yııkardaki fıkrada yazılı sonuç meydana gelirse, bun
lar için ceza üçte bir artırılarak hükmoluııur.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kum ruhi. Açık
oyunu kullanmıyan sayın üyeler? Açık oy işle
mi bitmiştir.
ZRKt K U M R U İ J U (Ordu) — Efendim, Ceza
Kanununda bu hususla ilgili ceza vardır, öyle
olduğu halde burada da müeyyide konulması
nın sebebini anlıyamadım. Komisyondan izahat
rica ediyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ KÂMİL
COŞKUNOCLU (Uşak) — Efendim, Sayın Zeki
Kum ruhi arkadaşımızın ifade ettiği doğrudur.
Ceza Kanununda bu husus mevcuttur. Ancak,
burada hususi bir hüküm koymamızın sebebi
hususi unsurları nazarı itibara alarak diğer ce
zai maddeler de var, bu hususi unsurları na
zarı itibara alarak bu şekilde maddeye kon
muştur. Yüksek Heyetinize de bu şekilde sevk
edilmiştir; zaten komisyonumuza da bu şekilde
gelmiş bulunmaktadır. Bunu değiştirmeye lü
zum görmedik. Burada cezai hükümler faslı bu
lunduğuna ve başlıca cezai müeyyideler oldu
ğuna göre, bu maddenin burada yer almasında
mahzur görmedik. Bu sebeple maddeyi yüksek
huzurunuza sevk etmiş bulunduk.
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B A Ş K A N — B a ş k a söz istiyen?... Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. K a b u l edenler...
Etmiyenler... K a b u l edilmiştir.
Y a l a n beyan
M A D D E 90. — T a p u l a m a t u t a n a k l a r ı n ı n dü
zenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayri
m e n k u l u k e n d i veya başkası a d ı n a k a y d e t t i r 
m e k v e y a h u t bir kimseye ait g a y r i m e n k u l u baş
kası a d ı n a y a z d ı r m a k için v a k a l a r ı n aksine be
y a n d a b u l u n a n l a r , fiil d a h a ağır cezayı gerekt i r m i y o r s a bir a y d a n altı a y a k a d a r hapis ve
yüz l i r a d a n beş yüz l i r a y a k a d a r ağır p a r a eezasiyle cezalandırılırla r.
B A Ş K A N — M a d d e h a k k ı n d a söz istiyen?..
B u y u r u n komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
C O Ş K U N O Ğ L U (Uşak) — Efendim,
müsaade
ederseniz b u r a d a bir n o k t a y ı arz edeyim. Bir
kelime yanlışlığı v a r d ı r . Belki a r k a d a ş l a r ı iniz
onun üzerinde itirazda bulunabilirler, «vakıalar»
kelimesinin yerine «olaylar» kelimesi olacaktır.
B A Ş K A N — Millet Meclisi m e t n i n d e öyle
m i d i r ? Yoksa değiştirme mi var?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
C O Ş K U N O Ğ L U (Uşak) — H a y ı r , biz değiştir
dik.
B A Ş K A N — B u y u r u n Sayın Kılıç.
M U H İ T T İ N K İ L İ Ç (Konya) — Bendenizin
sorum şudur : «Vakıaların aksine beyanda bulu
nanlar» diyor. Adanı diyor ki; «Benim babamdan
kaldı» münakaşasını yaptığımız maddeler muci
bince iki şahit geliyor, «-hayır-babasından kalma
değildir» diyorlar. Böyle bir beyanda bulun; n
adamı bu maddeye göre hapse atmak lâzım. Böyl.e ceza maddesi olur mu, olmaz mı? Vakıa nedir,
beye Tendi, nerededir, nasıldır?. Bu hususta izaual
rica ediyorum,
B A Ş K A N — B u r a d a k i vakıanın karşılığı olay,
hâdise midir, yoksa gerçek karşılığı mıdır. ; .
GUÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI
KÂMİL
COŞKUNOĞLIT (Uşak) - - Gerçek m â n a s m d a d ı r .
B A Ş K A N — E ğ e r bu, gerçek mânasında ise
karşılığı olay olamaz.
Z E K İ KUMKÜLU (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, zannedersem son de Ta taciz edeceğim;
böyle bir madde kanunlaşırsa, Türkiye'de tapula
ma işlerinden dolayı vücut bulan dâvalarda ya
davacı ya dâvâlı bu maddeye göre bir ilâ (j a.ya

kadar hapsolur. Yani Türkiye Cumhuriyetinde
yarı vatandaş hapsolur. Sebebi; Üstat Baha Ka-ııtar'ıu
r u h u şâdolsun. Ceza K a n u n u n d a Zeki
K u m ı u l u arkadaşımızın bu maddeye yaptığı iti
razlar maalesef i utmadı, Ceza K a n u n u n d a u n s u r
olacak, unsur demişti. 448 nc'ı madde Ceza Kanu
n u n u n kasten adam. öldüren '24 seneden şu zama
na k a d a r hapsolımur. Ortada bir adam olacak.
Kasten bir adam öldürmek hâdisesi olacak. Bu
adama, o işi yapana da şu ceza verilecek. Burada.
ne diyor?. «Tapulama t u t a n a k l a r ı n ı n düzenlen
mesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimenkulu
kendi veya başkası adına kaydettirmek, veyahut
bir kimsenin gayrimenkulu başkası adına yazdır
mak için vakıaların aksine beyanda bulunanlar»
«o0 sene evvel dedemden kaldı» deniyor. «Ha
yır» diyor, mahkeme, «dedesinden kalmadı» iki
şahit buluyor, «benim dedemden kaldı.» B ü t ü n
dâvalar, b ü t ü n itirazlar böyle olmıyacak mı?. Bir
taral'uı ak dediğine öbür taraf kara diyecek. Hâ
kim huzurunda hangi taraf haklı, o r t a y a çıka
cak. Yani. böyle bir ceza maddesi tatbik edilemez.
Bizim bildiğimiz hukuk kaidelerine ii'öre, böyle
bir hüküm konamaz. Onun için. lütfetsinler ya bu
nu geri alsınlar, ya da buna, vuzuh versinler. Biz
de anlıyalını, Yani bu müslakbel dâvâlı ve dada
cılar ne yapacak ki, SIK; olacak, onu anlıyalım.
Veyahut tnyyını teklif edeceğim.
B A Ş K A N — Sayın Komisyon Başkanı, bir da
kika müsaade buyurun, Sayın lîozcalı da konuş
sun.
Ö M E l i LÛTJvl B O Z C A L l (İzmir) — M u h
terem arkadaşlar, bu maddenin tedvininde düşü
nülen husus gayet yerindedir. Bir kimsenin, bir
gayrimenkulun tesbiti sırasında, babası ölmüş sa
dece bir oğlu kalmıştı i'. Veya bir besi evlâdı Nar
dır. Şahit veya bilirkişi oğlunun teşvik, tahrikiy
le veya bir menfaat mukabili, (evet İm H a s a n ' m
malı idi, öldü yalnız oğlu Ali kaldı) demek sure
tiyle vakıanın hilâfına bir beyanda bulunmuş olu
yor. Eğer şu maddeyi yok farz edersek bu gibi
suçların işlenmesini kolaylaştırmış oluruz. Ve bu
radaki t â b i r de vakıadır. B u n u n yerine «olay» tâ
biri, mukabili «hâdise» kelimesini kullanırsak
büyük bir hata yapmış oluruz. Vakıa, Ali'nin öl
d ü ğ ü n ü beş tane çocuğu ve bir karısının kaldığı
veyahut bunu Ahmet'ten satmaldığı veya başka
sebeplerle iktisabettiği yolundadır. B u n u n hilâ
fında beyanda b u l u n a n kimsenin T. O. K a n u n u n -
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dâ gösterilenlerden gayri olarak, bunu sıkı 1 ut
mak, vatandaşları ciddî beyanda bulunmaya se\k
etmek ve ceza müeyyidesi altında bulundurmayı
temin etmek için İm madde sevk edilmiş bilinmi
yor. Bu maddenin aynen kabulü yerinde olur,
kanaatindeyim.

Bu yolda oy kullanmanızı arz ve istirham ede
rim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Karakurt.
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urla) Efendim, ben de sayın arkadaşımın filerine işti
rak edeceğim. Bu maddenin tasarıdan çıkarılma
sı. doğru değildir. Bu kanunu kül halinde tetkik
ve takibeden hâkim bunun cezai müeyyidesini he
men önünde görür ve buna göre hiçbir \rere mü
racaat etmeye lüzum görmeden tetkikatta kolay
lıkla dâvayı halleder. Ve bilhassa yalan şahade
te istinadeden bu maddenin çıkarılması esas dâ
vanın halledilmesinde büyük bir engel olabilir.
Bu bakımdan benim teklifim şu : «Başkası adına
kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimen
kulu başkası adına yazdırmak gibi bilerek gerçek
lerin aksine...» «bilerek gerçeklerin aksine» dedi
ğimiz zaman dâva tamamen halledilmiş olur. Yıni şahit bilerek gerçeklerin aksine beyanda bu'unursa bu cezaya mâruz kalır. Eğer Komisyon
lütfen kabul ediyorsa, «olayların» yerine «bilerek
gerçeklerin aksine» yani «şahıs bilerek gerçekle
rin aksine beyanda bulunursa bu cezaya çarpılır»
dersek bu mahzur ortadan kalkmış olur, kanaatin
deyim.
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ KAM"!!'.
OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhterem arkadaşlar, maddenin önemini Sayın Bozcalı ve Kaıakurt arkadaşlarımız ifade buyurdular. Biz bura
da, şu tasarıda öteden beri - konuşuluyor, tartışı
lıyor - Şahitlerin, bilirkişilerin tarafların beyan
larına geniş ölçüde; yer veriyoruz. Bunu bir mü
eyyideye bağlamazsak ve bu maddeyi tasarıdan
çıkarırsak, bu takdirde yalan beyanların, yalan
tesbitlcrin önünü almak imkânı zorlaşır, güçleşir.
Bu itibarla tasarıda bu maddenin bırakılması lâ
zımdır.
Kaldı ki, unsurları yazılı, matlapta, başlıkla,
«yalan beyan» yalan beyanın ne olduğunu hâkim
takdir edecektir, teknisyen, fen memuru değil,
hâkim takdir edecektir. Yalan beyanın vukuuna
kanaat getirecek.

Kasta gelince; Ceza Kanununa göre, suçun te
kevvünü için şarttır, Kastın bulunmaması, suçun
vücut bulmasına mânidir. Binaenaleyh, Sayın
Karakurt arkadaşımızın ifade ettikleri husus
doğrudur. «Bilerek gerçeklerin aksine» şeklinde
olabilir, buna iştirak ederiz. Kendilerini acaba
bu tatmin etmez mi? Şurada, adına yazdırmak
için vakıaların aksine tâbirini, çıkarıyoruz, «yaz
dırmak için beyanda bulunanlar» bu da meseleyi
hallediyor, gibi geliyor. Eğer kendileri bu şekilde
tatmin ediliyorlarsa müsaade ederseniz «vakıala
rın aksine» kelimesini çıkaralım. Bu şekilde mad
deyi yüksek kabulünüze arz ederim. Eğer, ken
dileri «bilerek gerçeklerin aksine» sözünde ısrar
ediyorlarsa onun da kabulüne muhalif değiliz.
Maruzatım budur.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Batur.
SUPHİ BATUR (Sinop) — Ceza Kanunun
da buna muvazi bir hüküm var mıdır1?
OEOİCt KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
OOŞKUNOCLU (Devamla) — Efendim yalan
şahitlik var Ceza Kanununda. Fakat- biraz ev
vel de arz ettim, yalan şahitlik yalan, beyan var.
Orada cezanın daha hafif olduğu, daha ağır ol
duğu veya unsurlarının başka olduğu hususlar
da var. ıBiz burada bu tasarının bünyesine göre
bir şey 'hazırladık. O bünyeye göre unsurları tertibederek Yüksek Huzurunuza tevdi etmiş olduk.
Mesele bundan ibaret.
BAŞKAN — Sayın Betil, sual mi .. Bir da
kika ıSaym Betil.
Sayın Bozcalı, buyurun.
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — «Va
kıaların aksine beyanda 'bulunmak» yalan beyan
da bulunmak.. Maksat bu. Bu cümle ile tekem
mül edecektir.
BAŞKAN — Yazdırmak için yalan beyanda
bulunan.
ZEKİ KUMRULU (Ordu) — Yalan şahitli
ğin karşılığı kanunda var. Buradaki yalan beyan
alması lâzım.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Olabilir, bir şey yok
tur. Yalan beyanın karşılığı Ceza Kanununda
var. Takdir edersiniz ki, yalan beyanın; Ceza
Kanununda, hatırımda kaldığına göre cezası bi
raz daha hafiftir. Biz bu unsurları burada tesbit etmiş oluyoruz.
BAŞKAN — Sayın Betili, sual mi, söz mü?...
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ZİHNİ BKTİL (Tokat) - Konuşmak istiyo
rum.
BAŞKAN — Sualler bitsin. -Buyurun Kayın
Bere Turan.
BERÇ TURAN (İstanbul) — Bu cezayı han
gi hâkim verecek, kadastro sakimi mi:
OEÇİOt KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
OOŞKUNOOLU (Uşak) — Hayır efendim bu
kanunu Tapulama Hâkimi hükmedecektir. Ceza
hâkimi şart değildir. Malûmu âliniz, kazalarımı
zın birçoğunda bir hâkim var, bu hem hukuka
hem de cezaya bakar. Burada da öyle olacak.
Âmme dâvasının açılmasına lüzum yoktur. Çün
kü hususi salâhiyet veriyoruz.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Batar.
SUPHİ BATUR (Sinop) i - Hukuk prensip
lerinde ıbeyefendinin dediği gibi adam hem ce
zayı verir, hem de dâvayı ıgörür. Böyle bir usul
var mıdır?
GEÇİCı KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
OOŞ-KIJNOÖIiU (Uşak) — Efendim, hukuk
prensiplerine göre hususi bir kanundur. Husu
si bir kanun olarak sevk edilmiştir.
BAŞKAN —- Hususi bir kanunla değişecek
tir diyor.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
ÇOŞKUNOÖf/U (Devanda) — Arkadaşımın hu
susi bir teklifi varsa onu tla söylesinler, onu da
tetkik ederiz.
BAŞKAN ----- Sual sırası Sayın Eyidoğan'mdrr. Buyurun.
AKİK E Yİ 1)0(1 AN (Zonguldak) ~~ Cezala
ra tapulama hâkimi hükmedeceğine göre, savcı
vazifesini ikim görecek?
(İUÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
O O Ş K U N O G L U (Uşak) - - Muhterem arkadaş
lar, müsaade ederseniz arz edeyim. Şimdi bura
da bir suca muttali olan mahkeme, hâkim, vazi
yet edecek, işin cezai safhasını tetkik edecek, ka
rarım verecektir.
Bunu umumi hükümler dairesinde .mütalâa
etmek daha doğrudur. Umumi hükümler daire
sinde zabıt varakasını savcıya tevdi eder, savcı
da hukuku âmme dâvası açar ve dâvayı yine
.görür. Binaenaleyh, C. M. Usulü Kanununun
bu formalitesini meneden bir hüküm yok bu
rada.
ZİHNİ BETıİL ('Tokat)
Öyle şey olmaz
Kâmil bey.

BAŞKAN
Sayın Kumrulu, sualinizi so
run efendim.
ZEKİ KUMRULU (Ordu) — Aynı mahke
me tesbifi yaparken, sen yalan beyanda bulun
dun diye hemen mahkemeye alacak.
Bir taraftan hukuk dâvası, bir taraftan ce
za dâvası. Böyle bir mahkemenin huzuruna ha
kikati söylemek için bu tesirlerin altında doğru
yu söyliyecek vatandaş dahi gelebilir mi, gelmez
nıi?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂM İli
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhterem arkadaş
lar, hemen orada bu işin tahkikine başlayıp!a
tevıkif edecek diye maddede bir hüküm yoktur.
Madde, «tapulama tutanaklarının düzenlenmesi
nin sırasında olmadığı bir gayrimenkulu kendi
veya başkası adına kaydettirmek veyahut bîr
kimseye ait gayrimenkulu başkası adına yazdır
mak için yalan beyanda bulunanlar fiil daha.
ağır cezayı icabettirmediği takdirde şu şekilde
cezalandırılır. Binaenaleyh, derhal orada takibal
yapılacak, orada yakasına yapışılacak diye bir
hüküm yoktur.
BAŞKAN — Efendim kâfi, sualler hududu
aştı. Buyurun Komisyon Başkanı.
ESAT MAHMUT KAT?AKURT (TTrfa)
Söz istemiştim.
BAŞKAN ~- Söz sırası Sayrı Betil'de. Sayın
Karakurt sıradasınız. Sizden önce Sayın Çağa
var, sıradasınız.
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaş
lar, bizim mevzuatımıza göre suç; cürüm ve ka
bahat diye ikiye ayrılır. Yine bizim, mevzuatımıza
göre, mahkemeler ağır ceza, asliye ceza, sulh ce
za mahkemeleri olarak üç, ad altında vazife gö
rürler. Bu mahkemelerden hangileri hangi nevi
dâvalara bakar. Ağır ceza, asi i ve ceza mahkeme
leri ve sulh ceza mahkemelerinden hangileri han
gi dâvalara bakarlar? Kanunlarımız bunu tâyin
etmiştir.
Bu mahkemelerin vazifesi meselesidir. Adam
öldürmek suçuna ağır ceza mahkemesi bakar.
(Kısa olsun sesi)
Eğer, C. Senatosu «kısa kes diye» ihtarda
bulunan arkadaştan ibaret olsaydı, emirlerine
hemen itaat ederdim.
BAŞKAN — Buyurun.
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Burada Ko
misyon Başkam, bu suçu işliyetıin dâvasına ta-
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pul ama hâkimi bakar, dedi. Tetkiksiz, uluorta
bir beyanda bulundu. Arkadaşlar arasında da
ciddî şekilde tereddüde düşenler oldu. Arkadaşı
mız kıymetli bir hâkimdir ama daha çok hukuk
sahasında çalışmıştır. Suale vehleten cevap ver
mek mecburiyetini hissetti ve bir tereddüt hu
sule yeldi. Bu tereddüdün izalesi için, bendeniz
karınca kararınca mâruzâtta bulunuyorum. (Kı
sa kes sesi) ve bu Mecliste kim olursa olsun ko
nuşan arkadaşa, «kısa kes» demek uygun düşmez.
Bunu lıiç kimse hatırından geçirmesin, söyliyen
arkadaşını da hatırından geçirmesin.
BAŞKAN — Cevap vermeyin, efendim.
ZİHNİ BETÎL (Devamla) — Sayın Başka
nım, kısa kes demeye hakkınız yok dese idiniz,
ben cevap vermiyecektim. Ama benim de bazan
hatam oluyor bana ikazda bulunuyorsunuz, mü
teşekkir oluyorum.
BAŞKAN — İşitmedim. Eşitse idim müdahale
ederdim. Buyurun devam edin,
ZİHNİ' BTCTİL (Devamla) — Binaenaleyh,
tapulama hâkimi buna hakanıaz. Bu suç, bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası ve yüz liradan
beşyüz liraya kadar para cezasına tabi olduğuna
göre. asliye ceza mahkemelerinin »-öreceği dâva
lardandır. Asliye ceza mahkemelerinde, Cumhu
riyet: müddeiumumisi bulunmadan dâvaya bakı
lamaz. Suç nerede oldu ise dâvaya oranın asliye,
ceza mahkemelerince bakılır, tapulama hâkimi ba
kama/. Tanzim edilen, varakanın, yalan olduğu
zannmı verecek delil, ve emar"!er varsa, onu bir
tezkere ile yetkili savcıya gönderir, tahkikat ya
par; ya. takipsizlik kararı veri t' veya dâva açar.
Hâkim de sabit görürse tecziye eder. değilse
tecziye etmez.
Şimdi, gelelim işin esasına. Muhterem arka
daşlarını, Türk Ceza Kanununda, bir 286 ncı
madde vardır ki, yalan şahadetten bahseder. Bir
348 ncü madde de vardır ki, yalan boyandan
bahseder. Her ikisi de suçun cürüm nevinden
olanlardandır. Bir de 528 nci maddesi vardır, su
çun kabahat nev"inden olanıdır. Bu da yalan be
yandan bahseder. Bu maddenin kapsamak istedi
ği, bu maddenin içine almak istediği bütün mem
nu fiiller bu maddeler bütün vuzuhu ile, açık
lığı ile ihtiva etmektedirler.
Muhterem arkadaşlarım, özel kanunlar tedvin
edilirken bâzı fiiller suç sayılabilirler. Bu yanlış
bir iş değildir. Suç sayıldığı zaman, elbette kar-

şılığında ceza konulur. Ama özel kanun tedvin
edilirken ceza kanunlarımızın su»; saymış olduğu
fiilleri burada, suçtur diye ayrıca tasrih etme
ye» lüzum yoktur. Oraya atıf yapmak kâfidir. He
le bu şekilde iodvinleriyle, fi i! i tesbite çalışmak
unsurlariye cemiyete zarar getirir, son derece
hatalıdır. Binaenaleyh, 00 ncı m.idde diyecekti 'ki;
«bu kanunun tatbikatı sırasında, Türk Ceza Ka
nununun ikiyüz seksenaltı, üçv'iz kirime ve beş
yüz yirmisekizinci maddelerine göre suç işlenirse
ki,» beşyüz yirmisekizinci maddede kabahattir,
burayla ilgisi yoktur. (Soldan ve sağdan bravo
sesleri)
Eğer fazla ceza vermek isteniyorsa iki kat t
hükmolunur, -üç. katı hükmolunur denirdi. Ama
ana kanun olan Türk Ceza Kanununun 1926 dan
beri sinesinde muhafaza ettiği bu suçları, o ka
nunun sayfalarını açmaksızın, buraya koyduğu
muz hükümlerin oraya uygunluğu üzerinde hiç
bir inceleme yapmaksızın, bu kanunun tatbikatı
vesilesiyle ancak buraya konulan, fiiller işlenilebilirmiş gibi bir neticeye ulaşarak, «bir aydan
6 aya kadar hapis, yüz lirada.'! beşyüz liraya ka
dar para cezası hükmolunur» demek hataların
hatasıdır. O halde, eğer Komisyon bu kanunun
tatbikatı vesilesiyle yalan şahadet, yalan beyan
suçu işlediği takdirde daha ağır ceza -verilmesini
uygun görüyorsa, suçla ceza arasında âdil nisbet
esastır. Bâzı kanunların uygulanması
cemiyet
için. özel bir önem taşır.
Bu uygulamadaki
memnu fiil işlenmesinde daha ağır cezalar vere
bilirler. Bu ağır görülüyor sa. burada daha az
ceza verilmek isteniyorsa azı verilir diyebilirler.
Bendeniz burada Komisyon adına konuşmayı uy
gun görüyorum. 286 ncı madde ve 343 ncü mad
de vardır. 286 ncı madde yalan şahadetin taahhüdettiği neticelerin vahametiyle mütenasip çok
ağır cezaları ihtiva eder. O kadar ki, yalan şa
hadet bir şahsın, ölüm cezasına çarptırılmasını
intacederse, yalan şahadette bulunanın da ölüm
cezasına çarptırılacağı hükmünü, ihtiva eder.
Yalan şahadeti tehdit telâkki ederek ceza verme
miştir. Türk Ceza Kanununun 343 ncü maddesi
aynen, «Resmî bir varakanın tanzimi sırasında
şöyle, şöyle, şöyle hususlar hakkında yalan be
yanda bulunan kimseye ceza verilir, der. Altın
da tekrar teşdidedici bir fıkra vardır, bu yalan
beyan t e veli üd at, münakahat ve vefiyata taallûk
ediyorsa bu ceza su kadar artırılır» der.
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arz ederim. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler...
Kabul edilmiştir. Ceza bölümü maddeleri Komis
yona geri verilmiştir.
Doksanbirinci madde de aynı mahiyettedir
Komisyona verilmiştir.

Binaenaleyh, tapulama işi önemli görülüyor
sa, Türk Ceza Kanununun 34a ncü maddesin
deki ceza şöylece hükmolunur. 286 ncı maddesin
deki ceza şöylece lıükmolunur, demek lâzımdır.
Dıırnm böyle olunca Muhterem Komisyon Başka
nının maddeyi geri alıyoruz demesinde hiçbir
mahzur görmüyorum. Çünkü, geri alınan madde
ler' zaten var. Bu vesile ile Komisyon bunu da
inceler. (Sağdan yaşa sesleri) Burada konuşan
arkadaşlarımız, hiç şüphe yoktur ki, çıkan ka
nunların en iyi bir şekilde çıkabilmesi için gay
ret sarf etmektedirler. Kendileri gayret sarf et
mekte zahmet ihtiyar etmektedirler.
Teşekkür
ederiz ama. Burada konuşan arkadaşlarımın da
aynı çaba içerisinde olduklarım, aynı iyi niyet
sahibi bulunduklarını lütfen kabul etsinler. Muh
terem Komisyonun önünde bir Ceza Kanunu
yoktur. 286 ncı madde ile 343 ncü maddeyi bu
madde ile mukayese etme imkânından fil hal
mahrumdurlar. Böyle ahvalde «tetkik edeyim»
demek en iyi olan şekildir.
BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri alı
yor. Yalnız bir husus var. Şimdi dört sayın üye
88 ve 89 ucu maddelerin yeniden görüşülmesini
talebetm ektedir! er. Bu durum karşısında yani,
Ceza mahkemelerine aidolan işlerin tapu mahke
mesinde görülmesi gibi, ceza mevzuatımızı tama
men değiştiren ..yeni bir sistem.
geldiği cihetle
biraz sonra gelecek 91 nci madde de aynı mahi
yettedir. Ancak 88 nci ve 89 neti maddelerin
yeniden görüşülmesine lüzum yok. Oünkü eğer
ceza mahkemelerine ait görevlerin tapu mahke
mesinde görülmesine mütaallik bir görüşe sahi
den Komisyonun sahibolduğuna Başkanlık ka
naat getirseydi, ben zaten Başkan
olarak bu
maddeleri oya koymazdım. Bu mahiyette görme
diğimiz içindir ki, oya koymuş
bulunuyoruz.
Yoksa ceza mahkemelerinin görevlerine giren hu
susları tutup da ceza prensiplerimizi, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun hükümlerini de
ğiştirip tapu mahkemesine götürmek hususuna
kaani olsa idim, bunu müzakere dahi etmez, Ana
yasaya aykırı görür ve iadesi cihetine gülerdik.
Bu mahiyette görmediğimiz içindir ki, oya koy
madık. Eğer isterseniz, mademki bu ceza bö
lümleri Komisyona gidecektir.
doksanbirinci
madde de aynı mahiyettedir. Seksensekiz ve sek
sendeki ızımeu maddeler de tekrar
görüşülmek
üzere, Komisyona verilmesi hususunu oylarınıza

Onuncu Bölüm
Son maddeler
Zilyedin defi hakları
MADDE 92. — Bu kanunun zilyede tanıdığı
iktisap hakları, tapulamasına başlanan bölgede
zilyed atehine acılan 'dâvalarda defan dermeyan
edilebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde; söz istiyen var
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
(Sağ taraftan; «Bir takrir var sesleri»)
BAŞKAN — Bir takrir verilmiştir. Okutu
yorum.
Yüksek Başkanlığa
92 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmesinin oya konulmasını arz ve teklif ederiz.
İçel
İzmir
Cavit Okyayuz
Ömer Lûtfi Bozcalı
Teklif edilen metin :
MADDE 92. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 1 nci maddede yazılı yer
lerde bulunan gayrimenkuller hakkında bu ka
nunda zilyed yararına tanınan hükiAmler uygu
lanır. Bu haklar zilyed aleyhine açılan dâvalarda,
dahi defan ileri sürülebilir.
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu!
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMÎL
COŞKUNOOLU (Uşak) — Kabul ediyoruz.
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor. Tedvin
edilmek üzere önergeyi Komisyona verelim. Yan
lış bir şey olmasın. (Doğru, doğru sesleri) 92 nci
maddeyi önerge ile birlikte Komisyona iade edi
yoruz.
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Eski tapulama harçları
MADDE 93. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden evvel tahakkuk ettirilip henüz tahsil
edilmemiş olan tapulama harçları hakkında
72 nci madde hükmü uygulanır.
BAŞKAN — 72 nci madde Komisyona ve
rildiği için bunu da Komisyon geri alsın, efen
dim. Çünkü 72 nci madde ile alâkalıdır.
OEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOOLU (Uşak) — Geri alıyoruz.
BAŞKAN — Komisyona geriverilmistir.
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Yanl ışl1 ki a rı n düzelt ilm esi
MADDE 94. — 'Tapulamaları yapılmış olan
gayrimcnkullerden, itirazlı olup da komisyon
ca veya mahkemece karara bağlanmamış olan
ların tahdit ve tespitinde, ölçü, tersimat ve
'hesaplarında, düşülen yanlışlıklar :
a) Bülgedc tapulama çalışması devam et
mekte ise, tesbitindeki esaslara göre tapulama
müdürlüğü,
(
b) LB'ölgede tapulama sona ermiş ve müdür
lük bu bölgeden kaldırılmış ise. Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün yetkili kılacağı
memurlar tara Çından düzeltilmesine karar ve
rilerek ilgililere tebliğ olunur.
'Tebliğ tarihinden başlıyarak onbeş gün için
de kararın kaldırılması yolunda yetkili mahke
mede dâva. açılmadığı takdirde «'erekli düzelt
meler yapılır.
Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül
eden veya. üzerinde başkalarının aynı hakları
taallûk eden ıgayrimenkullere ilişkin düzeltme
ler, ilgililerin izni ile yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul
edenler... Etmiye.nler... Kabul edilmiştir.
Adalet Bakanlığı teşkilâtına eklenecek kadrolar
MADDE 95. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan (365'fi) 'sayıl;
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Bakanlığı kısmına, ilişik (.1)
saydı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir.
BAŞKAN — Maddi1 üzerinde söz istiyen?
ZİHNİ BETİL (Tokat) —İzahat rica ediyo
rum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET 'BAKANT EATE AVBAR (Ankara
Milletvekili) — Efendim, bu izahatı arkadaş
larını müsaade ederlerse ve bu madde ve fıkra
üzerinde değil bu kanun tasarısının bu kısmın
dan ne gihi kadro ve imkân kazanıyoruz? Ya
hut ibu tasarı nasıl bir kadro ve imkân derpiş
etmektedir? Adalet Bakanlığı teşkilâtında bâzı
kadrolar eklenecektir. Bu kadrolar, bizce hâ
kim kadrosu olarak ve müstahdem, mübaşir kad
rosu olarak muhtelif kısımlara ayrılmaktadır.
Bizim için tapulama tasarrufları .'bakımından en
mühim kadro vaziyeti (100) dür. Şimdi 50 olan
tapulama.hâkim ıkadrmun'a.ıbu tadarı 100 hâkimlik
bir ihıve g'cltirnıelklted'ir. H<eps>i 150 \ohıyor. Yalnız
bu, kadrolu hâkimdir. Yetkili kadastro hâkim

lerimizin .mecmuu 'bugün haddizatında 50 değil
21 1 dir. 50 den gayrisi yetkili olarak çalışan
kadastro hâkimleridir. Demek ki kadastro mah
kemeleri .bakımından kadrolu mahkeme ve hâ
kimlik bakımından mevcuda 2 misli ilâ'vc edi
lecektir. Eakat maalesef, (buradaki kadroların
hemen hiçbirisi 1963 'bütçesinden faydalanamıyaeağımız kadrolardır. 1964 bütçesinde bize
mesnedolacak kadrolar vardır. Tapulama teşki
lâtından ancak 150 teknisyen kadrosundan fay
dalanıyoruz. O da plân cetvelinden istifade
etmek sure'tiyle Maliye Bakanlığı ile mutabık
kalmak üzere olabiliyor. Bu kanun eğer him
metinizle yürürlüğe girerse malî sene sonuna
kadar hizim 1 apul a m a teşkilâtımızda çok za
mandan beri sıkıntısını çektiğimiz '500 de du
ran 400 Kik kadra olmadığı için terfi edemiyen
küçük memurların hizmetlerine karşı terfilerini yapmak gilbi ferahlatıcı bir netice hâsıl
olacaktır. Bunun dışında bu yeni tasarı 'bütü
nü itibariyle 1 064 kadroyu derpiş eder. Arz
ettiğim gibi bunun 100 tanesi hâkim, 265 ta
nesi de mübaşir, 'başkâtip ve kâtip kadrosudur.
Tapu - kadastro teşkilâtı bakımından da
100 aded müdürlük getirmekte, 150 kontrol
memuru, 614 teknisyen, 200 sicil kâtibi ve
100 hâkim 'kadrosundan haricolarak 265 de kâ
tip ve mübaşir kadrosu vardır. (Bu mecmu ifa
de ile kadro cetvellerine mütaallik olan, bütün
hükümlerden, 1964 'bütçesinden itibaren ka
dastro teşkilât olarak da bunun yanında çalı
şan tapulama mahkemeleri olarak ehemmiyetli
bir ferahlık duyacağımızı Senatoya arz etmek
isterim.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi cetvelleriyle beraher oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kahul edilmiştir.
Tapu 've kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar
MADDE m. — Devlet memurla IM aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan (3656) sayılı
Kanuna Ibağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kıla
nımdan ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi 1, 2 ve 3 sayılı cetvellerle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
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100 dönümden fazla gayrimenkullere ait dâvalar
MADDE 97. — Tapuda kayıtlı olmıyaıt ve
yüzölçümü 100 dönümden fazla çıkan gayrimeııkullerin gerek 5519 saydı Kanuna ve gerekse fev
kalâde iktisabı zamanaşımına dayanılarak ıımıınii İıükümlore göre açılan dâvalarda bu kanunun
33 Ueü maddesi hükmü uygulanır,
Bu kanunun 33, 37 ve 42 nei maddeleri hü
kümleri kesin hükme bağlanmamış olan gayri
menkul dâvalan ile bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra açılacak dâvalarda dahi uygula
nıl'.
BAŞKAN — Bu madde de dönüm ile alâkalı
32 ve 33 ueü maddelerle ilgisi vardır. O bakım
dan maddenin görüşülmesine şimdilik imkân yoktur.
Takrirler de gayet tabiî, komisyona verilecek
tir.
Kanuni sebeplerle görevleri başında bul unmı yan memurlar
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla kadroları
kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık ve izin gibi kanuni se
beplerle görevi başında bulunımyanlar Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilâtında maaşlı
göreve tâyin olunduklar] takdirde işe başlamak
kaydı olmaksızın almakta oldukları maaşların ve
rilmesine devam edilir.

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.Tapusuz arazi hakkında, evvelce yapılan
tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem
GEÇİCİ MADDE 3. —- 5602 sayılı Kanunun
13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilme
sine dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince .yapı
lan tesbitlerde veya açılan tescil dâvalarında, zil
yedi iğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu
hakle; vergi kaydı bulunmadığından tamamı Ha
zineye maledilen gayrimenkullerin, 100 dönüme
kadar olan kısmı 100 dönüm dâhil İni kanuıüm
33 ncü maddesi hükmüne göre tahassul eden ik
tisap şartlarına istinaden zilyedleri adına tesbit
ve tescil olunur.
Yukarıki fıkra hükmü, bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte1 Hazinenin mülkiyetinden çıkmış
bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen gay
rimenkul ler hakkında uygulanmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen vat
ını? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Geçici üçüncü madde de dönümle ilgili olma
sı bakımından komisyona bırakılacaktır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur
bulunanlardan kadro, maaş ve unvanları değişti
rilmemiş olanların yelliden tâyinine lüzum ol
mayıp haklarında yukardaki fıkra hükmü uygu
lanır.
BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Mevkut" kadrolar
GUÇİGİ MADDE 4.
İlişik (i) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1963 malî yılı Bütçe
Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Ba
kanlığına ait kısmına ve (5) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar da Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü kısmına eklenmiştir.
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen var
mı? Yok. Maddeyi (4) ve (5) sayılı cetvelle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi olacağı
işler
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte tapulama mahkemesine inti
kal etmiş olup da, 5602 sayılı Kanuna tevfikan
duruşmaları açılmamış bulunan itirazlı parsellere
ait dosyalar, 28 nci madde mucibince itirazları
tetkik edilmek üzere, tapulama komisyonuna dev
redilir.
29 nen maddedeki üç aylık müddet, bu dosya
ların tapulama, komisyonlarına devrinden itiba
ren bir ay sonra işlemeye başlar.

Kal d ı rıl an hükümler
MADDİM 98. _ 5602 sayılı Tapulama Kanu
nu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik
yapılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapula
ma Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrası
nın değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapulama
Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve
bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair 6383
sayılı Kanunun birinci maddesi ve 5887 sayılı
Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 nci
sırasının son fıkrası kaldırılmıştır.
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycıı
var mı?
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Müsaade buyurun
efendim, bu (D) bendinin kaldırılması meselesi
diğer maddelerle alâkalıdır. Onun için Komisyo
na bırakalım.
BAŞKAN — Diğer maddeler Komisyona gel
dikten sonra, Komisyondan ricamız yarınki bir
leşime bunları hazırlamasıdır.
Tapulama kanunu tasarısının acık oya arz
edilen maddeleri oylama sonuçlarını arz ediyo
rum.
37 nci madde iyin 98 oy kullanılmış 97 kabul,
1 ret. Salteoğımluk sağlanmıştır.
42 nci madde için 88 ov kullanılmış 88 kabul,

43 ncü madde için 92 oy kullanılmış 92 kabul,
45 nci madde için 91 oy kullanılmış 91 kabul,
47 nci madde için 91 oy kullanılmış 90 kabul
1 ret,
76 nci madde için 87 oy verilmiş, 86 kabul,
1 ret,
83 ncü madde için 83 oy kulanılmış 83 kabul.
Son maddeler için yapılan oylamada salteoğım
luk sağlanamamış ise de Anayasanın 92 nci mad
desi gereğince işari oyla kabul edilmiş olduğu
için ayrıca oylanmıyacaktır.
Şimdi yoklama yaptıracağım arkadaşlar. An
cak yoklamadan evvel bir hususu arz etmek iste
rim: Dünkü birleşimde 58 sayın üyenin özürsüz
ve habersiz olarak yoklamada bulunmadığım arz
etmek mecburiyetindeyim.

. . 5. — YOKLAMA
pr*""

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — 26 Eylül 1963 Perşembe günü
saat 14 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum.
Kapanma saati: 18,50
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Tapulama kanunu tasarısının 37 nci maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı :

185

Oy verenler :
Kabul edenler :
Reddedenler :

98
97
1

Çekinse rler :
Oya katıTmıyanlar :
Açık üyelikler :

0
83
4

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Suphi Gürsoytrak
Sami Küçük
Fahri özdilek
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
AFYON KARAHİSAR
Rasim Haneıoğhı
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
ibrahim Saffet Onıay
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mustafa özer
BALIKESİR
Enver Aka
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Hasan Ali Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURSA
ihsan Sabri Çağlayangil
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halit Saırıkaya
ÇANKIRI
Hazım Dağlı

EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELAZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZURUM
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Gavsi Uça-gök
GAZİANTEP
Zeki islâm
GİRESUN
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Halitt Zarbun
HATAY
Vehbi Aksoy
İÇEL
Talip Özdolay
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Cclil Cevherioğlu
Ethem Menemencioğlu
Rifat öztürkçine
Özel Şaihingiray
Sabahattin Tanman
Ber<j Turan
İZMİR
izzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Hilmi Onat
Nevzat Özerdemli
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil

Hüseyin Kalpaklıoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muaanmer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tıüunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersaıı
Refik Ulusoy
MARAŞ
Nedim Evliya
MARDİN
Kemal O rai
Abdülkerinı Saraçoğlu
MUŞ
İhsan Akpolat
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
NİĞDE
Kudret B-ayhan
izzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cahit Tokgöz
SÜRT
Lâtif Ay^kut
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SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Rifat Öçten
Ziya Önder
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
Selâmi Üren
TRABZON
Yusuf Demirdağ
URFA
Vasfi Gerger
Eteat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik inci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Ömer Ergün
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Necati Özdeniz
Nevzat Sengel
Burhanettin Uluç
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[Reddeden]
İSTANBUL
.Fethi Başak

[Oya katılmıy ayılar]
TABİİ ÜYELER
Kkrem Acmıer
Emanullah Celebi
Vehbi Ersü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâini l Karavelioğlu

(t. Ü.)
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Sıtkı Ulay
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu
Calip Avşar
Mehmet Ünal di
Sakıp Önal
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Yılmaz tnceoğlu
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata (B.)
Rifaıt Etker
SaJbit Kocabeyoğlu
ANTALYA
Mehmet İlkucan (İ.)

ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Tıırhangil
BALIKESİR
Kadri Öztaş
BİNGÖL
Sabri TopçuoğLu
BOLU
Hahmi Arıkan
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cali it Ortaç
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar (î.)
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hanıit Tigrel
(Bşk. V.)
ELÂZIĞ
liasiıu Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Avnuksa

[Açık

GAZİANTEP
Nizamettin Özgül
GİRESUN
Mehmet îzmen (B.)
HATAY
Sabahattin Adalı (İ.)
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
İSTANBUL
Şevket Akyürek (İ.)
Nurullah Esat Sümer
İZMİR
Enis Kansu
Cahit Okurer
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Kıza Ulusnıan
KOCAELİ
ltifat Özdeş
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.)
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut

(t)
üyelikler]

Eskişehir
Hakkâri
istanbul

Salmsuu
Yekûn

»•«

••«•-

MANİSA
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Cenap Aksu
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşcoğlu
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Turhan Kap anlı
SAMSUN
Cemalettiu Bulak
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Ahmet Çekeni oğlu
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat ZaloğLu
TUNCELİ
Medımet Ali Demir
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Hidayet Aydıııer
Esat Çağa
Enver Kök
Sahir Kurutluoğlu
Âdil Ünlü

O. Senatosu

B : 112 25 . 9 . 1963 O : 1

Tapulama kanunu tasarısının 42 nci maddesine verilen oylann sonucu
^Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

185
88
88
0
0
93
4

[Kabul edenler]
TABU ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Kâmil Karavelioğlu
Sami Kügük
Fahri özdilek
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
AFYON KARAHlSAR
Rasim Hancıoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
İbrahim Saffet Omay
ANTALYA
Mustafa özer
BALIKESİR
Enver Aka
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Hasan AM Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BİTLİS
Cevdet G-eboloğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu

KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Nüv'it Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal Oral
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu

H a l t Sarıkaya
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ELÂZIĞ
Rasiım Giray
ERZURUM
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
GÜMÜŞANE
Halit Zarbım
HATAY
Vehbi Aksoy
İÇEL
Talip özdolay
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Celil Cevherioğlu
Ethem Menemencioğlu
Rifa't öztürkçiıne
özel Şahingiray
Sabahattin Tanman
Bere, Turan
İZMÎR
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilnui Onat
Nevzat Özerclemli

BURSA
İhsan Sabri Çağlayangil
ÇANAKKALE
KASTAMONU
Mi Aksoy
Ahmet Nflsret Tuna

SÜRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Rifat Öçten
Ziya Önder
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
Selâmi Üren
TRABZON
Yusuf Demirdağ
URFA
Vasfi Gerger
VAN
Faruk Işık

YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Çetintaş
MUŞ
ZONGULDAK
İhsan Akpolat
Tarık. Remzi Baltan
NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağun Tevfik inci
C. BAŞKANINCA SE
NİĞDE
Kudret Bavlı an
ÇİLEN ÜYELER
Cevat A(M'kalm
ORDU
Esat Çağa
Eşref Ayhan
Ömer Ergim
RİZE
Hasan Kangal
Necip Danışoğlu
Enver Kök
Kâzım Orbay
SAKARYA
Ragıp Üner
Kâzım Yurdakul
Necati özdeniz
Nevzat Sengel
SAMSUN
Bu rl lanettin Uluç
Cahit Tokgöz
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C. Senatosu B : 112 25 . 9 . 1963 O : 1
[Oya katılmtyanlar]
TABÎÎ ÜYELER
Ekrem Acııner
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakıüer

Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Kadri öztaş
BOLU
Rahmi Arıkan
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddin Çetin
ADANA
DENÎZLÎ
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Cahit Akyar (I.)
Galip Avşar
Mehmet Emin Durul
Mehmet Ünal di
DİYARBAKIR
Sakıp önal
Azmi Erdoğan
ADIYAMAN
ihsan Hamit Tigrel
Halil Ağar
AFYON KARAHİSAR (Bşk. V.)
Mustafa Yılmaz Ineeoğlu
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
AMASYA
ELÂZIĞ
Macit Zeren
Celâl Ertuğ
ANKARA
ERZİNCAN
Osman Alişiroğlu
Fehmi Baysoy
Hıfzı Oğuz Bekata (B.)
ERZURUM
Rifat Etker
Nurettin Aynuksa
Sabit Kocabeyoğlu
GAZİANTEP
Mansur Ulusoy
Nizamettin özgül
ANTALYA
GİRESUN
Mehmet îlkuçan (I.)
Mehmet Izmeh (B.)
ARTVİN
Sabahattin Orhon
Fehmi Alpaslan
HATAY
AYDIN
iskender Cenap Ege
Sabahattin Adalı (I.)

İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
İSTANBUL
Şevket Akyürek (İ.)
Fethi Başak
Nurullah Esat Sümer
İZMİR
izzet Birand
Enis Kansu
KARS
S ı r a Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
SAMSUN
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman

KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlıı (I. Ü.)
KONYA
UŞAK
Muhittin Kılıç
Kâmil Coşkuııoğlu
KÜTAHYA
ZONGULDAK
Osman Cevdet Erkut (I.)
Akif Eyidoğan
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
MANİSA
Âmil Artus
Ferit Alpiskender
Hidayet Aydmer
MARAŞ
Sadi Koçaş
Cenap Aksu
Sahir Kurutluoğlu
Nedim Evliya
Âdil Ünlü

[Açık üyelikler]
Eskişehir
Hakkâri
istanbul

MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
NİĞDE
İzzet Gener
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Turhan Kapardı
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Esat Mahmut Karakurt

Samsun

Yekûn

C. Senatosu B : İ12 25 . 9 .1963 Ö : î
Tapulama kanunu tasarısının 43 ncü maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

185
92
92
0
0
89
4

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Refet Aksoyoğlu
Halit Sarıfeaya
Mucip Ataklı
Suphi Gürsoytrak
ÇANKIRI
Kâmil Karavelioğlu
Hazım Dağlı
Sami Küçük
ELAZIĞ
Fahri özdilek
Rasim Giray
Selâhattin özgür
ERZURUM
Mehmet Şükran özka- Nihat Pasinli
ya
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Haydar Tmıçkanat
AFYON KARAHtSAR Gavsi Uçagök
GAZİANTEP
Rasim Hancıoğlu
Celâl Tevfik Karasapan Zeki İslâm
GÜMÜŞANE
AĞRI
Halit Zarbım
Veysi Yardımcı
HATAY
ANKARA
Vehbi
Aksoy
Niyazi Ağırnaslı
İÇEL
Sabit Kocabeyoğlu
Talip özdolay
Mansur Ulusoy
İSPARTA
ANTALYA
Suat Seren
Mustafa özer
İSTANBUL
BALIKESİR
Celil Cevherioğlu
Enver Aka
Ethem Menemencioğlıı
Ham di Oğuzbeyoğlu
Rifat öztürkçine
Hasan Ali Türker
Özel Şahingiray
BİLECİK
Sabahattin Tanman
Talât Oran
Berç Turan
BİNGÖL
İZMİR
Sabrı Topçuoğlu
Ömer Lûtfi Bozcalı
BİTLİS
Cahit Okurer
Cevdet Geboloğlu
Hilmi Onat
BOLU
Nevzat özerdemli
Sırrı Uzunhasanoğlu
KASTAMONU
BURSA
ihsan Sabri Çağlayangil Ahmet Nusret Tuna

KAYSERİ
Hüsnü Dikeçliıgil
Hüseyin Kalpaklı oğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
A. Bahattin Özbek
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal O rai
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İhsan Akpolat
NEVŞEHİR
I. Ş. Atasağun
NİĞDE
Kudret Bay han
ORDU
Eşref Ayhan
RİZE
Necip Damşoğlu
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cahit Tokgöz
SİİRT
Lâtif Aykut
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SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
Selâmi Üren
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Yusuf Demirdağ
URFA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Karaimrt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Esat Çağa
Ömer Er gün
Sadi Koçaş
Enver Kök
Kâzım Orbay
Ragıp Uner
Necati özdeniz
Nevzat Sengel
Burhanettin TJluc

0. Senatosu B : 112 2Ö.9.İ963
[Oya katılmayanlar]
TABIÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Osman Koksal
Sezai Ö'Kan
Mehmet özgüneş
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Yılmaz îneeoğlu
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata (B)
Rifat Etker
ibrahim Saffet Omay
ANTALYA
Mehmet îlkuçan (î.)
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü

Fikret Turhangil
BALIKESİR
Kadri öztaş
BOLU
Rahmi Arıkan
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar (1.)
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ihsan Hâmit Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
GAZİANTEP
Ndzamettin özgül
GİRESUN
Mehmet Izmen (B.)
Sabahattin Orhon
HATAY
Salbahattin Adalı (I.)

0:1

İÇEL
Cavit Tevfiik 0kyayu2
İSTANBUL
Şevket Akyürek (I.)
Fethi Başak
Nurullah Esat Sümer
İZMİR
izzet Birand
Enis Kansu
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.)
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut

MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
NİĞDE
İzzet Gener
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Ahmet Çekemoglu
Rifat öçten
Ziya önder
TOKAT
Osman Haeıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet AM Demir
ZONGULDAK
Tevfik inci

(î)
MALATYA
Mesmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Amil Artus
Hidayet Aydıner
Hasan Kangal
Sahir Kurutluoğlu
Adil Ünlü

[Açık ü t/elikler]
Eskişehir
Hakkâri
istanbul

1
1
1

Samsun
Yekûn

1
4

d.Sesna*ö«ra B : 112 25.9.1963

0:1

Tapulama kanunu tasarlaman 48 nci maddesine verilen oylann sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

185
91
91
0
0
90
4

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Vehbi Ersü
Suphi Gürseytrak
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri özdi&k
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
AFYON KARAHtSAR
Rasim Hancıoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANKARA
ibrahim Saffet Om ay
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mustafa özer
BALIKESİR
Enver Aka
Hamdi Oğuzbeyoğlıı
Hasan AH Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabrı Topçuoğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu

Hal'it Sarıkaya
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ERZURUM
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GÜMÜŞANE
Hali t Zarbun
HATAY
Vehbi Aksoy
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Celil Cevhe-rioğlu
Ethem Mencmencioğlu
Rifat Öztürkçine
Özel Şahin giray
Sabahattin Tanman
Berç Turan
İZMİR
İzzet Bir and
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
Nevzat Özerdemli

KASTAMONU
Mehmet
Çamlıca
BURSA
İhsan Sabri Çağlayan gil Ahmet Nusret Tuna

ÇANAKKALE
Âli Aksoy

KAYSERİ
Hüsnü Dikeeligil

Hüseyin Kalpaklıoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal Oral
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İhsan Akpolat
NEVŞEHİR
1. Ş. Atasağun
NİĞDE
Kudret Bayhan
İzzet Dener
ORDU
Eşref Ayhan
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cahit Tokgöz
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SÜRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Rifat öçten
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
Selâmı Üren
TRABZON
Yusuf Demirdağ
URFA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşlkunoğlu
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tevfik İnci
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Acı kal m
Esat Çağa
Ömer Ergün
Enver Kök
Kâzım Orbay
Ragıp Ün er
Necati Özdeniz
Nevzat Sengel
Bu ihanettin Uluç

G. Senatosu B : 112 25 . 9 .1963
[Oya katılmtymlar]
TABU ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Kadri Kaplan
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş
Sıtfkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakul er
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
ADIYAMAN
TT _ T M

A *>*

AYDIN
İskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Kadri öztaş
BlTLÎS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar (î.)
Mehmet Emin Durul

Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Yılmaz Inceoğlu
DİYARBAKIR
AMASYA
• Azmi Erdoğan
Macit Zeren
İhsan Hamit Tigrel
ANKARA
(Başkan V.)
Niyazi Ağırnaslı
EDİRNE
Osman Alişiroğlu
Tahsin Banguöğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
ELAZIĞ
Rifat Etker
Celâl Ertuğ
Sabit Kocabeyoğlu
Rasim Giray
ANTALYA
ERZİNCAN
Mehmet Ilkuean (t.)
Fehmi Baysoy
ERZURUM
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
Nurettin Aynuksa

0:1

GAZİANTEP
Zeki îslâm
Nizamettin özgül
GİRESUN
Mehmet Izmen (B.)
Sabahattin Orhon
HATAY
Salbahattin Adalı (î.)
İSTANBUL
Şevket Akyürek (1.)
Fethi Başak
Nurıtllah Esat Sümer
İZMİR
Enis Kansu
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.)
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut (I.,
MALATYA
Mehmet Zefci Tulunay
MANİSA
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Cenap Aksu

[Açık ü yelikler]
Eskişehir
Hakkâri
İstanbul

1
1
1

Samsun

•>•-«

Yekûn

1
».
4

Nedim Evliya
MARDİN
Abclülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muailâ Akarca
ORDU
Şevket Koksal
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Ziya önder
TOKAT
Zihni Betil
Osman Haeıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyi doğan
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Hidayet Aydıner
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Sahir Kurutluoğlu
Âdil ÜnJfl

O. Senatosu B : 112 25 . 9 .1963 O : 1
Tapulama kanunu tasarısının 47 nci maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
Üye sayısı :
Oy verenler :

185
91

Kabul edenler :
Reddedenler :
Çekinserler :

Q0
1
0

Oya katıknıyanlar :
Açık üyelikler :

90
4

[Kabul edenler]
TABÎÎ ÜYELER
Ekrem Aeuner
Vehbi Ersü
Kâmil Kaj*avelioğlu
f a h r i Özdilek
Mehmet Şükran Özkaya
Haydar Tımekanat
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu
8 akıp Önal
AFYON KARAHÎSAR
Rasim Hancıoğlu
Celâl Tevfi'k Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANKARA
Niyazi Ağırnash
İbrahim Saffet Omay
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mustafa özer
BALIKESİR
Enver Aka
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Hasan Ali Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Sırrı IJzunhasanoğlu
BURSA
İhsan Sabri Çağlayan•gil

Şeref Kayalar

ÇANAKKALE
Âli A'ksoy
Halit Sabıkaya
ÇANKIRI
Hazım Dağlı

DENIZLI
Mehmet Emin Durul
ERZURUM
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Cavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
GÜMÜŞANE
Halli Zarbun
HATAY
Vehbi Aiksoy
İÇEL
(Javit Tevfi'k Okyayuz
Talip Özdolay
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Celil Cevherioğlu
Ethem Menemencioğlu
Rifat öztürkçine
Özel Şahingiray
Sabahattin Tanman
Ber<î Turan
IZMÎR
İzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okur er
Hilmi Onat

Nevzat özerdendi
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nıısret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusnıan
KONYA
Sedat Oumralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
A. Bahattin Özbek
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal Oral
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İhsan Akpolat
NEVŞEHİR
1. Şevıki Atasağun
NİĞDE
Kudret Bayhan
İzzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan
Zeki Kumrulu
RİZE
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Necip Danışoğlu
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cahit Tokgöz
SÜRT
Lâtif AyTcut
SİNOP
Suphi Battır
SİVAS
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
Selâm i Üren
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Yusuf Demirdağ
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Tevfik İnci
fSITMHTTRRASKANI]
\J \J ATJLI1KJ X v X ) A I ^ X V f l L A l XJ

OA SEÇİLEN ÜYELİ
Amili Artus
Ömer Ergün
Enver Kök
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Necati özdeniz
Nevzat Sengel
Burha/nettin Uluç

C. Senatosu B : 112 25 . 9 .1963 O
[Reddeden]
C. BAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYE
Esat Çağa

[Oya katılmıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Jiet'et Aksoyoğlıı
Mucip Ataklı
Emanullalı Celebi
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Osman Koksal
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Mehmet Özgüncş
Selâhattin Özgür
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakul e t'
ADANA
(lal ip Avşar
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Yılmaz Inceoğlu
AMASYA
Maci't Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata (B.)
Eifat Btker
Salbit Kocabeyoğlu
ANTALYA
Mehmet llkuean (t.)
ARTVİN
Vehmi Alpaslan
AYDIN
İskender Cenap Ege

Osman Saim Sarıgöllü
Fikret TurhangiL
BALIKESİR
Kadri Öztaş,
BÎTLIS
Cevdet (ieboloğlu
BOLU
Kahini Ar ikan
BURDUR
Hüseyin Olan
BURSA
Baki Güzey
Cahit Ortaç
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddin (Jetin
DENİZLİ
Cahit Akyar (î.)
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
îhsan Hamil, Tigrel.
(Bşk. V.)
EDİRNE
Talisin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Uasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
GAZİANTEP
Nizaınettin Özgül
GİRESUN
Mehmet İzim en (I>.)
Sabahattin Orhoıı

HATAY
Sabahattin Adalı (I.)
İSTANBUL
Şevket Akyürek (1.)
Fethi Başak
Nurullah Esat Sümer
İZMİR
Enis Kansu
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklı oğlu
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Kifat Özdeş
Lûtfi TokoğJu (î. Ü.)
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut

(D
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Ferit Al pisken der
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca

[A etli' üyelikler]
Eskişehir
Hakkâri
İstanbul

Sanrısını
Yekûn

ORDU
Şevket Koksal
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat Öçten
Ziya Önder
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlıı
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir'
URFA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
YOZGAT
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Akif Eyi doğan
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Hidayet Aydmer
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Sahir Kurutluoğlu
Âdil Ünlü

O. Senatosu B : 112 25 . 9 .1963 O : 1
Tapulama kanunu tasarısının 76 ncı maddesine verilen oylann sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
ÇeMnserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:

185
87
86
i
C
94
4

[Kabul edenler]
BURSA
İhsan Salbri Çağlayangil
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halit Sarıkaya
ERZURUM
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
ya
Gavsi
Ucagök
Haydar Tunçkanat
GAZİANTEP
ADANA
Zeki islâm
Sakıp önal
AFYON KARAHÎSAR Nizamettin özgül
GUMÜŞANE
Celâl Tevfik Karasapan
Halit
Zarbun
AĞRI
HATAY
Veysi Yardımcı
Vehbi Aksoy
ANKARA
İÇEL
Osman Alişiroğlu
Talip özdolay
Rifat Etker
Mansur Ulusoy
İSTANBUL
ANTALYA
Ethem Menemencioğlu
Mustafa özer
Rifat öztiirkçîne
BALIKESİR
özel Şahingiray
Enver Aka
Sabahattin Tanman
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Berç Turan
Hasan Ala Türker
İZMİR
BİLEDİK
Ömer Lû'tfi Bozcalı
Talât Oran
Hilmi Onat
BİNGÖL
Nevzat özerdemli
Sabri Topçuoğlu
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
BOLU
Ahmet Nusret Tuna
Sırrı Uzıınhasanoğlu
TABÎÎ ÜYELER
Suphi Gürsoytrak
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özka-

KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar
MALATYA
Nüvit Yetikin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal Oral
NİĞDE
Kudret Bayhan
İzzet Cener
ORDU
Eşref Ayhan
Zeki Kumrulu
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cahit Tokgöz
SİİRT
Lâtif Aykut

[Reddeden]
İSTANBUL
Fethi Başak
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SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
Selimi ü r e n
TRABZON
Yusuf Demirdağ
URPA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşjkunoğlu
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik İnci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Ömer Ergün
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Kâzım Orbay
Ragıp Ün er
Necati özdeniz
Nevzat Sengel

C. Senatosu B : 112 25 . 9 .1963 O : 1
[Oya katılmıy anlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Aeuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Kadri Kaplan
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler

BALIKESİR
Kadri öztaş
BtTLÎS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ADANA
ÇANKIRI
Mehmet Nuri Âdemoğlu Hazım Dağlı
Galip Avşar
ÇORUM
Mehmet Ünaldı
Zeki Arsan
ADIYAMAN
Alâeddin Çetin
Halil Ağar
DENİZLİ
AFYON KARAHÎSAR Cahit Akyar (1.)
Rasim. Hancıoğlu
Mehmet Emin Durul
Mustafa Yılmaz îneeDİYARBAKIR
oğlu
Azmi Erdoğan
AMASYA
İhsan Hamit Tigrel
Macit Zeren
(Bşk. V.)
ANKARA
EDİRNE
Niyazi Ağırnaslı
Tahsin Banguoğlu
Hıfzı Oğuz Bekataı (B.)
ELÂZIĞ
Sabit Kocabeyoğlu
Celâl Ertuğ
İbrahim Saffet Omay
Rasim Giray
ANTALYA
ERZİNCAN
Mehmet Ilkuçan (î.)
Fehmi
Baysoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
ERZURUM
Nurettin
Aynuksa
AYDIN
İskender Cenap Ege
GİRESUN
Osman Sainı Sarıgöllü Mehmet Izmen (B.)
Fikret Turhangil
| Sabahattin Orhan

HATAY
Sabahattin Adalı (î.)
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek (1.)
Celil öevherioğlu
Nurullah Esat Sümer
İZMİR
îzzet Birand
Enis Kansu
Cahit Okurer
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KIRKLARELİ
Ahmet Naei Arı
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.)
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Ferit Alpiskendei'
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya

[Açık üyelikler]
Eskişehir
Hakkâri
İstanbul

Samsun
Yekûn

MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İhsan Akpolat (t. Ü.)
NEVŞEHİR
1. Ş. Atasağun
ORDU
Şevket Koksal
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
Cemal ettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat öçten
Ziya önder
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN UYEI.ER
Âmil Artus
Hidayet Aydmer
Esat Çağa
Enver Kök
Sahir Kurutluoğlu
Burhanettin Uluç
Âdil Ünlü

O. Senatosu B : 112 25 . 9 . 1963 O : 1
Tapulama kanunu tasarısının 83 ncü maddesine verilen oyların sonucu
(Salt eogunlıık sağlanamamıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekînaerler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

185
83
83
0
0

98
4

[Kabul edenler]
TABU ÜYELER
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlıı
Sami Küçük
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Mehmeit Şükran özkay»

Haydar Tunçkanat
ADANA
Sakıp Ünal

BURSA
İhsan Sabri Çağlayangil
ÇANAKKALE
ÂM Aksoy
Ilalit Sarıkaya
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
ERZURUM
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök

AFYON KARAHÎSAR
GAZİANTEP
Celâl Tevfik Karasapan Zeki İslâm
Nizamettin özgül
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
GÜMÜŞANE
Osman Alişiroğlu
HaMt Zarbun
Rıfat Etker
HATAY
Mansur Ulusoy
Vehbi Aksoy
ANTALYA
İÇEL
Mustafa özer
Talip özdolay
BALIKESİR
İSTANBUL
Enver Aka
Ethem Menemencioğlu
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Rif at öztürkçine
Hasan Ali Türker
özel Şahingiray
BİLECİK
Sabahattin Tanman
Talât Oran
Berç TUran
BİNGÖL
İZMİR
Sabri Topçuoğlu
Ömer Lûtfi Bozcalı
Hilmi Onat
BOLU
Nevzat özerdemli
Sırrı Uzunhasanoğlu

KAYSERİ
Hüsnü Dikcçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Diııekli
Muammer Obuz
Ahmet Onar
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal Oral
NİĞDE
Kudret Bayhan
İzzet dener
ORDU
Eşref Ayhan
Zeki Kumrulu
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cahit Tokgöz
SÜRT
Lâtif Aykut
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SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
Selâmi Üren
TRABZON
Yusuf Derairdağ
URFA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Cogkunoğlıı
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik İnci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Ömer Ergün
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Necati özdeniz
Nevzat Sengel

O. Senatosu B : 112 25 . 9 .1963 O : 1
[Oya katı Imıyanlar]
TABtt ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Kadri Kaplan
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakııler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHISAR
Mustafa Yılmaz tnceoğlu
Rasim Haneıoğlu

BALIKESİR
Kadri öztaş
BİTLİS
Cevdet Ceboloğlu
BOLÜ
Rahmi Arıkan
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar (t.)
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
AĞRI
EDİRNE
Veysi Yardımcı
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
AMASYA
Maeit Zeren
Celâl Ertuğ
ANKARA
Rasim Giray
ERZİNCAN
Hıfaı Oğuz Bekata (B.)
Sabit Kocabeyoğlu
Folı mi Baysoy
ERZURUM
ibrahim Saffet Om ay
Nurettin Aynuıksa
ANTALYA
Nihat Pasinli
Mehmet îlkuoan (I.)
GİRESUN
ARTVİN
Mehmet Izımen (B.)
Fehmi Alpaslan
Sabahattin Orhon
AYDIN
HATAY
İskender Cenap Ege
Salbahattin Adalı (1.)
Osman Saim Sarıgöllü
İÇEL
FSkret Turhangil
Cavit Tevfık Okyayuz

MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İhsan Akpolat (1. Ü.)
NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağun
ORDU
Şevket Koksal
SAKARYA
Turhan Kapanh
SAMSUN
Cemaletfcin Bulak
Fethi Tevetoğlu

İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek (1.)
Fethi Başak
Celil Cevherioğlu
Nurullah Esat Sümer
İZMİR
İzzet Birand
Enis Kansu
Cahit Okurer
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Gtfle
Mehmeıt Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.)
KONYA
Muhittin Kılıç
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
(1.)
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Me'hmet Zeki Tulıınay

SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat öçten
Ziya Önder ' '
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet AM Demir
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Âmil Artus
Hidayet Ay diner
Esat Çafa
Enver Kök
Sahir Kurutluoğlu
Burhanettin Uluç
i d i l Ünlü

MANİSA
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya

[Açık ü yelikler]
Eskişehir
Hakkâıi
İstanbul

1
1
1

Samsun

»Q-<<

Yekûn

1
4

Cumhuriyet Senatosu

GÜNDEMİ
YÜZ ONİKÎNCİ BİRLEŞİM
25 . 9 . 1963 Çarşamba
Saat : 14,00
I
A- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rahmi
Ankan'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/245)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
II

SORULAR GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
X I . — 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]
A

IV
HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet
Aydmerin, Tapu kayıtlarından hukukî kıyme
tini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 1515
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet, Malî ve İktisadi
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 2/375; C. Senatosu 2/63) (S. Sayısı: 296)
[Dağıtma tarihi: 23 . 9 . 1963]
X 2. — İstiklâl Savaşma iştirak eden M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet terti
binden maaş tahsisine dair kanun teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonları raporları (M, Meclisi 2/281;

C. Senatosu 2/106) (S. Sayısı: 297) [Dağıtma
tarihi: 23 . 9 . 1963]
3. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma
tarihi: 18 . 10 . 1962]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Reşit Siyah hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Aadalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/182; C. Senatosu 2/78)
(S. Sayısı: 288) [Dağıtma tarihi: 9.9.1963]
2. — Mustafa Dilek hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/197; C. Senatosu
2/79) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi :
9 . 9 . 1963]
X 3. — Avukatlık Kanununun 7 nci madde
sinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyona raporu (M.
Meclisi 2/358; C. Senatosu 2/102) (S. Sayısı :
292) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963]
4. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 494, 495, 496, 497, 498, 499 ve
187/6 ncı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M.
Meclisi 2/75;. C. Senatosu 2/104) (S. Sayısı:
293) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963]
(Devamı arkada)

5. — 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 ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık
ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları
(M. Meclisi 1/341; C. Senatosu 1/288) (S. Sa
yısı : 294) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963]
X 6. — Hazinenin ve İktisadi Devlett Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/393;
C. Senatosu 1/297) (S. Sayısı: 295) [Dağıtma
tarihi: 23 . 9 . 1963]
7. — Sivas Kongresince seçilen Temsilci 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 ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları
(M. Meclisi 1/352; C. Senatosu 1/287) (S. Sa
yısı: 299) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963]

>o<.

