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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Ekrem Özden; Montrö And 
laşması Ahkâmına aykırı hareket eden Birleşik 
Arap Cumhuriyetine ait iki harb gemisinin İs
tanbul'a kadar gelmelerine nasıl müsaade olun
duğu ve bunlara karşı Hükümetin tutumu üze
rinde demeçte bulundu. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçiminin, 
Anayasa Mahkemesine a:ül üye seçiminden ön
ce yapılmasına dair Artvin Üyesi Fehmi Alpas
lan'ın önergesi kabul edildi. 

Tapulama kanunu tasarının süratle görü
şülmesini temin için Genel Kurulun 28 Hazi
ran 19GG Salı günü saat 10 da toplanmasına 

dair Geçici Komisyon Balkanı Cavit Tevfik Ok-
yayuzîm önergesi okundu ve kabul olundu. 

'Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı
lan 12 ve 13 neü seçim turlarında adaylardan 
hiçbirisi salt çoğunluğu sağlıyamadı. 

Yeter çoğunluk kalmadığından, 28 Haziran 
19GG Salı günü saat 10 da toplanılmak üzere 
Birleşime, saat 18,37 de, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Bun At alay Ömer Ucuza! 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

SOKULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil, Batı - Almanya'da çalınan işçi
lerimize dair sözlü soru önergesi, Çalışma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (G/3C3 ) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (G/384) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, bâzı köylerdeki koyun hır
sızlığına dair soru önergesi, İçişleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (G/385) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'İn, Erzurum - Şenkaya yo

luna dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (G/38G) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Riî'at Öztürkçinc'nin, posta, telgraf ve telefon 
abonelerinden alman mükerrer paralara dair 
sözlü soru önergesi, Ulaştırma ve Adalet Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (G/387) 

Yazılı sorular 
G. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi En

ver Bahadırlı, Ankara, Cebeci Stadyumu inşaa
tına dair yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/272) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi En
ver Bahadırlı Ankara Aspcst Boru Fabrikası
na dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/27)) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saa^i : 10,00 

BAŞKAN — Bagkanvokili Fiîıret Turhangil 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), A. Naci A n (Kırklareli) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 82 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖHÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/128; Cumhuriyet Senatosu 1/653) (S. Sa-
ıjısı: 785) (1) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin alm.13 ol
duğu karar, bugün sabah toplantısı münhasıran 
Tapulama Kanununun görüşülmesine mahsus 
bulunduğu cihetle, Tapulama Kanununun gö
rüşülmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususu kararlarınıza 
iktiran etmiştir. Yüksek Heyetinizin oylanmak 
suretiyle almış olduğu bir kararı tekrar okutu
yorum. Sayın Nusret Tuna tarafından verilmiş 
bulunan bir takririn ikinci maddesinde «evvel
ce geniş müzakere cereyan ettiğinden değişik
lik önergesi verilen maddeler üzerinde görüşme 
açılmasını arz ve teklif ederim» denmiş olan ve 
Yüksek Heyetinizce bu takririn bu maddesi ka
bul edilmiştir. Yüksek Heyetinizin evvelce ta
karrür etmiş temayülüne göre, değişiklik ihtiva 
etmiyen maddeler üzerinde görüşme açılmıya-
caktır. Münhasıran okunacak, oylarınıza arz 
edilecektir. Değişiklik bahis konusu olacak mad
deler üzerinde müzakere yapılacaktır. 

Tapulama Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Umumi hükümler 

Kanunun konusu ve uygulama alanı 
MADDE 1. — Tapulamaya başlandığı ta

rihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dı-

(1) 785 S. Sayılı baımayazı 21 . G . 1936 
tarihli 79 ncu Birleşim tutanağı sonuna ehlidir. 

şmda kalan gayrimcnkullerden tapusuz olanla
rını bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve 
tapulu olanların da kayıtlarını bu kanun hü
kümlerine göre yenilemek suretiyle kadastro 
planları tanzim ve tapu sicilleri tesis olunur. 

Bu kanunun tanzim ettiği idari ve kazai faa
liyetler kanunun şümulü içinde bulunan bütün 
gayrimenkuller hakkında kadastro plânlarının 
tanzimini, hak sahiplerinin doğru olarak tâyini
ni ve tescile tabi gayrimenkullerin sicil harici 
bırakılmamasını istihdaf eder. 

BAŞKAN — Maddenin değiştirilmesi hak
kında bir takrir vardır okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tapulama kanun tasarısının 1 nci maddesi

nin, şifahen arz edeceğim sebepler yüzünden, 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Haydar Tunçkanat 
Tabiî Üyo 

Madde 1, — Tapulamaya başladığı tarihte 
il ve ilçelerin imar sahası dışında kalan gayri
mcnkullerden tapusuz olanları bu kanun hü
kümlerine göre tapulamak ve tapulu olanların 
da bu kanun hükümlerine göre yenilemek sure
tiyle kadastro plânları tanzim ve tapu sicilleri 
tesis olunur. 

Bu kanunun tanzim ettiği İdari ve Kazai Fa
aliyetler Kanununun şümulü içinde bulunan bü
tün gayrimenkul] er hakkında kadastro plânla
rının tanzimini, hak sahiplerinin doğru olarak 
tâyinini ve tescile tâbi gayrimenkullerinin sicil 
harici bırakılmamasını istihdaf eder. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — S^-
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yıtı senatörler, kanunun tümü üzerinde görüş
lerimizi grup namına arkadaşımız belirtmişler
di. »Şimdi 1 nci madde üzerindeki değişiklik 
önergemiz üzerinde gerekçemizi açıklamak üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Yeni Tapulama Kanununun 1 nci maddesi, 
kaldırılacak olan eski kanunda olduğu gibi uy
gulama sahasını il ve ilçelerin merkez belediye 
sınırları dışında olarak kabul etmektedir. Bu 
suretle il ve ilçe merkez belediye sınırları içinde 
ve dışında diye bir tefrik yapılarak birinde şe
hir kadastrosu, yani 261.3 sayılı Kanun, diğerin
de arazi kadastrosu Tapulama Kanunu uygu
lanmak istenmiştir, yahut istenmektedir. Bu su
retle eşit durumda olan iki vatandaş, hattâ bir 
vatandaşın elinde bulunan iki gayrimenkul ara
sında kanunlarla büyük bir adaletsizlik yaratıl
maktadır. 

Birinde belediye sınırı içinde bulunmasın
dan iktisap ve zilliyetliğin ispatı çok zorlaştırı-
lırken, diğerinde alabildiğine genişletilmiş ve 
kolaylaştırılmıştır. Tapusuz malların zilliyetli-
ğo dayanarak tapu kütüğüne geçirilmesi reji
minde de, iki kanunun sevk ettiği hükümler 
arasında, aranılan belge ve zaman aşımı süresi 
bakımından fark vardır. Tapulama kanunu ta
sarısının 33 ncü maddesinde aranılan bin dö
nümden aşağısının belgesiz, yukarısının belgeli 
olarak iktisabedilebilmesine dair hüküm konu
lurken, 2613 sayılı Kanunda böyle bir hüküm 
yoktur. İl ve ilçe merkez belediye sınırı diye uy
gulama sınırlarının tahdidcdilmesi memleket 
şartlarına uygun değildir. Tasarıya konulan bu 
hüküm daha ziyade belediye sınırları içindeki 
saha tamamiyle meskûn bir hale gelmiş olan İs
tanbul, Ankara, İzmir birkaç büyük ilimizin du
rumu sebebiyle konulmuştur. Halbuki İstanbul, 
Ankara, İzmir illerimiz dışında kalan illerimiz
le, nüfusu belediye kurulmasına elverişli olma
sından dolayı, belediye kurulmuş köylerden mü
rekkep birçok yerlerimiz vardır. Buralarda mes
kûn ve ilerde ulaşılması istenilen iskân inkişaf 
sınırı ile belediye sınırı arasında çok geniş bir 
saha kalmaktadır. Bu sahalar 2613 sayılı Arazi 
Kadastro Kanununun tatbikatının zorluğu do-
layısiyle ele alınamamakta ve şehir işlerinin ka
dastrosu tamamlandığı halde kadastrosu yapıl-
mıyan bu yüzden kadastrosu tamamlanmamış il 
ve ilçelerimiz bulunmaktadır. Diğer taraftan 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

nun 8 nci maddesi gereğince «köy, şehir ve ka
sabaların Tarım Bakanlığınca belirtilecek orta 
malı ihtiyaç fazlası dağıtılır» diye bir hüküm 
bulunduğundan, toprak komisyonları hem mera 
tahsisi yapmak, hem de orta malı arazinin faz
lasını ayrıca Hazine malı olarak tesbit olunacak 
araziyi muhtaç vatandaş dağıtmak üzere, bele
diyelerin iskân sahası ile belediye sınırı arasında 
kalan sahaya girerek uygulamada bulunmak
tadır. Yukarda işaret olunan sebeplerden ileri 
gelen vatandaş aleyhine olan farkları gidermek 
belediye sınırları içindeki bu gibi arazilerin, 
uzun seneler kadastrosu yapılmadığından do
layı, ölü bir saha halinde bırakmamak, toprak
landırmayı daha kolaylıklarla uygulamak bakı
mından tasarının birinci maddesinin, il ve ilçe 
belediyelerinin muhtemel iskân, inkişaf sahası 
dışında şeklinde değiştirilmesi halinde uygula
ma her yönden kolaylaşacak, memleket gerçek
lerine daha uygun düşecektir. 

Binaenaleyh, bu bakımdan vermiş olduğumuz 
değiştirme önergemizin kabulünü arz ve istirilıam 
ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı yalnız birin
ci maddedeki bu kelimelerin mi değiştirilmesini 
teklif ediyorsunuz önergenizde? 

S \ L l M HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır 
'efendim, tasarının tamamındaki bütün bu keli
melerin değiştirilmesi için teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Kanunun her maddesinde ge
çen bu deyimlerin değiştirilmesini tümüne sâri 
olarak mı teklif ediyorsunuz. 

Bir takrir vardır, okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama kanun tasarısındaki : 
1. — «Dönüm» kelimesi yerine «dekar» keli

mesinin, 
2. — «Gayrimenkul» deyimi yerine «taşın

maz mal» deyiminin konulması suretiyle değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka ıgörüş-
mek istiyen Sayın üye? Buyurun Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, cemiyet bünyesinin tekni
ğini süratle gelişmesi ile değişmekte olduğu, in-
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tıbak zorlanmasında bulunduğu apaşikârdır. 
Bunu zamanında müşahede etmek ve ona göre 
'tedbirleri düşünmek elbette ki, büyük hizmet 
olacaktır. 

Benim işaret etmek istediğim bir husus; 
kendi malı olarak, kendinin çalıştığı sanat er
babı, kendinin çalıştığı toprak sahibi eğer bu 
gelişmedeki zorlamalara karşı himaye edilmez
se, yok olup ortadan kalkacaklardır. Ve böyle
ce cemiyette esas muvazene unsuru olan bu sı
nıfın ortadan kalkmış olmasiyle çetin (bir müca
dele safhasına intikal edilmiş bulunulacaktır. 
Binaenaleyh, Tapulama Kanunumuzun şimdi ve 
evvelce düzenlediğimiz sosyal kanunlardan bâzı 
hususların elimize geldiğinde bu hususun naza
rı itibara alınmasını Yüksek Heyetinizden önem
le rica edeceğim. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, maddeler 
üzerinde görüşmeleri 10 'dakikayla smırlıyan 
bir takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Maddelerde konuşmaların 10 dakika olarak 

tahdi d edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Antalya Bolu 

Akif Tekin Rahmi Arıkan 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmlyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen başka sa
yın üye? Yok. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Takri
rim vardı, efendim. 

BAŞKAN — Görüşülmesi gereken bir husus 
değildir. Kelime değişikliği mevzuu olduğu için 
izaha ihtiyaç göstermemektedir. O bakımdan Hü
kümetten soracağız, Birinci takrire Hükümet ka
tılıyor mu? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Hayır efendim, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
NFSRET TUNA (Kastamonu) — 97 nci mad
dedeki hükümler bunu da kapsamalrtadır. Bu 
itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kanunun 97 nci maddesinin 
bu değişiklik takririni ihtiva ettiği gerekçesi ile 
katılmıyorsunuz? 

Hükümet ve Komisyon Sayın Haydar Tunç-
kanat'ııı takririne katılmıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hazerdağirnm takririne Hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Katılmıyoruz, çünkü 
Medeni Kanunumuzun tarzı tahririne ve ifade
sine uygun surette bu tasarı hazırlanacak sevk 
edilmiş bulunmaktadır. Dil bakımından böyle
dir, takrire katılmıyoruz. 

Bir, de dönüm 919 metrelik, dekar 1 000 met
redir, bu iki tâbir arasında fark vardır, arada 
metre farkı vardır. O hususa da katılmıyoruz. 

BAŞKAN -— Hazırlanan kanunun, Medeni 
Kanunun terimlerine uygun olarak tertibedildi-
ğini ve aynı zamanda dekar ile dönüm arasında 
metre farkı olması hasdbiyle . Hükümet, Sayın 
Hazerdağlı'nm teklifine katılmadığını beyan et
mektedir Komisyon... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN -— Hükümet ve komisyon Sayın 
Hazcrdağh'mn takririne katılmadıklarını beyan 
etmektedirler. Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun uygulanması dışında kalan gayrimen-
kuller 

MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sa
hipsiz yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz ka
yalar, tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uya
rınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tu
tulmaz. Birlik sınırları içinde kalan bu gibi gay
rim enkullerin tapulamaya tabi olup olmadığı 
hususunda ilgililer arasında anlaşmazlık çıkar
sa, tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. Anlaş
mazlık sebebi tutanakla belirtilir. 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgi
li kanunların esasları dairesinde çözülür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul eimiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölge ve birlikler 
MADDE 3. •— Tapulama işleri için her .ilin 

merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer bölge, 'her 
bucak merkezi ile her köy birer KıTık sayılır. 

ÎI ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları dı
şında kalıp da bir bucak merkebine veya köye 
bağlı olmıyan mahalleri, bu kanunun ta^Vl-ne 
münhasır olmak üzere, bir birlik saymaya ve
yahut yakınlık ve sair hususiyetlerini gözeterek 
topluca veya kısım kısım bucak veya köyler" n 
birlik sınırları içerisine almaya tapulama müdü
rü salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddevi oylarınıza arz cdivo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Kaibul 
edilmiştir. 

îdari teşkilâtta değişiklik 
MADDE 4. — Birlik genel sınırı dâh'lindo 

ilk parsel için tapulama tutanağı tanzim edil d'İç
ten sonra, birlik tamamının veya bir kır,mımn, 
idari teşkilâttaki değişiklik sebebiyle, bu kanu
nun tatbik sahanı dışına çıkmış veyahut başka 
bir birlik dâhilinde tapulamayı ieabcctirm'ş ol
ması birlik dâh ilıin-deki tapulamayı durdurmaz. 
Tapulamaya bu kanun hükümleri dairesinde de
vam edilir. 

Bu gibi gayrlmcnknllerin tapu kütükleri ay
rıca tanzim ve alâkalı tapu '-idaresine devrolu-
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 
Teşkilât 

îdari teşkilât 
MADDE 5. — Tapulama işleri her bölgede 

bir tapulama müdürü tarafından idare olunur 
Her bölgeye lüzumu kadar kontrol mühendisi 
fen ve tasarruf kontrol memurları ile en az dört 
teknisyen ve dört teknisyen yardımcısı, kâtip, 
daktilo, .i al oncu ve hademe verilir. 

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

Adlî teşkilât 
MADDE 6. — Genel mahkemelere aidolup 

da bu kanunun tatbiki ile ilgili dâva ve işleri, 

tcıl)'t olunan usul ve esaslar dairesinde -görmek 
üzere, her bölgede tek hakimli ve asliye mahke
mesi sıfatını haiz yeter sayıda (Tapulama mah
kemesi) kurulur. Bu mahkeme hâkimleri, Hâ
kimler Kanunu hükümlerine tabi olup, tercihan 
hukuk hâkimliği yapmış olanlar arasında seçile
rek tâyin edilir. 

Mahkeme emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, 
mübaşir ve hademe verilir. Zabıt kâtibi ve müba
şirler, adliye başkâtip ve zabıt kâtibi hükümleri
ne tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

idari memurların tâyini 
MADDE 7. — Tapulama müdürleri, kontrol 

mühendisleri, fen ve tasarruf kontrol memurla
rı, teknlslyen ve yardımcıları Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünce re'sen, bu teşkilât mensup
larından ve bu maksatla açılmış ve açılacak 
kurs ve okullardan mezun olanlar aracından tâ
yin edilir. 

Kâtipler, tapulama müdürlerinin inhası ile 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, hizmet
li1 er ise, tapulama müdürünün teklifi üzerine 
mahallinin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
tâyin olunurlar. 

Bunların vazife ve salâhiyetleri yönetmelik 
ile belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tapulama müdürünün vazifeleri 
MADDE 8. — Tapulama müdürü, bu kanun

da ve yönetmelikte gösterilen vazifelerden başka. 
tapulama işlerinin çabuk ve düzeninde yürütül
me 'ini sağlıyaeak her türlü tedbirleri alır ve me
murların iş durumlarını takibeder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme 
salâhiyeti 

MADDE 9. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü; merkez ve iller teşkilâtında aylık veya 
ücretle cnlranı her hangi bir memuru, yapılması 
Genel Müdürlüğe ait iş için, orada Genel Mü
dürlük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bulunma-
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ması ile kayıtlı olmaksızın, kadrom ile birlikte 
diJediği yerde vazifelendirmek salâhiyetini haiz
dir. 

BAŞKAN — Maddevi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etm'ryenler... Kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hazırlık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 
MADDE 10. — Tpnulamı yarnİncik b e l i 

ler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tek
lifi ve bağlı bulunduğu Bakanlığın tasvibi ile 
tâyin olunur. Bu hıran, tapulamaya balamadan 
en az bir ay önce Resmî Gazetede, 'bölge merke
zinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il ınerke:ûı-
de mûtat vasıtalarla ilân olunur. 

Avne a radyo ve Ankara ile ihtanibul'da çıkan 
günlük birer gazetede ilân yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz e-divo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tapulama birliklerinin tâyini ve ilânı 
MADDE 11. — Her birlikte tapulamaya baş

lama tarihi tapulama müdürü tarafından tâyin 
olunarak, bu bölge merkezinde ve tapulamasına 
başlanacak birliklerle -bitişik 'birliklerde -en ?-.\ on-
boş sün evvel mûtat vasıtalarla ilân edilir. 

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

BAŞKAN - - Madleyi oylarınıza arz edivo-
rum. Kabul edenler... Kabul ctmiycnlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Kayıt, harita ve plânların çıkarılmanı 
MADDE 12. — Her birliğe n't vergi .kayıt

ları ile tapu kayıtları (üzerlerindeki bütün hak 
ve mükellefiyetleri, tnkyitleri ve şerhleri mralı-
tevi olarak) birlikler itibariyle ayrı ayrı çıkarı
lır. Bu kayıtların aslına uygunluğu çıkaran me
murlar tarafından tasdik olunur. 

Tapulama müdürü, bütün resmî daireler, be
lediyeler, özel idareler ve mücce.^elerlc şahıslar 
tarafından yaptırılmış harita ve plânlardan lü
zum gördüklerinin ve bunlara ait vesikaların ör
neklerini aldırabilıir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

Mahalli mahkemelerden dâva listesinin istenil 
mesi 

MADDE 13. — Tapulama müdürü; birlikte 
tapulama işine başlamadan önce, mahallî hukuk 
mahkemelerinden o birlikteki ga.yrlmenkuller 
hakkında tapulama ile ilgili olup, görülmekte 
bu': un an dâvalarla, hükme bağlanmış olup da he
nüz kesini eşm yen dâvaların birer listesini alır. 

Tapulama müdürü, bu listeyi tapu ve vergi 
kayıtları ile birlikte tevhitte nazara almak üzere, 
teknisyen ve yardımcısına tevdi eder. Gayrimen
kulun tesbitinde, dâvanın mahiyetine göre ihti
lâf mülkiyete ait ise maliki açıik bıra.kılmaik, hu-
duda taallûk ediyorsa o kısım .işaretlenmek sure-
retiyle birlikteki parsel sırasına göre ilgili gayri-
menkullerin temi tini yaptırarak tutanakları ek
leriyle birlikte hemen tapulama mahkemesine ve
rir. 

Listen'n müdür tarafından 'alınmasından 
sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında 
mahallî hukuk mahkemelerine açılan dâvalar 
de hıl tapulama müdürüne bildirir. Bu halde ta
pulamam üdiirü yukarıki fıkralar hükmü daire-
s'nde işlem yapar. Mahallî hukuk mahkemesinde 
görü1 m ekte olan dâvanın konulu gayrimenkul 
hakkında, tapulama tutanağı tanzim edilince, 
keyfiyet hemen dâvanın görülmekte olduğu mah
kemeye bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. abul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bilirkişilerin seçilmesi 
MADDE 14. — Tapulama müdürü; tapula

ması yapılacak birliklerin muhtarı ile ihtiyar 
kurulu üyelerini ve belediye teşkilâtı olan yer
lerde belediye başkanını, o birliğin tapulaması
na başlamadan önce, bölge merkezine davet ede
rek bu işlerin nasıl yapılacağını kendilerine an
latır. Köy veya belediye idaresinin 'en yüksek 
karar organını toplıyarak bu işlerde bilgi sa
hibi altı bilirkişi seçmelerini ve adlarını bildir
melerini tefhim ve keyfiyeti bir tutanakla tev
sik eder. 

Bu bildiri üzerine, bir hafta içinde köy ida
resinin veya 'belediyesinin en yüksek karar or
ganı, muhtar veya belediye reisinin 'başkanlı
ğında toplanarak salt çoğunlukla altı bilirkişi 
seçer. Birinci toplantıda çoğunluk bulunmazsa 
toplantı ertesi güne bırakılır. O gün bulunan-
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larm mevcudu ile seçim yapılır. Seçim neticesi ' 
karar defterine geçirilir. Seçilenlerin adları muh
tar veya belediye reisi 'tarafından tapulama mü
dürüne bildirilir. 

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

Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdir
de veya üçüncü madde uyarınca ibir bucak veya 
köye bağlı olmaksızın birlik sayılan mahaller 
için 'bilirkişiler o bölgenin mülkiye amirlerince 
seçilir. 

K.öy sınırlarının değişmiş olması hususi se
beplerle birlik içindeki gayrimenkul'lerin tama
mının veya bir kısmının durumunu o birlik bi
lirkişileri tâyin edemezlerse, tapulama ımüdürü
nün müracaatı üzerine alâkalı civar birlikler 
veya şehir ve kasaba halkından o bölgenin mül
kiye âmiri tarafından bilirkişiler seçilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza aırz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

Yemin 
MADDE 15. — Bilirkişilere, tapulamaya 

başlamadan önce tapulama müdürünün daveti 
üzerine tapulama hâkimi veya aynı bölgedeki 
sulh hâkimi tarafından Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu gereğince yemin ettirilir ve key
fiyet tutanakla tevsik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kakül edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bilirkişiliği eugellıiyen haller 
MADDE 16. — (40) yaşını bitirmemiş olan

larla kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan kesin
leşmiş şekilde hükümlü bulunanlar bilirkişi se
çilemezler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bilirkişi olarak diııleneıniyeeeklcr 
MADDE 17. —• Bilirkişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine, usul ve füruuua, kar

deşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve 
furuna ait gayrimenkul]enn tesbitinde 

b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde 
hak iddia edenlerden biri ile arasında dâvası 
bulunanlar, 

e) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde 
hak iddia edenlerle (a) bendinde yazılı derece
de hısımlığı olanlar, 

Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birlik sınırının tâyini 
MADDE 18. — Bu kanunun tatbikine mün

hasır olmak üzere, teknisyen ve yardımcısı bo
ra]) erce birlik genel sınırını tâyin ve buna ait 
krokiyi tanzim ederler. 

Bu hususta, o birlikte bitişik bölge veya bir
liklerin belediye başkanlarının, muhtar ve ihti
yar kurulu üyelerinin ve genel sınırları tâyin. 
edilecek birliğe ait bilirkişilerle bitişik birlik
lerin varsa birilkişlcrn irae ve beyanlarından, 
koy sınırı kâğıtlarından, mahkeme ilâmı ve ben
zeri vesikalardan, tapu ve arazi kayıtlarından 
istifade edilir. 

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

Teknisyen ve1 yardımcısının çizmiş olduğu 
birlik sınırına itiraz halinde tapulama müdürü 
işi inceler ve karara bağlar. Bu karar ilgili ha
zırsa tefhim, değilse tebliğ edilir. 

Tapulara a müdürünün kararına kar0ı tefhim 
veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde 
tapulama hâkimine itiraz edilebilir, itiraz, 15 
gün içinde ve evrak üzerinde incelenerek karara 
bağlanır. Bu karar kesindir. 

İtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

G-avrimenkul sınırlarının belirtilmrsi 
MADDE 19. — Tapulaması yapılacağı ilân 

edilen birliklerde sınırlar? işaretlerle belirtilme
miş olanı gayrimenkullerin sahipleri, mahallî 
icaplara göre, sınırlarını belirtecek şekilde işa
retler koymaya ve bu işaretleri muhafaza etme
ye ve uçakla fotoğraf alınacağının tebliği ha
linde, gerekli malzemesi idarece temin edilmek 
şartiyle bu işaretleri tapulama müdür ve me
murları tarafından tarif olunacak şekle getir
meye mecburdurlar. 
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Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 nci 
madde uyarınca1 o mevki veya sokağa gittiği ta
rihe kadar gayrimenkul sahibi bu vazifesini ye
rine getirmezse 88 nci madde uy arınca cezalan
dırıldıktan başka, bu işlemler 75 nci maddede 

bahsi geçen tahsisattan ödenmek üzere teknis
yen tarafından yaptırılır. Masraf tutarı tapula
ma tutanağına kaydedilir. Masraf tapulama 
harcı ile birlikte ve aynı usul dairesinde alâka
lıdan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tesbit işleri 

Tesbiti yapılacak mevkiin ilânı 
MADDE 20. — Tapulama teknisyeni ve yar

dımcısı 12 ve 13 neü maddeler gereğince alına
cak kayıtlarla, listelerden ve bilirkişilerin vere
ceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını ya
pacakları mevkii veya sokağa gidecekleri günü 
tesbit ve en az iki gün evvel muhtar veya bele
diye başkanı marifetiyle ve mûtat vasıtalarla 
birlikleri içinde ilân ettirir ve ayrıca bu husus
ta düzenlenecek ilân ihtiyar kurulunun çalışma 
yerinin veya belediye dairesinin kapısına asılır. 
Keyfiyet, bir tutanakla tevsik olunur. 

Bu İlânda, belirli günde mal sahipleri ve di
ğer alâkalıların gayrimenkullerinin sınırlarını 
göstermek ve iddialarını bildirmek için hazır 
bulunmaları ve bulunmadıkları' takdirde gıyap
larında tapulama yapılacağı belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

G-ayrimenkullerin tesbit usulü 
MADDE 21. — Tapulama teknisyeni ve yar

dımcısı belli günde beraberce gayrimenkulun 
bulunduğu yere giderler. Bilirkişiler muhtar 
ve hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ve 
sair alâkalılar muvacehesinde tapu ve vergi 
kayıtlarını ve ibrazı halinde imza mukabilinde 
teslim alacakları sair vesikaları en az üç bilir
kişinin ve muhtarın malûmatına müracaat su
retiyle- tetkik ve mahalline tatbik ederek par
selleri sınırlandırır ve beşinci bölümde yazılı 
esaslar dairesinde hak sahiplerini tâyin eder
ler. Bu suretle hak sahipleri tâyin edilmiş olan 

parselleri ölçer veya hava fotoğraflarına işaret
lerler. 

Tahdit ve ölçü işinde tatbik edilmesi gere
ken klâsik ve fotograınetrik metotlara ait tek
nik hususlar yönetmelik ile açıklanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkisi 
MADDE 2. — Teknisyen ve yardımcısı; bi

lirkişilerin mütalâasını kanaatbahş görmedik
leri veya bilirkişiler o işte bilirkişilik yapama
yacak durumda bulundukları takdirde bilirki
şilerin mütalâasiyle bağlı olmaksızın sair kim
selerin mütalâa ve şahadetlerine müracaat ede
bilir] er. 

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

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir 
ekiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar kuru- * 
lundan bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı 
olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar ku
rulu üyesine terettübeden vazifeler, varsa ma
lı aile muhtarı ve mahalle ihtiyar kurulu üyesi, 
yoksa belediye başkanı ve encümen üyesi tara
fından görülür. 

17 nci maddede gösterilen memnuiyet hük
mü, tapulama teknisyeni ve yardımcısı ile muh
tar ve belediye başkanı ve bunların yerine kaini 
olanlar hakkında da tatbik olunur, 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapulama tutanağının tanzimi 
MADDE 23. —• Tapulama teknisyeni ve yar

dımcısı tetkikat ve tahkikat neticesinde elde et
tikleri malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini 
her gayrimenkul için açacakları bir tutanağa 
yazarlar. 

Teknisyen ile yardımcısı arasında görüş ay
rılığı çıktığı takdirde teknisyenin oyu tercih 
olunur. Yardımcısı muhalefet sebeplerini tuta>-
nağa kaydeder. 

Tapulama tutanakları; teknisyen ve yardını-
eısiyle muhtar, bilirkişiler, mütalâa ve şahadet
lerine müracaat edilen diğer kimseler, orada 
hazır bulunan alâkalılarla bitişik gayrimenkul 
sahipleri ve tesbite itiraz edenler varsa bunlar 
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veya mümessilleri tarafından imza edilir. İmza
dan istinkâf halimde keyfiyet o şahsnı imzası
nın. yerine yazılarak diğer hazır bulunanlar ta
rafından tasdik olunur. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz isliyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tutanakların tevdii 
MADDE 24. — Her birlikte, tapulama isinin 

bitiminden sonra teknisyen ve yardımcısı tara
fından tapulama tutanakları; gayrimenkul!erin 
parsel numaraları sarasına göre, maliklerinin ad 
ve soyadlarını, tutanağa iliştirilen belgelerin sa
yısını ve gayrimenkul]erden itirazlı olanları gös
terir iki nüsha cetvel ile birlikte tapulama mü
dürüne verilir. 

Müdür tarafından cetvelin bir nüshası imza
lanarak iade olunur. İkinci nühası evrakı müs-
bite mahiyetinde saklanır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tutanakların tetkiki 
MADDE 25. — Tapulama müdürü 24 neü 

madde greğince kendisine verilen tutanakları en 
kısa bir zamanda tetkik ederek noksan veya 
yanlışlıklar görürse ilgili tenisyen ve yardımcı
sına ikmal ve tashih ettirir. 

İkmal ve tashih, alâkalıların haklarına mües
sir bulunuyorsa, bu hususta tapulama tutanak
larının tanzimindeki esaslara riayet olunur. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tutanakların askı ilânı 
MADDE 26. — Taplama müdürü; tapulaması 

biten birliklerde mevcut gayrimenkullcrin tes
bit durumunu ve maliklerini ve varsa itiraz 
edenleri gösteren bir cetvel hazırlıyarak birlik
lerde ihtiyar kurulunun veya belediye başkanı
nın çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge mer
kebinde belediye başkanının göstereceği yere 
(30) gün astırmak suretiyle, itirazı olanların bu 

müddet içinde tapulama müdürlüğüne müracaat 
etmelerini ilân eder. 

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

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

Bu kanunda yazılı müddetlerin hesabında 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
.•••rum: Kaimi edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tutanakların tasdiki 
MADDE 27. — (30) günlük itiraz müddeti 

geçtikten sonra itirazsız olan tapulama tutanak
larına ait tesbitler kesinleşir. Tapulama müdü
rü müddetin bitimini takibeden günün tarihini 
koyarak tutanakları tasdik eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir 

İtirazların komisyonda tetkiki 
MADDE 28. — İtirazlı tutanakları tetkik et

mek üzere tapulama müdürünün başkanlığında 
fen ve tasarruf kontrol memurlarından müte
şekkil bir «Tapulama Komisyonu» kurulur. 

Bölgede harita ve kadastro yüksek mühendis 
veya mühendisi mevcutsa fen kontrol memuru 
yerine üye olarak bunlar alınır. 

İcabı halinde komisyon veya üyelerden biri 
veya ikisi mahallinde tetkikat ve tahkikat yapar. 
Alâkalıları dinler, elde edeceği neticeye göre işi 
karara bağlar. 

Komisyonun kararı, tapulama müdürü tara
fından itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti ya
pılana tebliğ olunur. Alâkadarlar tebliğ tarihin
den itibaren (30) ç^ün içinde tapulama mahke
mesine dâva açtıkları takdirde tapulama tuta
nağı ve ilişikleri tapulama hâkimi tarafından 
celp ve ihtilâf G ncı bölümde yazılı hükümler 
dairesinde hail olunur. 

Tapulama komisyonu kararı aleyhinde (30) 
r^lın içinde dâva açılmadığı takdirde komisyon 
kararı kesinleşiı ve keyfiyet tapulama müdürü 
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tarafından kararın altına yazılarak tasdik olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz cdiyo-
y<tınım: Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

İtirazları inceleme süresi ve sonuçları 
MADDE 29. — Tapulama komisyonu, askı 

ilânının bitiminden itibaren üç ay içinde itirazh 
tutanakları tetkik ederek karara bağlar. Bu sü
re içinde karara bağlanmamış olan itirazların, 
geri kalış sebepleri kararda belirtilmek suretiy
le, üç ayın bitiminden sonra da incelenmesine 
devam edilir. 

Komisyon, itirazın mahiyeti itibariyle işin 
halline kendisini salahiyetli görmediği hallerde, 
sebebi belirtilmek suretiyle itirazh tutanaklar 
müdür tarafından derhal tapulama mahkemesi
ne tevdi olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Plân ve kütüklerin tansimi ve tapu senetlerinin 
verilmesi 

MADDE 30. — Tapulama müdürü tarafın
dan tasdik edilen tutanaklarla, tapulama ko-
mioyonunun kesinleşen kararlarına ait tuta
naklar, birlikler itibariyle parsel numara
sı sırasına göre ve tutanakların tasdik tarihi, 
tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle tapu 
kütüklerine geçirilir. İtirazh olup tapulama 
komisyonunca tetkik edilmekte olan veya ta
pulama mahkemesine intikal etmiş bulunan 
•gayrimenkul] erin parsel numaralarına ait kü
tük sayfaları boş bırakılır. 

Kütüğe geçirme işlerinde mahallî tapu teş
kilâtı memurlarını çalıştırmaya Genel Müdür
lük salahiyetlidir. 

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten 
sonra çaplı tasarruf vesikaları veya çaplan ay
rıca verilmek üzore tapu senetleri alâkalılarına 
dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar ve sair fer'î 
siciller mahallî tapu idarelerine devir ve tes
lim edilir. Tanzim olunacak üç nüsha devir 
cetvelinin birisi tapulama müdürlüğünde, diğe
ri tapu idaresinde saklanır ve üçüncü nüshası 
kütük ve pafta örnekleriyle birlikte Genel Mü
dürlüğe gönderilir. 

Pafta ve fota plânlar fennî esaslar dairesin
de tazim edildikten sonra teknisyen ve teknis

yen yardımcısı tarafından imzalanır. Bunlar 
bölgede bulunan harita ve kadastro yüksek 
mühendisi veya bunların yerine vazife gören 
fen kontrol memuru tarafından fennî kont
rolü yapıldıktan sonra tasdik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Sicillerin hukukî kıymeti ve sukutu hak 
müddeti 

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

Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri ta
rihinden itibaren on sene geçtikten sonra, ta
pulamaya takaddüm eden sebeplere dayanıla
rak itiraz olunamaz ve dâva açılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkullar 
MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı 

ise : 
a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hü

kümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, 
kayıt sahibi ölmüş ise, mirasçıları adına ve 
eğer mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu 
yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına tesbit 
edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıla
rın ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müd
deti içinde dâva yolu ile tapulama 'hâkimin
den talebedebilecokleri gibi murisin ölüm ta
rihine göre aranılacak belgelere istinaden ida
reden de istiyebilıirler. 

Bu takdirdç intikal işlemi ibraz edilecek: 
belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devre
dilmemiş ise tapulama müdürü, devredilmiş 
be tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle 
yapılacak intikal muamelelerinin intikal hare 
ve resmi alınmayıp bt) ncu madde tatbik olu
nur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş
kası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mi
rasçılarının tapulama teknisyeni ve yardımcısı 
huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adı
na tesbit olunur. 

— 129 — 
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Noter tarafından tcs'bit ve tevsik edilen mu
vafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 

c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başka
sı zilyed 'bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibinden 
veya mirasçılarından veyahut bunların mü
messille ninden gayriresmî surette temellük et
tiğini, ıbunların beyanı veya her hangi bir bel
ge ile veya 'bilirkişi veyahut şahit sözleriyle 
tevsik ettiği ve ayrıca on az on sone .müddetle 
zilyed. bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit 
olunur. 

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat et
miş yahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut 
tapu sicilinden 'malikin kim olduğu anlaşılama
mış ise, nizaısız ve fasılasız yirmi sene müddetle 
ve malik sıfatiyle. zilyed bulunan kimse adına 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Tadil takrirleri vardır. Sayın 
Hidayet Aydıncrün bir takriri vardır. 

HİDAYET AYDINEE (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayım Başkan, kanunun çıkmasında 
fevkalâde zaruret gördüğüm için tadil teklifi
mi geri alıyorum; kanun çıktıktan sonra 'görü
şümü izah edeceğim ve yeni bir tadil teklifi 
şeklinde getireceğim. 

BAŞKAN -— Sayın Hidayet Aydmer, ka
nunun çıkmasında zaruret bulunduğunu, tadil 
teklifini bilahara yapacağını ıbcyan ederek tak
rirlerini geri almışlardır. Takrir geri verilmiş
tir. Sayın Haydar Tunçkanat'm bir takriri var
dır. 

Başkanlığa 
Tapulama 'kanun tasarısının 32 nci madde

sinin arz edeceğim sebepler yüzünden aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Tapulama kanun tasarısının 32 nci madde
sinin (c), (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından 'baş
kası zilyed bulunuyorsa gayrimenkul kayıt sa
hibi adına tapulanmakla beraber zilyedin adı 
tutanakta ve kütüğün beyanlar sütununda gös
terilir. 

Zilyed, zıilyedliğini ve zaman aşımını mah
keme karariyle isbat ettiği takdirde kayıt zil
yed adına düzeltilir. 

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat et
miş, yahut gaipliğine hüküm verilmiş olan gay
rime nkulle re zilyed bulunanlar hakkında da 
(c) fıkrası hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 'Takririnizi izah edecek misi
niz Sayın Tunçkanat?.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın senatörler, tasarının 32 nci maddesinden 
başlayıp 46 nci maddesinde sona eren mülkiyet 
hakkının tesbitindeki esaslar başlığını taşıyan 
5 nci bölümdeki hükümler yürürlükte olan Me
deni Kanun ile Usul Kanununu, âmme intizamı 
ile kabul olunmuş hükümleriyle tezat halinde
dir. Medeni Kanunun 634 ncü maddesinin, 
«Mülkiyeti nakleden akitler resmî şekilde ya
pılmadıkça muteber' olamaz.» şeklinde koyduğu 
kaideye 'göre, tapuda kayıtlı bir .gayrimenkulun 
temlik olunabilmesi için, akdin resmî şekilde 
yapılmış olması elzemdir. Bu âmme intizamı 
kaidesidir ve hâkim keyfiyeti re'sen nazara al-
mıya da mecburdur. Resmî şekilde yapılmış bir 
akit yoksa, mülkiyet nakli de bahis konusu ola
maz. Halbuki bu tasarının 32 nci maddesinin 
(c) bendinde, «Kayıt sahibi veya mirasçıla
rından başkası zilyed bulunuyorsa, zilyed ka
yıt sahibinden veya mirasçılarından veyahut 
bunların mümessillerinden, gayriresmî surette 
temellük ettiğini bunların beyanı veya her han
gi bir belge ile veya bilirkişi veya şahit söz
leriyle tevsik ettiği ve ayrıca en az on sene 
müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adı
na tesbit olunur.» denilmiştir. Bu hale göre 
meselâ, Van'da bir yerde haricî gayrimenkul 
satışı muteber olmadığından, kayıt sahibi mah
kemelerce malik olarak kabul olunacak, buna 
mukabil bu tasarının onuncu maddesinin ver
diği yetkiye dayanılarak aynı vilâyetin başka 
bir mmtakasmda tapulama yapılmasına idarece 
karar verilince, artık kazai mercice resmî ol-
mıyan haricî satış iddiasına dayanılarak kayıt 
sahibinin mülkiyet hakkının düştüğüne ve ye
rine şahit iddiasını ispat ettiği kabul olunan 
kimsenin mülkiyetinin doğduğuna karar veri
lecektir. Aynı işlemlerin vasfını tâyin için iki 
ayrı hükmün aynı zamanda yürürlükte olması, 
hukukî bir garabet teşkil eder. Bu hal aynı za
manda mülkiyet hakkının ne zaman son bula-
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cağını tâyin bakımından da istikrarsızlık husu
le -getirir ki, bu da mülkiyet hakkının özünü ih
lâl eder. Buna da Anayasamızın 11 nci mad
desi müsaade etmez. Tapulaması başlıyan yer
lerde, kayıt sahibi veya mirasçıların hepsinin 
arazileri başında bulunmaları mümkün olma
maktadır. Kayıt sahibi veya mirasçılardan bir 
veya birkaçı geçim zoru veya diğer zaruri se
beplerden köyden ayrılmış olabilirler ve bu yüz
den arazi, ya bir zilyed veya mirasçılardan bi
ri köyde oturan mirasçılar tarafından, arala
rında yaptıkları anlaşmaya göre kullanılabil
mektedir. 32 nci mddenin getirdiği hüküm mu
vacehesinde, bu gibilerinin arazi veya hisseleri, 
o gayrimenkulu zilyed adı altında zapteden 
kimse veya köyde oturan mirasçılar kendi ad
larına tapulamak suretiyle hak ziyama sebe
biyet vereceklerdir. Bunun tatbikatta emsalle
ri çoktur. Üstelik tapulama yetkisi iki şahidin 
ifadesiyle, tapulama ekiplerine yani idari bir 
mercie verilmektedir. 1515 sayılı Kanun ve tü
züğünün tapu memurları tarafından tatbik 
edildiği sırada, bunun ne derece fena bir çığır 
açtığı, nıülic emniyetini ne derece haleldar et
tiği 'görülerek bu yetki 5519 ve 5520 sayılı ka
nunlarla hâkimlere tanınmıştır. 32 nci madde 
ile tekrar eski usule dönülmektedir. Üstelik 
Medeni Kanunun 639, 634 ve diğer maddeleri 
ve (Borçlar Kanununun 213 ncü maddesi ihlâl 
edilmektedir. Bu sebeple tapulama yolu ile 
mülk emniyetini haleldar etmemek için mad
denin (c) ve (d) fıkralarını tadil eden bir tek
lif sunmuş bulunuyorum. Bu teklifle bu arz et
tiğimiz mahzurlar kısmen önlenmiş olacaktır. 
Kabulünüze iktiran ederse bu madde üzerin
deki yanlışlıklar düzelmiş olacaktır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde konuş
mak istiyen sayın üye?.. Yok. Buyurun Sayın 
Komisyon... Efendim bir dakika, buyurun Sa
yın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlarım; takrir ile takrir sahibinin izahatını 
dinledim. İzahatlarında buyurdular ki, bu ka
nunun 32 nci maddesi Medeni Kanuna aykırı
dır. Filhakika Tapulama Kanununda Medeni 
Kanunun bâzı hükümlerine aykırı maddeler 
vardır ve bunlar tesadüfen getirilmiş hüküm
ler değildir, bilerek getirilmiş hükümlerdir. 
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Filhakika Medeni Kanunumuzda, tapuda mü-
seccel bulunan (gayrimenkullerin satımı ancak 
resmî şekilde tapu memuru huzurunda «ferağ» 
vermek suretiyle yapılır, kaide budur. Ama 
memleketimizde bâzı vakıalar vardır, bunları 
nazarı itibara almak mecburiyetindeyiz. Bizim 
memleketimizde eskiden beri birçok zaman köy
lü ya kıymetini takdir edememekten veya ta
puda ferağ harcı veremiyecek kabiliyette ol
duğu için tapu muamelesi yapamamaktadır. Bu 
itibarla sadece gayrimenkulunu satıyor, para
sını alıyor. Satan satmış telâkki ediyor, alan al
mış telâkki ediyor ve bu şekilde birçok gayri-
menkuller memleketimizde haricen satılmıştır 
ve haricen el değiştirmiştir. Şimdi senelerden 
beri bir kimsenin satmaldığı, malik olarak ta
sarruf ettiği ıgayrimenkuller mevcuttur. Bu iç
timai hâdiseyi bilmemezlikten gelemeyiz ve bu 
itibarla bir tasfiye kanunu getirildiğine göre, 
bu kanun ile bu derde çare bulmak istenmek
tedir. Nitekim, daha evvelce de yine Medeni 
Kanun ile getirilenden evvel de yine bu hâdi
se görülmüş, Medeni Kanundan evvel de yine 
eski kayıtların hukukî kıymetini kaybeden 1515 
sayılı bir kanun çıkarılmıştır. O kanunda da 

yine, tapuda müseccel bulunan ıgayrimenkuller 
bile, hukukî bir tasarrufa müsteniden haricen 
yapılmış ise ve muayyen zilyedliği devam et
mişse eski tapu hukukî kıymetini kaybeder. Ya
ni, zilyede hak tanınıyordu. İşte Tapulama Ka
nunu ile, yalnız bu kanun ile değil, bundan ev
vel 5602 sayılı Kanunda da bu bir istisna ka
bul edildi. Tapulama tatbikatı olan yerlere 
münhasır olmak suretiyle ve tapulama faaliyeti 
başlamadan evvel satıştan feragat edip aldığı 
parayı iade etmemişse tapulama faaliyeti baş
ladığı takdirde haricî satışı muteber telâkki et
miştir. 

Bu itibarla, şimdi bu kanun ile o kanundan 
daha fazla bir tahdit getirmiyoruz. Bu kanun 
reddedilse, kabul edilmese bile 5602 sayılı Ka
nun bu hakkı veriyordu. Hattâ bu kanunda da
ha ileri 'gidilmiş bir had vardır. O kanunda yal
nız kârla satmalma kâfi iken, burada kârla sa
tmalına kâfi değildir, aynı zamanda buna müs
teniden on seneden beri bunu teslim etmiş ve 
on seneden beri de tasarruf ettiğinin sabit ol
ması lâzımdır ve bu husus kabul edilmiştir ve 
bunu münhasıran arz ediyorum. Diyorlar ki,. 
«Bu kanun Medeni Kanuna aykırıdır.» Medeni 
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Kanun, umumi bir kanun olmak itibariyle, 
memleketin tapulama tatbikatı olmıyan yerler
de hükmünü muhafaza etmektedir. Ama bu Ta
pulama Kanununun faaliyeti bulunan yerlerde 
bu tahdidi getirmeye mecburuz. Çünkü bu bir 
tasfiye kanunudur. Biran evve] bu ihtilâfların 
önlenmesi ve herkesin bir kadastroya bağlan
mış bir tapuya malik olması için, bu kanunun 
kabul edilmesi lâzımdır. 

Şimdi arkadaşım bir mahzur olarak dedi
ler ki, «Bunlardan, mirasçılardan bâzıları her 
vakit tapulama muamelesinde bulunamaz. Bir
kaçı gider beyanda bulunur. Ya ızrar, sıkıntı 
içinde bulunur, başkasına verir veyahut kendi 
namına, kendisini tescildir, diğerinin hakkı ih
lâl edilir. Arkadaşlar, burada böyle bir tehlike 
mevzuubahis değildir. Bu her vakit olabilir, 
farz edelim ki, bu mirasçılardan birisi böyle bir 
delâlette, yahut müzayaka altında bulunsun, 
beyanda bulunsun ve tescil etsin, fakat bu hak 
ihlâl edilmiş olmaz. Çünkü her vakit diğer mi
rasçılar gider tapu iptal dâvası açar ve hak
kını istihsal eder ve hakkı sakıt olmaz. Ama, 
ihtimale müsteniden muallâkta bırakmamak 
için, bu kanuna göre evvelâ bir tapuya bağ
lansın. Ama her hangi kimse zamanında mut
tali olmamış, hakkını müdafaa etmemişse, bi-
lâhara yine umumi mahkemelere müracaat eder 
ve hakkını daima istihsal edebilir. Bu kanunun, 
Borçlar Kanununun müruruzamana ait hüküm
lerine aykırı olduğu yolundaki bu iddiayı da 
anlıyamadım. Çünkü, Borçlar Kanunundaki mü
ruruzamanlar daha ziyade alacak, şahsi haklara 
mütaalliktir. Burada kabul edilen şeyde ikti
sabı müruruzamandır, iktisabı müruruzaman 
için kabul edilen şey burada kati değildir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Borçlar Kanununda böyle bir durum yoktur. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşülmemesini is
tirham ederim. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Filhaki
ka Borçlar Kanununda değil de, muayyen meb
lâğdan fazla alacaklarda bir hak iddiasında 50 
liradan fazla alacaklarda şahit kabul edilme
mesi, bu bir hükümdü ve nitekim bir zamanlar 
Borçlar Kanununda umumi hükümler olarak 
-bu kabul edildiği halde, Ticaret Kanununda 
ticari mevadda hiçbir kayıt kabul edilmeden 
şahitle ispat edilebilir hükmü vardı. Fakat, za

manla bundan da rüeu edilmiştir. Ama, biz bu 
kanun ile istisnai bir hali, bir meseleyi hallet
mek istiyoruz. Tasfiye Kanunu getiriyoruz ve 
diyoruz ki, biran için kabul edeceğiz. Bu gay
rimenkul alım satımı içtimaidir. Köylümüz bu
na ittıba ediyor. Köylümüz haricen satışları ka
bul ediyor ve yapılıyor. Biz bu vakıayı inkâr 
edemeyiz. Şahitlik müessesesinden haddizatın
da fazlaca korkuyoruz. Halbuki, şahitlik mü
essesesi, filhakika bâzı mahzurları taşımaktadır. 
Ama, bugün iki şahidin ifadesiyle bir kimseyi 
idam ediyoruz. Bu itibarla, bütün köylünün, 
kalkıp gözü önünde, bir tescil dâvasında, bu 
gayrimenkul buraya satılmıştır, şahit de geti
riyor, dinletiyor böyle tescil ediyoruz. Muhalif 
olan kimseler de daima aksini ispat etmek, mu
halif şahit göstermek imkânına malik olduğu
na göre, bu kadar şahitlik müessesesinden kork
maya lüzum yoktur. Madde, Tasfiye kanunu ol
mak itibariyle lâzımdır. Bu itibarla tadilin fay
dalı olacağı kanısında değilim, maddenin ay
nı şekilde kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner, siz takririnizi 
geri aldınız. 

HİDAYET AYDTNER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

(X Ü.) — Efendim, ben takririmi geri aldım, ve 
takririmi geri aldığım hususun sebebini de arz et
tim. Ben o noktada benim takririme mütaallik 
olarak bir şey arz etmiyeceğim. Benden evvelki 
arkadaş yanlış bir tatbikata yol açacak bir nok
ta söyledi. O da şudur: Hissedarlardan birisi 
% 5 hisseye sahip, bunu temellük ve fiilen vazi-
vet etmiş bu gayrimenkula. Diğer hissedarlar 
başka yerlerdedir. Onların zilyedliklcrinc mâni 
olmamışlar. Arazisine çadır kurup da bekliye-
cek eletil ya. Şimdi arkadaşım diyor ki, «O, 
% 1 hisseyi satınalan adam tamamı üzerinde bu 
madde mucibince tescil yaptırsın, diğer malikler 
ve asd hiç satışı yapmıyan adamlar dâva etsin
ler. Ne münasebet efendim? Adam satmamış, 
hissesi mahfuz ve mevcut. Binaenaleyh, yanlış 
tatbikata mahal vermemek için, hissedar zilyed-
liklcrinde müruru zaman olmaz, temyizin içti
hadı da bu yoldadır. Beş hissedar birden bir 
gayrimenkulu tasarruf edemez, elbette birisi ta-

j sarruf eder, diğerleri de onu... 
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BAŞKAN — Sayın Aydmcr, lütfen 32 nci 
madde üzerinde konuşunuz. Arkadaşımızın be
yanı üzerinde konuşmayınız. O kendi fikrini be
yan etti efendim. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Yan
lış bir tatbikata mahal verilip Meclis de bunr 
tasvip etmiş bir vaziyete sokulmuş olacaktır 
Onun için rica ederim, müsaadelerinizle Rei' 
Bey. Böyle şey olmaz. Ancak, hisseyi haricen 
satmalmıssa o hisseye zilyeddir. O 1 isse namına 
tescil edilir. Satmıyanlarm hisseni mcveudolmn 
yan bir âkit zımnında bir başkasına geçme1;. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen Heyeti Umumi
ye müddetle kayıtlamıştır. On dakikalık müd
detinizi de ikmal ettiniz. Heyeti Umumiyeni:-
aldığı karar gereğince 10 dakika müddetle hb-
üyeye iki defa söz vermek mümkün değildir. 
Komisyon sözcüsü Sayın Nusret Tuna buyuru
nuz. 

OrEÇİCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ NT7SRET 
TUNA (Kastamonu) — Muhterem ark i d a.-hı
rım : Tamılama Kanununun 32 nci madde u m -
Medeni Kanunun bâzı hükümlerine tezn.t halmdr 
bulundumı ifade edilmektedir. Bu doğrudur 
Medeni Kanun yürürlüktedir, Mchmi Kanırma 
yürürlükte olmasına rağmen yeni bir kanun tek
lif edilmektedir. Bu, isin bünyesinden doğan 
zaruretten doğan bir teklif olmaktadır. Medem 
Kanunumuz hakikaten gayrimenkul!erin ta im 
ile almıp satılmasını emretmektedir, âmir hü
kümdür. Maalesef, bir alışanlık olarak yıllar
dan beri harici alım müesseseleri vardır ve su 
memlekette bu müessese hükmünü icra etmekte
dir. Nasıl Medeni Kanunun haricen evlenmeyi 
yasak ediyorsa, buna rağmen 3 - 5 yılda bir 
gayrimeşru çocukların tescili için kanun çıkar
maya mecbur oluyorsak, bu hüküm de maalesef 
harici alım - satım realitesini nazarı itibara al
maya mecbur oluyoruz. Bugüne kadar da, 
810 sayılın Kanun çıkarılmıştır, 501 sayılı Mec
lis Kararı çıkarılmıştır, 1515 sayılı Kanun çıka
rılmıştır, 2G13 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 
5602 sayıl Kanun çıkarılmıştır ve bu teklifte 
bunlardan birisidir. Şunu arz etmek istiyoruz. 
Realite ve halkın alışkanlığı, bizi Medeni Kamın 
hükümlerinden kısmen ayrı olarak teklifler yap
maya mecbur tutmaktadır. Bugün mevcut ta
puların % G0 mm hukuki vaziyeti değişmiş du
rumdadır. Bu realiteyi nazarı itibara almak mec-
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buriyetindeyiz. Bu kanun bir tasfiye kanunu
dur. Medeni Kanundan ayrılışının sebebi, bu za
ruretten ileri gelmektedir. Şunu da ifade etmek 
isterim. 5002 sayılı Kanun, zilyedlik üzerinden 
manian aramadan harici satış üzerinde tescile 
İmkân veriyordu. Bu kanun, on yıllık bir mü
ruru zamanı aramak suretiyle, 5602 sayılı Ka
nundan daha ileri gitmiş durumdadır. 

Salih Türkmen arkadaşım diğer mevzular 
(herinde açıklamada bulundular. Komisyonu-
mırnm fikrine tercüman oldular. Tekrar bun
ları izah etmek suretiyle zamanınızı almak iste
miyorum. 

Sayın Hidayet Ay dm er'in temas ettiği bir iki 
nokta vardır. Salih Türkmen arkadaşımız da 
Keyınlarmda bu hususa temas ettiler. Hisse
darlardan bir tanesi zilyed ise bütün gayrimen
kulu elbet namına tescil ettirmeye hakkı yok
tur. Hissedarlar arasında müruru zaman cere-
^ m edcektir . Bu umumi hukuk kaidesine cl-
bet-'e tapulama zamanında riayet edilecektir. 

Bubimin yan hissedarın haricen satım dolayı-
•dvio hakkının tescil edilmesi halinde, umumi 
—.oM-orne-lorc "10 yd zarfında müracaat etmek ve 
!v. kanunsuz haksız yapılan tescili iptal ettirmek 
b:d'"''iı vardır. 

Bu ;t'barla, zaruretten doğan bu motrrn ay-
n~n kıbnl'mde za^ıret olduğunu arz eder ve ka
bulünü istirham ederiz. 

B \aK VN — Snvm S-^n-öPü. 
OSMAN SAİM SARTOÖTT.Ü CAvdm) — 

M-ıM^^m Ba^-an. Cumhu^'y^t San M onu'mm de-
"->-i" r r-vu^i : kanunun tüm'i ıVe^îrde görüşme
li-.- r rı^ f 'kVermi arz otm'stim. Simli sözcü ar-
l-.ad^m bu kammun Madeni Kanun ile eelVr 
ha-" hükı"m1^v i f ^ e ettV^mi b o y n cttil.-^. Ben 
bu fikre katılmadığım için söz isted'm. Medeni 
Kanunen kadastro macburiyct:n: tahm'l ctnrstir. 
M^mVket'przde kadastro yamlmadığı iç'nd'r ki, 
m'ilkivet elden ele geçerken bir takun tapu kavdı 
d'şmdaki beyvineler yazılı bir tafam vesikalar 
vevı doğrudan do^mya, zilyetliğe istinat edi-
va-«. Banların he^s' M -̂aVm Kanunda mevcuttur. 
Medeni, kanun zi^liyetl'^i kabul etmsstir. Zilyet
liğin bunlar h^vvmesidir. Biımpnaleyh, bu ka-
tr-ı-ı ^m.e sözcü arkadaşımın bilâhare bevnn et
ti"!. gibi, karln-^osu. ikmal edTnccye kadar ka -
dast^onnu. o-a'M'"»-] yerlerde Medeiıi Kanunun 
emrettiği hakiki kayıtların tesisi için zaruri bir 
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takım belgelere istinat etmektedir. Yoksa bu 
nun dışında yeni bir hüküm getirmez. Eğer 
böyle hüküm getiriyorsa o zaman bu kanunun 
karşısında olmamız iktiza eder. Yüksek ma
lûmlarıdır ki, İsviçre Medeni Kanunu hem Ro
ma Hukuku ve hem de Cermen Hukukuna isti
naden miks karışık bir sistem olan Pandekt 
Hukununun ortaya getirdiği birtakım hüküm
leri çerçeve içine almıştır. Binaenaleyh, 639 ncu 
madde zilyedliği sarahatle tâyin etmiştir. O da 
«Nizasız ve fasılasız bir gayrimenkul üzerinde
ki zilyedliği tapuya tescil için lüzumlu ve kâfi
dir. Ama gayet tabiî - ki hissedarlar arasında 
zil yedi ik cereyan etin ez. İstisnai hükümler ara
sındadır. Demek ki bunlar kadastro yapılınca
ya kadar, zaruri kayıt ikmali için kabul edil
miş esaslardır. Yarın kadastro yapılıp hudut
lar ilmî esaslara göre tâyin ve tesbit edildikten 
sonra artık zilyedlik iddiaları, bugünkü boyyi-
nelerle ispat yoluna gitmeye imkân yoktur. 
Amma tatbikatta bugün maalesef yapılmakta
dır. îlâma müstenit kroki ile mülkiyet taayün 
etmiş gayrimenkul üzerinde dâhi tapulamanın 
hatalı bir takım muamelelere gittiği görülür. 
Amma, o kanunun hatalı veya kanunun birta
kım yanlış tasarruflara meydan verdimi netice
sine bizi vardıramaz. Binaenaleyh; Tapulama 
Kanunu, Medeni Kanunun emrettiği kadastro 
durumu tesisi için getirilmiş ve aynı zamanda 
zaruretin meydana getirdiği zilyedlikten mü-
tevvellit hakların imar ve ihyanın mülkiyete 
d o OTU kayıt ve tescilini temin eder mahiyette 
gördüğüm için söz istedim. Huzurunuzu işgal 
ettiğim için özür dilerim. Bunun Medeni Kanu
na aykırı bir kanun olmadığı ve fakat bir tas
fiye kanunu ve tapu kayıtlarını teşci] için lü
zumlu bir kanun olduğunu arz ve beyan ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerine görüşmek isti-
yen başka sayın üye yoktur. Sayın Tuuekanat 
tarafından verilmiş tâdil teklifini tekrar oku
tuyorum. 

(Tabiî Üye Haydar Tunekamat'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — 32 nci maddenin (C) ve (B) 
bentlerinde değişiklik hakkındaki teklife Hükü
met katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEOlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NUS-

RET TUNA (Kastamonu) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon tadil tek

lifine katılıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Tapusuz gayrimenkuller 
MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve 

beher parçasının yüzölçümü yüz dönüme kadar 
olan (Yüz dönümü dâhil) garimenkul, nizasız 
ve fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfa-
tiyle zilyedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut 
şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına 
tesbit olunur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da 
yüzölçümü toplamı yüz dönümden fazla bulu
nan müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ay
rı ay n sebeplerle istinadettiği takdirde beher 
parçanın yüzölçümü yüz dönümü geçmemek ve 
zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcudolmak şar-
tiyle, zilyedi namına tesbit olunur. 

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil par
çaların veya aynı şahsın aynı sebebe dayanarak 
zilved bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüz 
ölçümleri toplamı yüz dönümü aşan birden faz
la parçaların her birinin yüz dönümlük kısmı, 
zilyedliğe ait birinci fıkradaki unsurların mev
cudiyeti halinde, zilyedi adına tesbit olunur. 

Bunların yüz ölçümü gecen kısmın zilyedi 
namına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin ay
rıca aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri 
ile tevsiki lâzımdır. 

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine katiyet kasbetmiş olan 

ilâmlar,. 
c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim te-

messük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga 

Hazînei hassa senedi veya muvakkat tasarruf 
ilmühaberi, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkane, muhasebatı atîka kalemi ka

yıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredil

memiş tasarruf kayıtları. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde dört sayın üye 
tadili için bir takrir vermiştir. Takrirleri oku
tuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Tapulama kanunu tasarısının 33 ncü madde

sinin aşağıda yazılı okluğu şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

Tapusuz gayrimenkul 1er 
Madde 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan yüz

ölçümü yüz dönüme kadar olan (yüz dönümü 
dâhil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az 
yirmi seneden beri malik sıfatiyle ziiyedliği bel
gelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile 
tevsik olunan zilyedi adına tesbit olunur. 

Yüz dönümü geçen kısmının zilyedi namına 
tesbit edilebilmesi için, zilyedliğiu ayrıca aşağı
da yazılı belge ve kayıtlardan biri ile tevsiki lâ
zımdır. 

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan 

ilâmlar, 
c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi mültezim te-

messük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga 

Hazinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf 
ilmühaberi, 

f) Gayrimüsaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı âtika kalemi ka

yıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri. 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilme

miş tasarruf kayıtları, 

Başkanlığa 
Tapulama kanun tasarısının 33 ncü madde

sinin arz edeceğim sebepler yüzünden aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

33 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüz
ölçümü 20 dönüm kadar olan (20 dönüm dâhil) 
gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az 20 sene
den beri malik sıfatiyle zilyedliği belgelerle ve-
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ya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik 
olunan zilyedi adma tesbit olunur. 

20 dönümü geçen kısmının zilyed namına 
tesbit edilebilmesi için zilyedliğiu ayrıca aşağıda 
yazılı belge ve kayıtlardan biri ilo tevsiki lâ
zımdır. 

a) 15 . 6 . 1945 tarihinden önceki vergi ka
yıtları, 

b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan 
ilâmlar, 

c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim te-

messük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga 

Hazinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf 
ilmühaberi, 

f•) Gayrimüsaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, Muhasebatı atîka kalemi ka

yıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devir edil

memiş tasarruf kayıtları, 
20 dönümü geçen kısım için böyle bir belge 

ibraz edilmediği takdirde bu gayrimenkul Hazi
ne adma kaydolunur. 

Belge ibraz edilmediğinden Hazine adına 
cescil edilen gayrimenkuller çiftçiyi topraklan
dırma kanunu o yerde tatbik edilinceye kadar 
akara temliki tasarrufta bulunulamıyacağı gibi, 
şagillerle haleflerin zilyedlikleri de ihlâl oluna
maz. Bu cihet tapulama tutanağında belirtilir. 
Ve kütüğün şerhler hanesine işaret olunur. 

Bu gibi yerler Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu tatbik edildiğinde şagili hak sahibi görül
düğü takdirde bu kanun hükümleri dairesinde 
kendilerine verilir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
33 ncü maddeye aşağıda yazılı fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Tapulama sırasında, bu maddenin 2 - 3 ncü 

fıkralarında yazılı yüzölçümü 10 dekardan faz
la taşınmaz malları, sırf bu kanun hükümlerin
den kaçırmak maksadiyle suni sınırlar ihdas 
etmek suretiyle böldüğü «toprağın tabiatından 
veya işletilmesinden veya bunlara benzer her 
hangi bir yoldan, anlaşılırsa» iktisap sebepleri 
ayrı olduğu bildirilse bile o kimse bu madde 
hükmünden faydalanamaz. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 
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Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini saygı ile rica ederim. 
Bu madde ile bir kimseye verilecek toprak

lar, bir aileye yeterliği Hükümetçe ya da diğer 
bir kanunla tesbit edilmiş bulunan miktarı aşa
maz. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Maddenin tümüne sari iki tak
rir ek ve ilâveleri hakkında iki takrir mev
cuttur. Sözle ve yazı ile söz istemiş Sayın Yıl
maz Mete? Yok.. Sayın Aslan Bora? Yok.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Biz de takririmizle beraber söz istemiştik. 

BAŞKAN — Anlayamadım Sayın Tunçka-
nat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım takririmiz için de söz istemiş
tik. 

BAŞKAN — Hakmızdır efendim, müzake
re açılıyor madde üzerinde. Sayın Alpisken-
der buyurun. 

FERİT ALPtSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım 33 ncü 
maddenin bir noktasında, eski kanuna göre 
mühim bir değişiklik vardır ki, oda eski mev
zuatımızda 20 dönüme kadar olan tapusuz gay-
rimenkûllerin tescilinde vergi kaydı aranmaz
dı. Şimdi bu yüz dönüme çıkartılmıştır. Eski 
mevzuatta herhalde yevmün - cedit, rızkün -
cedit şekilde maişetini temin eden insanlara bir 
vergi yükünün yü'kletilmemesini mi, yoksa 
başka sebepler mi? Ne hatıra gelmişse böyle 
bir istisnai kayıt konmuş idi. Fakat şimdi bu
nun 100 dönüme çıkarılması hakikaten üzerin
de durulacak bir noktadır. Bir vatandaş dü
şününüz ki, kanunun kendisine bahşettiği bir 
hakkı kullanmak istiyor. Yani bir tescil tale-
ıbinde bulunabiliyor, fa'kat vatandaşlığın em
rettiği mükellefiyetlerden kaçınıyor. Vatan
daşlığın en büyük mükellefiyetlerinden bir ta
nesi askerlik ise diğeri de vergisini vermektir. 
Vergiyi vermiyen bir vergi kaçağına da biz 
tescil hakkı tanımış oluyoruz. Aynı zamanda 
'birtakım fuzuli dâvaların da açılmasına yol 
vereceğiz. Çünkü hiçbir vergi kaydı olmayan 
bil kimse, yüz dönüme kadar olan arazinin tes
cilini rahatça dâva edebilecek. Zira 33 ncü mad

denin «A» bendinde «on yıl ve daha ötesine 
kadar vergi vermek kaydı», mecburiyeti kon
muş ve bunun dışında olanların vergi verme
miş olsalar dahi tescil hakkı iddia edebilecek
leri prensibi kabul edilmiştir. Bu doğru birşey 
değildir. Hem arz ettiğim gibi fuzulî dâvaları 
tahrik eder, mahkemeleri işgal eder, hem de 
vatandaşlık vazifesini ifa etmiyen bir vatan
daşa vatandaşlık haklarından istifade imkânını 
verir ve aynı zamanda birtakım hak sahipleri
nin haklarını da ziyaa uğratır. Onun için muh
terem komisyonun ve Sayın Bakanın, Tapu 
Kadastro Umum Müdürlüğünün bu hususu 
bilhassa yüksek dikkatlerine iletirken muhte
rem heyetinizin de bu hususta verilmiş olan 
önergeleri değerlendirmesi gayet yerinde bir 
hareket olacaktır. Verilen dört önergeden en 
ziyade Sayın Haydar Tunçkanat'm teklifi bu 
noktaları kapsamaktadır. Onun için kendile
rinin teklifini desteklemek suretiyle kendim 
yeni bir teklif vermiyorum. İyi teklif nereden 
gelirse gelsin onu kabul etmek hepimiz için 
kutsal bir vazifedir. Bu hususu yüksek dikkat
lerinize bilhassa celbederim. Saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat buyurunuz 
efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler, tapuda kayıtlı olmayan ara
zi hakkında Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesinin 2 nci ve mütaakıp fıkralarındaki 
hükümler ayrıca Anayasanın 37 nci maddesine 
aykırıdır. Anayasanın 37 nci maddesinde «Dev
let toprağın verimli olarak işletilmesini ger
çekleştirmek ve topraksız olan, veya yeter top
rağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçları ile gereken tedbirleri alır» denmek
tedir. 

Yine Anayasamızın 53 nci maddesi ise, 
«Devlet bu yolda belirtilen iktisadi ve sosyal 
amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi ge
lişme ile malî kaynaklarının yeterliği ölçüsün
de yerine getirir» demektedir. Binaenaleyh, 
Devlet elindeki araziyi, ahara verirken, evve
lâ Anayasanın 37 nci maddesinin kendisine 
yüklediği ödevi göz önünde tutmaya mecbur
dur. Toprağa muhtaç kimseler varken bu gibi 
kimselerin ihtiyaçları nazara alınmadan hesap
sız geniş arazinin, Devletin elinden çıkmasını 
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mucibolaca'k şekilde bir kanun yapılırsa Ana
yasanın 37 nei maddesinin yüklediği görevi 
Devlet yapamıyacak duruma sokulmuş olur. 
Bu da Anayasanın ruhuna ve sarih metnine 
aykırıdır. Bunu belirttikten sonra Medeni Ka
nunun kabulünden evvel memleketteki gayri-
menkulleri tasnif eden 1274 tarihli Arazi Ka
nununun birinci maddesini hatırlatmayı zaruri 
görmekteyiz. Arazi Kanununun birinci mad
desi : 

Muhterem senatörler, geçen seferki oturum
da Sayın Devlet Bakanından bir soru sormuş
tum. Maalesef hâdisenin içine yeteri derecede 
girmedikleri için verdikleri cevap bizi tatmin 
etmedi. Bu hususa bu sefer temas etmek sure
tiyle o zamanki bize verilen bu cevabın bir ke
re daha usulüne uygun olmadığını belirtmek is
terim. Arazi Kanununun birinci maddesi : 

«Memaliki Devleti âliyede olan arazi beş kı
sımdır. Kısmı evvel, araziyi memlûke (yani ber-
veçhi mülkiyet tasarruf olunan yerler) kısmı 
sani araziyi emiriyedir, kısmî salis araziyi mev-
kufedir, kısmı râbi araziyi metrukedir, kısmî 
haımis araziyi mevattır.» 

Bu madde de yapılan taksimin, ikinci ve be
şinci kısımları mevzumuzu ilgilendirmektedir. 
Bunların tapu ile tasarruf olunanlarından, yani 
ikinci kısımdaki araziden, bu kanunun 32 nei 
maddesinde bahsolunmaktadır. Tapu ile tasar
ruf olunmıyan, yani beşinci kısımdaki arazi ise 
33 ncü maddenin mevzuunu teşkil etmektedir. 
Arazii mevadm mülkiyeti Hazineye ait idi ve 
Medeni Kanun yürürlüğe girdiği zaman arazii 
mevadm maliki olarak Hazineyi bulmuştu. Me
deni Kanunun yürürlüğe girmesi ile ancak mül
kiyetin zamanla kazanılmasını mucibolan ikti
sabı zaman aşımı müessesesi kabul olundu. Eski 
hükümlerde mülkiyet kazanılmasını sağlıyan 
zamanaşımı müessesesi yoktur. Medeni Kanu
nun sureti meriyet ve şekli tatbiki hakkındaki 
Kanunun 20 n£İ maddesine, «İktisabı müruru 
zaman, meriyetinden itibaren yeni kanuna tabi
dir. Eski kanunun meriyeti zamanında, yeni ka
nunda dahi muteber bir müruru zaman başla
mış bulunuyorsa, bu takdirde yeni kanunun 
meriyetine kadar geçen zamanaşımı kanunun 
kabul ettiği müruru zaman müddeti münasebe
tiyle mahsubedilir» denilmektedir. Eski hüküm
lerde arazii mevat üzerinde zilyediik sebebi ile 
mülkiyet iktisabını mümkün kılan bir hüküm 

bulunmadığından Medeni Kanunun 639 ncu 
maddesinin birinci fıkrasındaki «Tapu sicilinde 
mukayyedolmıyan bir gayrimenkulu nizasız ve 
fasılasız yirmi sene müddetle ve malî sıfatı ile 
yedinde bulundurmuş olan kimse, o gayri
menkulun kendi mülkü olmak üzere tes
cili talebinde bulunabilir» şeklindeki hük
müne dayanılarak mülkiyet iddia olunabil
mesi için asgari Medeni Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra yirmi sene geçmiş ol
ması, lâzımgelmektedir. Yani 1946 senesi Ekim 
ayının dördünden evvel ne arazii mevat ne de 
mir'i araziden olup tapuda kayıtlı bulunan yer
lerden mahlül olanlar üzerinde şahısların zilli-
yetlik sebebiyle mülkiyet haklarının doğmasına 
hukukan imkân yoktur. 

1945 senesinde, yani Medeni Kanunun kabu
lünden 20 sene geçmeden 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu neşrolunmuştur. 4753 
sayılı Kanunun 8 nei maddesinin (A) bendinde 
bahis mevzuu olan Devletin hüküm ve tasarru
fu veya özel mülkiyeti altında bulunup kamu 
işlerinde kullamlmıyan arazi aynı kanunun 
10 ncu maddesi mucibince dağıtılacak arazi 
olarak Tarım Bakanlığı emrine geçmiş bulun
maktadır. Arazii mevaddm ve tapulu olup da 
mahlûlü bulunan mirî arazinin Medeni Kanun 
kabul olduğu tarihte mülkiyeti Hazineye aitti. 
Meriyet kanununda ise bu nevi arazi üzerinde -
ki, Hazinenin eskiden beri mevcudolan mülki
yet hakkının zeval bulduğuna dair hiçbir 
hüküm mevcut değildir. Binaenaleyh, Hazine
nin bu gibi yerler üzerindeki mülkiyet hakkı 
Medeni Kanun meriyete girmekle zeval bulma
mıştır. Mevad arazi ile mirî araziden mahlûl 
olanların maliki, kanun ile Hazinedir. 1945 se
nesinde bu nevi arazi çiftçiyi topraklandırmak 
olan âmme hizmetinin tahakkukuna tahsis edil
miştir. Medeni Kanunun 635 nei maddesinin 
atıfta bulunduğu aynı kanunun 651 nei madde
sinin son fıkrasında derpiş edilmiş bulunan bu 
kabîl yerlerin ihraz ve işgalini tanzim için ya
pılacağına işaret edilmiş olan kanun vazifesini 
de 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
görmektedir. Medeni Kanunun 639 ncu mad
desinin şartlarının bu kabîl yerler üzerinde ta
hakkukuna 4753 sayılı Kanun mânidir. Kanu
nen bu kabîl yerler üzerinde şahısların ikti
sabı zamanaşımına dayanarak, mülkiyet hakkı 
ihraz etmelerine imkân yoktur. ı 
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Bini a rağmen bu defa Devleti , Anayasanın 
37 nei maddesinin yüklediği görevi de yapamı-
yaeak hale sokacak şekilde geniş arazi parca-
l a n n ı n topraksız olduğu da tesbit edilemiyen 
kimselere verilmesi Anayasaya aykırıca Uv-
velee Devlete ait arazinin yağma edildiği tes
bit o lduğundan 1953 senesinde ikt isabı za
manaşımı sebebiyle âzami yi rmi dünündük bir 
sah; iktisabolııııabileceğinc Laır o 
6335 saydı kanun la r kabul olunmuştur . Tapu
lama, K a n u n u ile de bu mik ta r Teşriî Meclisle 
yüz dönüme edvarı!maktadır . Devlet arazisini 
t e k r a r yağma e t t i rmekten, Anayasanın 37 nei 
ve 53 ncü maddeler i T. B. M. Meclisini men
etmektedir . Müzakere o lunmakta olan k a n u n u 
33 ncü maddesinde yüz dönümden fazla arazi 
verilmesi mueibolacak diye sayılmış bu lunan 
evrak, hiçbir hakk ın mevcudiyet ini ispata ya r a r 
mahiye t te birer vesika değildir. Eğer bunlar 
bir hakk ın mevcudiyet ini ispat eden birer delil 
olsa idi, zaten bu ves ikalarda mülkiye t hakkı 
sabit olur ve böylece sabit olan mülkiyet hak
kı da, t apu kü tüğünde tescil o lunurdu. Zaten 
mevcut bir mülkiyet hakkın ı y u k a r d a izah 
o lunduğu gibi. Tapulama K a n u n u vesilesiyle 
T. B, M. M. ka ld ı rmaya yetki l i değildir. Ya 
ziiys-dlik mülkiyet in ikt isabı için veya değildir. 
Hiçbir hukukî k ıymet i olmıyan bir vesikanın 
bir kimseye geniş arazi bağışlaması için bir se
bep teşkil etmiyeeeğini takdi r , basit bir man
t ık kaidesidir . Bir hakk ı ispat ye ler kıymeti 
olmadığı bizzat kanun yapan t a ra f ından kabul 
olunan varakalara: dayan ı l a rak geniş arazinin 
Devlet elinden çıkması Anayasan ın 37 nei mad
desinin Devlete yüklediği görevin yapdmasmı 
muhal kılar. Binaenaleyh, 33 ncü maddede 
mik t a r bakımından 5602 sayılı K a n u n u n koy
d u ğ u tavanın aynen muhafaza edilmesi uygun
dur . 

Muhterem arkadaş la r , t a t b ika t bakımından 
hem k a n u n u n himaye et t iği iyi niyeİi zilyedi 
göstermekle ve hem fuzuli şagiklen bir hak ta
n ımamak tad ı r bizim teklif ett iğimiz değişiklik. 
Fuzul i şagil belge ibraz edemediğinden dolayı 
Hazine adına tescil olunan arazi t op rak refor
mu uygulan ıncaya kadar , yine elinde bulundu
racak t ı r . Hazine bu araziyi elden çıkaramıya-
j ak t ı r . Toprak reformu uygulandığ ında , şagil 
eğer hak sahibi ise kendisine temlik olunacak
tır. H a t t â kendisi hak sahibi olmayıp da, hak 

sahibi olacak furûlar ı t op rak isteğinde! bulun-
muşlarsa bun la ra da verilebilecektir . Bu suret
le t apu lama ile reformun ahenkl i bir şekilde 
uygulanması sağlanmış olacak ve t o p r a k özle
mi içindeki büyük bir halk top lu luğu huzura 
kavuşacakt ı r . Üstelik plânlı bir dağı t ımla eroz
yon âfetinin önüne geçilmiş ve meralar kuru l 
muş olacaktır . Maddenin (A) f ıkras ındaki 
15 . 6 . 1945 ta r ih inden önceki vergi kay ı t l a r ı 
veri lmek suret iyle düzelti lmiştir . Bunun sebebi 
4753 sayılı Kanunun. .10 ucu maddesine tevfi
kan Devlet arazisinin, Çiftçiyi Toprak land ı rma 
Kanunu, yürü r lüğe girmesi ile Tar ım Bakanl ığı
nın emrine girmiş olmasıdır. Tar ım Bakanl ığ ı 
emrine geçen bir arazide vergi kaydı tahsis 
edilse dahi ispat bak ımından değeri olmıyan bir 
belge olacağı tabiîdir . 

Hürmet le r imi e. 

B A Ş K A N — Sayın Bakan bâzı sayın üyeler 
gö r üşm ek is temektedir! e r. Bil âh a r a gö r üşın eniz 
muvafık ise, hay hay. Arzu buyurursan ız bu
yurun . 

D E V L E T B A K A N İ R E F E T SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Bi lâhara görüşeyim. 

B A Ş K A N —- Sayın Hazordağlı , buyurun . 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler , tapusuz taşınmaz mal
lar ın tescili hakk ında Medeni K a n u n u n 639 ucu 
maddesinin değişt ir i lmesinden sonra yi rmi dö
nüme kadar , vergi kayd ı al ınmaması h ü k m ü 
kondu. Ta tb ika t t a , uygu lamada bâzı kimselerin 
kö tü niyetle, yirmi dönümden fazla bu lunan ta
pusuz mallarını suni sınır lar ihdas e tmek sure
tiyle, pa rça la ra böldükler i t a t b i k a t t a çok görül
dü. Ve bundan t apuyu yapan hâkimler , Hazine 
vekilleri feryada başladılar . Şimdi biz b u n u yir
mi dönümden yüz dönüme çıkardık. Yan i yüz 
dönüme k a d a r vergi kayd ı aramayacağız. Ancak 
bir kimse bilfarz 500 dönümlük bir arazisini 
d ö r t parçaya , beş pa rçaya bölmek suret iyle şu
rası anamdan kaldı , bu kısmı babamdan kaldı , 
yüz dönümlük yer i de sa tmald ım demek sure
tiyle tescil dâvalar ı açacak ve yüz dönüme ka
dar olan bu maddenin h ü k m ü n ü kaç ı racak ve 
t apu layacak t ı r . Bendeniz t a t b ika t t ak i bu suini
yet ler i önlemek bakımından bir t ak r i r verdim. 
Bu t akr i r imde şöyle bir h ü k m ü n konmasını is
t i rham ediyorum. Okundu. Tek ra r okuyacağım, 
lütfen dinlerseniz çok faydalı olur. 
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BAŞKAN — Sayın Hazcrdağlı, bir daha 
okuyacağız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şim
di muhterem arkadaşlar tatbikatta böyle hü
kümler mevzuatımızda vardır. Medeni Kanun 
mirasta her türlü tasarrufu kabul etmiştir. Ama 
mirastan mal kaçırmak için yapılan tasarruf
ları önlemek için böyle hükümler konmuştur. 

Ben komisyonun muhterem üyelerine soru
yorum; tatbikatta böyle suni sınırlar ihdas et
mek suretiyle tapulamalar yapılmasından kaçı
nılmış mıdır, kaçınılmamış mıdır? Böyle bir du
rum kendilerine intikal etmiş midir, etmemiş 
midir? Biz tatbikattan gelen bir arkadaşınız 
olarak arz ediyoruz; bendeniz bu suni sınırların 
nasıl ihdas edileceğini nerden anlıyacağız sözü
ne karşı maruzatta bulunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, toprakla uğraşan
lar bilirler ki, suni sınırların ihdası her zaman 
belli olur. Bir defa toprağın sürülmesinden, top
rağın üst başı ile alt başı arasında farklar var
dır. Toprağın sonradan ihdas edilmiş sınırları 
yanyana olduğu zaman ekseriya çiftin, sabanın 
bu taraftan o tarafa toprağı senelerce taşıma
sından dolayı setler, yükseklikler hâsıl olur. Bu 
suretle eski sınırlar bugünkü traktörlerle pul
luklarla ne kadar bozulursa bozulsun eski sınır
lar bu işten anlıyan kimseler tarafından, nasıl 
anlaşılıyorsa, yeniden ihdas edilmiş sınırlar da 
belli olur. Biz onun için burada toprağın tabi
atından ve işletilmesinden veya bunlara benzer 
her hangi bir yolla anlaşılırsa iktisap sebepleri 
ayrı olduğu bildirilse bile o kimse bu madde 
hükmünden faydalanamaz, hükmünü koymak 
istiyoruz. Bu maddenin konulmasından hiçbir 
zarar gelmez, arkadaşlar. Sadece kötü niyetleri 
birçok malları birbirine katmak suretiyle yeni 
sınırlar ihdas etmek suretiyle malların bu mad
de hükmünden kaçırılmasına engel olmuş ola
cağız. Bu suretle bu kanunun malları yağma et
me hükmünü de önlemiş olacağız. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, komisyon üye
sisiniz maddenin lehinde konuşacaksınız değil 
mi? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurun. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; ben konuşmak is
temiyordum. Fakat bâzı mevzularda aşağı - yu

karı hukukta katiyet kesbetmiş, katî hale gel
miş Medeni Kanunumuzla, Anayasamızla ve 
Türkiye'deki gayrimenkul hukuku ile değişmez 
nizam haline gelmiş kaidelerin burada tekrar 
münakaşa ve mücadelesini yapıyoruz. Bunun 
için kısaca birkaç kelime mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. 

Zilyedlik ve tapu ile mâlik olmak mutlak 
aynî haklardandır. Bunların, yani tapulu bir 
gayrimenkule sahibolmakla, zilyedlik suretiyle 
sahibolmak arasında, hiçbir fark yok. Kanunla
rımız ikisine de aynı hakkı bahşetmiş. Yalnız 
usul ve şekil bakımından bir fark var : Belge. 
Yani şu hakkın sahibi olduğunuzu ispat mevzuu 
var. Mahkemeye gidersiniz, tapulu bir gayri-
menkıılünüze müdahale vâki olmuşsa tapunuzu 
ibraz edersiniz. Fakat zil yed olduğunuz zaman 
zilyedliğinizi de ayrıca ispat etmeniz gerekir. 

Şimdi burada yapılan iş; tapusu olmıyan fa
kat aynî bir hak, Medeni Kanunumuzun ve di
ğer kanunlarımızın tanıdığı iktisabedilıniş, ka
zanılmış bir hakkı biz sadece bu kanunla bunun 
adına, kolaylıkla sahibi adına tescil edilsin diye 
bir kolaylık gösteriyoruz. Bu kolaylığı göste
rirken kazanılmış bir hakkı tekrar kazanılıyor-
muş veyahutta buna yeni bir hak veriliyormuş 
gibi bunun münakaşasını yapmak bence bugün
kü mevcut hukuk nizamlarına aykırı gibi gö
rünmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şekil ve for
malite yönünden diye arz etmiştim. Şimdi 
gayrimenkul, benim anlayışıma göre, bir hak 
kazanılmış olduğuna göre, kazanılmış bir hak
kı, biz sadece ucuz ve kolay olarak belgesini 
alabilsin diye getirilmiş şekli olan bu kanunu 
vatandaşın eline kolaylıkla bir tapu verelim. 
belge verelim ne bu belgenin verilmemesinden 
dolayı her gün niza ve ihtilâfları ortadan kal
dıralım, bu yüzden bir kısım insanların mü
nakaşa, kavga, mahkemeler nihayet birçok ha
yatın sona ermesini intaçeden bu hali önliye-
linı derken hakkın aslını, doğmuş hakkı sanki 
biz ona lûtfecliyormuşuz gibi bir havanın için
deyiz. Ben şahsan bu anlayış içinde değilim; 
ve kanunun maksadı da bu değildir. 

Şunu da arz etmek istiyorum. Bir takrir 
vererek, Sayın Yıldız arkadaşımız dediler ki, 
bir gayrimenkulu tescil ederken bir bilirkişi 
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veyahut yetkili mercilerce bu zata yahutta bu 
aileye geçimi için ne kadar gayrimenkul lâzım 
ise miktarı ona göre tâyin edelim. Arkadaşla
rım biz toprak tevzi etmiyoruz ki, yahutta Dev
letin malını tutup başkalarına vermiyoruz ki, 
hak sahibine sadece haklı olduğuna dair vesi
ka veriyoruz. Kanunun mahiyeti bu. Yoksa 
tahditleri yapmaya, bu şekilde üzerine kayıt
lar koymaya kalktığımız gün aynı hak ve mül
kiyet mefhumu ortadan kalkar. Ben sadece 
hu mevzularda birkaç kelimeyi arz etmek üze
re huzurlarınızı işgal ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, 
kanunun bir defa kendi sistemi içinde bâzı çe
lişiklikleri olduğunu geçen defa da arz etmiş
tim. Şimdi 33 ncü madde ile 37 nci madde 
arasında bu çelişiklik belirgindir. 

Saym Rendeci, bu süre aşımı yoliyle ikti
sapta tapudan fark yoktur, dediler. Ben ken
disine yine partisinden bir hukuk profesörü 
olan Sayın Göktürk'ün kitabını okumalarım 
tavsiye ederim. Orada açıkça deniliyor ki, bu 
kanundaki çelişikliği o kitaba referans vererek 
arz edeceğim. Kanunun 37 nci maddesinde ih
ya ve imara sadece Hazineye tescil hakkı ve
rirken ,ihya ve imar emeği var adamın para 
yatırmış, işler yapmış 33 ncü madde sadece 
sömürene, sınırsız hak tanınıyor. İnsafla dü
şünmek gerekir bu iki maddeyi. Yani bir or
manı kırıp tarla yapan 20 sene zilyed oldu mu 
tapusunu alacak. (Hayır alamaz sesleri) 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşülmemesini ve 
görüşmenin 33 ncü madde ve tadil teklifi üze
rinde olmasını rica ederim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Her han
gi bir araziyi ihya etmiş. Tarla yapmış veya 
zeytinlik yapmış, fındıklık yapmış insana ka
nun çok sınırlı hak tanıyor. Onun için pek öy
le temeli kuvvetlidir diye savunmıyalım da. 
Benim verdiğim önerge inanıyorum ki, 33 ncü 
madde Anayasanın 37 nci maddesine aykırıdır, 
dedim. Anayasanın 37 nci maddesi diyor ki, 
Devlet topraksız veya az toprağı olanlara top
rak verir görevini Devlete veriyor. Bunun sı
nırını da tesbit etmeyi Anayasa emrediyor. 
Evet, 37 nci maddenin emri böyle. Bakın; 
kanun bu amaçlarla değişik tarım bölgelerine 

ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini göstere
bilir. 

Şimdi ben diyorum ki, mademki bu kanun 
içinde önemli bir miktar kamu arazisi, Devlet 
arazisi vardır; bu araziyi bu şekilde süre aşı
mı ile verirken buna 37 nci maddede Hükü
mete, Devlete yüklenen görevleri yapabil/::ek 
şekilde sınır koyalım. 1954 te çıkan kanun 20 
dönüm yoliyle dahi, toprak yapıştırıldığmı Hü
kümet gerekçesinde anlatıyor ve yakmıyor. Bu, 
yüz dönüm, büyük ölçüde bunu yapacaktır di
yoruz. O halde buna bir sınır koyarsak o tak
dirde Anayasamızın 37 nci maddesinin hem Sa
ym Tunçkanat'm belirttiği gibi Devlete yükle
diği görevleri kolaylaştırmış oluruz, hem de sı
nır kayma esasında mevcudolacaktır. Anaya
sa böyle toprak verilir diyor. Gelişi güzel ve
rilmez. Topraksız veya az toprağı olana, de
mek ki, bir sınır var. Ben Sayın Bakana ge
çen gün arz ettim, sordum, «evet»1 dedi, evve
lâ «snır yok» dediler ama, sonra «peki bu sı
nır anlamına gelmez mi» deyince «sınır oldu
ğunu» kabul ettiler. O halde bir sınır var. 
Devlet arazisini verirken bir sınır koymak zo-
runluğu vardır. Anayasa böyle söylüyor. Ben 
de diyorum ki, merhamet edelim bu sınırı ka
bul edelim. Eğer sınır koymasak bu 37 nci 
madde yolu ile alınacak arazi tasavvur buyu
runuz «yüz dönüm» diyor. Bâzı yerlerde yüz 
dönüm toprak normundan da büyüktür. Bâzı 
yerlerin arazisine göre yüz dönüm toprak nor
munu da geçer, verimli yerlerde. Burada hiç
bir yer düşünmeden, Türkiye'nin neresinde 
olursa olsun, bir yüz dönümü, yanındaki yüz 
dönümü başka belgelerle, başka zilyed yolları 
kullanmak suretiyle yüzlerce dönüm arazi al
mak imkânı var diyoruz. Yazıktır, günahtır, 
Devlet arazisini bu şekilde bırakmıyalım. O 
halde sınır koymalı. Anayasanın 37 nci madde
sine aykırılık olmasın. Sınır koyan madde ba
kımından, Devlete verdiği yükümlük bakımın
dan da büyük miktarda Devlet rezervlerini da-
ğıtmıyalım. Sonra yine 37 nci maddenin sonu 
toprak rezervlerini bu şekilde dağıtmamayı da 
emrediyor. Binaenaleyh bir sınır koyarsak di
yoruz ki, bu sınır ne olur? Başka arazisi de 
bulunursa bulunsun, ne kadar arazisi olursa 
olsun, bütün bu buyurduğunuz belgelerde hep
si geçerli olsun. Ama bunlara ek olarak alaca-

— 140 — 



O. Senatosu B : 82 28 . 6 . 1966 O : 1 

ğı arazi, bir aileye yeterliliği ya toprak normu 
yoliyle Tarım Bakanlığı tarafından, Hükümet 
tarafından veya toprak reformu kanunu çıkar
sa onunla, kanunla sınırlanmış olan hududu 
geçmesin. Dâvamız bundan ibarettir. Bunun 
aleyhinde söylemek sanırım ki, gayet güçtür. 
Bu kadar toprağı kıt olan bir memlekette, top
rak dâvaları bu kadar fazla olan memlekette, 
Devlet topraklarının önemli bir kısmının zil
yedlik yoliyle iktisabedileceğini tartıştığımız 
bu anlarda, böyle bir sınır koymamak, benim 
samimî, kanaatime göre insafla bağdaşamaz. 
Topraksız insanın lehine bir düşünce değildir. 
Onun için lütfediniz, ne kadar toprağı olursa 
olsun hurdan da payını alsın, ama burdan al
dığı paya, kendi elindeki topraklara ilâveten 
alacağı pay hiç olmazsa toprak normu veya 
'ben teklifimde daha yuvarlak bir ifade ile söy
ledim; Hükümet tarafından tesbit edilecek ve
ya kanunla tesbit edilen sınırı geçmesin diyo
rum. Yani fazladan aldığı sınırı geçmesin. 
Onun için lütfen Anayasanın 37 nci maddesine 
uyan ve Türkiye gerçekleri içinde çok önemli 
olan sınırlamayı kabul ederseniz, sanırım ki, 
Devlet kavramına uygun olan bir tedbiri ka-
nunlaştırmış oluruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bu Tapulama Ka
nunu münasebetiyle en büyük münakaşayı tev-
lideden hâdise, tapusuz gayrimenkullerin tescili 
meselesidir. Bu maddeye itiraz eden birçok 
arkadaşlar oldu. Evvelâ Alpiskender arkada
şımız buyurdular ki, bir gayrimenkulun namı
na tescilini istiyen bir kimse evvelâ vatandaş
lık borcu olan vergisini verdiğini ispat etmeli 
ki, ondan sonra tescil istiyebilsin. Bir gayri
menkulun tescilinde vergi kaydının aranması 
T)U gayrimenkulun namına tescili için verilen 
bir ivaz değildir. Yani tescile hak kazanma
sı için vergi vermiş olduğunu ispat için aran
mış bir şey değildir. Vergi kaydının aranması 
•başka sebeplerdedir. Bu zilyedlik beyyinesinin 
kâfi gelmediği, yalancı şahit bulmak mümkün 
olur. Binaenaleyh, bunun bir de vesika ile 
teyidi için konmuştur. Yoksa vergi vermemiş 
bir kimsenin, vatan vazifesini yapmamışsa bu
nun müeyyidesi başkadır. Vergisi tahsil edi
lir. Fakat vergisini vermemiş kimsenin mülki

yet hakkı elinden alınamaz. Binaenaleyh bu
nu vatandaşlık vecibesi ile bağlamak doğru de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar, tapusuz gayrimen
kullerin tescili halinde, ne gibi delil aranması 
lâzımdır, yalnız zilyedlik, zilyedliğin sabit ve 
ispatı kâfi midir, değil midir veyahut ne ka
dar miktarına kadar zilyedliğin şahitle iktifa 
edilmesi meselesi hakikaten mevzuatımızca üze
rinde durulmuş bir meseledir. Evvelâ Ana
yasadan bahsedilirken evvelâ Anayasanın en 
büyük prensibi mülkiyet hakkına riayettir. 
Bir kimse mevcut mevzuata göre, bir hakkı ik-
tisabetmişse bu hakkı tanımak o hakkı başka 
yollardan almaya, Anayasa müsaade etmez. Bir 
defa Medeni Kanunumuz ki, bu bize has bir 
şey değildir. Bütün Avrupa zilyedlikle ikti
sabı muteber telâkki etmiştir. Zilyedlik bir 
iktisap yoludur. Zilyedliğin müktesep hak do
ğurmasının da sebebi vardır. Bu cemiyette 
nizamı temin etmek için kâfidir. Niçin vazıı 
kanunlar zilyedliği, muayyen zaman zilyedlik 
devam ettikten sonra iktisap hakkı tanıyor. 
Bunun sebebi evvelâ, şahsi haklarda, alacak 
haklarda niçin müruruzaman müessesesi ka
bul ediliyor. Bir kimse muayyen bir müddet 
zarfında alacağını takibetmezse, bu alacağın
dan vaz geçmiş sayılır. Ve diğer adamda, borç
lu da ilânihaye bir tehdit altında kalmaz. Gay
rimenkul mevryatta da yine bir kimse muay
yen müddet bir gayrimenkulu tasarruf etti mi. 
cemiyet diyor ki, sen on sene tasarruf ettin, 
ilânihaye bunu tehlikede bırakamazsın, hak 
sahibine diyor ki, zamanında hakkını ara. Eğer 
muayyen müddet aramazsan bu hakkın sakıt 
olur. Yani onu hakkını aramaya mecbur edi
yor ki, arasın. Zilyed olanlara da, muayyen 
müddet tasarruf ettin mi sen artık emin ol ki, 
bu senin hakkın, elinden alınamaz. Bu bir ce
miyette nizamı temin için bir müessesedir. Bi
naenaleyh, hak doğuran şeydir. Ve nihayet 
Medeni Kanunumuz da demiş ki, «bir kimse 
bir gayrimenkule yirmi sene müddetle bilâniza 
fasılasız malik suretiyle tasarruf ederse bu o 
yerin maliki olur. «Bunu kabul etmiştir. Ve 
hudut yoktur. Ve delilin de cinsi üzerinde du
rulmamış, her türlü delil şahit ispat etmeye 
kafidir. Binaenaleyh Medeni Kanunumuz bu 
hakkı vermiştir. Ama bu hak tanınmış gel-
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nıekte iken, bil âhara moturlu vasıta ile ziraat 
çıktıktan sonra evvelce hakikaten mahdut ara
ziyi zilyediik ile iktisabetmek imkânı varken, 
motorla birçok araziyi birden hasat etmek im
kânı olduğu için Devletin arazisi, hattâ mera
lar söküldüğü için, bir aksülârnel olduğu, onun 
için 633 ve 635 sayılı kanunlarla da bir tahdit 
konmak .süratiyle denildi ki, bir kimse hakika
ten çok yere zilyedlik ile malik olmak imkânı
nı elde eder. Onun için ne yapalım, diyelim 
ki, yirmi dömümden fazlası için şahitlik kâfi 
değildir. Bir de. vergi kaydı getirilsin diye hü
küm kondu. Bu böyle devam etti. Nihayet tat
bikat gördü ki, 5602 sayılı Kanun da gösterdi 
ki, bu yirmi dönüm kısmının zil yedi iki e ispatı 
kâfi değildir. Bir fakir aile hakikaten, bütün 
emeğini hayatını hasrettiği yirmi dönüm de
ğil de, yirmübeş dönüm araziye veya kırk dö
nüm araziye bütün babadan, ecdadından gelen 
emeğini hasretmiş, tasarruf etmiş fakat her na
sılsa vergiye kaydettirmemiştir. Yahut vergi
ye kaydetirmiş de miktarını az göstermiş, bunu 
da gayet tabiî tatbik etmek mümkün değil, bir 
de bakıyoruz ki, verginin sabit hududu on dö
nümdür, hal'bn'ki arazi otuz dönümdür, tama
mı elinden gidiyor. Bu. aksaklığı önlemek 
için dendi ki, bu azdır, bu dönümü bira? 
artıralım, Bu sebeple gelen , kanun elli 
dönüm olarak geldi. Bil âhara Meclis bunu 
75 dönüm yaptı, Senatoya geldi, Senato da 
bunu 100 dönüme çıkardı. Şimdi 70 dönüm 
mü olsun, 50 dönüm mü olsun meselesinde hu
kukî bir yol göstermeye imkân yoktur. Yal
nız her halde Meclisler dediler ki, bir kimse
nin cahaleti dolayısiyle vergiye kaydettirmedi
ği araziyi nihayet bizim memleketimizde arazi 
verimli olmadığı için, hiç olmazsa 100 dönüme 
çıkaralım. 100 dönüm için tescil edelim, on
dan ötesi için vergiye kaydettirmemişse artık 
onun cezasını 'kendisi çeksin. Binaenaleyh 
100 dönümü kabul edelim. Ama arz ediyorum, 
bu 100 dönümlük miktar belki fazladır, bu bir 
takdir meselesidir, bunun üzerinde durmuyo
rum. Fakat her halükârda 20 dönüm azdır. 

BAŞKAN -^- Sayın Türkmen görüşmenizi 
lütfen bağlayın. Görüşmeler 10 dakikalık 
müddetle mukayyettir. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Ben öy
leyse diğer hususlardan vaz geçiyorum. En çok 

Sayın Ahmet Yıl diz'm, bir kimsenin zilyedlikle 
100 dönümden fazla araziyi namına tescil et
tirmesi meselesine geliyorum. 

Arkadaşlar, bu madde hakikaten yeniden 
arazi dağıtmıyor. Bu madde bir kimsenin 
mülkiyet hakkını teöbit ediyor. Bir kimsenin 
bütün hayatınea kazandığı arazi 150 dönüm 
olabilir. Anayasayı ileri sürerek, sana ancak 
bir ailenin geçimi için şu kadar araziyi bırakı
yorum, fazlasını senden alıyorum, demek Ta
pulama Kanununun mevzuu dışındadır. Bu bu
yurdukları toprak reformu ile gelecek bir ka
nunla mümkün olabilir. Çünkü o kanun da 
geldiği vakit bugün namına tescil edilmiyen 
tatbik edildiği gibi, acık gözlük yapmış da bu 
kanun gelmeden evvel gitmiş, başka zaman 
tescil ettirmiş adama tatbik etmek lâzımdır. 
Adam mahkemeye müracaat etmiş, ilânihaye 
hudutsuz araziyi, Hazine arazisini namına tes-
bit etmişse, buna niçin tatbik edilmiyor?. Bi
naenaleyh, buyurdukları Anayasanın 37 nci 
maddesi bir toprak reformu kanununda mev-
zuu'bahsola'bilir. Bu kanunla mülkiyet tesbit 
edilir, ama Anayasa göz önünde tutulur, faz
la olan malın bedeli verilerek alınır, fakat 
adamın i'ktisabettiğl araziyi bu kanunla almak 
hakikaten bu kanunun gayesinin dışındadır. 
O, başka bir kanun mevzuudur, bu itibarla tah-
didetmek, tamamen hakkı ihlâldir. Zilyed
likle tescili istenen gayrimenkulun bir miktar
la tahdidi doğru değildir. 

BAŞKAN •—• Bir kifayeti müzakere takriri 
gelmiştir. Oya .arzından sonra Sayın Bakana söz 
vereceğim. 

Kifayet takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
33 ncü madde üzerinde Yüksek Senato kâfi 

miktarda tenevvür etmiştir. Müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
İsmail Yetiş Yiğit Köker 

BAŞKAN — Madde üzerinde 6 sayın üye 
görüşmüş olduğu cihetle kifayet takririni oyları
nıza arz edeceğim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Aleyhinde 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Saym ar

kadaşlarım, bu 33 ncü madde geçen sefer de yi-
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ne Tapulama Kanunu görüşülürken en çok üze
rinde durulan bir madde idi. Ve hattâ kanunun 
Anayasa Mahkemesine şevkine de yine bu mad
de sebebolmuştu. Şimdi bu madde üzerinde kâfi 
derecede aydınlanamadık. Daha zannediyorum. 
bir hayli fikirlerini söyliyecek arkadaşlar var
dır. Lütfedin bir müddet daha, bu iş iyice açık
lığa varsın. Ondan sonra kifayete gidelim. İs
tirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Başkanlık Di
vanından söz istemiş ve verilmemiş bir tek ar
kadaşımız vardır o da Sayın İsmail Yeşilyurt'
tur. 

Kifayeti oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Devlet Bakanı Refet Sezgin, buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, tasarının tümünün görüşülmesi sırasın
da 32 ve 33 ncü maddeler bakımından noktai na
zarımızı arz ve izaha gayret etmiş idik. Aslın
da 33 ncü maddeye tadil teklifleri veren arkadaş
larımız da, kanunun tümünün görüşülmesi sıra
sında, mütalâalarını ifade buyurmuşlar idi. Biz 
Tapulama kanun tasarısı ile Türkiye'deki gay
rimenkul ihtilâflarının bitirilmesini ve Tür
kiye'de bir tapu sicili düzeninin kurulması
nı, Medeni Kanun hükümlerine uygun suretle 
bir tapu sicili düzeninin tesisini kasdet inekteyiz. 
Maksadımız bu. Maksadımız bu olunca, Mecelle
nin mâruf kaidesiyle maksat ne ise, hüküm ona 
göredir, noktasından hareket etmek suretiyle,, 
hükümler sevk etmiş bulunmaktayız. Gayrimen-
kulleri tapuya bağlamak istiyoruz. Bu bir usul 
meselesidir. Ama konu esas itibariyle, bu kanun 
toprak ıreformuna mâni olmakda mıdır olmamak-
da mı dır meselesinden çıkmaktadır. 33 ncü 
maddeye itiraz bundan neşet ediyor. 32 nci mad
deye vâki itiraz bundan neşet ediyor. Bizim ka
naatimize göre 509 sayılı ve §imdi görüşülmekte 
olan tasarıya, asıl itirazlar bundan tevellüdet-
mektedir. Belgelere bunun için itibar edilmedi. 
Belgelere bunun için uydurma belge denildi. 
Ama bugün Sayın Tunçkanat'm ve Sayın Yıl
dız'm mütalâaları sırasında, kanunun tümü hak
kında vâki görüşmelerinde, belgeler için serd et

tikleri itirazı tekrar etmediklerini görmek sure
tiyle verdiğimiz izahatın hiç olmazsa belgeler 
bakımından kendilerini tatmin eder mahiyette 
olduğunu anladık veya öyle mülâhaza ettik. 

Sayın Alpiskender vergi meselesini bahis ko
nusu ettiler. Şimdi biz Devletin aczini, Devletin 
vergi toplamamasını, hak sahibi vatandaşın sır
tına yüklivelim mi, yüklemiydim mi? Zannede
rim ki, Sayın Ferit Alpiskender Beyefendi böy
le bir neticeyi kasdetmez hiçbir zaman. Kaldı ki, 
vergi kaydı, sadece vergi kaydı ile zilyedliğin 
ispatı, diğer delillere zamimeten daha dikkatli 
hareket etmek, haksızlıklara mâni olmak için ko
nulmuş bir kaidedir, bir usuldür. 6333 sayılı Ka
nun ile, Medeni Kanununun 639 ncu maddesi ta
dil edilirken derpiş edilmiş bulunmaktadır. Biz 
de iyi olduğuna inandığımız teklif, nereden ge
lirse gelsin ona itibar ederiz. Ama mutlaka hüs
nüniyetle, mutlaka iyi niyetle yapılan ama, bi
zim iştirak etmediğimiz hukukî düşünceler iti
bariyle, Anayasanın bizim anladığımız mânada 
emrettiği kaidelere aykırı görmemiz hasebiyle iş
tirak etmediğimiz teklifler vardır. Meselâ biz Sa
yın Tunçkanat'm Anayasanın 37 nci maddesini 
izah tarzını benimsiyemediğimiz cihetle buna 
müstenit 33 ncü maddenin tadilini de isabetli 
görmemekteyiz. Anayasanın 37 nci maddesi top
rağın ne şekilde işletilmesi gerektiğini nizamla-
maktadır. Biz toprak reformuna Hükümet ola
rak karşı değiliz. Bu, Hükümet programımızda 
da vardır. Bunu çeşitli vesilelerle arz ve izaha 
gayret ettik. Huzurunuzda tekrar arz ediyorum, 
toprak reformu çalışmaları ilgili vekâlette yapıl
maktadır. Ve temennimiz, gayretimiz biran ön
ce bunu Yüce Meclislere takdim etmektir. Bu ka
nun toprak reformuna sureti kafiyede mâni de
ğildir. Hattâ bir vesile ile tekrar arz etmiştim. 
Bir bölgeye münhasır olmak üzere teksifi suret
te toprak reformu yapılmasını imkân dâhiline 
koymaktadır, kadastro biran evvel Türkiye'de 
ikmal edilirse. Arazi, toprak tevzi etmiyoruz. Ar
kadaşlar güzel ifade buyurdular. Ama hak sa
hiplerine, hak sahibi olan şahıslara, haklarını is-
bat ettikleri takdirde tapu veriyoruz. Bunun, ya
pılacak toprak reformu ile, bizim kanaatimize 
göre, uzaktan yakından ilgisi mevcut değildir. 
Ona mâni olucu bir hüküm de getirilmemekte
dir, burada. Devletin elindeki toprağın âhara ve
rilmesi.. Bunun emsali gösterilemez. O kadar ti
tiz hareket edilmiştir ki, bâzı tedbirler düşünül-

^- 143 — 



G. Senatosu B : 82 28 . 6 . 1966 O : 1 

memiş olsa bugün Zonguldak'daki kömür havza
sının ahar şahıslara verilmesi mümkün olacaktır. 
Bunu önlemekle fena mı etmiş oluyoruz? 

Eski kanunda iktisadî müruruzamanın olmadı
ğından bahsettiler, eğer yanlış tesbit etmedimse 
Sayın Tunçkanat. Arazi Kanununun 78 nci 
maddesinde iktisabî müruruzaman vardır ve «Mi
ri araziyi 10 sene müddetle tahtı tasarrufunda 
bulunduranlardan hiçbir şart aranmadan ve dö
nüme bakılmadan hakkı karar sahibi adına bu
nun tescili tesbiti nizamlanmış bulunmaktadır.» 
Biz burada bunu tahdidetmek suretiyle Arazi 
Kanunundan muteriz arkadaşlarımızın maksadı
na uygun surette daha ileri daha müsbet bir hü
küm getirmekteyiz. 

Nitekim bu mâruzâtımızı 818 sayılı hakkı ka
rar ve tashihi kayıt muameleleri hakkındaki ka
nun hükümleri teyidetmektedir. 

Yiuo arazii mevad hakkında mütalâada bu
lundular. Sayın Tunçkanat'a şunu ifade etmek 
isterim ki, tasarının 2 nci maddesiyle ölü toprak
lar bu kanunun dışarısında mütalâa edilmiştir, 
açıktır. 

Sayın Hazerdağlı dönüm meselesini izah ettik
ten sonra, muvazzalı muameleleri ortadan kaldır
mak ve kötü niyetlilerin hareketlerine mâni ol
mak iç;n bir teklif verdiklerinden bahsettiler. Ka
nunun 23 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, Sayın Ha
zerdağlı nııı takririyle istihdaf ettiği, elde etmek 
istediği neticeyi istihsale matuf hükümleri getir
miştir. Ve münhasıran muvazaalı muamelelerin 
önlenmesini düşünmek suretiyle bu hüküm tasa
rıya konmuştur. 

Aynen şöyle: «Aynı şahsın yekdiğerine bitişik 
olup da yüz ölçümü toplamı 100 dönümden faz
la olan müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği, 
ayrı ayrı sebeplere istinadettiği takdirde, beher 
parçanın yüz ölçümü 100 dönümü geçmemek ve 
zilyedi iğe giren unsurlar mevcut olmak şartı ile 
zilyedi ramına tesbit olunur.» 

O "tibarla Sayın Hazerdağlı'nın teklif ve mü
talâalar] na da, maksadı, tasarı ile derpiş edildi
ği cihetle iştirak etmemekteyiz. 

Sayın Yıldız'm, tasarının 33 ncü, 37 nci mad
deleri arasında bir çelişikliğin mevcudiyeti hak
kındaki mütalâalarına da katılmıyoruz. Çünkü 
33 ncü maddenin nizamladığı müessese zilyedliğe 
istinadetmektedir. 37 nci madde ihya müessesesin
den bahsetmektedir. Bu iki müessesenin hukukî 
durumları, şartları, tamamiyle birbirinden ayrı 

heplerle aralarında ayrılık gibi görülürse de, bu 
çelişmeyi değil, hukukî müesseselerin farklılığını 
ifade eder. 

Şimdi 100 dönüm, veya bir miktar ile tahdi
detmek lâzımgelir mi, gelmez mi, meselesine ve 
Anayasamızın emrettiği toprak reformunun bir 
sınırlamayı gerektirmediği hakkındaki mütalâa
mızı arz edelim. 

Bu tasarı ile sevk sırasında Yüce Meclislerde 
görüşmelerde bir takdir meselesi olarak tecelli et
miştir. Filvaki Türkiye'de bâzı yerlerde bir şah
sın veya bir ailenin, ziraatle geçinen bir ailenin 
geçimini temin edecek arazi miktarının 50 dönüm 
olması kâfi gelebilir. Hattâ bâzı yerlerde 20 dö
nüm biı* arazinin de bir ailenin ziraatini temin et
tiği do varittir. Ama bâzı yerlerde 100 dönüm, 
150 dönüm de kâfi gelmiyebilir. Toprağın inbat 
kuvveti her yerde bir değildir, bu nispîdir. Mec
lisler bu suretle takdir etmişler. Ve kanun tasarı
sı görüşüldüğü sırada zamanın Hükümetleri de 
konuyu Meclislerin takdirine terk ettiğini ifade 
etmiş bulunmaktadır. O itibarla biz 100 dönü
mün Yüce Meclisin tecelli eden takdirleri muva
cehesinde isabetli bir rakam olduğuna kaaniiz. 
Anayasamızın 37 nci maddesi; yeteri kadar top
rak veımeyi prensibolarak düşünmektedir. Sayın 
Yıldız buna sınır diyor. Sınır şeklinde mülâhaza 
edilebilir bir düşünceye göre yeteri kadar. Ama 
bu yeteri kadar toprak verilmesi hususunu bir ka
nunla derpiş etmeyi de Anayasamız nizamlamış 
bulunmaktadır. O mâna ortadadır ve açıktır. 
Şimdi biz toprak reformunu münakaşa eden, ko
nuşan, müzakere eden bir tasarının münakaşasını 
yapmamaktayız. O itibarla yine toprak reformu 
yönünden bir ailenin, Türkiye'nin şartlarına, top
rak normuna göre, ne miktar arazinin kendisine 
verilmesi lâzımgeldiğini burada tetkik ve münaka
şa edecek mevkide değiliz. Ama bu isbat hukuku 
yönünden, şekil yönünden, usul yönünden nizam-
lanmıştır ve memleketin realitesi de zilyedlik ve 
tasarruf yönünden münhasıran bu zaviyeden dü
şünülmüş ama toprak reformu noktasından de
ğil ve o suretle meydana gelmiş bir ölçüdür. Eğer 
509 sayılı Tapulama Kanununun tasarı şeklinde 
şevki sırasında da bunu Toprak Reformuna mâni 
olucu bir hükmü düşünmeksizin sevkedildiği muh
terem arkadaşlarım tarafından kabul edilirse, 
aramızda hiçbir münakaşa mevzuu kalmaz, be
nim kanaatime göre. Diğerleri tamamiyle tefer
ruata inkılâbetmektedir. Biz samimiyetle ve öte-
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den beri Türkiye'de gayrimenkul ihtilâflarını 
azaltmak, bu yüzden vatandaşların ölmesini ön
lemek, mahkemelerdeki gayrimenkul ihtilâflarını 
azaltmak maksadiyle bir tasfiye kanununun ha
raretle taraftarı olduk. Ve o suretle her devrede 
bunu desteledik. İktidar olarak bu devrede de 
bu maksatlara müstenidolarak, bu kanun tasarı
sını Hükümetin sevk ettiği şekilde hiçbir değişik
liğe uğramaksızm kanunlaşmasını temenni etmek
teyiz. Tabiatiyle takdir Yüce Heyetinizin ola
caktır. 

Sayın Salih Türkmen arkadaşımız bizim dü
şüncelerimize muvazi mütalâada bulundular. Ken
dilerine şükranlarımı arz ederim. Keza Sayın 
Rendec;'ye de teşekkürlerimi sunarım. 

Hürmetlerimle efendim. 
BAŞKAN — Son söz Sayın Yeşilyurt'undur. 

Buyurun. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, bu
günü benim için talihsizlik addediyorum. 32 nci 
maddenin görüşülmesinde bulunamadım. Ben top
rak dâvasının acılarını sinesinde çeken, onu gön
lünde yaşatan ve bunun tatbikatı ile uğraşan bir 
arkadaşınız olarak 33 ncü madde üzerinde görüş
lerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, bidayetten beri bu 
zamana kadar dinlediğime göre, Tapulama Ka
nunu ile 4750 sayılı ve 5618 sayılı kanunları ar
kadaşlar biribirine karıştırmaktadırlar. 

Elimizde mevcut bulunan 509 sayılı Kanunun 
esbabı mucibesi Medeni Kanunun 633 ncü mad
desinde bulunan hükme müstenittir. 

Medeni Kanunun 633 ncü maddesi der ki : 
«Bir gayrimenkule sahibolabilmek için, tapu si
ciline kaydettirmek lâzımdır.» 

O halde aziz arkadaşlarım, ben dört gün köy
lerde dolaştım geliyorum, vatandaşlarla konuş
tum geliyorum, onların sesini size getiriyorum, 
nereye gittiysek hangi kaza ve köye uğradıysak 
vatandaşların arasında mevcut bulunan, çatışan 
menfaatlerin önlenmesi, kan dâvalarının bitmesi 
için Tapulama Kanununun biran evvel çıkarıl
masını istemektedirler. Muhterem arkadaşlarım 
bu yalnız bugünkü Hükümet zamanında değil, 
bundan evvel de müzmin bir dert olan ve bizzat 
şahsın kendi el emeğiyle göz nuru ile malım diye 
20 yıl müddetle üzerinde çocuğunun dahi ölümü

ne kadar giden bir arsanın sahibi olabilmesi için 
bu kanun getirilmiştir. Bunun binlerce ihtilâfı 
vardır. Bunun sınırını 20 dönüm olarak koydu
ğu andan itibaren, muazzam hâdiselere sebebol-
muştur. Adamın 35 dönüm tarlası vardır. Bu ye-j 

re gelen tatbikatçılar 20 sini vermiş, 15 ini de baş
ka bir şahsa tevzi etmiştir. İşte ihtilâfın başla
dığı, yer, işte vatandaşlar arasında kaatilli'kle-
rin, kıtallerin başladığı, tohumun atıldığı yer. 

Muhterem arkadaşlar, ben bilhassa bu kürsü
den konuşan Muhterem Ahmet Yıldız Bey arka
daşımı dikkatle dinledim, çok rica ve istirham edi
yorum, kendisi de beni dinlemek lûtfunda bulun
sunlar. Çünkü bu kürsüden dediler ki; bu ka
nunla, ajııen tabirleriyle söylüyorum, yetimin 
malını gözünün yaşma bakmadan dağıtıyoruz, 
sizleri vazifeye davet ediyoruz, bu kanun zama
nında veto edildiğinde o zamanın Başbakanı bu
lunan İnönü çok istiyordu bu kanuna yardımcı 
idi, bugün de sizlerin yardımcı olmanızı istiyo
rum. Ve hattâ ilâve ettiler, daha evvelden ka
rar vermiş bulunanlar için bir şey demiyorum. 
Fakat karar vermemiş bulunan arkadaşların par
ti disiplinini bir tarafa bırakarak yetimin malı
nın başkalarına dağıtılmaması için, başkalarına 
verilmemesi için vazifeye davet ediyorum, dedi
ler. 

Ben bu kürsüden kendilerine sesleniyorum. 
Ahmet Yıldız Bey arkadaşımın, eğer ben bir hu-j 
kukçu bulunmasaydım, dâvanın esasını bilmeseyı 
dim, toprağa gönül vermeseydim ve bir köylü ço
cuğu olmasaydım, kendisinin başkalarını empoze 
eden bu konuşmalarından dolayı, ikna kabiliyetin
den dolayı takdir ederek belki de ben de kendisi 
gibi düşünecektim. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, gelen kanun 
hiç böyle değildir. Biz kimseye toprak dağıtmıyo
ruz arkadaşlarım. Yalnız zilyedi bulunup da, 
20 yıl müddetle bu yeri nizasız, fasılasız benimse
miş bulunan vatandaşın topraklarını tapuya tesi-
cll ediyoruz. O halde aziz arkadaşlarım yalnız 
biz değil, bizden evvelki Hükümetler de bu niza-
ları ortadan kaldırabilmek için 810 sayılı, 1515 
sayılı, 2613 sayılı, 5602 sayılı ve 633 sayılı kanun
ları çıkarmışlardır. O halde bu kanunların 
da mutlaka esbabı mucibesi bundan olduğuna 
inanmak lâzımdır. Muhterem arkadaşlarım. Bu 
kanunun ikinci maddesinde bulunan yüz ölçümü
nün yüz dönümden fazla olduğu takdirde, bir 
miktar daha eldiyerek, 200, 500 dönüm gibi bir 
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tarlanın bir gayrimenkulun tescil edileceğini söy
lediler. İktisap sebebi başka ise diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir şahsın 
babasından ve dedesinden kalmış bulunan 100 
dönümlük 'bir arsası vardır, bir de onun yanın
da bulunan kendi parası ile başka birinden sa-
tmaldığı arsası var. Bunun ikisini bir arada 
tescil etmenin mahzuru ne? Ben soruyorum 
şimdi. Bir apartman daire daire satılıyor. Bi
risi bir daireyi aldı. Yanındaki bulunan daire 
de satılmak isteniyor. Bu dairenin alınmaması 
mı lâzım? Kanunen buna mâni mi olmak lâzım? 
O halde muhterem arkadaşlarım, benim anla
dığıma göre bu kanunun Türkiye'nin bugünkü 
bünyesine ve iktisadi nizamına uygun bir ka
nun olduğuna inanıyorum. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde konuşu
yoruz, heyeti umumiyesi üzerinde değil. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — 33 ncü 
maddenin memleketin bünyesine, örf ve âdet
lerine uygun olduğu kanaatindeyim. Bir, ka
nunların cemiyet üzerinde tesiri vardır muh
terem arkadaşlarım, bir de cemiyetin örfüne, 
beldenin teamülünün kanun üzerinde ol^n te
siri vardır. 

İşte biz cemiyetin örfleşmiş, âdetleşmiş olan 
ve onların kendi içlerinden koparak malsınmak 
istedikleri gayrimenkulleri tapulamak için bu 
kanunu getirmiş bulunuyoruz. Bu kanun hiç 
kimsenin malını kimseye dağıtmıyor. Yetimin 
malını gözünün yaşma bakmadan başkasına 
vermiyor. Muhterem arkadaşlarımın müsterih 
olmalarını gönülden istiyorum. Bizim bu gö
rüşümüzü yalnız biz değil, aynı zamanda hu
kuk otoriteleri de tescil ediyor. Meselâ; Profe
sör Belgesay diyor ki ; örf ve âdetler halkın ih
tiyaç ve zaruretleri, teamül haline geldiği an
dan itibaren bu âdetleri de nizam olarak, ka
nun olarak getirmek ve yerleştirmek lâzımdır, 
diyor. Biz de buna istinaden bu hükmü getir
miş bulunuyoruz. 

O halde muhterem arkadaşlarım, ben anlı
yorum ki, muhterem arkadaşlarım bu mevzu
da sabırsızlanıyorlar. Zaten benim bu konuş
mam çoktu. On dadikaya da sığacak gibi değil. 

BAŞKAN — Zaten <on dakikalık müddet de 
dolmuştur. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Ben 
muhterem arkadaşlarımı fazla meşgul etmeden 
maddenin aynen kabulünü ve takrirlerin red-

I dedilmesi hakkında oylarını öyle kullanmala
rını rica ediyoruz. Hürmetlerimle. 

j BAŞKAN — Takrirlerden, Sayın Yılmaz 
ı Mete'nin takriri maddenin tümünün değiştiril-
I mesi hakkındadır. 
I Bu hususa Hükümet katılıyor mu efendim. 

Tümünün değiştirilmesine? 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı

yor. Evvelce okunan ıSaym Yılmaz Mete'nin 
takririni oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Haydar Tunçkanat'm, yine madde
nin tümünün değiştirilmesine mütedair olan bir 
takriri vardır. Hükümet bu takrire katılıyor 
mu efendim? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı

yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Ekleri tekrar okutacağım. 

(Salim Hazerdağlı'nm takriri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?1 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takrire 
j katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Yıldız tarafından verilmiş bir takrir 
vardır, onu da okutuyorum. 

(Ahmet Yıldız'm takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen

dim? 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) —• Hayır. 
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BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Komis
yon katılıyor mu efendim1? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. NUS-
RET TUNA (Kastamonu) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Taksim halinde 
MADDE 34. — Tapuda kayıtlı gayrimen

kulun malikleri veya bunların mirasçıları ve 
tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 33 ncü 
madde gercği'nec tahakkuk eden zilyedi eri ara
sında taksim edildiği belgelerle veya bilirkişi 
veyahut şahit beyanları ile sabit olduğu tak
dirde, gayrimenkuller taksim veçhile zilyedieri 
adına tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Arz edeceğim sebeplerle 34 ncü maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Haydar Tunçkanat 
Tabiî Üye 

MADDE 34. — Aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 34. — Tapuda kayıtlı gayrimenkulun 
malikleri veya bunların mirasçıları ve tapuda 
kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 33 ncü madde 
gereğince tahakkuk eden zilyedieri bu kanun 
uygulanması sebebiyle bu gayrimenkullerin ta
mamı veya bir kısmı ve şayi hisseyi ifraz, tak
sim veya diğer yollarla parçalayamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat? Yoklar. 
Madde üzerinde başka görüşmek istiyen sayın 
üye? Yok. Takrire Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça-
nakkalet Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl

mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Umumun istifadesine mahsus köy ortamalları 
MADDE 35. — Mera, yayla, kışlak, otlak, 

harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi âm
menin istifadesine tahsis edildiği veya kadîm
den beri umumun istifade ve intifa ettiği, bel
gelerle veya bilirkişi ve şahit beyanı ile tevsik 
edilen ortamalı arazi sınırlandırılır, parsel nu
marası verilerek yüzölçümü hesaplanır. 

Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olma
dığı gibi bu suretle belirtilen gayrimenkuller, 
hususu kanunlarında yazılı hükümler mahfuz 
kalmak üzere hususi rnülükiyete konu teşkil et
mezler. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde bir ta
dil takriri yoktur. Fakat açıklanması arzu edi
len bir husus vardır. Zapta geçirilmesi husu
sudur. Başkanlığa verilmiş olan yazılı açıklama 
«'•'•usımu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
35 nci maddenin geçmiş tatbikatında karşı

laşılan bir durumu, Komisyon ve Hükümetçe 
açıklamada bulunmayı gerektirir bir mahiyet 
arz etmektedir. 

Yüksek Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesi, 1964 
tarihli içtihadında, tapulama mahkemelerinin 
yayla ve meralar üzerindeki intifa iddia ve ih
tilâflarını halledemiyeceği görüşüne varmış ve 
uygulama bu şekli almıştır. 

Yayla, mera ve ortamalların sınırlanmasını 
yapan bir hâkimin, bu kanundaki ihtilâflara gi
rememesi demek, bir düzen kurmak maksadına 
matuf sınırlamanın hiçbir suretle yapılamıya-
cağı anlamına gelir. Çünkü, ihtilafsız sınır tes-
biti pek nadir halde mevzuubahsolabilir. 

Bu sebeple, Komisyon ve Hükümetten, Ta
pulama mahkemelerinin 35 nci maddeye göre 
yapacağı sınırlamalarda iddia ve ihtilâfların 
halline yetkili olup olmadığı hususundaki görü
şünün sorulup zapta geçirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Bu hususta Hükümet, zapta 
her hangi bir hususu geçirmek istiyorlar mı? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Madde vazıh ve sarih
tir. Lüzum görmüyoruz. 
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BAŞKAN — Madde vazıh ve sarihtir bu ba
kımdan tavzihine lüzum görmüyorlar. 

35 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu hizmetlerinde kullanılan köy ortamalları 
MADDE 36. — Namazgah, mezarlık, yunak, 

köy odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla 
yapılan cami, okul ve tesisleriyle, kitaplık ve 
sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinde kullanılan 
gayrimenkuller, sınırı içinde bulunduğu köy tü
zel 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 — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İhya 
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 gayrimenkul
ler, Hazine adına tesbit ve tescil olunur. İhya 
edenlerle kanuni veya akdî halefleri tutanakta ve 
kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi 
yerler hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Top
raklandım Kanununun muaddel geçici maddesi 
hükmü uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine ta
rafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o yer
de tatbik edilinceye kadar ahara temliki tasar
rufta bulunamıyacağı gibi, ihya edenlerle halef
lerinin zİlyedlikleri ihlâl olunamaz. Bu cihet ta
pulama tutanağında belirtilir ve kütüğün şerhler 
hanesi işaret olunur. 

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

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında 
şartları uygun bulunduğu takdirde 33 ncü mad
de hükmü uygulanır. 

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

Hazine adına tesbit 
MADDE 38. — Yukardaki maddelerin hü

kümleri dışında kalıp da tescile tabi olan gayri
menkuller Hazine adına tesbit olunur. 

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

Takyitler ve mülkiyetin gayrı ayni haklar 

MADDE 39. — Tapuda kayıtlı gayrimenku
lun zilyed lehine, tesbitinde, gayrimenkulun tak
yidinden, mülkiyetin gayrı ayni haklardan, ted
birlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü şa
hısların hakları saklı tutulur. Tapu kayıtlarm-
daki bu nevi hak ve mükellefiyetler tapulama tu
tanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen ge
çirilir. 

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

Muhdesat 
MADDE 40. — Gayrimenkul üzerinde arzm 

malikinden başkasına ait muhdesat mevcut ise, 
muhdesatm cinsi ve ihdas tarihi tutanağın ikti
sap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle muh-
tesatm sahibi tutanağın ve kütüğün beyanlar ha
nesinde gösterilir. 

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

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller 
MADDE 41. — Bu bölümde aksine hüküm 

bulunmıyan hallerde, Türk Kanunu Medenisi ile 
diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin 
MADDE 42. — Değişmez ve genişletilmeye 

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

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

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

SALİH HAZERDAÖLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, bir hususun zapta geçmesi bakımından 
söz istiyorum. Bu madde hakkında . 

BAŞKAN — Tadil yoktur efendim. Heyeti 
Umumiyenin almış olduğu karar gereğince müm
kün değildir. 

SALİM HAZERDAÖLI (Elâzığ) — Zapta 
geçmesinde fayda olan bir hususun açıklanması
nı istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usule bağlıyım. He
yeti umumiyenin almış olduğu karar var. Tak
rir talebi bulunan maddeler üzerinde görüşme 
var. 

SALİM HAZERDAÖLI (Elâzığ) — Bir 
önerge veriyorum. Açıklanmasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın üyelerden rica edeceğim, 
bu hususlara riayet etsinler. 

SALİM HAZERDAÖLI (Elâzığ) — Bir tar
tışma mevzuu yapmıyorum efendim, sadece açık
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir tartışma mevzuu oluyor 
haliyle efendim. Buyurun takriri okuyun. 

Yüksek Başkanlığa 
42 nci maddede, «Ancak, Hazinece dağıtı

lan...» diye başlıyan fıkrasında, «çıkan fazlalık» 
ne olursa olsun tescil edilecektir. 2 nci fıkrada
ki, «değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı» 
diye yazılı fıkra yukardaki hükme şâmil midir? 

Elâzığ 
iSalim Hazerdağlı 

SALİM HAZERDAÖLI (Elâzığ) — Açıklan
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yazılı bir açıklama talebinde 
bulunulmaktadır. Hükümet olarak bu hususu 
açıklamanız rica ediliyor. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Madde vazıhtır, açıkla
maya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Madde sarihtir, açıklamaya 
lüzum olmadığını beyan ediyor, Hükümet. Zap
ta da geçmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Miktar fazlasının ifrazı 
MADDE 43. — Kayıt ve belgelerde yazılı 

miktara itibar edilmesi gereken hallerde, kayıt 
ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elveriş
li sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan 
ifraz edilir. 

Değişmiyen ve genişletilmeye elverişli olmı-
yan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tesbitler-
de, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, 
miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz 
edilir. 

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

Bu mdde hükmüne göre ifraz olunan miktar 
fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit şartla
rı mevcudolmadığı takdirde, fazlalık Hazine adı
na tesbit olunur. Şu kadar ki, fazlalığın bulun
duğu sınırda 35 nci maddede yazılı gayrimen-
kuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kısmi iktisap ve şayi hissenin iktisabı 
MADDE 44. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı 

olsun veya olmasın, onun ifrazı kabil bir kısmı
nın veya şayi hissesinin, bu kanunda zilyed le
hine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin 
eklenmesi 

MADDE 45. — Bu bölümde zilyed lehine 
tanınan haklardan zilyedin akdî veya kanuni ha-
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lefleri faydalanabilecekleri gibi birbirine halef 
olan zilyedlerin zilycdlik müddetleri eklenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz örüyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle müseccel 
ormanlar 

MADDE 46. — Bir birlik sınırları içinde 
evvelce kadastrosu veya tapulaması yapılmış 
olan yerler yeniden tapulanmıyarak o birlikte 
tapulamanın bitiminde son parsel numarasından 
sonra numaralamaya devam edilmek suretiyle o 
birliğin tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi 
yazılır. Bu gayrimenkullerin eski tapu kütük! e-
rindeki kayıtları kapatılmakla beraber paftala
rında da buna göre gerekli düzeltme yapılır. 

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

Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapıla
rak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait 
kayıtlar, müseccel bulunduğu birliğin tapu kü
tüğüne olduğu gibi aktarılır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Uyuşmazlıkların tapulama mahkemesinde 

çözülmesi 
Genel olarak görev 

MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gayri
menkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayrı ayni 
haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veya
hut beyanlar hanesinde gösterilecek sair hakla
ra, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, tapulamaya 
ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri dâvalara ba
kar. Veraset uyuşmazlıklarını çözümliyebileceği 
gibi istek üzerine veraset belgesi verir. Velisiz 
ve vasisiz küçüklere ve kısıtlılara yalnız tapula
ma işlerinde yetkili olmak üzere kayyım tâyin 
eder. Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerini ko
rumak amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hâ
kimin iznine şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

Tapulama mahkemesi; vazifesine giren işler
de ihtiyati tedbir kararı verebilir. Kararı he
men tapulama müdüriyle o yerin tapu idaresi
ne bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenku

lun tapulama tutanağına henüz itiraz edilme
miş ise kararı alan taraf, karar tarihinden iti
baren on gün içinde tutanağa itiraz etmekle zo
runludur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse ted
bir hükümsüz kalır. 

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihin
den ve tutanak sonradan tamamlanmış ve dü-
zeltilmişse o tarihten sonra doğan haklara iliş
kin uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyu veya 
muhdesata tebaan temellük, muhdesatm kal'i ve 
hedmi gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hü
küm almayı gerektiren isteklerin incelenmesi ta
pulama mahkemesinin görevi dışındadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Zaman bakımından görev 
MADDE 48. •—• Tapulama mahkemesinin 

görevi her gayrimenkul-hakkında tapulama tuta
nağının düzenlediği tarihte başlar. 

Bu mahkeme : 
a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 nci 

madde uyarınca tapulama mahkemesine devredi
len dâva dosyaları ile ilişkin uyuşmazlıkları, 

b) 26 ncı maddede belirtilen askı ilânı için
de açılacak veya tapulama müdürü tarafından 
verilecek itirazlı işlere ait dâvaları, 28 nci mad
deye göre tapulama komisyonu kararları aley
hine müddeti içinde açılacak dâvaları, 

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

İnceler ve çözer. 
Tapulama işlerinde 3553 sayılı Kanun hük

mü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yer bakımından görev 
MADDE 49. — Tapulama mahkemesinin yer 

bakımından görevi, bulunduğu bölgedeki birlik
lerin genel sınır krokisinde belirtilen sınırları 
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. 
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meçe tapulamada uygulanan fennî usullere göre 
tapu fen memuruna veya kadastro veyahut tapu
lama fen elemanına yaptırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mahallî mahkemelerde görülmekte olan 
dâvaların devri 

Madde 50. — Mahallî hukuk mahkemele
rinde görülmekte olan tapulama ile ilgili bulu
nan ve kesinleşmemiş gayrimenkul dâvaları hak
kında o gayrimenkul için tapulama tutanağı tan
zim edildiği tarihte bu mahkemelerin vazifesi so
na erer ve dâvalara ait dosyalar tapulama mah
kemesine re'sen devrolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tapulama mahkemesinde görülmekte olan 
dâvaların o yer mahkemelerine devri 

Madde 51. — Tapulama işlerinin bir böl
gede tamamlanarak tapu kütük ve dayanağı bel
gelerin mahallî tapu idaresine devrinden altı 
ay sonraya kadar tapulama mahkemesinde hük
me bağlanmamış dâvalara ait dosyalar; o yer as
liye mahkemesine devrolunur. Bu mahkemeler
de dâvaya kaldığı noktadan, bu kanunda yazılı 
usule göre devam olunur. Bu süreyi uzatmaya 
Adalet Bakanlığı yetkilidir. Yargıtaydan bozula
rak yollanacak dâvalar hakkında da bu madde 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mahkemede tatbik edilecek esaslar 
Madde 52. — Tapulma mahkemelerinde ve 

51 nei madde uyarınca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde veyahut ta
pulama tesbitleri aleyhine sonradan mahalli mah
kemelere açılacak dâvalarda bu kanunun beşinci 
bölümünde yazılı esaslar uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Deliller 
Madde 53. — Beşinci bölümdeki esasların 

uygulanmasından doğacak uyuşmasızlıklarda 33 
ncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kal
mak şartiyle her türlü delile dayanılarak hüküm 
verilebilir. 

Yeniden ölçme veya tapulama plânında deği
şiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem mahke-

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hâkimin takdiri 
MADDE 54. — Hâkim; tarafların delilleri

ni topladıktan sonra re'sen tahkikatı genişlet
mek; lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplama 
ve delilleri serbestçe takdir etmek yetkisini ha
izdir. Tahkikattan elde edeceği kanaate göre 
beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde karâr 
vermek ve gayrimenkulun kimin adına tescil 
edileceğini belirtmekle mükelleftir. Gayrimen-
kulün ölü bir şahsa aidolduğu tahakkuk eder 
ve alâkalılar mirasçıların tahkikini istemezlerse 
ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına 
tescil kararı verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhkem kaziye 
MADDE 55. —• Tapulama mahkemesi karar

ları dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde 
muhkem kaziye teşkil eder. Taraf olmadığı hal
de lehine karar verilen şahıs hakkında mahke
mece tesis edilen hüküm tarafları da bağlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vekâlet 
MADDE 56. — Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz kalmak 
şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve sebeben 
usul ve füru, ikinci dereceye kadar (bu derece 
dâhil) neseben ve sebeben civar hısımları, karı, 
koca dahi tevkil edilebilirler. 

Bir gayrimenkulde menfaatleri zıt olmıyan 
kimseler de yekdiğerini tevkil edebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti 
MADDE 57. — Tapulama işlerinde, köy ih

tiyar kurulu, sulh hâkimi veya tapulama hâkimi 
tarafından tasdik edilmiş vekâletnameler de 
muteberdir. 
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Avukat veya dâvavekili ile takibedilen dâ
valarda vekâlet ücreti dâvanın önemi, vekilin 
sarf ettiği emek, tarafların dâvada hüsnüniyet
le hareket edip etmediği ve nasafet kuralları 
göz önünde tutularak maktuan takdir ve tâyin 
olunur. 

Şu kadar ki, takdir edilecek vekâlet, ücreti
nin miktarı, gayrimenkulun değerine göre avu
katlık ücret tarifesinin tâyin ettiği nispî ücret 
sınırlarının üstünde olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhakeme usulü 
MADDE 58. — Bu kanunun tatbikinde ayrı

ca açıklık bulunmıyan hallerde şifahi muhake
me usulü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adlî tatil 
MADDE 59. — Tapulama mahkemeleri adlî 

tatile tabi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun müddetlerin adlî tatil sebebiyle 
uzatılmasına dair hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul 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 işlem 
yapılır. 

Tapulama hâkimi tapulama komisyonu ka
rarları aleyhine süresinde açılacak dâvalar ve 
tapulama müdürü tarafından mahkemeye tevdi 
olunacak itirazı gayrimenkullere ait tapulama 
tutanakları hakkında dâva dosyası açar. İlgilile
rin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın 
çözülmesine etkili kayıt ve diğer bilgileri tapu
lama komisyonu kararı ile tutanakları ve ilişik
lerini ilgili dairelerden getirir. 

İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilek
çesinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu hu
sus bildirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde uya
rınca gönderilecek davetiye ile bu hususların 
bildirilmesi gerektiğini tebliğ eder. Muteriz en 
geç ilk duruşma oturumuna gelmez veya itiraz 
sebep ve delillerini bildirmezse itiraz etmemiş 
sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye kâğıdında 
açıkça belirtilir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birleşime saat 15,00 tc devam etmek üzere 
oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

•t-
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ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan Vekili Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir ), Nahit Altan (Çanakkale) 

I I » İMİ 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zih

ni Betü'e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/500) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni 

Betil'in hastalığına binaen 14 . 6 . 1966 tarihin
den itibaren 1 ay müddetle izinli sayılması 
Başkanlık Divanının 22 . 6 . 1966 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağıın 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betil'e 14 . 6 . 1966 
tarihinden mutober olmak üzere bir ay izin 
verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Kısmi Senato seçimleri münasebetiyle 
açılmış bulunan Adalet Partisi Grup İdare He
yeti üyeliklerine İsa Bingöl (31 us), Yusuf Zi
ya Ayrım (Kars) ve Abdurrahman Bay ar 
(Mardin) in seçildiğine dair adı geçen Grup 
Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son Kısmi Senato seçimleri münasebetiyle 

seçdlemiyen Grup İdare Heyeti üyelerimizden 
(Elâzığ Senatörü Basım Giray, Denizli Sena
törü M. Emin Durul, Trabzon Senatörü Şev
ket Buladoğlıu) nun yerine yedekler sırasında 
bulunan (Muş Senatörü İsa Bingöl, Kars Sena

törü Yusuf Ziya Ayrım, Mardin Senatörü Ab
durrahman Bayar) seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize ara olunur. 
C. Senatosu A. P. Grup Başkanı 

Samsun 
Dr. Fethi Tevetoğhı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Kısmî Senato seçimi münasebetiyle 
boşalmış bulunan C. II. P. Grup Başkanvekil-
liğine Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara), Grup Yö
netim Kurul üyeliklerine Ali Şakir Ağanoğlu 
(Trabzon), Fikret Gündoğan (İstanbul) ve 
Grup Haysiyet Divanı üyeliklerine de Salim 
Hazerdağlı (Elâzığ), Enver Bahadırlı (Hatay) 
ve İhsan Topaloğlu (Giresun) un seçildikleri 
hakkındaki C. II. P. Grup Başkanvekilliği tez
keresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugün toplanan C. H. P. Senato Grupu 

Genel Kurulu, 
Kısmî Senato seçimleri dolayısiyle : 
1. Hıfzı Oğuz Bekata'dan boşalan Grup 

ıBaşkanvekiliğine Ankara Senatörü Hıfzı Oğuz 
Bekata yeniden seçilmiştir. 

2. Caihit Akyar ve Esat Mahmut Kara-; 
kurt 'dan boşalan Grup Yönetim Kurulu üyelik
lerine Trabzon Senatörü Ali Şakir Ağanoğlu 
ile İstanbul ıSenatörü Fikret Gündoğan seçil
mişlerdir. 

3. Sabit Kocabeyoğlu, Kâmil Coşkunoğhı 
ve Abdurrahman Kavak'dan boşalan Grup Hay
siyet Divanı üyeliklerine de Elâzığ Senatörü 
Salim Hazerdağlı, Hatay Senatörü Enver Ba* 
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hadırlı ve Giresun Senatörü İhsan Topaloğlu 
seçil mislerdir. 

Bilgi edinilmesini saygiyle rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

C H P . Grupu Başkanrvekili 
Van 

Ferid Melen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında 
açık bulunan üyelikler için seçim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatomuzun ça
lışmasını sağlamak yönünden münhasıran ko
misyon seçimini yapmak ve bilâlıara tapulama 
kanununa devam edilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum... Ka/bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî tiye) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylandı bitti efendim. Hangi 
mevzuda efendim? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Gündemi 
bu şekilde yürütmeniz hakkında. içtüzüğün 
128 nci anaddesine aykırıdır tutumunuz, onu 
izah etmek isterim. 

BAŞKAN — Seçimi yapalım efendim usul 
hakkında söz verelim. Meclisimizin çalışması 
ile ilgili Saym Yıldız. Komisyonlar teşekkül 
etsin, kanunlar gelecek Meclisten, onu müza
kere etmek lâzım. Birleşime devam ediyoruz. 
Sabahleyin bulunmadığınız için farkında de
ğilsiniz. 

Oylamaya nereden başlanacağı hususunu 
tesbit ediyoruz. Saym Süersan'dan başlanacak
tır. Sepetleri lütfen koyun. 

Üç kişiden müteşekkil tasnif heyetini seçi
yoruz. 

Saym Güleügil.. Buradalar. Saym Termen. 
Yok. Saym Deliveli. Buradalar. Saym Çelebi. 
Buradalar. Tasnif Komisyonu kurulmuştur. 

(Manisa Üyesi Orhan Süersan'dan itibaren 
oy toplanmaya başlandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyon saym üye ? 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. Tasnif he
yetinin yerini almasını rica edeceğim. Tasnif 
devam ettiği müddetçe biz gündemimize devanı 
edeceğiz. 

Sayın Yıldız usul hakkında bir mâruzâtınız 
vardı, buyurun, 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Saym Baş
kan, sayın senatörler, gündeme başlarken, Sa
yın Başkan belki bir zoruııluğıın gereği olarak 
biran önce seçim yapılsın diye oyunuza sundu
ğu gündem sırası üzerinde usul bakımından 
bir hata olduğunu belirtmek için söz aldım. 
Gerçekten seçim yapıldığı için bu Senatonun 
yapması gereken bir konu olduğundan bunda 
usul hatasını yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 
Onun için söz etmiyeeeğim. Bir gerekliliği bir 
zorunluluğu karşıladığı cihetle. Fakat aynı za
manda görüşülmekte olan kanunun görüşülme
sine devam edilmesi hususu İçtüzüğümüzün 
128 nci maddesine aylardır. Maddeyi beraber 
okuyalım: 

«G-encl görüşme en az beş üyenin inızalıya-
rak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verecek
leri bir önerge ile istenir.» Bu önerge veridiği 
günden sonraki ilk gündeme alnın'. Alındı gün
deme geçen hafta. O gün yani geçen hafta, 
önergede imza sahiplerinden biri dinlendikten 
sonra, İçtüzük gündeme alındığı gün imza sahip
lerinden birisinin konuşmasını emrediyor. Fa
kat o gün Başkanlık görüşmeler esnasında bu
na fırsat bulamamış ve o gün genel.görüşmenin 
gerekçesi anlatılamamış. Bugüne gelince gün
deme alınır ve konuşulur dediği bu husus peşi
nen geçen hafta da görüşülcmcdiği için ilk ko
nuşulacak konu olması gerekirken, ondan son
ra görüşülmesi gereken konu ile doldurulamaz 
kanatindeyim. Yani özet olarak, gündemde bir 
genel görüşme var, genel görüşmenin bugün 
gerekçesi anlatılacak, görüşülme olup olmıya-
cağı hususunda yüksek oylarınız belirecek. 
Bunu belirtmeden önce, genel görüşmenin ge
rekçesinin açıklanmadan gündemi başka türlü 
yürütmek imkânı olmadığını İçtüzüğün 128 nci 
maddesine göre arz etmek için söz aldım. Esa
sen bundan önceki bütün uygulama da bu şekil
de olmuştur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı sabahki bir
leşimde alman kararın münhasıran Tapulama 
Kanunu için olup, içtüzük dışı bulunduğu ci
hetle Tapulama Kanununun müzakeresine geç
miştir. Bugün Başkanlık Divanı gündemi aynen 
tatbik etmektedir. Evvelâ izin tezkeresi okım-< 
dıı oylarınıza arz edildi. Bilâhara komisyon se-
çimiue geçildi. Ancak genel görüşme gündeme 
alınmıştır, bıı birleşimde görüşülecektir. Bıunın 
önce mi sonra mı görüşülmesi hususu Yüksek 
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Heyetinizin takdirine aittir. Sayın Yıldız'm usul 
bakımından beyanı ancak benim önümde bulu
nan üç takrire müstenit ifade ettiğim ibareye 
dayanmaktadır. Şimdi üç takriri okutuyorum. 
Heyeti Umumiye gündemine hâkimdir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tapulama Kanunu 60 ncı maddeye kadar 

konuşulmuş bulunuyor. Kanunun müstaceliyeti 
hepimizce bilinmektedir. Bu sebeple her işe 
tercihan Tapulama Kanununun müzakeresine 
devam edilmesine karar verilmesini arz ve istir
ham ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
içel 

Cavit Tevfik Okyayüz 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tapulama Kanunu bitinceye kadar oturuma 

devam edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bolu Bolu 

Rahmi Arıkan Sırrı Uzunhasanoğlıı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tapulama kanun tasarısının görüşülmesi bi

tinceye kadar müzakerelerin sürekli olarak de
vamını arz ve teklif ederiz. 

Uşak Gümüşane 
Faik Atayurt Abbas Cilâra 

BAŞKAN — Takrirler üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Her üç takrir de aynı 
mahiyettedir. Tapulama Kanununun gündemin 
en önde meselesi olarak görüşülmesi arzu edil
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Tapulama kanun tasarısının görüşülmesinin de
vamını kabul edenler lütfen işaret etsinler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

Mahallî mahkemelerden verilen dâvalar 
hakkında yapılacak işlem 

MADDE 61. — Tapulama hâkimi; mahallî 
mahkemelerden devredilen dâva dosyaları ile 
13 ncü madde gereğince müdür tarafından tev
di edilecek tapulama tutanaklarını birleştire
rek 26 ncı maddede yazılı askı ilânını yaptırır. 
İlân süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. 
Henüz hükme bağlanmamış olan dâvalara kal
dıkları noktadan bu kanunda gösterilen esas 
ve usul dairesinde devam olunur. 

Mahallî mahkemelerince verilmiş olan hü
kümlerin kesinleşmesi ilâmın tebliğine bağlı bu
lunuyorsa, ilâm tapulama hâkimi tarafından 
re'sen ilgililere tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
İlk duruşma oturumu, ilân ve davetiye tebliği 

MADDE 62. — Tapulama hâkimi 60 ncı 
madde gereğince dosyalarını tamamladığı işle
rin ilk duruşma oturumunu birlik mahallinde 
açar. Aynı birlikteki dâvalara aynı veya sonra
ki günlerde bakılır. Tapulama hâkimi birliğe 
gideceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva 
edenlerle edilenleri ad ve soyadlarını en az 
sekiz gün önce köy odası veya belediye kapısı
na astıracağı bir çizelge ile o birlikte ilân eder. 
Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün askıda kal

dığı ihtiyar kurulu veya belediye tutanağı ile 
belirtilir. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün 
önce mahkeme ilân tahtasına astırılır. 

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 — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 
MADDE 63. — Tapulama mahkemesince 

gıyap kararı tebliğ edilmez, hazır bulunanların 
yüzlerine karşı ve gelmiyenlerin huzurlarına 
bakılmaksızın duruşma yapılır. Taraflardan 
hiçbiri gelmezse dosya muameleden kaldırılmaz, 
hâkim 54 ncü maddeye göre re'sen gerekli tah
kikatı yaparak işi karara bağlar. 

Muterizin itirazından vazgeçmesi veya 60 ncı 
maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş 
sayılması hallerinde tapulama hâkimi bu cihet
leri zabıtla tesbit ederek ilgili tapulama tuta
naklarının, kütükler tapu dairesine devredilme
miş ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise 
tapu idaresine geriverilmesine karar verir. İti
razın yenilenmesi yolundaki iddialar idareten 
dinlenmiyerek ilgili gayrimenkullerin tesbit 
veçhile kütüklere tescilleri yapılır. 
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60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre iti
raz etmemiş sayılması halinde muterizin mahallî 
mahkemelerde dâva açmak hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Duruşmanın taliki halinde 
MADDE 64. — İlk duruşma oturumunda hü

küm verilmesi kabil olmıyan hallerde, sonraki 
oturumlar bölge merkezinde yapılır. Talik ka
rarında, sonraki oturumun nerede ve ne zaman 
yapılacağı hazır bulunanlara açıklanır. 

Her duruşma tutanağında oturumun nerede 
ne zaman açılacağı belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İlâmın muhtevası ve tebliği 
MADDE 65. — Tapulama mahkemesi ilâm

ları, asliye mahkemesindeki usule göre düzen
lenir 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 kararı tapulama plânının geo
metrik durumunda değişiklik gerektiriyorsa bu 
değişikliği belirten plân ilâma eklenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler....Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanun yollarına müracaat 
MADDE 66. — Tapulama mahkemesinin 

kararlarına karşı kanun yoluna başvurmada as
liye mahkemelcrindeki 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 ka
nun yoluna başvurmaktan vazgeçilmiş sayılma
sına karar verir ve durumu ilgili tarafa tebliğ 
eder. Bu kararların Temyizi kabildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlâmların infazı 
MADDE 67. — Mahkeme kesinleşen ilâm

ları dayanakları olan dâva dosyaları ile bir
likte doğrudan doğruya tescil olunmak üzere 
tapulama müdürüne ve eğer o birliğin evrakı 
ve kütükleri devredilmişse tapu idaresine verir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Malî hükümler 

Memurlara verilecek eşya 
MADDE >68. — Tapulama işlerinde çalışan 

hütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sı
rasında çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaş
tıracak her çeşit demirbaş ve Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünce lüzumlu ıgörülecek eşya 
verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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 sonuçlandı
rılır. 

Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin lis
tesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapula
ma müdürü Maliye dairesine vermekle yüküm
lüdür. Tescil işinin tapu idaresince yapılması 
halinde bu sorumluluk tapu idaresine düşer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tapulama harcı 
MADDE 70. — Bu kanun hükümlerine gö

re tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu 
kaydı ile malik olan kimse veya mirasçıları adı
na yapılan tescillerde, beher dönüm ve küsu
rundan yüzelli kuruş, bunun dışındaki tescil
lerde üçyüz kuruş hare alınır. Şu kadar ki, her 
parsel için alınacak hare miktarı on liradan aşa
ğı olamaz. 
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Harcın tahakkukunda bir dönüm bin met
rekare sayılır. 

BAŞKAN — Takrir vardır. 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tapulama kanunu tasarısının 70 nci madde

sinin son fıkrasının aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
M. Yılmaz Mete 

Madde 70. — (1 nci fıkra aynen) (2 nci fık
ra) «Bu kanunun uygulanmasında ve harcın 
tahakkukunda bir dönüm bin metrekare sayı
lır.» 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete?.. Yoklar. 
Söz istemişlerdi. Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yoktur. Takrir okun
du. Hükümet katılıyor mu?.. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tapulama harçlarının tahakkuku 
MADDE 71. — Tahakkuk ettirilecek tapu

lama harçları için mükellefin adı, soyadı, adre
si, gayrimenkulun cinsi, kütük sayfa numarası, 
yüzölçümü ve hare miktarı gösterilmek sure
tiyle tapulama müdürü tarafından her birlik 
için dörder nüsha çizelge düzenlenerek iki nüs
hası maliyeye, bir nüshası tapu idaresine veri
lir. Dördüncü nüsha çizelge köy odasına veya 
belediye kapısına asılarak durum mûtat vasıta
larla ilân ve bir tutanakla belli edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tapulama harçlarının tahsili 
MADDE 72. — Tapulama harçları; ihtilaf

sız işlerde cetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hük
mün kesinleştiği tarihten sonra ilk ıgelecck ay 
başında başlamak üzere 300 liraya kadar olan 
harçlar altışar aylık iki müsavi taksitte ve bir 
yılda, 300 lirayı geçen harçlar her altı aylık 
taksit 150 liradan az olmamak üzere iki senede 

altışar aylık müsavi taksitler halinde Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
göre tahsil olunur. 

iştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk et
tirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hak
kı mahfuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule fii
len zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade 
şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan her 
hangi birinden tahsil olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hare ve resimden muaftlık 
MADDE 73. — Tapulama işleri dolayısı ile 

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 tasar
ruf 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 başvur
ma ve eski hale ıgetirme ıgibi Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun taraflara ve üçüncü şa
hıslara tanıdığı hakların kullanılması halinde 
de birinci fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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 ilgi
sini kesen taraf ilâm harcı ile ilzam edilemez. 

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin har
ca tabi değildir. Ancak, bu isteklerin Yargıtay-
ca reddi halinde on lira, hükmün Yargıtayca 
tasdiki halinde, tapulama mahkemesi Hanımda
ki miktar kadar hare alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Zaruri mahkeme masrafı 
MADDE 76. — Tapulama mahkemelerinde 

ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar 
hakkında mahallî asliye mahkemelerinde itiraz 
ve dâvaların gerektirdiği zaruri masraflar, hak
sız çıkan tarafa yükletilmek üzere, bütçeye ko
nulan ödenekten harcanır. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar; 
ihtilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmak üze
re paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı, 
kısmen haksız çıkmışlarsa, bu masraflar takdir 
edilecek oran içinde taraflara yükletilir. 

Birliklerde ilk duruşma oturumu, ödenek 
(bulunmaması gibi sebepler yüzünden açılamı
yor veyahut gayrimenkul üzerinde keşif ve tat
bikat gibi işlemler mahkemece re'sen lüzumlu 
görülmüş olduğu halde aynı sebepler yüzünden 
yapılamıyorsa, tarafların, hâkim ve diğer gö
revlilerin yevmiyelerini, keşif ve tatbikatın ge
rektirdiği sair giderleri vermeleri ve mûtat ara
cı da sağlamaları halinde, ilk duruşma oturu
mu açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görü
len sair işlemler yerinde yapılabilir. 

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

Tapulama hâkimi ve diğer görevlilerin bu 
kanun gereğince birliklerde yapacakları otu-
Tum, keşif ve tatbikatlarda 6245 sayılı Harcı
rah Kanununun 50 nci maddesine ıgöre Bütçe 
Kanunu ile tesbit edilecek cetvellerde belirti
len yevmiyeleri, tazminat olarak ödenir. 

Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı 
kanun yollarına başvuran taraf, posta ve teb
liğ masraflarını ödemekle zorunludur. 

BiAŞKAN — Tadil teklifi vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tapulama kanununun 

75 nci maddesinin 5 nci fıkrasının tasarıdan 
çıkarılarak yerine aşağıda arz edilen fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif eyleriz. Saygılarımızla. 

Eskişehir İzmir 
Ömer Ucuzal Nevzat Özerdemli 

Tapulama hâkimi ve diğer görevlilerin bu 
kanun .gereğince birliklerde yapacakları otu
rum, keşif ve tatbikatlarda hâkimlerin tabi ol
dukları 492 sayılı Borçlar Kanununa göre yev
miyeleri tazminat olarak verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Sayın Ömer Ucuzal tak
ririni geri 'almıştır, fakat müşterek imzalı ol
ması hasebiyle oylamak mecburiyetindeyiz. Hü
kümet katılıyor mu efendim?.. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Komis
yon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkeme hare ve masraflarının tahsili 
MADDE 76. — Tapulama mahkemesinde ve 

51 nci madde uyarınca mahallî asliye mahkeme
sine devredilen dâvanın gerektirdiği zaruri mas
raflarla ilâm harçları, hâkim tarafından hük
mün kesinleşmesi tarihinden başlıyarak onbeş 
gün içinde yazılacak bir tezkere ile ilgili vergi 
dairesine bildirilir. 

Tezkerelerde harem ve masrafın çeşidi, ni
teliği, 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 ödenmiyen hare ve masraflar 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 
Kanun uyarınca tahsil olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Fennî işlerin mütaahhide verilmesi 
MADDE 77. — Tapulamanın fennî işleri bir 

kısmının veya tamamının, tek başına veya Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte ya
pılmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile haki
ki veya tüzel kişilere ihale edilebilir. 

Bu sebeple, yıllık ödeme tutarı üç milyon li
rayı geçmemek üzere otuz milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulundu
ğu bakan yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'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 lÖncelikle yapı
labilir. 

Tapulama gideri; memur ve hizmetlilerle bi
lirkişilerin ve tapulama mahkemesinin tazminat, 
yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmetle ilgili di
ğer giderleri içine alır. Bu giderler o yerin mal 
sandığına yatırılan paradan mahsup yolu ile 
ödenir. 

Tahakkuk eden tapulama giderleri, emane
ten yatırılan para karşılamadığı hallerde, geri 
kalanı tebliğ tarihinden başlıyarak bir ay için
de ödenmediği halde, birlik belediyesi veya ih
tiyar kurulu veyahut çiftlik sahiplerinden Âm
me alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Ka
nun uyarınca tahsil olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tapu sicil binalarını yaptırmak 
MADDE 79. — Tapulaması yapılan yerler

de düzenlenen tapu kütükleri ile fer'i sicillerin 
ve evrakı nıüsbiteleri ile kadastro plânlarının 
saklanması için Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünce gerekli görülen bölgelerde kabul 
edilecek plânlara göre tapu sicil binaları yap
tırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

iSEKİZÎNCİ BÖLÜM 
Çeşitli hükümleri 

Mülkiye âmirlerinin görevi 
MADDE 80. — Bu kanunun uygulanmasın

da mahallin mülkiye âmiri her türlü kolaylığı 
gösterir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tesciller1 

MADDE 81. •— Birliklerde tapulamaya baş
landıktan sonra akit ve tescil işleri ile her tür

lü işlemler, gayrimenkullerin o andaki tapula
ma tesbit durumu tapulama müdüründen so
rularak alınacak karşılık ve bilgiye göre ta
pu idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri der
hal tapulama müdürlüğüne 'gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçı
larından başkası adına yapılmış ve kesinleşme
miş ise tapulama sonucunu beklemeleri gerek
tiği ilgililere tebliğ olunur. Ancak, ilgililer ta
pulama neticesinde hâsıl olacak kesin durumu 
kabul edeceklerini noterde tanzim edilmiş belge 
ile veya tapu memuru huzurunda tesbit oluna
cak ifadeleriyle beyan ederek akdin, tescilin 
veya sair işlemin yapılmasını isterlerse o işlem
ler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet derhal 
tapulama müdürlüğüne bildirilir. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesin
leşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sınır işaretlerinin korunması 
MADDE 82. — Arazi üzerindeki sınır işa

retleri ile nirengi, poligon, yeraltı ve yerüstü 
işaretleri gibi teknik kuruluşlar iyi şekilde ko
runmadığı ve bozulduğu zaman durumu bozu
lan kuruluşun içinde bulunduğu gayrimenkul 
malik veya işgal edenleri ve o birliğin muhtar 
veya belediye başkanı derhal o yer tapu idare
sine bildirmekle zorunludurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul 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-
menkullerinin sınırlarını göstermekle ve bilgi
lerine başvurulmak istenen kimseler de çalış
ma yerinde hazır bulunmakla zorunludurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gayrimenkullere girmek 
MADDE 84. — Bu kanunun uygulanması ile 

ilgili işler için görevli memurlar, ellerinde o 
yerin mülkiye amirince verilmiş belgeleri ve 
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yanlarında belediye veya köy ihtiyar kurulla
rından bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayri-
menkullere gündüzleri girebilirler. Karşı koy
ma halinde zabıta eliyle bu husus sağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
İlânların niteliği, hak ve görevlerin şümulü 

MADDE 85. •— Bu kanunda sözü geçen bü
tün ilânlar ilgili gerçek ve tüzel kişilere şah
san tebliğ niteliğindedir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'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 zorunluk olmadıkça klâsik metot uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İmza yerine geçen işaret 
MADDE 87. — Bu kanun uyarınca düzen

lenen belgeleri imzalamak durumunda bulunan 
kimse imzasını atamazsa sol elinin baş parma-
ğmı, yoksa öteki her hangi bir parmağını bas
ması imza yerine geçer. Bu durumda parmak 
işaretinin kime ve hangi el ve parmağa aidol-
duğu belirtilerek belgeyi düzenliyen görevli ile 
hazır bulunan ilgililer tarafından tasdik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Cezaıi hükümler 

İnzibati ceza 
MADDE 88. — Tapulama işlerine engel 

olanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu Ka
nunun 19 've 82 nei maddelerinde yazılı mükel
lefiyetleri yerine gotirmiyenler, fiil daha ağır 
cezayı ger.e'ktirmiyorsa elli liradan yüz liraya 
•kadar, 

Tapulama tesbiti veya itirazların incelen
mesi sırasında çağrılan yerlere veyahut tapu
lama mahkûm esine davetiye kâğıdında ücret 
verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak 
gclmıiycn bilirkişiler ve tanıklar on liradan 
elli liraya kadar, 

İnzibati mahiyette olmak üzere para cezası 
ile cezalandırılırlar. Bu madde hükmünü tapu
lama müdürünün tezkeresi üzerine ve muhake
me sırasında işlenen fiiller hakkında re'sen ta
pulama hâkimi uygular. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaimi edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hile ve desise ile malikinden başkası adına 

yazdırmak 
MADDE 89. — Tapulama tutanaklaırıniin 

düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olma
dığı gayrimenkulu hile ve desise veyahut ken
disine laidıoknıyan evrak ve kayıtları kullana
rak, kendisi veya başkası adına kaydettirirse, 
fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde 
altı aydan üç seneye kadar hapis ve elli liradan 
•ikiyüz liraya kadar ağır para cczasiyle cezalan
dırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı sonuç kanun veya 
yetkili merciler tarafından görevlendirilen kim
selerin sözü geçen fıkrada yazılı fiilleri veya 
yalan beyanları ile meydana geldiği takdirde 
bunlar için ceza üçte ıbir artırılarak hükmolu-
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edinmiştir. 

Yalan beyan 
MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının 

düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gay
rimenkulu kendi veya başkası adına kaydettir
mek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu 
başkası adına yazdırmak için vakıaların aksi
ne beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza 
Kanununun 343 ,ncü maddesinin 1 nci fıkrasın
da yazılı ceza uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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Tapulama işaretlerini bozanlar 

MADDE 91. — Tapulama dolayısiyle vücu
da getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, 
röper gibi tesisleri bozanlar imha veya tahri-
bedenler veyahut yerlerini değiştirenler Türk 
Ceza Kanununun 51G ve mütaakip 'maddelerin
ce cezalandırılırlar. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul ctmiycnlcr... Ka
bul edilmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Son maddeler 

Zilyedin defi hakları 
MADDE 92. — Bu kanunun zilyede tanıdığı 

iktisap hakları tapulamasına başlanan böl
gede zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan 
dernıeyan edilebilir. 

BAŞKAN — İki tane tadil takriri vardır 
efendim. Şimdi onları okutuyomım. 

Sayın Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısının 92 nei madde

sinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

MADDE 92. — Bu kanunun zilyede tanıdı
ğı iktisap hakları, tapulamasına başlanan böl
gede dernıeyan edilebilir. 

Başkanlığa 
92 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını 

arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Yılmaz Me
te yazılı olarak söz istemiştir fakat burada 
yoklar. 

Sayın Tunçkanat, siz görüşecek misiniz 
efendim ?. Buyurunuz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler. Bu kanunun teknik bir ka
nun olmaısma ve 'amacı da gayrimcnkûllerden 
tapusuz olanları tapulamak, tapulu olanların
da tapularını yenilemek suretiyle, kadastro 
plânlarını ve tapu sicillerini tesis etmek oldu
ğu halde, hukuk prensiplerini zedeleyici ve 
hâkimlere verilen yetkileri kısıtlayıcı hüküm
lere yer verilmiştir. Doktrin ve tatbikatta ihti
laflı bulunan bâzı hukukî meselelerin kanunun 

\ amacı ile kabili telif olmadığı halde bu gibi 
meselelerin de bu kanuna konulan bâzı hüküm
lerle halli cihetine gidilmiştir. 92 ve 97 nci mad
deler bu meyandadır. Kanunun amacı arazi ta
pulamak ve kadastro plânlarını meydana getir
mek olduğuna göre, gayrimenkûle iktisap için 
tapulamanın başladığı bir bölgede hangi yılda 
tapulaması yapılacağı belli olmıyan diğer bir 
köy ile, zilyed aleyhine açılan diğer bir dâva
da, bu kanundaki iktisap yollarının defi ola
rak dernıeyan edilmesi huzursuzluklara yol 
açacaktır. Yine tapulanmasına başlanan bölge
lerde bir vatandaş bundan yararlanacak, tapu
laması başlamıyan diğer yerlerde ise, tgeııel hu
kuk hükümlerine uyulacaktır. Bu hususu ada
let ilkeleri ile asla kabili telif değildir. Bu ba
kımdan verdiğimiz önergede 92 nci maddenin 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz. Sayın se
natörler ben önemli bir işim dolayısiyle bura
da yokken Sayın Bakan cevap vermişler, bura
da hazır bulunmayı çok isterdim fakat şimdi 
muttali oldum. Bu hususta bir açıklamayı za
ruri gördüm. Bu fırsattan istifade ederek bir
kaç dakikanızı almak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan eski 
Arazi Kanununun 78 nci maddesini aynen oku
yarak «Bir kimse arazii mirîyeye veya muvku-
feye bilâniza on sene ziraat ve tasarruf etmiş 
olursa hakkı kararı sabidolup, gerek yedinde 
mamulünbih senet bulunsun ve gerek asla se
net bulunmasın ol araziye mahlül nazariyle 
bakılmayıp, yedine meeeanen ve müceddeden 
tapu senedi verilmek lâzımgelir. Fakat ol $,ra-
zi mahlül olmuş iken, bigayri hakkin zaptey-
lemiş olduğunu kendisi ikrar ve itiraf ederse, 
müruru zamana itibar olunmayıp, ol arazi ta
puyu misille kendisine teklif olunur ve eğer 
kabul etmez ise, bilmüzayede talibine verilir», 
denmektedir. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım ben şöyle söy

lemiştim ;. 
(Memaliki Devleti aliyede olan arazi beş 

kısımdır, kısmı evvel arazii memlüke yani ber-
veçhi mülkiyet tasarruf olunan yerler. Kısmı 
sani arazii emiriyedir. Kısmı salise arazii mev-
kufeder. Kısmı râbi arazii metrukedir. Kısmı 
hâmis arazii mevattır.) Bu maddede yapılan 
taksimin 2 ve 5 nci kısımları mevzuumuzu il
gilendirmektedir. Bunların tapu ile tasarruf 
olunanlarından yani ikinci 
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BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, tahmin edi
yorum; bu geçmiş bir maddeye aittir. Heyeti 
umumiyenin oyu ile halledildi bu iş. Siz Sayın 
Bakana hususi olarak bu hususu arz edersiniz 
daha iyi olur. Çünkü Heyeti Umumiyenin ka
rarı ile takarrür etmiş bir maddeye rûcu etmek, 
bunun üzerinde konuşmak usule aykırıdır. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) _ Sa
yın Bankan, ben usule aykırı görmüyorum, 
çünkü bana tanıdığınız on dakikalık müddet 
içinde bunları arz ediyorum. 

BARKAN — Ben tanımadım, o müddeti He
yeti Umumiye tanıdı. Geçmiş bir maddenin mü
zakeresi olamaz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Müsaade buyurun efendim. Cevap hakkımı Ba
kana karsı kullanmaktan beni niçin mennedi-
yorsunuz ? 

BAŞKAN — Tekriri müzakere talebinde 
bulunun efendim. 33 neü maddeyi tekrar oyla
yalım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Yok 
efendim, ben sadece Bakanın buradaki, gözün
den kaçan bir hususu açıklamak istiyorum. Yok
sa tekriri müzakere ile alâkalı değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tunçakanat, sizin bulun
madığınız bir zamanda bir madde kabul edil
miş ve bilâhara Bakan cevap verirse, diğer bir 
madde dol ayı siyi e, kabul edilmiş bir maddeye 
cevap vermek mümkün müdür? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Efendim, bu madde ile ilgili değildir zaten. Be
nim daha evvel yaptığım konuşma ile ilgili ola
rak Bakanın gözünden kaçan bi husus var, o 
hususu açıklamak istiyorum Bu fırsatı benden 
esirgomiyeeeğinizi tahmin ederim. 

BAŞKAN — Pckkalâ buyurun efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bunların tapu ile 
tasarruf olunanlarından, yani ikinci kısımdaki 
araziden 509 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde 
bahsolunmaktadır. Tapu ile tasarruf olunmı-
yan yani 5 nci kısımdaki arazi ise 33 neü mad
denin mevzuunu teşkil etmektedir. Arazii mevat-
tııı mülkiyeti Hazineye ait idi. Ben sadece ara
zii mevattan bahis ettim ve onun için dedim ki; 

Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi ile, an
cak mülkiyetin zamanla kazauılrna'sım mıı-
cibolan iktisabı zamanaşımı müessesesi kabul 

olundu. Eski. hükümlerde mülkiyet kazanıl
ma;:! m sağbyan ikiisabi zamanaışımı müessesesi 
yoktur, dedim. Ye bu sözümde İsrar ediyorum. 
Gerçek budur. Arazii memat üzerinde zam ana
sını ı şeklinde iktisap yoktur, arz ederim. 

BAŞKAN —- 92 nci madde üzerinde başka. 
konuşmak istiyen sayın üye var m i l . Sayın 
Türkmen, buyurun efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 
92 nci madde münasebetiyle iki takrir verilmiş 
bulunuyor. Birisi Sayın Yılmaz Mete'nin ver
diği takrirdir; diyor ki takririnde, «Bu kanu
nun zilyede tanıdığı iktisap hakları tapulama-
ıijiı başladığı yerlerde dermeyan edilir Bu şe
kilde bir takririn hiçbir mânası yoktur. Bu ka>-
nunuu mânası anlaşılmadan bu takrir verilmişe 
tir. Bu madde ile kastedilen gaye şudur : Yani 
tapulamaya başlanan' bölgede bir kimse namına' 
tesbit edilmemiş bir yer üzerinde hak iddia ede
rek, davacı olarak no, gibi haklardan istifade 
ediyorsa, zilyede de bu hakkın tanınması lâzım
dır. Eğer bu madde olmazsa tatbikatta ba-zan şu 
mahzur olabilir. Şadısın birisi namına tesbit ya
pılmış,, başkası geliyor, itiraz ediyor. Adam, 
ben Tapulama Kanununun bana verdiği haklan* 
dolayısiyle bunun tescilini istiyebilirira dediği 
hakle, icabımla ona hâkim diyebilir ki, senin 
bir dâvan yoktur, senin defini reddediyorum. 
Sen git, yeni bastan, bu kanuna istinaden, dâva' 
aç, Bunu önlemek için vâzıı kanun diyor ki, 
nasıl ki davacı bu haklardan istifade edebili
yorsa hakkında dâva açılan dâvâlı da icabında 
aynı hakları defan dermeyan edebilir. Binaen
aleyh, namına tcsb.it için şartlar mevcut ise, bu 
defi debileri tetkik' edilir ve namına tesbit edi
lir. Bu hakikaten bir boşluğu önlemektedir. 
Haddizatında pratikte de böyle şeyler mümkün
dür. 

Meselâ adamın biri hakkında dâva açılıyor. 
Tescil hakkı vardır. Bazan mahkemeler diyorlar 
ki, namına tescil dâvası açmakta muhtar ol
makla müdahalenin menine karar veriyor. Hal1-
bııki defon tescil dâvası açsa idi bütün hakları' 
mevcuttur. 

Binaenaleyh, İnin a müsteniden tescilimi iste
mci' nasıl hakkı ise, bunu dermeyan. etmek su
retiyle reddetmek hakkını da tanımak lâzım
dır. Bu madde zaruridir. Bu itibarla bu takri
rin yeri yoktur. 
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Diğer takrir ise; bu maddenin tamamen çı

karılması mahiyetindedir. Bu maddenin çıka
rılmasına arz ettiğim şekilde lüzum yoktur. Lâ
zımdır; bir boşluğu doldurmaktadır. 

Her iki taktirin de reddi ile maddenin ay
nen kabulünü arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Refet 
Sezgin. 

DEVLET BAKANI EEFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Efendini, tasarının 92 
ncî maddesinin tasarıdan tayymı tazammum 
eden Sayın Tunçkanat'm takrirlerine iştirak et
memiz mümkün değil. Sebebini Sayın Türkmen 
arkadaşımız aynen izah ve ifade buyurdular. 
Özetlemek icabederse; kadastronun yapılmakta 
bulunduğu bir bölgede, bir birlikte bu kanun 
hükümlerinin kadastro hâkimi tarafından tat
biki ile henüz aynı bölgede olmakla beraber fil-
hal kadastrosunun yapılmamış olduğu bir bir
lik içerisinde mevcut bir gayrimenkulun ihti
lâfından doğan dâva ayrı mahkemelerde bulun
duğu takdirde, başka hükümlerin tatbiki gere
kip gerckmiycecği de, tasanda ifade edildiği 
üzere, defi suretiyle zil ye d aleyhine açılan dâ
valarda dermeyan edilmiş olması hususu bun
dan evvel şöyle cereyan etmekteydi. Bir mc' i 
müdahale dâvası konusu olduğu zaman, bu hak
ların varlığını iddia edenler, tescil davacı ika
me etmek suretiyle bir mülkiyet ihtilâfını çı
karmaktaydılar. Meselei müşteki ire bahis ko
nusu oluyor. Mülkiyet hakkı noktasından me
selenin halline kadar o tescil iddiası muallâkta 
kalıyor idi. Bu suretle 92 nci maddenin tetki1-
katmda mahkeme, kadastro mahkemesi değil bir 
mahkemede bu hal dermeyan edildiği zaman, 
defi suretiyle hâkim bunu tetkik edecektir, ih
raz edilen clelillorin takdiri neticesinde ya iti
razı reddedecek veya kabul edecektir. Bu hu
susu izah ettikten sonra, bir yanlış anlamaya 
mahal kailnıaraak üzere ve zabıtlara bu ifadele
rin intikalini temin etmek bakımından izin ve
rirseniz gayet kısa olarak Sayın Tunçkanat'm, 
kanun tasarısının tümü hakkmdai vâki beyanı
ma mütedair biraz evvel yaptığı izahla san a. de
ğinmek istiyorum. 

Burada tesbit ettik, Sayın Tunçkanat, eski 
Arazi Kanununun da iktisabı... 

BAŞKAN — Bakanın görüşmesine Sayın 
Tunçkanat sebebiyet vermektedir. Size cevap 
veriyorlar. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Eski ka
nunda, yani Arazi Kanununda iktisabı müruru 
zaman olmadığını ifade buyurdular. Biz izahla
rımızda işaret etmeye gayret ettik ki, Arazi 
Kanununun 78 nci maddesinde iktisabı mürura 
zaman vardır. İkinci izahlarından şunu anla
dık ki, Sayın Tunçkanat mîrî arazi ile arazi-î 
mcvatı karıştırmaktadırlar. Bunun bilhassa 509 
sayılı Kanun tasarısının görüşülmesi sırasında 
tesbitinde ve zabıtlara intikalinde tatbikat bakı
mından fayda vardır. Arzı mevat, ölü topraklar 
olarak gec/m celsede ifade ettiğimiz topraklar, 
Arazi Kanununun 1.03 neü ve Aioceıle'inn 1979 

nci maddesinde şöyle tarif edilmektedir : «Ak-
sâyı ümrandan baiıt..» Diğer bir ifade ile ziraate 
elverişli olmıyan çorak ve ölü araziler. Bunlar 
Medeni Kanunumuzun OH nci maddesinde dü
zenlenen «Devletin hüküm ve tasarrufu allında 
bulunan» yerlerdendir. Tapusuz ve fakat sa-

| lıip 1 i arazi ile bunu. karıştırmamak lâzımdır. Di
ğer taraftan mirî arazi i"<o şöyledir. «Ilakabesi 
Devlete ait, korunması Devlete ait, fakat hu
kukî tasarrufiveti şahıslara ak'lolau arazi sekli
dir.» Bunları sarih olarak birbir' 
icabeclcr. Arazi Kanununun 78 n 
sarih olarak iktisabı müruru zar 

mlh 

ayırmak 
.İdesinde 
\ ik+!sa-
bu ikti
trerim 

r : «Bir 
muza 10 

bin vukubulabilremğ' 
saptan istifade edilcmiyecrid kus:' 
edilmiş bulunmaktadır. Aynen şöy! 
kimse; araziî mirij'c ve mevkuteye 
s:ne ziraat ve tasarruf etmiş olursa, hakkı ka
rarı sabit olur. Gerek cebinde mamülüu-bih se
net bulunsun ve gerek asla senet bulunmasın, 
ol-arazi mahlûl olmuş iken, bigayrihakkin 
za.pt eyle m iş olduğunu kendisi ikra,»* ve itiraf 
ederse müruru zamana itibar olunnıayıp, ol-ara
zi tapu misiliyle kendisine teklif o-unur, eğer 
kabul etmezse bilmüzayede talibine verilir.» 

Bu suretle Sayın Tunçkanat'm izahlarında, 
geçen celse, tesbit ettiğimiz nota göre, eski Ara
zi Kanununda iktisabı müruru zaman yoktur, 
şeklindeki mütalâasının yanlış bir tetkike müs-
tenidolduğıınu arz ve ifade etmiş bulunmakta
yız. Öğleden evvelki oturumda da mârazatım 
bu idi. Yanlış bir teshirimizin olmadığını, arz ve 
ifade etmek isterim. 

IIAYDAIt TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — So
ra soracağım. Eğer soru sormama miieaade et-
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nıezseniz Başkanlığın tutumu hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Niye müsaade otmiyeyim? Sa
yın Bakan cevap verdikten sonra... 

HAYDAR TUNÇ KANAT (Tabiî Üye) — 
Olabilir de. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru sormak isti
yorlarmış. 

Hangi madde gereğince soru sormak istiyor
sunuz. 92 nci madde üzerinde mi? Sayın Tunç-
kanat, usul, davranış, tutum diyorsunuz. Heye
ti Umumiyenin kabul ettiği bir maddeye rüeu 
ediyorsunuz, konuşuyorsunuz, biz müsamahakâr 
davranıyoruz, ondam sonra tutum diyorsunuz. 
92 nci madde üzerinde görüşmek istiyorsanız 
soru sorun. Müzakere ettiğimiz madde 92 nci 
maddedir. Aramazda bir arazi meselesinde, bir 
arazi tâbiri1 deyiminde ihtilâf varsa bir araya 
gelin; anlaşınız diyorum. Çünkü kabul edilmiş
tir, maddeler. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) -^-
Soru soracağım efendim. 

BAŞKAN — 92 ncî madde üzeninde ise hay
hay. 92 nci madde hakkında mı'? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Arazi Kanununun 78 nci maddesiyle ilgili ola
rak.... 

BAŞKAN —- Arazi Kanununun 78 nci mad
desiyle ilgili olarak, hayhay buyurunuz. Sayın 
Bakan. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sorsunlar 
efendim, ben' yerimden cevabını veririm. 

BAŞKAN — Buyurunuz Tunçkanat, 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Biraz evvel Sayın Bakanın izah ettikleri Arazi 
Kamununum 78 ncil maddesindeki zamanaşımı ik
tisabı a'rzi' mevat hakkında var mıdır, yok mu
dur? Bu hususu açıklamalarını rica edeceğim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Arzı mevat 
hakkında değil. Kamunda sarihtir. Arazii miri
ye ve mevkufeyö aittir. Bunu mâruzâtımda ifa
de ettik, dedik ki, Arazi Kanunu arazileri beş 
nevide mütalâa etmektedir. Bunlardan birisi 
arazii miriye, diğeri de arazii mevkuf edir. Sa
yın Tunçkamat bugünkü mütalâalarında, Arazi 
Kanununda mirî iktisapta mürura zaman yok
tur, dediler. Buna cevaben bendeniz de dedim 
ki, vardır. 78 mci maddesinde vardır. Bu 78 nci 
maddede arazii miriye ve arazii mcvkufeniiT ik-
tinnhî müruru zamanın', nizanıbanm akta dır. 

BAŞKAN — 92 nci! madde üzerinde görüş
mek istiyen başka sayım üye yok.. Sayın Tunç.-
kanat'ın maddenin tayyma mütedair olan tak
riri aykırı bulunduğu cihetle bu hususu oyla
rınıza. sunacağım. Hükümet beyanı fikre t ti. Ko
misyon 1. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEV.FİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 92 nci 
maddenin tasarıdan çıkarılması teklifine katıl
mıyorlar. Teklifi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Yılmaz Mete'nin takririni bir daha 
okutuyorum. 

(Adana Üyesi M. Yılmaz Mete'nin takriri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı? 

DEVLET BAKANI REFET SEZCÎN (Ça
nakkale Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisylm katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kaimi eiıni-
y enle r... Kabul edilmem işti r. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilınfcBr. 

Eski tapulama ha rdan 
MADDE 9o. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesinden evvel: tahakkuk ettirilip henüz tahsil 
edilmemiş olan. tapulama harçları hakkında 72 
nci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yanlışlıklarım düzeltilmesi 
MADDE 94. —• Tapulanmaları yapılmış olan 

gayrimcnkullcrden, itirazlı olup da komisyonca' 
veya mahkemece karara bağlanmamış olanların 
tahdit ve teshilinde, ölçü, tersim at ve hesapla
rında düşülen yanlışlıklar : 

a) Bölgede tapulama çalışması devam et
mekte ise, tesbitindeki esaslara göre tapulama 
müdürlüğü, 

b) Bölgede tapulama sona ermiş ve müdür
lük bu bölgeden kaldırılmış ise, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünüm yetkili kılacağı me
murlar tarafından; düzeltilmesine karar verile
rek ilgililere tebliğ olunur, 
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Tebliğ tarihinden başlıyarak onboş gün için
de kararın kaldırılması yolunda yetkili mahke
mede dâva açılmadığı takdirde gerekli düzelt
meler yapılır. 

Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül 
eden veya üzerinde başkalarını aynî baldan ta
allûk eden gayrim cnkullere ilişkin düzeltmeler, 
ilgililerin izni ile yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... E tiniydiler... Kabul edil
miştir. 
Adalet Bakanlığı Teşkilâtına eklenecek kadrolar 

MADDE 95. — Devlet Memurlar] Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 .sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adalet Bakanlığı kısınma, ilişik t i ) .sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliylo birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edik niştir. 

Tapu ve Kadastro Teşkilâtı ile ilgili kadrolar 
MADDE 90. — Devlet Memurları Aylıkları

nın! Tevhit ve Teadülüne dair olan 36": 3 sayı'ı 
Kamına bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rimin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü!-!' kıs
mından ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmişti!'. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliylo birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kaimi edenler... Etmiyeıı-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun uygulanacağı diğer haller 
MADDE 97. — Bu kanunun 1 nci maddesin

de yazılı yerler dışında bulunan gayrimenkııl-
ler hakkında umumi hükümlere göre açılmış ve 
açılacak dâvalarda da bu kanunun 33 ncü ve 
42 nci maddeleri uygulanır. 

Bu hükümler, zilyed aleyhine açılan davar
larda defan ileri1 sürülebileceği gibi, kesinleş
memiş olan dâvalarda dahi tatbik olunur. 

BAŞKAN — Takrir vardır. 

Başkanlığa 
Tasarının 97 nci maddesinin tasrıduiı çıka

rılmasını arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Maddo üzerinde görüşme! 
yen?.. Buyurunuz Sayın Tunçkanat, 

isti-

ITAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, bıı kanunun 97 nci maddesi, 
yine bu kanunun 1 nci, 10 ncu ve 32, 33 ncü mad
deleri, ayrıca 92, 97 nci maddeleri ile ve aynı 
zamanda geçici 3 ncü madde ile hepsi bi? araya 
getirilip düşünüldüğü zaman ne kadar büyük ad
li haksızlıkların ve farklı muamelelerin doğacağı 
ortadadır. 

Medeni Kanunun derpiş ettiği tapu kütükle
rinin tanzimi için bu kanun kabul edilmek isten
mekte ve bu kanunun birinci maddesinde de bu 
usuller yazılıdır. 193-1 sonesinde kabul edilmiş 
bulunan 62.13 sayılı Kadastro Kanunu gereğince, 
30 seneden beri yürürlükte bulunan bu kamınla 
memleketin muhtelif yerlerinde tapu kütükleri de 
tanzim olunmuş bulunma tlıadır. Bu kanunun, ne
relerin tapu kütüklerinin tanzimi için hazırlan
dığı da, birinci madde.si.ude gösterilmiştir. Buna 
rağmen kanunun 97 nci maddesinde aynen (Bu 
kanunun birinci maddesinde yazılı yerler dışında 
bulunan gayrlmenkuller hakkında umunu hüküm
lere göre açılmış ve açılacak dâvalarda bu kanu
nun 33 ve 42 nci maddeleri uy.gıılanr.'. Bu hüküm
ler, zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan ileri 
sürülebileceği gibi, kesinleşmemiş olan dâvalarda 
dahi tatbik olunabilir.) den il m ektedir. Bu suretle 
Taplama Kanununun muhtelif hükümlerini, bun
lara muvazi olarak meriyette bn/akıkurş buluşan 
âmine intizamına dayanan diğer kanun hükümle
ri ile mukayese edecek olursak - ki bunlar; 

Tapulama Kanununun 32 nci maddesinin (c) 
bendi ile Medeni Kanunun 634, Borçlar Kanunu
nun 213, Medeni Kanunun 338 ve 405 nci mad
deleri, 

Taplama Kanununun 34 ncü maddesi ile Me
deni Kanunun 611 ve 635 nci maddeleri, 

Tapulama Kanununun 33 ncü maddesi ile Me
deni Kanunun 639 ncu maddesi, 

Tapulama Kanununun 44 ncü maddesi ile Me
deni Kanunun 634 ve 639 ncu maddeleri, 

Tapulama Kanununun 92 ve 97 nci maddeleri 
ile Medeni Kanunun 634, 639, 618 nci maddeleri; 
zıt hükümleri ihtiva etmektedir. 

Evvelce de işaret olunduğu gibi, Medeni Ka
nunun yukarıda sayılmış bulunan maddelerinde
ki hükümler, âmme intizamı ile kaimi edilmiş kai
delerdir. Eğer bu hükümler lüzumsuz telâkki 
edilirse, Türkiye Büyük Millet Meclisi Medeni Ka
nunun buna dair hükümlerini değiştirilebilir. Me-

http://madde.si.ude


O. Senatosu B : 82 

deni Kanun olduğu gibi bırakıldığı halde, malûm 
olmıyan bir süre için, bu kanunun âmir hüküm
lerini tatbikten idare mahkemeleri men edilemez. 
Böyle bir yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idareye veremez. Muayyen bir süre için muay
yen bir mmtakada âmme intizamı mülâhazası ile 
konulan hükümlerin tatbikine karar vermeye ka
nunla idareye yetki verilebilir. Âmir hükümler 
kalkınca meriyetteki kanunun tefsiri hükümleri 
veya tarafların iradesi fert münasebetlerini tan
zim eder. Bilindiği gibi tefsir yetkisini de yeni 
Anayasamız T. B. M. M", ne vermemiştir. Bina
enaleyh, bu arz ettiğim mütalâalar muvacehesin
de kanunun 97 nci maddesinin tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI EEFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OA.Vİ.T 

TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — 97 nci maddenin tasarıdan çıka

rılması hususuna komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanuni sebeplerle görevleri itasında bulunmıyan 
memurlar 

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

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur 
bulunanlardan kadro, maaş ve unvanları değiş
tirilmemiş olanların yeniden tâyine lüzum olma
yıp haklarında yukardaki fıkra hükmü uygula
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi 
olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte tapulama .mahkemesine intikal 
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etmiş olup da, 5602 sayılı Kanuna tevfikan du
ruşmaları açılmamış bulunan itirazlı parsellere ait 
dosyalar, 23 nci madde mucibince itiradaıı tet
kik edilmek üzere, tapulama komisyonuna devre
dilir. 

29 neu maddedeki üç aylık müddet, bu dosya
ların tapulama komisyonlarına devrinden itibaren 
bir ay sonra işlemeye başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tapusuz arazı hakkında evvelce yapılan tesbit 
ve tescillerin tabi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5002 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan 
tesbitlerde veya açılan tescil dâvalarında, zilyed-
liğe mütedair diğer şartlar meveudoldıığu halde; 
vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazineye 
mal edilen gayrî menkullerin; 100 dönüme kadar 
olan k)smı (100 dönüm dâhil) bu kanunun 33 ncü 
maddesi hükmüne göre tahassul eden iktisap şart
larına istinaden zilyedlcri adnıa tesbit ve tescil 
ol.ımıi". 

Yukarıki fıkra hükmü, bu Kanunun yürüriü-
ğer girdiği tarihte Haz in en in mülkiyetinden çık
mış bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen 
gayrimeııkuller hakkında uygulanmaz. 

ilgililerin bu maddeye dayanan talep ve dâ
va hakkı, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihin
den itibaren, on sene geçmekle düşer. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır efendim, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
509 sayılı Tapulama kanun tasarısının «geç

mişi de kapsama» gibi hukuk kurallarını aykırılı
ğı ve «muhkem kaziye» haline gelmiş dâvaları 
iptal etmek suretiyle hukuk devleti kavramı ve 
Anayasamızın temel felsefesine aykırılığı yönün
den geçici 3 ncü maddenin tasarıdan çıkarılması
nı saygı ile rica ederim. 

Tabiî Senatör 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN —• Sayın Yıldız, görüşmek istiyor 
musunuz efendim? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet efen. 
dim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlar; bu önergemin de kabul edileceği umu
dunda değilim. Çünkü kanunun bu şekilde ten-
kid ettiğimiz, yerdiğimiz halde, felsefesinin değiş
memesi yönünden büyük bir direnme mevcudol-
duğuna göre bunu aşacak bir umut bende yok
tur. Ama, bir gerçeği söylemek zorundayım. Ger
çekten tamamı Hazineye mal olan gayrimenkulle-
rin... Görüyorsunuz ki, lâf, yani Hazineden ne ko-
parırsak, lâfı var, bu kanun içinde zaten. Burada 
da o var yine. Diyoruz ki, bu daha evvel dâva 
olmuş, dâva kesinlik kazanmış, muhkem kaziye 
olmuş, kanun bunu iptal ediyor Evvelâ geçmişi 
de kapsıyan, makable şâmil gibi bir kuralı boz
duğu gibi, ayrıca hukuk devletinde de sanıyorum 
ki, bizim Anayasa felsefesine göre savunduğumuz 
kurumlar ayrılığı, kuvvetler ayrılığı, türlü ilke
lerle çelişme halinde olan bir hükümdür. Kanun 
tasarısı geçmiş bu dâvaları iptal etmesin diyor. 
Hem hukuk devleti görüşüne uygun olur, hem de 
geçmişi de kapsıyan bir kanun çıkarmamış olu
ruz. Esasen hep sizi rahatsız eden şu Hazineden 
ne alırsak lâfını burada da görüyorum. Özellik
le Hazineye mal edilen gayrimenkullerin, Hazine
ye o dâva dol ayı siy] e mal edilmiş bulunan, bun
lardan biraz daha koparmak için, dâvayı da iptal 
edelim, hukuk kuralını da geçmişi kapsıyacak şe
kilde değiştirelim diyen bir maddedir. Lütfedi
niz bu yönü ile bu madde gereksizdir. 

Efendim geçen gün Sayın Bakan dediler ki, 
vergisini verememiş, veremediği için, fakir oldu
ğu için... Burada konuşurken her halde Sayın 
Bakan en saf bizi görmesin. Yani her halde bizde 
o kadar saflık yok. Bu sadece vergisini vereme
diğinden değil bu iş. Hepimiz biliyoruz... Bunun 
üzerinde fazla durmayalım. O halde bir kusur 
var. Ama kusura çok yumuşak gerekçe bulun
muş. Fakirdide veremedi. Bu böyle değildir, bu
nu hepiniz biliyorsunuz. Ayrıca mahkeme kara
rını iptal, geçmişe de geçerli olmak üzere bir ka
nun 'maddesinin çıkarılması sanırım ki, 2 nei 
Cumhuriyet Meclisine yakışır bir durum değil
dir. Bu gerekçe ile önergemi sunuyorum. Ama 
peşinen arz ettim ki, kanunun bizim karşısında 
bulunduğumuz felsefesiyle çıkarılmasına karşı 
beliren direnmeyi yenemiyeeeğimiz umutsuzluğu 
içinde saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 

Başkan, sayın arkadaşlar, bu maddenin kanun
dan çıkarılması için ileri sürülen sebep, bu ka
nun makable teşmil ediliyor, hukuk devleti fikri 
ile telif edilemez, kuvvetler ayrılığına aykırıdır, 
diyorlar. Ve muhkem kaziye prensibini ihlâl eder 
mahiyette buluyorlar. Evvelâ itiraf edelim ki, 
bu sebeplerin hiçbirisi bu hâdisede mevzuubah-
solamaz. Bir defa hukuk devleti mefhumu ile 
kabili telif değildir mülâhazası doğru değildir. 
Bilâkis hukuk devleti fikri böyle bir maddenin 
getirilmesini icabettirir. Llükuk Devleti hak ve 
adaleti tanımak demektir. Bir hukuk devleti ta-
savur buyurun ki, kanun getiriyor ve diyor ki, 
ben yirmi dönümden değil de, yüz dönüme ka
dar zilyedliği bulunan ve bu zilyedliği şahit ifa
desi ile, teyidedenlere mülkiyet hakkını tanıyo
rum, veriyorum diyor. Fakat daha evvel, yine 
aynı Devletin getirdiği bir kanunla, diyor ki, 
bir lüzumla o vakit ancak yirmi dönüme bu hak
kı vermiş. Ve hattâ bunun arazisi de yirmi dö
nümden fazla olduğundan hepsini elinden almış
tır. Çünkü eski kanunda yirmi dönümü bırakmı
yordu, yirmi dönüme kadar olanı veriyordu, ama 
yirmi dönümden bir metrekare fazla oldu mu 
hepsi elinden gidiyordu. 

Bugün anlaşılmıştır ki, bu haksız ve adalet
sizdir. Binaenaleyh, vâzıı kanun bunu tadil et
mek için bir kanun getiriyor. Hukuk devleti olan 
bir devlette daha evvel bir haksızlık olmuşsa bu 
haksızlığı telâfi etmek imkânını tanıması hukuk 
devletinin icaplarındandır. Ve kuvvetler ayrılı
ğının tatbiki de katiyen burada mevzuubahis de
ğildir. Kuvvetler ayrılığı kanun yapmak kudre
tini Meclise verir ve tatbikatını da yargı organı
na verir. Burada yaptığımız mesele hiçbir zaman 
da, kanunen tatbiki olan, yani yargı yetkisinin 
kullanılması değildir. Tamamen vâzıı kanun, ka
nun yapıyor, yetkisidir. Binaenaleyh, bir hakkı 
iktisap için tahdit koymak, tahdit kaldırmak, hak 
tanımak tamamen teşriî vazifedir. Binaenaleyh, 
katiyen burada kuvvetler ayrılığı çatışması yok
tur. Ben bir defa dünde muhkem kaziyenin ihlâl 
edilişi hâdisesi de, itiraf edelim ki, kaziyei mu'h-
kemenin nedir dediği üzerinde tamamen, vâzılı 
bir fikre salıibolmak noktası ileri geliyor. Kaziyei 
muhkeme nedir? Muhkem kaziye hâk ihdas eder, 
hakkın kendisi değildir. Muhkem kaziye taraflar 
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için nihayet bir ispattır. Yani bir dâvada taraf 
olan kimseler. İhdas mevzuu dan bir hâdisede 
yeniden bunu ihdas mevzuu yapamaz. Onları 
bağlar. Ama muhkem kaziye hakkın kendisi de
ğildir. Usuli bir kaidedir, ispattır. Binaenaleyh, 
'evvelce bâzı şartlarla bâzı kararlar verilmiş ola
bilir. Ama bilâhara bu şartların, bu hakların 
bir kısmı kabul edilebilir. -Denebilir ki, bu hâ
disede bir iadei muhakeme sebebi tanınmıştır. 
Usul kanununda bir madde vardır. Bir dâva gö
rülürken ,tarafların elinde olmıyan mücbir se
beple elde edilemiyen bir delilin, bilâhara hü
kümden sonra da geçmesi halinde bu delile müs
teniden iadei muhakeme tanınmıştır. Şimdi hâ
disemizde tamamen vâzıı kanun taraflara iadei 
muhakeme hakkı veriyor. 

Eski dâva cereyan ederken, sana yirmi dö
nümden fazla kısmı, şahitlikle ispat hakkını 
vermedin, ama şimdi bu hakkı veriyorum. Bina
enaleyh şimdi iadei mahkeme yolu ile mahkeme
ye gideceksin ispat edeceksin; eğer hakikaten 
şeraiti haizse yeniden namına tescilini istiye-
bilirsin. Binaenaleyh bu müktesep hak, kaziyei 
muhkemeyi ihlâl değildir, dâvayı yeniden mah
kemeye götürmektir. Yani bununla, muhkem 
kaziyei yeknasak, tamamen kendiliğinden kal
dırmıyor. Hayır. Ne yapıyor? Alâkalıya mah
kemeye gidip, ben evvelce bütün tescil haklarını 
haizdim, zilyedliğim mevcuttu. Yalnız, vazıı ka
nun 20 dönüme kadar bana hak veriyordu, 
20 dönümden fazla oldu mu hakkı tanımıyordu. 
Ama bu defa bu hakkı verdiği için, vaziyeti ia
dei muhakeme yoluyla önüne getiriyorum. 
Tetkik et, yeniden hakkım varsa bu hakkı bana 
ver. Binaenaleyh muhkem kaziyeyi ihlâl mese
lesi mevzuubahis değildir. Arazi tescili, bu ka
nunla da Hazinenin arazisinin koparılması mev
zuubahis değildir. Bu dâva yalnız Hazinede 
mevzuubahsolamaz. Şahıslarda mevzuubahistir. 
Diğer taraf bir şahıs da olabilir. Bu şahsa karşı 
dermeyan etmiştir, iki şahıs. Ama vergi kaydı 
ibraz edemediği için hakkı tanımamıştır, dene
bilirdi. Ama, burada şimdi mahkeme sarahaten 
20 dönümden fazlasını, şahitle, başka delille te-
yidetmiyen ve henüz Hazinenin elinde ise, Ha
zine de dağıtmamışsa, bu şeyi, sahiplerine iade I 
etmek hakkının tanınması adaletin ta kendisidir. 
Bu itibarla muhkem kaziyenin ihlâl edilmesi 
mevzuubahis değildir. Bu maddenin kabul edil- | 

mesi adalete de, hakkaniyete de uygundur. Had
denin aynen kabul edilmesini rica eetiyorum. 

Arkadaşlar bir noktaya, nazarı dikkatinizi 
celbetmek isterim. Bu maddede Devletin mal, 
halka gitmiyor. Halkın elinden vaktiyle alınmış 
olan mallar tekrar sahiplerine bir kayıt yok
luğu yüzünden, bir vergi kaydı yokluğu yüzün
den elinden alınmış olan haklar iade ediliyor. 
Bu noktai nazarda maddenin mütalâa edilmesini 
rica ederim. Yoksa, mallar, Devletin malları 
yağma ediliyor... Böyle bir şey mevzuubahis de
ğildir. Zaten adam hakkını tesbit ettirmiştir. 
İktisabettiği, zilyed olduğu sabit olmuştur. Ama 
demişler, vergi kaydı lâzımdır, diye. Kanun 
çıkarmış Devlet, vergi kaydı olmadığı için dâ
vası reddedilmiş. Şimdi Devlet bu hakkı tanı
yor. Niçin bu hakkı tanımıyorsunuz, arkadaş-

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, meseleyi burada 
tetkik ederken diğer hukukî kuralları da göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. Mesele nedir? 
Mesele, burada bir haksızlık, bir usulsüzlük na
zarı dikkate alınmış ve o usulsüzlük, o haksız
lık tasfiye edilmek istenmiştir. Bu maddenin esa
sı budur. Nedir o haksızlık: Bir adam dâva 
açmıştır, zilyedliğini iddia etmiştir. On sene, 
yirmi sene orada oturduğunu iddia etmiş, şahit 
dinletmiş bilirkişi dinletmiş hepsini yapmış, 
ama vazıı kanunun istediği vergi vermek kaydın
dan uzak bulunduğu için ve vergi vermediği için 
dâvası reddedilmiştir. O takdirde diyor; Hazine 
malı olarak ki tamamı tescil edilmiş ise; yeni
den dâva görülecektir. Arkadaşlar, bunda hiç
bir kusur ve adaletsizlik yoktur. Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 445 nci maddesi sa
rihtir. 445 nci maddeye göre iadei muhakeme 
kapısı açıktır. Tashihi karar kapıları açıktır. 
Bu kapıları kapamak hiçbir suretle bir hukukçu 
için iddia edilemiyeceği gibi, böyle bir madde
nin de hakkı müktesebi ihlâl edici mahiyette te
lâkki edildiği de ifade edilemez, ileri sürülemez. 
Vergi kayıtlarının bulunmaması yüzünden dâva
nın reddi mevzuubahsolmuşsa ve o suretle ik
tisap şartları ne zilyedlik hukuku tesbit edilmiş
ti, bu suretle tesbiti tekrar yapılacaktır. Tıpk; 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kabul 
ettiği 445 nci maddedeki iadei muhakeme şart
ları tekevvün ediyor gibidir. 
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lar? Bunda hiçbir mahzur görmüyorum. Bir 
hukukçu olarak hakkı mükteseplerin ihlâl edil
diği noktasına da ben iştirak etmiyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Refet 

Sezgin, buyurun. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Efendim, geçici 3 ncü 
madde hakkında Sayın Özden ve Sayın Türk
men gayet istifadeli mütalâlarda bulundular. 
Tedricen ben de arz etmek istiyorum. Bir şa
hıs 21 dönümlük bir araziye sahiptir. 6333 ve 
6335 sayılı kanunlarla yapılan tadille, vergi 
kaydının da ispatının şart konulması halinde, 
vergi kaydını ibraz edemediği takdirde, 21 
dönüm olarak tesbit edilen arazinin, tamamı 
hakkındaki iddiası diğer bütün şartların mev-
cudolmasma rağmen reddedilmekte idi. Ada
let onu ica/bettirir idi ki, hiç olmazsa 20 dönü
me kadar olan arazilerdeki tescil isteği tervi-
cedilsin de, bir dönümlük kısmı reddedilmiş 
olsun. Bu yapılmadı değişiklikte, tamamı hak
kındaki dâva reddedildi. Vâzıı kanun şimdi 
yeni bir şekil getiriyor. Diyor ki, bunu ben 100 
dönüme kadar olan yerlerdeki tescil dâvaların
da vergi kaydı aramıyacağım. Şimdi lütfedi
niz şu iki hâdiseyi dikkat nazarınıza alınız. İki 
şahıs tapusuz gayrimenkul iktisabetmişler. Ayrı 
ayrı yerlerde, ayrı tarihte iktisabetmişler. Bi
rinin kadastrosu yapılmış, o kanunun hükmü
ne tevfikan aramışlar, bakmışlar ki, bunun 
vergi kaydı yok. Vergi kaydı ile ayrıca zilyed-
liğini ispat edememiş. Birisi, hakkında da ka
dastro tatbikatı başlamadığı cihetle bir mua
mele cereyan etmemiş; eski kanunun, tatbika
tında birinci şahsın tescil talebi reddedilmiş. 
Bütün şartlar müsavi... Şimdi bu kanuna isti
naden yapılan tescillerde, kadastro tesbitlerin-
de, diğer şahsın talehi kabul edilmiş olacaktır. 
Bu adaletsizlik değil midir? Adaletsizliğin ta 
kendisi buradadır. Sayın Yıldrz'm mütalâaların
da dokunduğu asıl meseleye geliyorum ve onun 
için söz aldım aslında. Yine, diyor; Hazine
den arazi çıkması bahis mevzuu oldu. Bir de
fa Hazineden arazinin çıkması bahis konusu 
değildir. Bunu arkadaşlarım izah ettiler. Be
nim asıl üzerinde durmak istediğim nokta şu
dur; hukuka bağlı Devlet sistemi içinde haki
ki ve hükmi şahısların haklarının tesbitinde 
hiçbir fark yoktur. Hazine ne ise; Ahmet veya 

Mehmet de hukuka bağlı Devlet manzumesi 
içerisinde aynı muameleye talbidir. Hazinenin 
ibir imtiyazı bahis konusu değildir. Asıl bunu 
arz etmek istiyorum. 

Bir de, Sayın Yıldız konuşmalarında, ken
dilerini pek sâf addettiğimi söylediler ve vergi
lere mütedair beyanımdan bahsettiler. Ben 
vergilere mütedair beyanımla değil, tasdikli 
ve tasdiksiz yoklama kayıtlarının izahında, bir 
sosyal adalet anlayışını izah etmeye gayret et
tim. Ve verginin ademi tediyesinden değil, 
harcın ademi tediyesinden dolayı, hakkını zayi 
eden şahısların duçar oldukları müşkülâttan 
bahsettim. Bu yanlış anlaşılmıştır Sayın Yıl
dız tarafından. İfade edeyim ki ; Sayın Yıl-
dız'm ifade ettiği gibi sâf olmadığı da mey
dandadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde ile ilgili 
buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan buyurdular ki ; özel ve tüzel kişi hukuku 
bir ayrıcalık taşımaz. Fakat acaba bu ayrıca
lığı, imtiyazı neden değiştirmeyi düşünmediler? 
Şimdi her iki fikir de açıktır. Birincisinde Ha
zine gayrimenkulleri, diyor. İkincisinde de, v an-
lış anlamadımsa diyor, Hazinenin elinden çık
mış kişiler geçmiş mallara uygulanmaz. Ka
nunun üçüncü maddesi açıkça Hazine malları 
için bunu söylüyor. Ötekisine dokunmuyor. 
Eğer haksızlık varsa, 20 dönüm almadığı için
dir, başka tüzel ve özel kişiler için... Özel kişi
ler almadığı için bir hak var demektir. Neden 
özel kişi araya girince hak kabul etmiyorlar, tü
zel hukuk kurallarının geleneği savunuluyor? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Arz edeyim 
efendim. Geçici üçüncü maddenin birinci fık
rasının üçüncü satırı aynen; «Hazineye mal 
olan gayrimenkuller» diyor. Hazineye mal edil
miş şahısların malı iken şartları ispat edeme
diği cihetle Hazineye mal edilmiş, tescil tale
bi reddedilmiştir. Bunlar Hazinenin mülkiye
tinde kalmış ise; üçüncü şahıslara devir ve 
temlik edilmemiş ise; Hazinenin mülkiyetin
den çıkmamış ise; bu hüküm tatbik edilecek
tir. İkinci fıkrada deniyor ki ; bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiye
tinden çıkmış bulunan veya âmme hizmetine 
tahsis edilmiş bulunan gayrimenkuller hakkın
da uygulanmaz. Zamanın kanunlarına göre, 
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Hazine tarafından devir ve ferağ edilmiştir, 
Hazinenin mülkiyetinden, Hazineye mal edilmiş 
bulunan bir gayrimenkul çıkmıştır. Bu birçok 
.şahısların eline geçmiş olabilir, tedavül etmiş 
olabilir. Medeni Kanun sistemimize göre, üçün
cü şahısların iktisapları, muteıberiyetine müte
dair bir kaide vardır. O kaide cereyan eder. 
Bu kaide ve hükme istinaden, Hazinenin mül
kiyetinden çıkanlar için, tatbik kabiliyetinin 
bulunmadığı aşikârdır. Yalnız şunu arz ede
yim : Bu madde ile Sayın Yıldız'm ifade etti
ği üzere, yüzde yüz bütün haksızlıkları, bütün 
adaletsizlikleri izale ettiğimizi ifade etmiyoruz 
ki. Burada bir tazminat şeklinde düşünülürse, 
bu tam bir tazmin değildir. Ama bir dereceye 
kadar, belki büyük bir dereceye kadar, hak
sızlıkları izale ve bu yönden müsavatı temin et
mektedir. Bu suretle Sayın Yıldız'm suallerini 
cevaplamış olduğumu ümidediyorum. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde akkında 
başka görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mevkuf kadrolar 
GEÇİCİ MADDE 4. — İlişik (4) sayılı cet

velde gösterilen kadrolar 1966 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet 
Bakanlığına ait kısmına ve (5) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar da Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 4 . 8 . 1964 tarih ve 
509 sayılı Tapulama Kanunu gereğince; 

a) Tahsil edilen tapulama harçlarından bu 
kanundaki nisbetlere göre hesabedilecek mik
tardan fazlası, mükellefin talebi üzerine ken
disine geriverilir. 

Talep hakkı, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren 6 ay sonra nihayete erer. 

b) Tahakkuk ettirilmiş fakat henüz tah
sil edilmiyen tapulama harçları, bu kanundaki 
nisbetlere göre yeniden hesabedilir ve fazla ta
hakkuk ettirilen harçlar kayıtlardan terkin 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tapulama hâkimi ve 
diğer görevlilerin 75 nci maddede gösterilen 
tazminatları, 1966 malî yılı sonuna kadar, 1964 
yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (3) nu
maralı cetvelinde belirtilen miktarlarda ve 1966 
yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (3) nu
maralı cetveli ile ilgili olarak Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğü için konulmuş bulunan 
ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 98. — 5602 sayılı Tapulama Kanu

nu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişik
lik yapılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Ta
pulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve 
Tapulama Kanununun 5 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu Kanuna yeni hükümler ilâve
sine dair 6383 sayılı Kanunun birinci maddesi 
ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı 
tarifenin 26 nci sırasının son fıkrası kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun yürürlüğü 
MADDE 99. — Bu kanun 12 . 5 . 1966 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun yürütülmesi 
MADDE 100. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Cavit Tev-
fik Okyayuz buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 
TEVPİK OKYAYÜZ (İçel) — Sayın Başkan, 
çok aziz arkadaşlarım, 100 madde ve 6 geçici 
madde ile Tapulama Kanunu hakkında bizim 
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gerçek ve samimî mütalâamız odur ki, yılların 
uzunluğunda tapusuzlar ve senetsizler diyarı 
olarak sosyal 'hayatında, hukuk hayatında ıstı-
ralbın en büyüklerine sürüklenmiş, memleketi
mize huzur verecek bir nizamı bütün teferrua
tı ile kapsamaktadır. 

Sosyal Devlet fikri içinde biz düşünüyoruz 
ki, bu fikir içinde değerlenen mânevi, ahlâki 
ve hukukî âmillerin topunu ve ımilletin aradığı 
gerçek huzuru, kendi yaşama ve çalışma haya
tında ona vermek, onun hizmetinde insanlar ola
rak elbette (bizim 'birinci plânda üzerinde dik
katle ve gayretle duracağımız bir endişedir. 
Tapulama Kanunu, 'hepinizin bildiği gibi, kan 
dâvalarına kadar tesir eden ve sosyal düzeni 
yer yer parçalayıp, ölümlere kadar müessir 
olan mülki âmilleri ortadan kaldırıcı müessir 
bir nizamı değerlendirerek Türk Milletine ha
yırlı ve yararlı olacaktır. Mülkiyet haklarının 
tekevvününde, zilyedlik müesesesi'nin yeri ve 
değeri yine hepimizce ibilindiği 'gibi, aynı hak
lar bahsinde dünya literatüründe dahi müessir 
bir kıymet olarak daima kabul edilmiştir. Bu 
esastan hareket edilerek tapusuzluğnn ıstırabı
nı ateşten "bir gömlek olarak sırtında ve yürek
ten 'bir acısı olarak kalbinde taşıyan 'bilhassa 
aziz köylülerimize imkân ve kolaylık verecek 
olan Tapulama Kanununa hâkim olan fikir; 
millete samimî ve hukukî ölçüler içinde hizmet 
edebilmektir. 'Biz ona kaaniiz ki, 'bu kanun (bu
rada ifade edildiğinin tamamen aksine olarak. 
Cum'huriyet Senatosunu mânevi, hukukî ve 
fikrî vekarma her mânada yakışır esaslı huku
kî ve ahlâki bir tasarruftur. 'Bize bu inanç için
de kanunun Türk Milletine hayırlı olacağına 
hakikaten güveniyoruz. Bu sebeple ibu bahiste 
devamlı ve sabırlı bir 'gayret göstermiş olan 
Cumhuriyet Senatosunu yürekten şükranları
mızla selâmlıyoruz. Ve memlekete hayırlı olma
sı dileği ile huzurunuzdan ayrılıyorum. (Alkış
lar) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Yıl
dız. 

AHMET YILDIZ (Taibiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım, üzüntü ile 'belirteyim ki, aleyhin
de söyleme zorunluğunda kalacağımı »başından 
biliyordum. 

ÖMER LÛTFI BOZCALI (İzmir) — Başka 
b i rş ey be ki em i y o ruz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Beni size 
karşı hitaba mecbur etmeyin. 

Sosyal Devlet kavramı ile, bu derece, çatı
şan bir kanunun çıkmış 'bulunmasından üzüntü 
duyuyorum. Her ne kadar türlü şekilde bu ka
nun toprak reformunu önlemiyor ilendi ise de, 
Devlet rezervlerini kolayca dağıtan, sınır tanı
mamak suretiyle, toprak yığılmalarına kapıları 
sonuna kadar açan «bu kanunun toprak refor
muna karşı değildir demesi, toprak reformu ka
nunundaki anlayışımızın farklı olduğunu ifade 
eder. Ben inanıyorum şahsan, Grupumuz da ay
nı görüştedir ki, bu kanun reform görüşlerine 
karşı direnmenin 'belgelenmiş bir sonucudur. 
Ve toprak reformunu bu derecede engelliyen bir 
kanun şimdiye kadar da çıkmamıştır. Yarın, 
Hükümetin va'dettiği gibi - va'dinde durmuyor 
ama - iki senedir va'dediyor, toprak reformu
nu getireceğiz, diyor. Ondan evvelki Hükümet
ler de bunun üzerinde yeteri derecede durmadı. 
1961 yılında bütün hazırlıkları yapılmış olan 
toprak reformu beş sene uyuduğu halde, hâlâ 
iki yıldan beri getireceğiz diyen Hükümetin Sa
yın Bakanı da teyidetti. Fakat bunu getirmesi 
halinde Devletin ödeme gücünü ve peşinen ve 
elindeki imkânları dağıtarak öriliyen ve Devle
tin elinde arazi bırakmamak suretiyle, Devlet 
ödemiyeceğim şeklinde, para ile toprak alıp 
veremiyecek duruma düşürülmüş ıbulunmakta-
dır. İşte bundan dolayıdır ki, <Sayın Okyayuz'-
un çok yumuşak söylediği, çok açındırarak ifa
de ettiği, acınacak insanlara yardım •ettiğini söy
lediği görüşleri bizim için çok tersine onların 
rızkına konan, onların rızkını smırlıyan daha 
fazla almak istiyen'lere, iştahlarını doyuracak 
kadar fırsat veren bir kanundur. (A. P. sırala
rından «o sizin fikrinizdir, sizin» sesleri) 

Elbette ıbenim görüşümdür. Sizin görüşünüz-
olması gerekmez. Esasen görüşlerimiz 'meydana 
çıkmıştır. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşülmemesini ri
ca ederim, lütfen. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben hakkı
mı kullanıyorum. Bir kimse nasıl ki burada, dü
pedüz sosyal devlet felsefesine aykırı sosyal 
devlet felsefesine uygun savunabiliyorsa, felse
fesinde inanmışların da söz hakkı aynı şekilde 
vardır. 
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işte bu hakkı kullanarak bu kanunum mem
lekete hayırlı olmıyacağı inancında olduğumuz
dan, zararlı sonuçlar çıkarırsa hu ibirkae mad
desi ile, yanlış anlaşılmasın konunun tümü bir 
boşluğu dolduruyor. Ona itirazımız yok. İtira
zımız olan maddeler 'belli. Bunun aleyhinde hu
kukî yollarla savaşmak bizim için bir 'görev
dir. Saygılarımla. (Ortadan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Refet Sez
gin, buyurun. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri, huzuru
nuzu fazla işgal etmiyeceğim. Yüksek huzurla
rınıza takdim ettiğimiz kamun tasarısının tü
münüm müzakeresi sırasında; şimdiye kadar 
matbuatta, Parlâmento kanatlarında, seminer
lerde, bahse konu olan bütün meseleleri muhte
vi bir şekilde yeniden mir üstün seviyede müna
kaşa oldu. Muhterem Senatörler mütalâalarını 
çeşitli yönlerden ifade buyurdular. Cidden isti
fade ile takibettik. Herkes (mütalâalarını rahat
ça dile getirme imkânını buldu. Netice Yüce 
Senatomun takdirleri ile meydana gelecektir. 
Hükümet olarak inancımız odur ki, bu kanun 
tasarısı Türkiye'de Toprak reformunun aleyhin
de bir kanun tasarısı değildir. Bu kanun tasa
rısı ile Hazineye ait araziler dağııtılmaimakta-
dır, yağma edilmemektedir. Bu kanun tasarısı 
ile sadece, ispat hukukuna mütaallik bir şekil 
meselesi nizami anmaktadır. Bu kanun tasarısı 
ta Birinci Koalisyon Hükümeti zamanından be
ri Yüce Meclislere sevk edilmiş ve o tarihten bu 
yana da, itiraz konusu hükümleri ihtiva eden 
maddelerinde hiçlbiri değişiklik olmadığı halde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 'edilmiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem Senatörler, vatandaşlarımız tasar
ruf etmekte bulundukları toprakların hukukî 
varlığını tesbit edecek bu kanuna dört gözle 
beklemektedirler. Tapu ve Kadastro teşkilâtı 
bu kanunu beklemektedir. 'Türkiye de toprak 
reformu bizim kanaatimize göre, bu kanunu 
beklemektedir. Biz yanlı§ düşünce içerisinde 
değil, bir meseleyi savsaklamak suretiyle âtiye 
bırakmak düşüncesi ile değil, tama, gerçekten 
Türkiye'de bir zirai reform içerisinde toprak 
reformunum yapılması lâzımgeldiğini kabul ve 
onu bu suretle Hükümet programına alan, Tür

kiye Cumhuriyeti Hükümetimin mesul bir üye
si olarak huzurunuzda tekrar ifade etmek iste
rim ki, bizim düşüncemiz istikametinde^ yani 
Türkiye'de ekseriyettin düşüncesi istikametinde 
bir toprak reformu kanunu tasarısını Türkiye 
Büyük Mili ot Meclisine takdim edeceğiz. Ve bu 
huzurunuzda tetkik edilmiş bulunan kamun ta
sarısı toprak reformu kamun tasarlısına ne aykı
rıdır, ne onu engelleyicidir ve ne de önleyici
dir. Bu istikamette serdediden mütalâalara hür
met ederiz. Ancak bu mütalâalara sureti kafiye
de iştirak etmediğimizi de huzurumuzda ifade 
etmekten zevk duyarız. 

Bu kanunun Türk Milletine hayırlı olacağı
na, gayrimenkul ihtilâflarını büyük ölçüde iza
le edeceğine inanmaktayız. 

Muhterem senatörlere kanunun müzakeresi
nin ikmali vesilesiyle şükranlarımızı arz eder
ken bu 'kamumun Türk Milletine hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kamunun tümünü oylarınıza arz 
etmeden evvel bir hususu, zabta .geçmesi bakı
mımdan, açıklamak lüzumunu hissediyoruz. Bu 
kamun Anayasa Mahkemesinden daha evvel tet
kik sonucumuzda Millet Meclisinden ıgelen me
tinlerde değişiklik.yapmış olmamız dolayısiyle 
açık oya arz edilmişti. Açık oylamada 79 sayın 
üyenin katılması gerekçesiyle, kanun Anaya
sa Mahkemesince bu yömdem iptal edilmek sure
tiyle geri çevrilmiş (bulunmaktadır. Bu sebeple 
bu kere Amayasa Mahkemesinden gelen metin, 
Millet Meclisince müzakere edilmiş ve Senato
muz Komisyonunca, Millet (Meclisince kabul 
edilen metinler üzerinde, bıir tadil yapılmamış, 
Heyeti Umumiyece de bir tadil yapılmadığı ci
hetle değişiklik (bahis konusu olmamıştır. Bu 
sebeple bunu açık oya arz etmiyoruz. İşari oyla 
meseleyi hâlledeceğiz. 

FERİD MELEN (Van) — Acık oy takriri
miz var. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 
Açık oy takririmiz var. 

BAŞKAN — Yeni mi yazılıyor efendim? 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

imza ettik. 
BAŞKAN — Efendim... 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Biz şöyle düşünmüştük. Anayasa Mahkemesin-

— 172 — 
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den oy kifayetsizliği yüzünden geni çevrildiği 
için... 

BAŞKAN — Ben de böyle endişede olduğum 
için bunları zapta geçiriyorum. Böyle bir takrir 
bahis konusu değilse açık oya lüzum kalmak
sızın 'meseleyi oylayıp tümünü oyunuza arz 
edip halledeceğim. Bir takrir gelmiştir efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tapulama kanunu tasa

rısının açık oya konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Talbİî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Samsun 
Rıza Isıtan 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Tabiî Yye 
Haydar Tunçkanat 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Elâzığ 
Salim Hazerdağiı 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Bursa 
Saffet Ura] 

İzmir 
Enis Kansu 

BAŞKAN — Hazerdağiı burada, Fikret Gün
doğan burada, Rıza Isıtan burada, Suphi Ka
raman burada, Haydar Tunçkanat burada, Sa
mi Küçük burada, Saffet Ural, İhsan Topaloğlu, 
Enis Kansu. Açık oylama kürsüden yapılacaktır. 

Oylamaya Sayın Şeref Kayalardan başlıyo
ruz efendim. (Şeref Kayalardan başlanarak oy
lama yapıldı.) 

Komisyon seçimlerinin sonucunu arz ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulu

nan üyelikler için yapılan seçime 108 üye ka
tılmış Are neticede ilişik listede adları yazılı ze
vat hizalarında gösterilen oyları alarak seçil
mişlerdir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

İsparta Hatay 
Mustafa Gülcügil Mustafa Deliveli 

Üye 
Tabiî Üye 

Emanullah Celebi 

Muslihittin Yılmaz Mete (C. II. P.) 107 
Hidâyet Aydmer (Kontenjan Grupu) 106 

Oy almışlardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 

Komisyonunda açık bulunan üyelikler için ya
pılan seçime (113) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında 
gösterilen oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
İsparta Hatay 

Mustafa Gülcügil Mustafa Deliveli 
Üye 

Tabiî Üye 
Emanullah Celebi 

Hüseyin Kalpaklıoğlu (A. P.) 
Ahmet Tevfik Paksu (A. P. 
Mustafa Tığlı (A. P.) 
Salim Hazerdağiı (C. H. P.) 
Sami Turan (C. H. P.) 

Oy almışlardır. 

112 
113 
113 
113 
113 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plân Komisyonunda açık bulunan 

üyelikler için yapılan seçime (113) üye katıl
mış ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat 
hizalarında gösterilen oyları alarak seçilmişler
dir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

İsparta Hatay 
Mustafa Gülcügil Mustafa Deliveli 

Üye 
Tabiî Üye 

Emanullah Çelebi 

Turhan Kapanlı (A. P.) 110 
Lûtfi Tokoğlu (A. P.) 111 
Mahmut Vural (C. II. P.) 113 
Ragıp Üner (Kontenjan Grupu) 113 
Mehmet Özgüneş (Bağımsız) 113 

Oy almışlardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda açık bu

lunan üyelikler için yapılan seçime (10*9) üye 
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katılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı 
zevat hizalarında gösterilen oyları alaraik se
çilmişlerdir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye 
İsparta 

Mustafa Gülcügil 

Üye 
Hatay 

Mustafa Deliveli 

Üye 
Tabiî Üye 

Emanullah Çelebi 

Selâhattin Cizrelioğlu (A. P.) 
Şeref Kayalar (A. P.) 
Hayri Mumcuoğlu (C. H. P.) 
Kudret Bayhan (C. K. M. P.) 

Oy almışlardır. 

106 
105 
108 
108 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık - Ulaştırma ve İmar ve İskân 

Komisyonunda açık bulunan üyelikler için ya
pılan seçime (109) üye katılmış ve neticede 
İlişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye 
İsparta 

Mustafa Gülcügil 

Üye 
Hatay 

Mustafa Deliveli 

Üye 
Tabiî Üye 

Emanullah Çelebi 

Hasan Oral (Urfa) : 109 (A. P.) 
Osman Salihoğlu (Sakarya) : 109 (A. P.) 
Mukadder Öztckin (Adana) : 109 (C. II. P.) 
Nadir Nadi (Cumhurbaşkanınca S. Ü. : 109 

(Kontenjan Grupu) 
Oy almışlardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonun

da açık bulunan üyelikler için yapılan seçime 
(113) üye katılmış ve neticede ilişik listede ad
ları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

İsparta Hatay 
Mustafa Gülcügil Mustafa Deliveli 

Üye 
Tabiî Üye 

Emanullah Çelebi 

Enver Alka (Balıkesir) : 107 (A. P.) 
Celâl Ertuğ (Elâzığ) : 105 (A. P.) 
Cemal Tarlan (Tekirdağ) : İ09 (A. P.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) : 113 (C. H. P.) 
Cevat Açıkalm (Cııırihurnaşkanınea S. Ü. : 

113 (Kontenjan Grupu) 
Suad Hayri Ürgüplü (Kayseri) (Bağımsız) : 

113 (Kontenjan Grupu) 
Oy almışlardır. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyelik

ler için yapılan seçime (109) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı zevat hiza
larında gösterilen oyları ailarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
İsparta Hatay 

Mustafa Gülcügil Mustafa Deliveli 
Üye 

Tabiî Üye 
Emanullah Çelebi 

Hüseyin Avni Göktürk (Niğde) : 109 (A. P.) 
Cahit Ortaç (Bursa) : 109 (A. P.) 
Ali Kemâl Turgut (Denizli) : 109 (A. P.) 
Osman Koksal (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) : 

108 ( Kontenjan Grupu) 
Oy almışlardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonunda acık 

bulunan üyelikler için yapılan seçime (114) 
üye ikatılmıış ve neticede ilişik listede adları 
yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları alarak 
seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
İsparta Hatay 

Mustafa Gülcügil Mustafa Deliveli 
Üye 

Tabiî Üye 
Emanullah Celebi 

174 — 



C. Senatosu B : 82 28 . 6 . 1966 O : 2 

Musa Kâzım Karaağaçhoğlu (Afyon Kara-
hisar) : 110 (A. P.) 

Ahmet Karayiğit (Afyon Karahisar) : 112 
(A. P.) 

Mustafa Tığlı (Sakarya) : 110 (A. P.) 
Kısan Topaloğlu (Giresun) : 108 (C. H. P.) 
Emanullah Çelebi (Tabiî Üye) : 114 (Ba

ğımsız) 
Oy almışlardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan 

üyelikler için yapılan seçime (110) üye katıl
mış ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat 
hizalarında gösterilen oyları alarak seçilmiş
lerdir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
İsparta Hatay 

Mustafa Gülcügil Mustafa Deliveli 
Üye 

Tabiî Üye 
Emanullah Çelebi 

Tuı-gut Celbe (Ankara) : 108 (A. P.) 
Ahmet Tevfik Paksu (Maraş) : 109 (A. P.) 
Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) : 110 

(A. P.) 
Hüseyin Atmaca (Denizli) : 110 (C. H. P.) 
Refet Aksoyoğlu (Tabiî Üye) : 110 (Ba

ğımsız) 
Oy almışlardır. 

Yüksek' Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonunda açık bulu

lma üyelikler için yapılan seçime (113) üye ka
tılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı ze
vat hizalarında gösterilen oyları alarak seçil
mişlerdir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
İsparta Hatay 

Mustafa Gülcügil Mustafa Deliveli 
Üye 

Taibiî Üye 
Emanullah Çelebi 

Tevfik İnci (Zonguldak) : 110 (A. P.) 
Yusuf Kemal Şenocak (Afyon Karahisar) : 

109 (A. P.) 

Gavsi Ucagök (Eskişehir) : 110 (A. P.) 
Aralan Bora (Tunceli) : 113 (C. H. P.) 
Saffet Ural (Bursa) : 110 (C. H. P.) 
Sadi Koçaş (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) : 

108 (Kontenjan Grupu) 
Oy almışlardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Komisyonunda açık bulunan üyelik

ler için yapılan seçime (109) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı zevat hiza
larında gösterilen oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Uye 
Hatay 

Mustafa Deliveli 

Uye 
İsparta 

Mustafa Gülcügil 
' Üye 
Tabiî Üye 

Emanullah Çelefoi 

Faik Atayurt (Uşak) : 109 (A. P.) 
Ab'bas Cilara (Gümüşane) : 109 (A. P.) 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu (Trabzon) : 109 

(A. P.) 
İsmail Yetiş (Ankara) : 109 (A. P.) 
İbrahim Etem Karakapıcı (Urfa) : 108 

(C. H. P.) 
Hikmet İsmen (Kocaeli) : 103 (T. İ; P.) 
Oy almışlardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan 

üyelikler için yapılan seçime (110) üye katıl
mış ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat 
hizalarında gösterilen oyları alarak seçilmiş
lerdir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye 
İsparta 

Mustafa Gülcügil 

Üye 
Hatay 

Mustafa Deliveli 

Üye 
Tabiî Üye 

Emanullah Çele'bi 

İlyas Karaöz (Muğla) : 109 (A. P.) 
Reşat Zaloğlu (Trabzon) : 109 (A. P.; 
Oy almışlardır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis

yonunda acık bulunan üyelikler için yapılan se
çime (112) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
İsparta Hatay 

Mustafa Güleügil Mustafa Deliveli 
Üye 

Tabiî Üye 
Emanullah Çelebi 

Mehmet Nuri Âdemoğlu (Adana) : 111 
(A. P.) 

Halûk Berkol (İstanbul) : 112 (A. P.) 
Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) : 112 (A. P.) 
Yiğit Köker (Ankara) : 112 (A. P.) 
Sabahattin Orhon (Giresun) : 112 (A. P.) 
Mehmet Ünaldı (Adana) : 109 (A. P.) 
Oy almışlardır. 

BAŞKAN — Oylarını kullaırmıyan sayın 
üye? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Tapulama kanun tasarısının açık oy neti
cesini arz ediyorum; açık oylamaya 96 sayın 

üye katılmış, (76) kabul, (17) red, (3) çekinser 
ve bir boş oy çıkmıştır. Cumhuriyet Senato
sunda Tapulama Kanunu kabul edilmekle bu 
kanunun Millet Meclisi ve Senatomuzda üçüncü 
görüşülmesi ikmal edilmiş bulunmaktadır, ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (Al
kışlar) 

Başkanlık olaralk çoğunluğumuzun bıılım-
madığını müşahade etmiş bulunmaktayım. Açık 
oylama bahis konusudur. Şu halde sayın üye
ler yoklama yapacağız; eğer çoğunluğumuz 
varsa Anayasa Mahkemesine üye seçimine geç
mek mecburiyetindeyiz gündemimize göre. On
dan sonra Yüksek Hâkimler Kuruluna üye se
çimi, ondan sonra genel görüşme. Bu bakım
dan çoğunluk olmadığı kanısındayım, yoklama 
yapmak mecburiyetindeyim. Buyurun efen
dim. 

(Ekrem Acuner'den başlanaralk yoklama ya
pıldı.) 

BAŞKAN Çoğunluğumuz voktur. 

30 . 6 . 1966 Perşembe günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
M. Zeki Tulunay'ın, son günlerde Alevî - Sünnî 
kavgası diye basım işgal eden hâdiselerin aslı
nın ne olduğuna dair yazılı soru önergesi ve Baş
bakan Süleyman D emir el'in cevabı (7/269) 

13 . 6 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Û 

Aşağıdaki sorumun Başibakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Malatya Üyesi 
M. Zeki Tulunay 

Son .günlerde Alevî - Sünnî kavgası diye ba
sınımızı sık sık işgal eden hâdisenin aslının ne 
olduğunun ve Türkiye'nin diğer mmtakalarına 
da sirayet etmek ihtimalinin mevcut bulunup 
bulunmadığının ve millet fertlerini çok vahîm 
surette birbirlerine düşüren sebeplerin tesbit 
edilerek ortadan kaldırılması için ne gibi ted
birlerin düşünüldüğünün Başibakan tarafından 
yazılı .olarak bildirilmesine delâletlerinizi rica 
ederim. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi -

Sayı : 77-176/3698 
23.6.1966 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi M. Zeki Tulu-
nay'm önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 15 . 6 . 1966 

tarihli ve 6460/1703-7/269 sayılı yazınız. 

Son günlerde Alevî - Sünnî kavgası diye ba
sını işgal eden hâdiselerin aslının ne olduğuna 
dair Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
M. Zeki Tulunay'm yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
M. Zeki Tulunay'ın yazılı soru önergesi 

cevabıdır 
Bu konuda yaptığım muhtelif konuşmalar

da da belirttiğim üzere, Türkiye'de mezhep 
kavgası olamaz. 

Muhtelif memleket meseleleri ortada durur
ken asırlarca evvel sona ermiş ve bugün için 
kimseye faydası olmıyacak mezhep ve tarikat 
ihtilâflarına kimsenin iltifat etmiyeceği ortada
dır. Bunu icabettirecek bir sebep de mevcut 
değildir. 

Bâzı münferit hâdiseleri alıp umumileştir-
mek çabasında olanlar her zaman görülebilir. 
Ancak, kimse milletin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaya muktedir olamıyacaktır. Buna vatan
daşlarımın idraki, vatan sevgisi ile Türk Dev
letinin bir Hukuk Devleti soluşu mânidir. 

Türk Devleti vatandaşların her türlü hak
larını koruyacak ıgüce sahiptir ve Hükümet her 
meseleyi gayet titizlikle takibetmektedir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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Tapulama kanunu tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler : 76 
Reddedenler r 17 
Çekinserler : •') 

Oya katılmıyanlar : 88 
Açık üyelikler : 1 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Y. Kemal Şcnocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk , Kmaytürk 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Aühoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

Nizamettin özgül 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine ' 

İZMİR 
izzet Biranıd 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Karagöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

[Reddedenler] 

Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

BURSA 
Saffet Ural 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avui Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlıı 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ayanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hidayet Aydıner 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

— 178 — 



C. Senatosu B : 82 28 . 6 . 1966 O : 2 

İZMİR 
Enis Kansu 

KOCAELİ 
Himmet İsmen 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

VAN 
Feri d Melen 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzthı 

[ÇekinserlerJ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

KONYA 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Cemal Gürsel (1.) 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztckin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmd Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDlRNH 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Edip Somusoğlu (B.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök (İ.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa DeliveU 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Luûfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
İ Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kaim (İ.) 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Açık üyelik] 

Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. : 1 

Topl am 1 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

SEKSENİKİNCİ BİRLEŞİM 

28 . 6 . 1966 Sah 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zih

ni Betil'e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu komisyonların
da açık bulunan üyeliklere seçim. 

3. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
4. — Yüksek Hakimler Kurulu üyeleri se

cimi. 
5. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Far-

ri Ozdilek ve 5 arkaraşmm Türkiye'de din yo
luyla girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın ince
lenmesi ve bu konuda etkili olacak bir politi
kanın tesbitine yardımcı olunması amaciyle bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/14) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 

Köksal'm, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocağil'in, Merkez Valiliyine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocağil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik İnci'nin, İstanbul boğazmdaki kazalarla 
ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/372) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbu Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yaplıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'm, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege'nin, İpar Transtport Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/ 378) 

15. •—• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Doğu ve Güney - Doğu illerine 
tâyin edilen 8 memura dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/379) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 29 Mayıs 1966 Pazar günü Es-

i 
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kişehir'de oynanan Eskişehir - Bursa^por futbol 
maçına dair, Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/380) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul'da, Sirkeci ile Üskü
dar arasında bir teleferik yapılacağı haberine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/381) 

18. — Cumruriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul şehrinin beledî ihti
yaçlarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/382) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. —• Tapulama kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/128; Cumhuriyet Senatosu 1/653) (S. Sa-
yısıs: 785) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 . 1966] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 cü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 e ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

2. —• Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü

şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı: 771) [Dağıtma tarihi: 3 . 3 . 1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe; Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı: 773) [Dağıtma tarihi: 2 . 3» . 1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı: 772) | Da
ğıtma tarihi: 3 . 3 . 1966] Maliye Bakanlığı ile 
ilgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvellerindcki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı: 784) 
[Dağıtma tarihi: 7 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLUR 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


