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eden Rifat öçten'in istifasının kabulü ile
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vekâleten tâyinine dair Cuhmurbaşkanlığı
tezkeresi (3/595)
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1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7~ arkadaşının, 6785 sayılı İmar
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve İçişleri ve imar ve
İskân komisyonları raporları (2/65) (S. Sa
yısı : 83 e ek)
2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nnn, 5602 sayılı Tapulama Kanununun
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Sayfa
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatından
•on sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı
aranması şartının kaldırılması suretiyle ta
diline, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin
(E) ve (F) bcndlerinin, (E) bendinin, (F)
ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki
fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile
üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair,
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602
sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 ve.33
ncü maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 ncü
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın
Milletvekili Reşat özarda'nm, 5602 sayılı
Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve
Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35,
2/76,2/122) (S. Sayısı : 210)
4:48

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi'nin,
dünya piyasalarında şeker fiyatlarının artması
karşısında memlekette mevcut stokun fazla dö
viz sağlıyacak şekilde değerlendirilmesi ve yeni
şeker fabrikaları açılması konusundaki temen
nilerine ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm ce
vabına bilgi edinildi.
izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 6 arka
daşının 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı geçici ve ek maddeler
ilâvesi hakmdaki kanun teklifinin geriverilmesine dair önergesi ve
Artvin Milletvekili Saffet Kminağaoğlu'nun
5887 sayılı Harçlar Kanununun 1 nci maddesini
değiştiren 6765 sayılı Kanunun değiştirilmesi
hakkındaki kanun teklifinin, vergi reformu
için kurulan Geçici Komisyona havalesine dair
Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi okunarak
kabul olundu.
Maden^ Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve kaldırılması ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının
son maddesi ye tümü kabul edildi.
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu- ve
7 arkadaşının,. 6785 sayılı imar Kanununa geçi
ci bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
nin .tümü üzerinde bir süre görüşüldü, imar ve
iskân Komisyonunun isteği kabul olunarak bi
rinci madde, verilen önergelerle birlikte geli
verildi.
Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köy
lü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım

Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Keskin ve dört arkadaşı
nın köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına
olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesine dair
kanun teklifinin görüşülmesi Geçici Komisyon
Genel Kurulda hazır bulunmadığından, gelecek
Birleşime bırakıldı.
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık
Artukmaç'ın Tapu Sicil binaları inşası için ve
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu Sicil
binaları yapılması maksadiyle alınacak harçlar
hakkında kanun teklifleri, Muğla Milletvekili
Turan Şahin ve Bolu Milletvekili Zeki Baltacı oğlu'nun önergeleri kabul edilerek Plân Komisyo
nuna havale olundu.
1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı
memleketlerde bulunan memurlara emsalli ola
rak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında kanını
tasarısının, Maliye Bakanı Ferid Mel en'in ka
bul edilen önergesi veçhile, öncelikle görüşülme
si kabul olundu.
Tapulama Kanunu tasarısı ile bu konuda ve
rilmiş olan tekliflerin tümü üzerinde bir süre
görüşüldü.
1 0 . 6 . 1963 Pazartesi günü saat 14,00 de
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
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Ferruh Bozbeyli

Kâtip
Konya
Vefa Tamı
Kâtip
Ağrı
Rıza Polat

SORULAR
Sözlü sorular
1. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, Kur
talan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakalarmda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı hususun
da ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi,
Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/625)
2. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
memleketimizde istihsal edilen palamut mikta
rına ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair

sözlü soru önergesi, Tarım ve Ticaret Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/625)
Yazılı sorular
3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ail
Pestilci'nin Zonguldak kömür havzası için ayrı
lan 86 108 000 liralık proje içinde doğrudan
doğruya kömür istihsalini artırıcı yatırım mik
tarına dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakaulığına gönderilmiştir. (7/315)
4. —: istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ba
yilerde buluııamıyan av barutları, 65 milimetre-

lik 12, 16, 24 kalibre kovanlar ve kapsülün te
mini hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı
soru önergesi, Gümrük ve Tekel ve Sanayi Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/316)
3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali

Pestilci'nin, maden mühendisi diploması almış
olanlar için maden ihtisas şubesi açılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/317)

2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — Gümrük .giriş tarife cetvelinin bâzı tâ
li pozisyonlarına giren akar yakıtların Gümrük
Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının
onanmasına dair kanun tasarısı (1/471) (Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarına)
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ya
pılan Zirai istihsal fazlası andlaşmaları gereğin
ce ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile be
delsiz olarak verilen Amerika ihtiyaç fazlası
malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafi
yeti hakkında kanun tasarısı (1/472) (Dışiş
leri, Ulaştîrma, İçişleri, Tarım ve Plân komis
yonlarına)
Teklifler
3. — Cumhuriyet Senatosu Bolü Üyesi Sırrı
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 765 sayılı Türk
Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla muaddel
455 nci maddesiyle 2275 ve 3038 sayılı kanun
larla .muaddel 459 ncu maddelerine birer fıkra
eklenmesine dair kanun teklifi (2/516) (Adalet
Komisyonuna)
4. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Mali
ye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki
2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine
dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki
nisbetlerin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
(2/517) (Maliye ve Plân komisyonlarına)
5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner
ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir» fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/518) (Maliye
ve Plân komisyonlarına)
Raporlar
6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoglu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2257 sayılı Ka
rarının Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M.

Meclisi 4/62, C. Senatosu 4/15) (Gündeme) (S.
Sayısı : 232) .
7. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107.de kayıtlı Bekiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 çioğumlu Bedih
Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/205) (Gündeme) (S. Sayısı : 233)
8. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü
hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa kayıt
lı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 do
ğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/542) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 234)
9. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğumlu
Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyor.u raporu (3/304) (Gündeme) (S. Sayısı :
235^)
10. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komisyon
lar:. raporları (1/277) (Gündeme) (S. Sayısı : 236)
11. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
r a z ı n d a n doğan İngiliz * alacakları bakiyesinin
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran
1962 tarihli Andlaşmamn onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri,
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348)
(Gündeme) (S. Sayısı : 237)
12. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi
nin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (Gündeme) (S. Sayısı : 238)
13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
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cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Ba
yındırlık ve Plân komisyonları raporları (1/342)
(Gündeme) (S. Sayısı : 239)
14. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân

BÎRÎNOÎ

komisyonları raporları (1/374) (Gündeme) (S.
Sayısı : 240)
15. — Hazinenin ve İktisadi T3evlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu
(1/393) (Gündeme) (S. Sayısı: 241)

OTURUM

Açılma (saati : 14,10
BAŞKAN — Başkanvekili Mefcki Keskin
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya),

Nurettin Akyurt (Malatya)

BAŞKAN — Birleşimi1 açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN -v Ylofklama yapılacak.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN— ÇoğunÖ/uğumuz var, görüşmelere
1) aışlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA
1. — Ulaştırma Bakanlığından
istifa eden
Rifat öçten'in, istifasının kabulü ile Devlet Ba
kanı Baif Aybar'ın bu Bakanlığa vekâleten tâ
yinine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/595)

öçten'in istüfaisınm 'kalbu'lü ide Devlet Bakanı
Rauf Aybar'ın Ulaştırma Bakanlığına vekâleten
tâyininin, B'aşbakanm teklifli üzıeriine, muvafık
görülmüş oliduğuncu aıız ederim.

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereci .var,
okutuyorum :
-Millet Minelisi Başkanlığına
Ulaştı rina Bakanlığımdan istifa eden M a t

SUNUŞLARI

C uimhuribaşkanı
Cemal Gürsel
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
i. — Balıkesir Milletvekili
Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonları
raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) (1)

(1) 83 e ek S. Sayılı lasmayazı
3.6.1963
tarihli 89 ncu Birleşim tutanağı sonundadır.
-

BAŞKAN — Komisyona, havale edilen mad
de henüz komisyondan gelmediği için müzake
resine deviaım edemiyoruz..
2. — Tapulama kanunu tasarısı İle Adana
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun,
5602
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zilı/edUğin ıskatından on sene evvel tesis edilmiş

M. Meclisi

B : 93 1 0 . 6 . 1963

vergi kaydı aranması şartının kaldırılması sure
tiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı
ile yeni bir bendin ilâvesi ve bu maddenin (E)
ve (F) bendlerinin, (E) bendinin (F) ve (F)
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı
kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine ve
birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olmak
değiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili Mustafa
Vyarhn, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31,
32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü maddesinin
4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın
Milletvekili Reşat özarda'nın, 5602 sayılı Tapu
lama Kanununun 52 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Geçici Komisyon
raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (S. Sayısı :
210) (1)
BAŞKAN —- Tüımü hakkında parti', grupları
konuşmuştu. Şimdi şahısları adına söz alam 5
arkadaşıımız vardır. Onlara söz vereceğini. On
dan sonra, söz istiyen olursa, Ibilâlhsura konuşacakllar.
Sayın Nihat Diller.
NİHAT DlLER (Erzurum) — Muhterem arkadaşilamm, yüksek (huzurlarımıza ıbu (kanun
tasarısı ile öteden Iberi müzım ini eşmiş bütün iç
timai ve 'iktisadi dâva ve prcMeraler&mizi'n..mih
veri ve esası talan ıen muinim dâvaya yeniden el
koyacak, yeniden gözden geçireceğdız. İktisa
di ve içtimai (hamleler yapmak 'istiyen her top
lulukta en 'başta yapılması lâzıtmigelen şey sar
sılmaz, pürüzsüz, sağlaım bir toprak hukuku
tesis etmektir. Toprak (hukukunun temeli de
kadastrodur. Toprak hukuku sarsılırı aız esasla
ra ıbağlanmadığı surette kalkınmaya ımâtuf. lher
hareket .hayal olur, tökezlenir, batan*. iBu su
retle akim kalır, önlenmesi imkânısDz, 'büyük
iktisadi, içtimai *bulhraniar 'meydana ıgetirir.
Bu itibarla, sağlam toprak hukuku içinde sağ
lam kadastro esastır. Bu kanunla iktisadi ve
içtimai bakımdan dinmiyen ıstıraplarımız, kanıyan yaralarımızın temel meselesini ön mese
lesini halletmiş olacağız. Bu kanun Yüksek
Meclisten itçimai bünyemize uygun şekilde
mükemmel olarak çıktığı ye mükemmel şekilde
de diğer kanunlara nazaran öncelikle ivedi-

(1) 210 S. Sayılı basmayazı 3.6.1963
rihli 89 ncu Birleşimin sonundadır.

ta
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likle tatibik edildiği takdirde halli çok müşkül
görülen birçok meşalelerimiz kısa zamanda *
huzursuzlık yaratmadan emniyetli ve süratli
şekilde hal imkânına kavuşacaktır.
Toprak reformu ve zirai reform, ancak bu
kanunun mükemmel bir eskilde tatbikinden
sonra yapılabileceğine inanmaktayım. Aksi
halde büyük buhranların meydana gelmesine
sebebolunur. Hayra matuf yapılan, her hareket
Allah göstermesin, cemiyetin aleyhine bir şer
vaziyetinde tecelli edebilir. Bu itibarla Yüksek
Meclis bu kanun üzerinde ne kadar hassasi
yet gösterirse, yeridir. Bir kelime ile ifade
etmek lâzımgelirse bu kanun iktisadi ve içti
mai problemlerimizin aynasıdır. Nasıl Anayasa
olmadan çıkarılacak kanunlar birbirine muga
yir olurlarsa, hukuk anarşisi meydana getirir
lerse kadastro ve sağlam toprak hukukuna da
yanmadan yapılan her hamle de birbirini kös
tekler. ve cemiyetin içinde iktisadi, içtimai
buhranlar meydana getirir. Bu kanun tasarısı
5602 sayılı Kanunun tatbikatmd&ki noksan
lıklarını ve mahzurlarını bertaraf etmek için
hazırlanmıştır. Bu bakımdan maddelerde sırası
geldiği vakit kendi kanaatlerimi arz edece
ğim. Fakat bu meyanda' tatbikata ait bâzı
hussuları da arz edeceğim. 5602 sayılı Kanunla
4Y53 sayılı kanunların tatbiki arasında tena
kuz hâsıl olmuştur. Şöyle ki, bir vilâyetin hu
dutları içinde birbirine hudut olan iki köyde
başka başka hak tevzi edilmiştir. Birinde baş
ka adalet, diğerinde başka bir adalet. Meşhur
bir müellifin dediği gibi «Ne garip adalettir ki,
onun hududunu bir dağ bir dere çizer» hük
mü, Devletimizin hâkim olduğu bir vilâyetin
hudutdaş iki köyü arasında cari olmuştur.
Toprak tevzi komisyonlariyle kadastro ekip
lerinin faaliyetleri bu suretle meydana gelmiş
hazin tecellidir. Bu 'hal vatandaşların huku
kun daimîliğine, müsavatına karşı ve Devlete
karşı itimatlarını sarsmıştır. İşte, bu kanunda
nazarı itibara alınması lâzımgelen hususlardan
biri de, tapulama tatbikatı yapılmadan hiç
bir hususi kanunun tatbik edilmeyişinin na
zara alınmasıdır.
.
İkincisi, bu kanun tasarısı, şehir ve kasaba
ların belediye hudutları haricindeki g&yrimenkullere yalnız tatbik, edilmesidir. Bu da, ben
ce mahzurludur. Zira, nüfusu 4 bini geçmiyen bir köy manzarası arz eden kasaba sakin-
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ierinin de bu kanunun hükümlerinden istifade
ettirilmesi yerinde oluş.
Üçüncü nokta da, 1936 - 1937 senelerinde te
sis edilmiş vergi kayıtlarının, zilyedliğin is
patında nazara alınmaması halidir. Bunu da
ilgili maddenin görüşülmesi sırasında arz ede
ceğim.
4. Ayrıca teknisyelere vesikaların takdiri
hususunda salâhiyet tanınması halinin de bir
çok mahzurlarının olabileceği kanaatindeyim.
Keyfî hareketlerin ortaya çıkması ve binnetice
birtakım suistimallerin ortaya çıkmasına sebebolabilir. Hâkimin takdirine tecavüz edilir.
Zaten, esasında vesikalar ibraz edilip de bu
vesikalar, bilirkişinin beyanına aykırı bir
durum •arz ederse, bilirkişi, kendi ifadesinde
ısrar ettiği takdirde, ihtilaflı olarak mahkeme
ye gidip, hâkim delilleri takdir eder. bu su
retle neticeye varılır.
Beşinci nokta da; 6831 sayılı Kanunun bi
rinci muvakkat maddesinde derpiş edilen,
Orman sayılan yerler ve orman sayılmıyan yerle
rin de bu kanun tasarısı vastıasiyle tesbit edilmesi
bu kanun tasarısı vasıtasiyle tesbit edilmesi
halidir. Eğer bunlar şimdiden bu kanun mari-^
fetiyle tesbit edilemezse, bu takdirde bir hu
kuk anarşisinin meydana gelmesine sebebolur
ve dolayısiyle bütün, dâva ve meselelerimizin
mesnedini teşkil etmiş olan esas meselemiz
halledilmemiş olacaktır.
6831 sayılı Kanunun muvakkat birinci
maddesinde, bir yerin orman olup olmadığı hu
susunun takdiri Ziraat Vekâletine terk edilmiş
tir. Bu husus, kadastroyu birinci derecede
alâkadar etmektedir. Bunun da bu kanun şü
mulü içine alınması ve Hazine arazisiyle or
man arazisini, vatandaşın arazisini tam mani
siyle birbirinden tefrik etmek icabetmektedir. Bu hususlar kanunun içinde yer almamış
tır. Maddelerde kendi kanaatlerimi izhar ede
ceğim. Şimdilik maruzatım bundan ibarettir.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın (Baş
kan, . muhterem arkadaşlarım, I5'6Ö2 sayılı Ka
nuna ve onu değiştiren 6335 sayılı Klanuna gö
re bu mes elenin, bilhassa ziraat bakımından
'ehemmiyeti üzerinde durmak isterim. Bir çift
çiyi, bir vatandaşı gayrimerikulüne bağlama
nın en ıbüyük şartlarından birlisi, tapuya sa-

0:1

hibolması yani, mevcut malının tapusunu eline
almasıdır. Ve1 bir de burtu teknik b'ir kadast
ro keyfiyetine bağlaması Ihususudur 'ki; bu ka
nunda bu derpiş edildiği için ibunıu getiren ar
kadaşlara huzurunuzda .ayrıca teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlarım, bir çiftlç'iye bir
'kredi verileceği 'zaman çiftçinin 'arazisinin ta
pusu yoksa kredi alamaz. Bu sebeple de bir
yatırım, bir i§leyiiş, bilhassa b'ir-mahsul artırı
mına gitmek katiyetle mümkün olmamıştır.
3202 sayılı Ziraat Bankası Krediler Kanunuı
muvacehesinde bu tapusuzluk yüzünden kredi
alamıyan . pekçok vatandaşlar mevcudolduğu
gibi hiçbiri arazisine ide sahip değildir. Aynı
'zamanda almış olduğu krediyi de hileli yollar
da sarf etmiş olsa dahi, yerinde sarf etmiş ol
ması imüm'kün değildir. Onun İ'çiin bu kanu
nun bu memlekette ,en büyük faydası bilhas
sa istihsali artıracak bir kanun olmasıdır. Bu
balkımdan bu kanunun 'getirilmesinde Ibüyük
fayda mevzubahistir. Ancak 0835 sayılı Or
man Kanununun geçici 1 nci maddesi ve bilhas
sa bıı kanunun ikinci maddesinde derpiş edilen
hususa 'göre bu .komisyon böyle bir araziye (te
sadüf ettiği takdirde derhal orayı, te^k edecek
miş. Muhterem arkadaşlarım, bu memlekettin
•en büyük dertlerinden; birisi de budur. Evet,
Ziraat Vekâleti Orman G-eımel Müdürlüğüne bu
nu vermekle mevcudo'lan hulsusi kanuna ,gföre,
Orman Kanununa ,göre bunu derpiş etmiş ol
duğunu pekâlâ hepimiz bilmekteyiz. Ancak,
bizim öyle yerlerimiz mevcuttur k i ; bilhassa
Cenuptan iskenderun'dan Muğla'ya kadar,
Muğla'dan Çanakkale'ye ve Çanakkale'den Ho
pa'ya kadar bütün sahil şeritlerini ihtiva eden
tapulu arazilerle, yani mülk sahibi arazilerle
blir de Devlet arazileri birebirine 'girmiştir. Ya^nli Devlet arazilerinden Ikasdım orman arazile
ri birbirine tedahül etmiş bir durumdadır. [Be
nim anlamadığım ve bilhassa bu kanunu geti
rirken bu yaraya deva bulunmamasıdır. Zira
at Vekâletiyle temas edip bu hususta b'ir koor
dinasyona varmadıktan sonra birbirimizi aldatmıyalım; bu kanun da metmielkeltin pekçok
yaralarına derman olacak durumda değildir.
68311 sayılı Orman Kanununun ıgeçici 1 nci
maddesini hepiniz Ibilmıeiktesiniz. Bugün Bü
yük Millet Meclisinin komiısyonlanna gelmiş
olan pıekçok teklifler mevcuttur. Bu teklifler
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Güzel ve yerinde bir deyimle. «Her şeyden
evvel memleketin medeni hüviyetinin bir sem
bolü olan kadastronun» bizim toplumumuzda
gerek sosyal bakımdan, gerekse hukukî ve ik
tisadi bakımdan inkârı imkânsız derecede fay
da ve ehemmiyeti vârdir.
Bizim toplumumuz; büyük kısmı itibaıiylö,
üzerinde doğduğu yorgun argın ellerle ihya
edip güzelleştirdiği. bereketine göz yaşıiu ka
tarak çoluk çocuğunun rızkını temin ettiği, her
ağacının gölgesinde dinlendiği, her taşının üs
tünde kuru ekmek yediği topraklara veya ak
şam üstleri küçük penceresine dirseğini daya
yıp düşünceye daldığı ecdat yadigârı evlere ya.lmayak, fakat tam bir tesahup hissi ile basmak
yapısında olan insanlar topluluğudur.
Bunun içindir ki : Bizim toplumumuzun in
sanları sahib olduklarına inandıkları toprağın
her karışı üzerindeki ihtilâfta; çoğu zaman kar
deş, kardeşle, oğul, baba ile, yeğen, amca veya
dayı ile, komşu, komşu ile âdeta bir düşmanla
dövüşür gibi dövüşür; ve neticede de mezarlar
ölü, hastaneler yaralı, hapishaneler haklılığına
inanmış suçlularla dolup taşar. Hepsinin arka
sında imkânsızlık içinde çırpman saz benizli bir
genç kadın ve mahzun bakışlı bir yığın çocuk
kalır.
On senelik meslek hayatımızın, - bir içtimai
lâboratuvar olan - mahkeme kapılarında, mem
leketine zalim bir realitesi olarak sık sık kar
şımıza çıkardığı ve bizi tahammülü imkânsız bir
yürek ezikliği içinde seyre mecbur ettiği bu
tabloyu Cumhuriyetten bu yana, gelip geçmiş
Meclislerde, memleketin pek çok evlâdı, bu kür
süden, büyük bir sadakatle gözler önüne ser
miş, saikleri yok edecek çareler aramış; tapu.
ve kadastronun toplumumuz için önemini be
lirtmişlerdir. Büyük Meclisin her devre tuta
naklarında yer alan bu tafsilâtı tekrar ederek
kıymetli vakitlerinizi israf etmek istemem.
Muhterem arkadaşlarım.
Cumhuriyet öncesi mevzuatımız sistem ve
imkânları itibariyle bu ihtilâfları giderecek bir
durum'da değildi. Bizde, plânlı sicil zarureti; bir
çok kısımları ile sosyal realitelerimizi zorlama
sına ve 36 senelik tatbikatında sosyal hayatı
mıza uymıyan birçok tarafları bulunduğu anla
BAŞKAN — $aym Nurettin özdetmir.
şılmasına rağmen büyük bir hukukî inkılâbın
NUREDDÎN ÖZDEMlR (Gümüş'ane) — Sa
ifadesi olan Medeni Kanunumuzla duyulmuş ve
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım,
| açıkça ifade edilmiştir.
hep. (komisyonlarda yatmaktadır. Evet Ziraat
Vekâleti bu hususta salâlhiyattar 'ama. bugün
orman içinde, ve onman yakınında, ıhilllhaıssa
20 000 küsur köy mevcuttur. (Bunun, içlinde aşa
ğı - yukarı on milyon nüfus yaşiaraaiktadır. Hep
bu dertten 'malûldür. Ama htınu söylerlken,
hiçbir zaman ormanları daima Anayasanın hüküm'Lerine ıgöre Tnuhalfa>za.sma memur edilen bu
milletin hiçolmazsıa unezru olan, ziraat arazisi'
olan, tapusu olan vatandaşlara da hu (husus
larda katî sarahatle taıpuısu verilmelidir. Eğ^r
bunu ıblirçok Bakanlıklar ihtilâfı veya 'bâzı mü
esseseler veya 'bâzı vatandaşlar ihtilâfı olarak
ortada bırakırsak, biz ancak mevcudolan Ha
zine arazileri zilyedi - 33 ncü madde sarihzilyed dâvalarını halledecek ve/bir de tapusu
olanın (kolay tarafından kadastro bu tapusunu
yapacak. Bu nihayet paiyatif bir tedbir ola
caktır. Asıl 'bağırtı ve çığıtrı 'gelen yer bu
(Î801. sayılı Orman Kanununun ıgeçiici 1 nci
^maddesini ihtiva, eden hususlardır.
(Bir de bil'hassa hu memlöketin en büyük
dertlerinden, -birinci defa -haihsettiğim gibi en büyük dertlerinden birii, tapulama yani mal
sahipleri, hissedarlar mevcudolan arazilerine
sahip değildirler. Bu arazilere sahih olmayış
yüzünden 'zirai kredilerden istifade edeme
mektedirler ve bilhassa hir yatırım yapam a maktadırlar. (Bir meyva bahçesi kuramıyorlar.
Günkü, arazi kendisine ait değil, (hududunu
bilmiyor. . Arazi kendine aidölmadığı gibi, ta
pusu da yoktur. Her hangi hir yardıma muhtaçolduğu zamanı bu yanlımı da alamam akta
dırlar. (Bu kanun bütün bunla.rın bir kısmını
ancak temiin etmelktadir.
Bahsettiğim 'gibi, ormanlarla tedahül halin
de mevcudolan arazilerin, fundalık ve 'çalılık
ların, ormanlarda, matuf bulunan bilhassa, fun
dalıkların hu hususta kadastrosu ya»pılarak,
Ziraat Vekâletiyle Orman Genel Müdürlüğü
nün iş birliği yaıpmıak [suretiyle mutlaka hunu
halletmıeısi lâzımdır. Aksi t'aka'irde, 'Bakanlık
hir tarafta, 'Genel 'Müdürlük bir taraifta çalı
şırsa ve diğer taraftan Genel Müdürlük başka
tasarruflarda bulunursa, bu vatandaşın ıstıraÛIM dindirmek mümkün değildir, arkadaşlarım.
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ve muhkemdir. Ayrıca : Sürati temin edecek,
mahkemelerin geziciliğinden doğan Hazine kül
fetini azaltacak, itirazların başı boşluğundan
meydana çıkan mahzurları önliyecek, teknisyen
lerin ve hâkimin hakkın tesbiti ve adaletin tev
zii için muhtacolduğu yetkilerini genişletecek,
zata tebliğ gibi, hak sahiplerinin haklarını ko
ruma imkânlarını sağlıyaçak, tapulamanın baş
ladığı bölge dâhilinde istisnasız yeni hükümleri
tatbik etmek suretiyle mevzuat ikiliğini ve Me
deni Kanımdan önce tesis edilmiş tapularla Me
deni Kanundan sonra tesis edilmiş tapu kayıt
larının iktisabi zamanaşımı, karşısındaki far
kını kaldıracak; tatbikatta sık sık karşılaşılan
bir talebolarak, masrafları ilgilileri tarafından
karşılandığı takdirde bölge dâhilinde bir yerde
tercihan tapulama yapılmasını mümkün kılacak
şekilde birtakım yeni ve memleket realitelerine
uygurî hükümler getirmiş bulunmaktadır.

Buna uygun olarak çıkarılan 2613 ve 5(502
sayılı kanunların tedvininde emeği geçmiş in
sanları, heyetleri ve Meclisleri huzurunuzda
minnet ve şükranla anarım. Onlar çalışmaları
ile tapulamanın bir topluma ve bir memlekete
getirdiği sosyal, ekonomik ve fiskal faydayı
elle tutulur şekilde ortaya koymuşlardır.
Muhterem arkadaşlarım; görüşmesine başla
dığımız tasarı; 13 seneden beri tatbik edilmek
te olan 5602 sayılı Tapulama Kanununun, 13.
senelik tatbikatının ortaya çıkardığı noksanlar
ve kazandırdığı tecrübelerin ışığı altında ha
zırlanmıştır. Bu onüç senelik tatbikat içinde bil
fiil bulunmuş bir arkadaşınız olarak, tesbit ede
bildiğim noksanları, alâkalı maddelerin görüşül
mesinde huzurunuza getirmeye çalışacağım. Bir
noktayı üzüntü ile belirtmeye mecburum : 5602
sayılı Kanunun tatbikatmdaki aksaklıklar bi
zatihi kanunun bünyesindeki noksanlarla bera
ber, ondan daha çok, tatbik edildiği devrede
hâkim olan; kanunları, hukukî zaruretler dışı
ve bilhassa siyasi mülâhaza ve tesirlerle tatbik
etmek istiyen bir zihniyetin eseridir. Konuşma
mın başlangıcında tasvire çalıştığım ve ölüm
gibi telâfisi imkânsız neticelerin doğmasına mün
cer olan ihtilâflarda, muhatabolduğumuz, has
belkader valilik mertebesine yükselmiş birtakım
ehliyetsiz insanların, kulaklarının ensesi kızarmaksızm ve gözlerimizin için bakabaka vermiş
oldukları kanunsuz
emirleri, sebeboldukları
ölümlü hâdiseleri şimdi yürek burukluğu için
de hatırlıyoruz. Yeni tasarının bünyesi itiba
riyle hukuk dışı tesirlere karşı kendisini koru
yacak şekilde teçhiz edilmiş olmasını temenni
ederim.
Muhterem arkadaşlarım;
Tapusuz gayrimenktıllerin tapulanmasını,
tapulu olan gayrimenkullere ait kayıtların ye
nilenmesini ve her halde tesbite tabi tutulan
bütün gayrimenkullerin kadastro plânlarının
vücuda getirilmesini istihdaf eden yeni tasarı •
5602 sayılı Kanunun tatbikatı sırasında 6335
sayılı Kanunla suni ve mâkul bir esasa dayan
maksızın vaz'edilen ve Hükümet tarafından
muhafaza edilmek istenen 33 ve 42 nci ve emsali
birkaç maddenin gerekçesinde görüldüğü gibi
âdeta vatandaşa karşı yapılmakta olan bir ter
tibin kamuflesi endişesini taşıyan kapanıklık
bir tarafa bırakılırsa; ifadesi itibariyle vazıh

Netice olarak, kanunun, tapulamanın gaye
lerine- uygun ve beklenen faydaları sağlıyaçak
bir çalışmanın eseri bulunduğunu belirtir. Mem
leket ve millet için hayırlı olmasını diler, Al
lah'ın izniyle kabulünüze mazhar olacak bu ta
sarıyı huzurunuza getiren Hükümet ve Geçici
Komisyonu tebrik ederim. Hürmetlerimle.
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BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu.
FAHİR GtlitTLİOĞLU (Edirne) — Pek
muhterem arkadaşlarım, gerek Hükümet tara
fından huzurunuza getirilen Tapulama Kanu
nu tasarısı ve gerek muhtelif arkadaşlarım ta
rafından tapulama işleriyle ilgili şekilde Yüce
Meclise sunulan kanun teklifleri topyekûn çok
mühim bir derdimize parmak basan mevzuat
külliyesinden olmuştur, öyle iddia edebiliriz
M, gayrimenkul hukuku üzerinde Tapulama
kanunu tasansiyle yepyeni bir reform yapma
durumuna gelmiş bulunuyoruz. Medeni Kanu
nu kabul ettiğimiz tarihten bu yana gayrimen
kul hukukunu muhkem bir sicil esasına dayan
dırmaya ve bu sicilleri tesis etmeye gelmiş, geç
miş iktidarların hiçbirisi muvaffak olamamıştı.
öyle bir zaruretle çıkarılan meri Tapulama Kanunu, 13 seneden bu yana yürürlüktedir. Faıkat, derde hiçbir suretle deva olamamıştır. Tasrih edeyim sözünü, derdedeva olmuştur. Ancak
ıkısmen deva -olabilmiştir. Yeni tasarı cemiyetimize, yeni ümitler kazandırmış bulunuyor. Muhterem arkadaşlarım tasarının umumi hükümle-
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ri üzeninde fikirlerini beyan ederken; sizlerin
: .sabırlarını mümkün olduğu kadar suistimal et
memeğe çalışacağım..Birkaç ana noktaya temas
etmekle yetineceğim.
Ev.vel emirde, yeni tasarı, meri kanuna na
zaran daha çok maddeleri havi bulunmaktadır.
66 maddelik meri kanun yerine, 99 maddelik
olan bu tasarı, meri kanundaki birçok müpihemiyeti, maddeleri genişletmek suretiyle açıkla
mış ve içtihat kapısını mümkün olduğu kadar
kapataralk, herkesin anlıyacağı bir lisanla köy
lüye hitabetme ve açık hükümler, kesin hüküm
ler, sarih hükümler koymasiyle başarı göster
miştir.
Mer'i Kanuna göre vasati hesaplar neticesin
de Türkiye'de senede ancak 500 000 kadar gay
rimenkulun, tapulandığı tesbit edilmiştir. Tür
kiye'deki gayrimenkul, yani mülk olarak vasıf
landırılan gayrimenkul adedi kırk milyon oldu
ğuna göre, mer'i kanunun bu çalışma temposuyle bizim 80 senelik bir zamana ihtiyacımız
vardır. Yeni tasarı sürati sağlamak amaciyle
hakikaten modern hükümleri ihtiva etmektedir.
Yeni tasarı bu arada, idareye daha geniş yetki
vermiş, mer'i kanunda her itiraz hâkim kanaliyle halledilmesi lâzımıgelirken, yeni tasarıda
itirazın tekrar idari makamlarca incelenmesi
- gibi pratik hükümler getirmiş ve bu suretle
haklı itirazların tekrar incelenerek, mahkemele
re fazla miktarda iş gitmesi önlenmiş bulun
maktadır.
Yeni tasarı bu arada,^ malikemelere de çok
geniş takdir hakki1 tanımış bulunmaktadır.
Şöyle ki; Türk adliye mevzuatında, tarafla
rın iddia ve müdafalarma bağlı olmaksızın hâ
kimin re'sen takdir hakkını kullanabileceği tek
misal vardır: Boşanma dâvaları. Yeni tasarı
aynen bu takdir hakkını tapulama konusunda
da hâkime tanımış, tarafların iddia ve müdafalariyle mukayyet olmaksızın hâkimin çok ge
niş takdir hakkını kullanabilmesi ve bu suret
le pratikte ehemmiyetli faydalar sağlamasını
da temin kılmıştır.
Muhterem arkadaşlarım; yeni tasarıda hü
kümler teker teker ele. alındığı takdirde, mu
hakkak ki, iştirak edemiyeceğimiız maddeler
mevcuttur. Bu madde hakkında tekrar huzuru
nuza çıkmak gibi bir harekete tevessül etmek
zorunda kalaoağız. Ama topyekûn nazara alın
dığı takdirde tasarının gerek üslûp bakımın-

dan, gerek ifade bakımından, gerek tanzim edi
liş bakımından, gerek 13 senelik tatbikatın göz
önünde tutuluşu bakımından mükemmel bir ta
sarı olduğunu ifade etmek mecburiyetindeyim.
Kesin olarak bu hükmü veren bir arkadaşı
nız sıfatiyle, tasarıyı hazırlıyan Hükümet yet
kililerine ve bu tasarı ile ilgili kanun teklifi
veren milletvekili arkadaşlara huzurunuzda pe
şinen teşekkürlerimi arz ederim; teşekkür ede
rim.
BALKAN — Sayın Talât Oğuz.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım, Türk toplum hayatına yepyeni bir dü
zen verecek, kısır ariz ve amik çekişmeleri önliyebilecek Tapulama Kanununun hukuk ve top
rak hayatına getirdiği yenilikleri memnuniyet
le karşılıyoruz. Türk ahalisinin % 75 inin köy
lü bulunması % 60 toprakların tapusuz ve gay
rı sabit hudutla çevrilişi bu memlekette birçok
ihtilâfların zuhuruna sebebiyet vermiş ve bu ih
tilâflar yüzünden Türk toplumu maddi ve mâ
nevi yaralar alarak telâfisi gayrı kabil zararla
ra, cinayetlere mâruz kalmıştır.
Toprak ihtilâfları yüzünden cinayetlere mer
kez olan Türk Devletiyle emsal olabilecek bey
nelmilel alanda tek bir Devlet yoktur desem
mübalâğa etmemiş sayılırım. Bir cemiyette hu
zurun sağlanması her şeyden evvel mal ve can
emniyetinin tahtı teminata alınması şarttır. Eko
nomik ve sosyal kalkınma gayretleri içinde bu
lunan bu güzel Türkiye'de tapulamanın bir an
evvel bitmesi her vatandaşın tapusunu alıp ara
zisine hâkim olması artık bir zaruret halini al
mış bulunmaktadır, işte bu ihtiyaç ve zaruretin
bir ifadesi olarak hazırlanan Tapulama Kanu
nu yepyeni hükümlerle muhterem heyetin huzu
runa getirilmiş bulunmaktadır. Bilhassa Türk
köylüsünü mustarip kılan ve 20 dönümden faz
la arazilerin tescili için vergi kaydının kaldırıl
ması ve bu suretle 6335 sayılı Kanunun mürtefi olması baba ve ecdattan irsen intikal eden
yıllardır tasarruf edilen gayrimenkullerin bu
kayıtlanmalardan âri bırakılması üzerinde mem
nuniyet verici bir hal olarak telâkki ediyoruz.
Yine tapulama tutanaklarına hak sahiplerinin
elleriııde delil bulunan şahısların itiraz imkân
larını tanımak mücerret itiraz yolunu kapamak,
tasarı üzerinde Türk toplumunun içtimai duru
mu nazarı itibara alınarak takdire şayan telâk
ki ediyoruz. Bilhassa bütçe müzakerelerinde ya-
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pılan temennilerin bıı tasarıya ithal edilişi Tapu
ve Kadastro Umum Müdürlüğü teşkilâtının Par
lâmento çalışmalarını yakından izlediğini gör
mekle bahtiyarlık duymaktayım, imar ve ihya
ya mütaallik hükümler Medeni Kanunun hüs
n ü n i y e t ve suiniyet hükümleri iyice ve etraflı
ca tetkik ve tahlil edilmeden kaleme alınması, •
tenkidi mucip bir cihet telâkki ediyoruz. Bu
memlekette maddi ve mânevi ıstırap kaynağı
bulunan toprak tevzi komisyonlarının faali
yetlerinin durdurulması, tapulama faaliyeti bit
tikten sonra komisyonların faaliyete geçirilme
sine taallûk eden bir maddeyi Tapulama Kanu
nunda görmemekle bariz bir boşluğun yer aldı
ğını müşahedeyle üzüntü duymaktayız. Adale
ti, Türk köylüsü, Türk Milletinin ayağına gö
türmek demokratik prensiplerden olduğuna gö
re, bu kanundan beklenen gayeden ayrılarak va
tandaşın bâzı maddelerle-külfet yüklemenin va
tandaşı masrafa boğmanın ıstırabını ifade etmek
mecburiyetindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, 5602 sayılı Tapula
ma Kanunu iyi veya kötü cephesiyle bir kül ola
rak mütalâa edildiği takdirde, gerek komisyo
nun, gerekse tapulama alanında toprak huku
ku mevzuatında çok emek-ve hizmeti selbeden
muhterem Tapu ve Kadastro Umum Müdürü
ne ve onun Muavini Gralip Esmer'e ve komis
yon azaları arkadaşlarıma yüksek huzurunda te
şekkür ettikten sonra, bu tasarının Türk Mille
tine hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.
Hepinizi saygıyla selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker.
REŞtT ÜLKER (istanbul) — Çok muhterem
arkadaşlarım. Yüce huzurunuzda bulunan Ta
pulama Kanunu, bugün kamu oyuna malolmuş
bulunan Toprak Reformunun önemli brr parça
sını teşkil etmektedir. Türk vatandaşları için
onun kadar ehemmiyet taşımaktadır. Bu bakım
dan böyle bir- kanunun, plânın tatbikinin ilk
yılı içerisinde getirilmesi hakikaten Yüce Mec
lisiniz için şerefli bir iş olmuştur.
Tapulama Kanunu, ilk defa 16 Mart 1950 de
çıkarılmıştır. Türk Vatanının, Türk vatandaşı- •
ıım en büyük eziyeti, sıkıntısı toprak meselele
ridir. Türk vatandaşı Türk toprağını kaniyle,
caniyle her zaman korumakta diğer milletler
yanında ön safta olduğu halde, kanını döktüğü
bu toprak parçasına hiçbir zaman tam mânasiy-

le sahibolamamıştır. Bu bizim için hazin bir
gerçektir.
1950 senesinde çıkarılan, 16 Mart 1950 ta
rihinde son maddesi konuşulup kabul olunan
Tapulama Kanunu 10 senelik bir tatbikattan
sonra o zamanın iktidarları ve muhalefetleri ta
rafından ihtiyaç görülerek hem iktidar Hükü
meti kanadından gelen kanun teklifleri, hem de
muhalefet milletvekillerinin vermiş oldukları
kanun teklifleriyle birlikte, Yüce Meclisin hu
zuruna. gelmiş. 9 . 5 . 1960 da konuşulmaya baş
lanmış, 31 nci maddesine gelindiği zaman;
25 Mayıs 1960 günü kanını yarıda kalmıştır.
Şimdi bugün Meclisimiz bu kanunu konuşmak
tadır. .
Kanun, 'kanun tekniği bakımımdan hakika'km. övünç veıiiei bir nitteli'k taşımaktadır. G-enıiş
bir gerekçe, ayrıda1 şiimdi've kadar huzurunum
ıgelraiş oliaın kanunların pek abında görülen mu
fassal, geniş, doyurucu madde gerekçeleri taşımıaiktaıdır. Her maddenin bir .gerekçesini bulmak,
okuyup anlatmak imkânımla sahip bulunuyoruz.
Buıgün plâ.n Ibaikımından kanunun durumu
da; plânın ktaıbul ettiği tedbirler eümflesindendir
ve bu kanunun getirilmesi zarureti, plânda yer
almıştır. Binaenaleyh, plândaki bir tedibir bu ka
nun şeklinde huzurunuza gelmiş bulunmialktadır.
Yalnız, plân Kadastro Kanununun, Tapuliaıma
Kamununum gelmelimi kâfi gönmemiiş, (bumun
yanımda Ibu işleri yapacak elemanların miktarı
nın çoğaltılmasını ve kalitesinin yükseMlmesıi-.
ııi de esas almıştır. Onun için muıhltereım arkadaş
larım, Yüce Meclisim inoe eleyip sık dokuyarak
kabul edeceği bu kanunum mükem'imelldği, bu ka
nunun tam tatbikimi gerekıtirmiyeceiktıir. Eleman
imeselesi de aynı derecede <el e alınmadığı takdirde
Yüce Meclisten çıkmış olacak olan bu mükemimel kanun yine uygulamada eksiik kalacak, şi
kâyetleri önlemiyecelktir. Bunu zabıtlara geçir
mek istiyoruz. '
' Muhterem arkadajşlarım, huzurunuza gelen
kanun, imarın ilk şartıdır. Biir yerin kadaiSıtrtoS'U olmadıkça, orada en ufak bir imar yapınma
ya imkân yoktur. Içlbiımai meselelerin, içtimai
yaraların en güzel ımerhemidi'r. Kan dâvalarının,
sınır ilhtilafları, 'hakaret,. ceza dâvalarınım kök
lerini araştırdığumuz zaman; bunlarım hepsıinin
ıbür avuç topraktan, bir yudum sudan çıktığını
gönünüz. Bu balkımdan bu yaralara da merhem
oliaıcalktır. Toprak reformunun da şartlarından
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• birisi bu kadastronun yapılmazdır. Plânlamıada
hunun 20 senede yapılması kabul edilmiştir; ya
ni 20 senede Türkiye'nin kadasltriosu tamamlanır
sa yelMlMeniın 'beyanına göre Tünkiye kendisini
IbaMyar addetmıelidir, demirler.
Yani plânda 20 senede bu işin yapılması ön
görülmüştür. Hallbuki bizim iddiamıza göre, bu
nun daha kısa bir zamanda ytatpıilıması teknik
iımkânüıarla mümkündür diye düşünmekteyiz.
Plân üzenine daülma düşünmek mümkün olduğu
na göre, tadili mümkün olduğuna göre, yetki
lilerdin bu noktada ısrarla dunmlaısını Metiz. O
günkü konulmalardan öonra bendenizin bir der
gide rasladığüm bu sahada beynelmilel bir oto
rite olan bir zatın beyanın;! göre (doğru veya;
yanlış, tahkik imkânlarına salhip değiliz, izahat
verMerse memnun oluruz.) ;bumun çok dalha kusa
zamanda yapılaması mümkündür. BÖn'e Dömon
adında Birleşmiş Milletlerin hu alanda mültehassıısı Olduğu bildirilen 'bir zatın beyanıdır.
'Muhterem arkad>aş!arıım; huzurumuza gelmiş
o k u 'kamunun eleman meselesi, 'ehemmiyet ve
rildiği takdirde çok yerinde olacaktır. Ayrıca
elemanın çalıştı rulmaısı meselesi de çok mülhimd'i'r. Eğer bu da ihmal 'edilirse yine bu kanun
dumura uğrayabilir. Geçen sene yetkililerle ko
nuştuğumun zaman bunların topuağa, araıziye
çıkma zamanları çok daldır. Ellerinde vasıta
yoktur. Çamur içinde, yağmur içinde köy oda
larımda bu elemanlar sersefil olmaktadırlar ve bu
işi yapmaktan kaçmaktadırlar. Yüce Meclis me
seleyi kökünden ele aldığına göre, toprak refor
munun bir parçaısı olanak ele aldığına göre, bu
rada yapılan müzakereler esnasında, 'bu idle
re göndereceğimliız elemanlara da imkânı hazıırlamaik mecburiyetindeyiz. "Bıınlıaırın rahatça otura
bilecekleri verileri, rahatlıkla blneceklerd vasıtala
rı, yazın sıcağında soğuk su içmeleri imkânlarını
veya serinlfılyplbilecekl'eri imkânlaırı getirmek zaru
reti ndeyiz.
B>aşka mpmleket'l'or çok çok evvel, 100 - 150
sene evvel bu glilbi zor 'bölge santiarım düzelte
cek çalışmalar yapmışlaırdır. Kalkmışlar Afri
ka'ya gidip çalışmışlardır. Afnilka'daki adam yi
ne bayattmdan memnun çalışa(bilmi!şt-ir. Biız gön
dereceğimiz m em uri ara Anadolu'da bu şartları
temin edecek .kinciretteyiz. Kafamız da buna mü
sait, eliımfe de 'buna 'müsait, kesemd'Z de buna
müsaliltitir. Bunu esirgememeliyiz. îcaheden tiaıdil tekliflenıyle; elemanların refalhını tamamlı-

yalım ki, -onlar da bizim için tam hir hizmet yap
sınlar.
Mulhltıerem arfoadaşlarıım, kanunun tümü üze
rinde netice olarak söylenecek söz bir başarı/dır.
Gerçi maddeler üzeninde fâfcirlerimMı süyliiyecek ve belki maddeleri tadil edeceğiz; ama kanun
tüm olarak başarılı bir kanundur. Yüce Meclife
Ibunu öncelikle konUşjmaktadır. Eğer ivedilik
kısmını bırakır, rahat rahat üzerinde müzakere
öttükten sonra ikinci müzakeresdndie de 'birtakıma
düzeltmeler yapmak imkânını bahşederse bahti
yar olacağız.
HJepinlM hürmetle selâmiarım.
BAŞKAN — Sayın Mahmut Alieanoğlu.
MAHMUT ALÎCANÖĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım; . müzakeresine başladığımız
Tiaıpul'ama kanunu tasarısı, arkadaşlarımızın
Ibahselttikleri gilbi filhakika bütün halkimızın
alâkasını mueip>, önemli bir kanun tasarısıdır.
Gerçıi, 16 . 3 . 1950 kabul, 22 . 3 . 1950 neşir
tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Kanununun hü
kümleri 12 seneden beri tathik edilmiş ise de,
bu kanunun mer'î olan hükümleri tatbikatta bir
çok aksaklıklar göstermiş ve mevcut ihtilâfları
karşıhyamamı^tn-. Bugüne kadar Türkiye'
mizde, tapu kadastrosu yapılmıyan gayrimen
kul miktarı hayli yekûn tutmaktadır. Bu mev
zu hakikaten zamana mütevakkıf, masrafı mu
cip ve en zengin ve medeni milletler tarafından
da yıllarca netice elde edilememiş bir mevzu
olup bugün öğrendiğimize göre ve bugünkü çalışmalara göre; Türkiye'mizde tapu kadast
ronun daha 80 - 100 sene zarfında, ikmalinin
dahi güç olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.
Mülkiyet hakkı bilhassa, gerek şehirli gerek
se köylü halkımızın en mühim noktalarından ve
haklarından birisi olup cemiyet hayatında en
büyük kanlı hâdiselere mucibolan mevzulardan
biridir. Bugün ceza mahkemelerini ve gerekse
hukuk mahkemelerini gözden geçirecek olursak
dâva mevzularının en az üçte ikisini gayrimen
kul ihtilâflarının doğurduğu, kanlı hâdiseler
teşkil etmektedir. Mülkiyet hakkı, malûmunuz
olduğu üzere, Medeni Kanunumuzun 630 ncu
miaddesi hükmünce tescille doğar. Filhakika
bâzı istisnaları olmak üzere, ezcümle Medeni
Kanunumuzun 639 ncu maddesinde bahsedildiği
üzere tapuda tescil edilmemiş olan, zilyedi (bu
lunan kimselerin şahıslarına da bir hak tanır.
Fakat bu hakları da kullanabilmesi için veya
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(başka birine devredebilmesi için birçok hukukî
muameleye tabi olduğu da yine Medeni Kanumuzun, Borçlar Kanunumuzun hükümleri ikt'izasıdır.
Müzakeresini yaptığımız bu tapulama kanun
tasarısını tetkik ettiğimiz zaman, hakikaten
bugüne kadar tatbik edilegelmekte olan kanun
hükümlerini daha basite icra eylemiş, daha tak
dir hakkı bahşetmiş ve teşkilât olarak daha ge
niş bir çapta hazırlanmış ve tapu kadastro
mevzuunu en seri bir zamanda kolaylıkla hal
çarelerine dair hükümleri vaz'etmiştir. Tapuda
kayıtlı olmıyan gayrimenkulun tesciline dair
olan hükümleri bilhassa tetkik edecek olursak;
bu tapulama muamelesi bidayette tapu teknisiyen ve yardımcılarının ve onların mahallinde res
men tâyin edilmiş olan ehlivukuf ve şahadetlerle
tanzim ettikleri evrakın tapulama müdürlüğüne
tevdii ile tapulama muamelesini ikmâl edeceği
kalbul edilmiş ve ancak ihtilâf vukuunda mah
kemelere tevdiine dair hüküm koymuştur. Bu
şekilde yapılacak olan muamelenin doğrudan
doğruya mahkemelerde tescil dâvasının niyetin
den daha kolay olduğu tatbikatçılarla bu mev
zuda çalışan diğer kimselerce malûm bir key
fiyettir. Ezcüle mahkemelerde vâki olan ihti
lâfın, usulü ımuhakemesinin şifahi usulü mu
hakemeye tabi tutulması ayrıca bir vasıf ve
vatandaş lehine ayrıca bir hüküm teşkil etmek
tedir. Ezcümle Medeni Kanunumuzun 639 ncu
maddesine ıg'öre tapusuz gayri/menkullerin tes
ciline aidolan dâvaların niyetinde evvelki Ta
pulama Kanununda nazara alındığı üzere, 8 - 9
maddelik şartların serd edilmesi ve zilyedlik dâ
vasının sadece işgal suretiyle veya tasarruf,
ekip, biçme gilbi yollarla iktifa edilmeyip, tes
cile (hak kazanalbilmesi için, zilyedin ayrıca 10
seneyi mukaddem bir zamandan beri vergi kay
dının ve vesaikinin ibraz edilmesi şart idi. Bu
husus 20 dönümden ziyade -olan gayrimenkullere aidolan tapu sicillerine ait Tapulama Ka
nununun 33 ncü maddesindeki anıcak şalhit. din
lenmek suretiyle tescil talebinde bulunması key
fiyeti 20 dönüme kadar olanlara aidolup, 20 dö
nümden fazla olan gayrimenkullerde biraz ev
vel arz ettiğim gibi birçok vesikanın ibraız edil
mesini gerektiriyordu. Bu def aki kanun tasa
rısının 33 ncü maddesindeki hususiyet tapuya
tescil. dâvasının ve tapulama muamelesinin ik
malinde sadece ve sadece dönüm kayıt şartını
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gözetmeksizin, bilirkişi ve şahit (beyanlarının
kâfi ıgeknekte olduğu ve diğer vesaikin mut
lak lolarak şart koşulmadığıdır. Evvelce 20 dö
nümü tecavüz eden gayrimenkullerde şahsın
tapulamada bulunabilmesi ve tescil dâvasını da
kazanabilmesi için, arz ettiğim, en azından 10
seneyi mukaddem vergi kayıtlarınla ait mak
buzları ibraz etmesi lazımıgeliyordu. Bunu yapmıyan eşjhas, bu defa işin hilesi yoluna kaçıyor,
20 dönümden fazla geyrimenkulünü parçalara
bölmek ve herbirini karısı, evlâdı ve-sairine
bağışlamak ve 20 dönüme kadar olan parçalara
böldükten sonra ayrı, ayrı tescil dâvası açmak
ve bu suretle hileli yola sapmak suretiyle neticei hakka erişmek imkânı arıyordu.
İşte, görüyoruz ki; arz ettiğim gibi yeni ta
pulama kanun tasarısı bu hileli yola sapma ça
relerini mecbur kılmıyacak şekilde birtakım
şartlan ortadan kaldırmış ve doğrudan doğruya
(bilirkişi ve şahıs beyanlarını kâfi görmüş ol
makla tapulamada kolaylık temin ettiği yine
aşikârdır.
Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda bir
arkadaşımız da temas ettiler. Hakikaten bu
gün vatandaşlar arasinda ve bilhassa orman
mıntakasında bulunan köylerimiz arasında ye
gâne şikâyet konusu, orman mıntakasında vatandaşlarımız'ın elinde bulunan tapusuz gayrimenkullerinin Orman İşletmesi tarafından is
tirdadı cihetine gidilmesidir. Bu şöyle ol
maktadır :
^
Yılarca evvel belki orman mıntakasında
açılmış olabilir; fakat 60 - 70 seneyi müteca
viz, 40 veya 30 senelik bir zamanı mütaakıp
zilyedi bulunan köylü vatandaşın ıgayrimenkulünün, yani tarlasının orman mıntakasında
bulunduğundan bahsile bir bakım memuru
nun tanzim ettiği zabıt varakasına, müsteni
den mahkemeye dâva ikame edildiği, Orman
Kanununun mutlak bir hükmüne tevfikan bu
tarlaların köylü vatandaşların elinden istir
dadı cihetine gidildiği, alındığı birçoklarını
zın malûmudur.
Yıllardan beri zilyed tasarrufunda bulu
nan bu tarlanın sadece ve sadece orman mın
takasında bulunması sebebiyle ki, coğrafi va
ziyeti itibariyle o mmtakada bulunmaktadır.
Bu gibi tarlaların istirdadı cihetine gidilme
si sadece bir orman bakım memurunun tuta
cağı zabıt varakası ile (gerçi mahkemeden
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geçmektedir ve mahkeme ilâmına müstenidolmaktadır. Ama Orman Kanunu mutlak hük
müne tevfikan yine netice itibariyle) istirdatı cihetine gidildiğinden bu muamelâtın or
man bakım memuruna bırakılmayıp kanun ta
sarısının ilgili bir maddesine hüküm koymak
sureti ile yine bu tarlaları gayrimenkulu diye
lim tapu kadastro fen memurlarınca yapılma
sı ve tanzim edecekleri evraka göre muame
le görmesi daha muvafık olur kanaatindeyim.
Geçici maddeler
geldikçe maruzatımı arz
edeceğim. Fakat tetkik buyurduğunuz münderecatmdan anlaşılan Tapulama Kanunu ta
sarısının filhakika oldukça olgun bir şekilde
hazırlanmış ve bugünkü ihtiyaca mehmaemken, fazlasiyle karşılayabilecek hükümleri ih
tiva eden bir kanun tasarısı olduğu kanaatinde
yim. Bu tasarıyı getirmiş olan genel müdür
ve Devlet Bakanı ve ilgili şahıslara teşekkür
lerimizi arz ederim. Hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Bakan. Hükümetin söz
hakkına takaddüm ettiği malûmunuzdur. Bu
yurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Anka
ra) — Muhterem arkadaşlarım, evvelisi gün
başlıyan tapulama kanun tasarısının müzake
releri dolayısiyle 4 grup sözcüsü arkadaşımız
ve ayrıca da kendi adlarına konuşan arkadaş
larım, umumiyetle tasarının memleketin çok
dertleri sahasına . deva getirmeye çalışan ve
kendisinden evvelki kanunun boşluklarını dol
durmak için tekniğin, içtimai ve hukukî ni• zamımızın elimize almaya müsait 'kıldığı bü
tün imkânlarını kullanmak suretiyle hazırlan
mış bir tasan olduğu fikrinde ittifak ettiler.
Gerçekten son derece. önemli bu sahayı ye
niden düzenlemeye çalışan bu tasarı hazırla
nış safhasında büyük himmetler harcanmış
olan bir eserdir.
'Tasarı 1 nci Koalisyon Hükümeti zamanın
da Meclise sunulmuştur. Ondan evvelki safha
larında hazırlanışında bugün de Tapu Kadastro
idaresini dirayetle ve büyük gayretle çevirmek
te olan arkadaşlarımızın, mülk hukukunda ve
kadastro işlerinde derin vukufları müsellem
olan arkadaşlarımızın esaslı himmetleri ile be
raber, Türkiye'de gayrimenkul hukuku üzerin-.
de içtihat etmiş bulunan değerli hâkimlerimizin,
hukukçularımızın ve profesörlerimizin de eme
ği bu tasarıda geçmiştir.
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'Tasarının Meclis çatısı altındaki mesaiye
tabi tutuluş safhasında, Encümen tasarının
ehemmiyetiyle, hattâ tabiri caizse âzametiyle
mütenasip bir gayreti tasarıya teksiften uzak
kalmamış, sonderece hızlı bir müzakere-ile bir gün
evvel memleket hizmetine girmesinde aşikâr
olan bir lüzumu, ihtiyacı görerek bu tasarıyı
bugün müzakere edilecek halde huzurunuza ge
tirmeye himmet ve gayret göstermiştir. O iti
barladır ki, bakan olarak bu geçmiş hizmetlere;
şu âna kadar tasarı üzerine dökülmüş olan Mzr
met ve himmetlere teşekkür etmeyi şerefli bir
vazife sayıyorum, zevkli bir borç sayıyorum.
Hükümet tasarısının Encümende yuğruluşu
neticesinde »önünüze (gelmiş bulunan şeklin'
ehemmiyetli, çok ehemmiyetli olan bir iki ta
dil noktası vardır.
Bu noktalardan binisi, şimdi en son konuşan
Alicanoğlu arkadaşımızın temas ettiği ve diğer
•arkadaşların da temas ettiği 33 ncü madde üze
rinde Hükümet tasarısına nazaran yapılan ra
dikal bir değişikliktir. Bir de 42 nci madde üze
rinde tasan Komisyonda başka bir şekle geti
rilmiştir. Onun yanında, ikinci madde üzerin
de ormanlara mümas olan kısımda yapılmış
olan tadilât da ehemmiyetlidir.
Tasarı üzerinde konuşan bütün arkadaşla
rım; tasarının tümüne karşı olan beğenişlerini
ifade etmekle beraber mütalâa ve görüşlerini
maddeler üzerinde dile getirmiş bulundular.
Bendenizin maruzatım şu anda, tümü üzerinde
konuşmuş olan arkadaşlarımın maddelerde çok
dakik tedkiklere mâruz kalacağını bildiğim gö
rüşlerini maddeler halinde burada cevaplandır
ma şeklinde olmıyacaktır. Tümü üzerindeki me
saiyi şükranla karşılayıp maddeler üzerindeki
mütalâalara, Meclisin emrettiği nisbette Balkan
olarak da arzı cevap etmeye amade olduğumu
peşinen arz ederim.
Şimdi, tasarının tümü dışında, fakat bu ta
sarı dolayısiyle ifade edilmiş ve daha ziyade
tapu kadastro hizmetlerimiz ve bu hizmetlerin
idare ediliş ve yürütülüş şekli ve zihniyetine
matuf olan kısımlara birkaç cümle ile cevap
vermek istiyorum :
Kendi adına konuşan Reşit Ülker arkada
şımla bilhassa gurup sözcüsü olarak konuşan
Y. T. P. Grup Sözcüsü ihsan Şeref Dura arka
daşımın bu vesile ile yani bu tasarı vesilesiyle
tapu ve kadastro hizmetlerine, personeline» ham-
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kadro ile yahut aynı umum müdürlük halinde
leşine, haline ve istikbaline dair olan mâruzâ
iken daha rantabl bir halde mesai verir, oldu
tında cevaba muhtaç kısımlar olduğunu gördü
ğu iddiası ve misali de zikrolundu.
ğüm için üzerinde biraz duracağım: Gerçi ge
Harita Umum Müdürlüğümüz herkesin bil
rek, bütçe müzakerelerinde gerek başka fırsat
diği gibi bu memlekette Tapu - Kadastronun
buldukça Büyük Meclise ve umumi efkâra içer
yeni girdiği, 5 - 6 sene evvel girdiği fotoğrade ve dışarda temas edilen bu kadastro hizmet
metrik alım sahasındaki çalışmaların tarihine
lerine mütaallik konularda ifade edilen görüş
nazaran çok eski bir devirden memba alan ça
lere karşı olan ve bugün idarenin yürütümünlışmaların
içindedir.
de, benirnsenımiş bulunan görüşlerin, müdafaa
sını ve izahını yapmaktayız ve bugüne kadar
Sonra, son derece mahdut ve maksur bir sa
da yapmış bulunuyoruz. Ama şu anda birkaç
ha içinde çalışan askeri bir idaredir ve yaptığı
cümle ile arkadaşlarıma 'bu temaslarından do
kadastronun bilhassa hukukî veçhesi ile bera
layı açıklıyacağım hususları mazur görmelerini
ber yürütülmesi halinde fevkalâde zor ve ağır
.rica edeceğim.
bir tempoyu zaruri kılan kadastronun temposu
ile mukayese edilebilecek bir iş nevi değildir.
(Bir kere bilinmesinde kesin afaraık ittifak
Bu itibarla İhsan Dura arkadaşımın bu nokta
edilmesi gereken nokta kadastronun mânasının
da, müsaadeleriyle, vuzuha gelmelerini rica .ede
tesbiti noktasıdur. Kadastro, umumi bir tabirle;
ceğim.
.gayrimenkullerin hendesî ve hukukî durumları
nın tesbiti 'ameliyesinden ibarettir. O hald-e, kaBir başka görüş, muhtelif seferler izaha ça
dostroda hendesî durumun tesbitine mütaallik
lıştığım, bu Tapulama Kanununun, yani 5602
olan veçhe, unsur, teknik; hukukî durumun
sayılı Kanunun ve bu kere değiştirmekte bu
tesbitine mütaallik olan unsur, tamamen tapu
lunduğunuz kanunun mevzuu ile 2613 sayılı Ka
tasarrufu, hukuk nizamı ve tapu dediğimiz kı
nunun, yani şehirler içi kadastroyu tanzim et
sımla ilgilidir.
.
mekte bulunan kanunun birleştirilmesi iddiası
ıBinaenalyh, bu servisin Türk mülkiyet hu
dır. 2613 sayılı Kanun 30 senelik bir kanundur.
kukunun bünyesindeki hususiyetler önünde şu
Rahat çalışmakta olan bir kanundur. Şehirler
veya bu suretle yalnız tekniği artırma pedalı
içinde tekasüf etmekte bulunan Türkiye'ye
na basmak, yani hendesî usul veçhesinden hızlı
mahsus mülkiyet hususiyetlerinin tanzimini he
pedala basmak suretiyle ileri atlatılması iddiası
def tutmuş ve bu hedefe omin adımlarla yürü
doğru değildir, yanlıştır; hem hâli tesbit et
müştür. 30 sene zarfında içtihatlar sahasında
mez ve hem de istikbali organize etmez. Bu iti
tevhidi zaruri kılacak tahavvülâta en az mey
barla bugünkü J'apu ve Kadastro servisinin ça
dan vererek tatbik edilegelmiş bir kanundur.
lışmasında, Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü
Kendi sahasında şıkır şıkır çalışan bir. kanunu,
nün çalışmasıında; kadastro ve tapunun ne ol
ille de bir başka nizam ve bir başka sahanın
duğunun 'böylece iyice anlaşılmış bulunmasının
tanzimine mahsus olan tapulama kanuniyle tev'gereği olan koordinasyon yapılmaktadır.
hidedeeeğim, diye bir iddianjn yeri olmadığını
mükerreren ifade ediyoruz. Bir defa daha bu
Tapu Kadastro idaresi, Defteri Hakani dev
vesileyle ifade edelim. Böyle bir tevhidin tek
rinden kalına bir zihniyetle çalıştığı şeklinde
mânası; bir mecelle yapacaksın, bir tarafta baş
İhsan Dura arkadaşımın ifadelerinde yer bu
ka hükümler tatbik edilecek, bir tarafta başka
lan görüşün biraz haksız ve biraz da tatbikatın
hükümler tatbik edilecek. Bu hükümlerin başka
tekziıbettiğıi bir görüş olduğunu söylemeye mec
başka tatbiki zaruridir; ama kitaplarda birleş
burum. Bu idare bugün dünyanın teknik sa
sin, gibi bir iddianın bünyesinden daha fazla
basında da en ileri merhale olan fotogrametriımetbir bünye taşımadığını teyidetmek istiyoruz.
oduna beş sene evvel sıçrıyabilmiş olmakla beraber
Tapu ve Kadastronun şu kanunla dahi, hususi
bu sahada muvaffakiyetle hizmet etmektedir. O
teknik personele, hizmetlere yer vermediği id
halde Defteri Hakani zihniyeti ile, Tapu - Kadas
diası da varit değildir.
tronun yürütüldüğü iddiasının katiyen mesnedi
Şu kanunla dahi arkasındaki kadro cetvel
yoktur.
Harita Umum Müdürlüğünün daha iyi orga- ı leri, teknik hizmetlerden ziyade tapu hizmet
leri için kadro alındığı iddiasına gelince : Kadnize edilmiş olmasından dolayı, bir zaman aynı

— 14 —

M. Meclisi

B : 93 10.6.1963 O : 1

ro cetvelleri Yüksek Meclisçe tetkik edilirken
ve bu cetvellerin şerh ve izahının ifade ettiği
kadroların nerelerde kullanılacağının' izahı ya
pılırken ayıkça anlaşılacaktır ki, doğru ve isa
betli bir teşhisin ifadesi değildir.
Reşit Ülker arkadaşım buna muvazi bir nok
taya işaret ettiler. Tapu Kadastronun persone
linin daha da müsait şartlar-içerisine konulması.
Tapu - Kadastro
personelinin daha
müsait
şartlar içerisinde, daha randımanlı çalıştırılabi
lecek evsafa muvazi haklara mazhar insanlar
olarak çalıştırılmasını temin sadedinde Büyük
Meclis her geçen gün beliren iradesiyle bize
destek olmakta, biz de bu desteğe lâyık olma
sın hem icaplarına hem de taleplerine, günden
güne. yaklaşmış ve bu hususları huzurunuza
getirmiş bulunuyoruz. Teşkilât Kanunu ile ta
pu ve kadastro hizmetlerinin daha iyi organize
edilmesi genel müdürlük hizmetlerinin daha
iyi. organize edilmesi keyfiyeti, zannediyorum,
bit* ay içinde Büyük Meclisin tetkikine sunu
lur bir hale gelecektir. Buna rağmen Teşkilât
" Kanunu ile yeniden tanzimi gerekmesine rağ
men bu dairenin bugün de Teşkilât Kanununun
derpiş etmiş olduğu tapu kadastro hizmetlerinin
teknik yönden ve hukuk yönünden koordinas
yonu ve Plân Dairesiyle irtibatlı çalışma
larını ayarlamak-üzere idari teşkilâtımızı Plân
ve Koordinasyon Dairesi halinde ve büyük kıs
mı teknik personel idaresinde bir idari nüveye
bugünden teşkilât kanunumuz çıkmadan evveltakibine ve adım adım inkişaf ettirilmesine ça
lışıyoruz. Hulâsa olarak, tapu ve kadastro hiz
metlerimizin, çok arkadaşlarımızın ifade ettik
leri gibi, plânda derpiş edilen şekilde, bilhassa
kadastromuzun yirmi senede bitmesi, Meclisin
bu idareye ve idarenin göreceği hizmete vere
bileceği imkânların derecesiyle mahduttur. Büt
çe müzakerelerinde bunu arz etmiştim. Bun
lar verildiği nisbette, idare, hem personel ye
tiştirmek, hem personelin niteliklerini tekâ
mül. ettirmek ve hem de personelin çalışma şart
larının ıslahı ve randımanlarının artırılma
sını temin etme bakımından kendisine düşenin
âzamisini yapmak gayretindedir. Bu uğurda,
harcanmakta bulunan gayretleri ve idarenin
imkânlarını takibeden mesul bir arkadaşınız
olarak, hem Meclise, bana düşen teminatı ve
rir, hem de bunun mutlaka yapılacağı, nok
sanlarının mutlaka ikmal edileceği hakkındaki

güvenimi huzurunuzda bir kere daha tekrar ede
rim.
Emirlerinize amade olarak saygılarımı su
narım (alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar.
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR" (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım,
plânlı kalkınmamızın temellerinden birisi olan
Tapuluma Kanununun önemi ve lüzumu hak
kında gerek şahısları adına, gerek grupları
adına konuşan sözcü arkadaşlarımızın ve gerckso Sayın Bakanın etraflı şekilde izahatın
dan sonra bu kanun tasarısı üzerinde durmayı
faydalı buluyorum. Bütün arkadaşlarımız, Sa
yın Bakanımız da dâhil olmak üzere, tasarı
nın ve tekliflerin komisyonda müzakere edil
mesini ve komisyonun bu tasarı münasebetiyle
sebk etmiş olan mesaisini takdirle karşılamış
olmasına huzurunuzda teşekkürle mukabele etjrıeyi bir borç sayıyoruz.
Bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu ka
nunun bir sihirli değnek gibi tapu işlerimizi
kökünden, tamamiyle ve birden bire hallede
ceğini iddia etmiş değiliz. Huzurunuza getiril
miş olan tasarı, birçok emeklerin mahsulü
olarak ve 10 yılı aşan tatbikatında görülen
aksaklıkların giderilmedi için vâki çalışmala
rın bir neticesidir. Bunun tatbikatta noksan
ları, noksanlıkları-görülebilir ama, 'biz komis
yon olarak Hükümetin getirdiği tasarıyı ve
arkadaşlarımız tarafından verilmiş olan teklif
leri ariz ve amik tetkik etmek suretiyle, tat
bikatta şikâyet konusu olan hususları-, mad
deleri gidermeye çalıştık ve şikâyetleri asgari
haddo indirdik kanaatindeyiz.
Bu kanunun tatbikatında yine aksaklıklar
veya şikâyet konusu olan haller zuhur edecek
olursa Yüce Meclis bunlara da bir deva bu
lacaktır. Bununla beraber hakikaten birçok ar
kadaşlarımızın işaret ettikleri gibi bu tasarı
birçok yenilikler ve tapulamada sürat ve ko
laylıklar getirmiş, teknisyenlere takdir hakkı
tanımış, hâkimlere re'sen hareket etmek salâ
hiyeti vermiş, tesbiti mütaakıp yapılan itiraz
üzerine hâkimin tescil kararı verebilmesi için es
ki kanundan tamamen ayrılmış yeni bir hüküm
getirilmiş ve tescil için mutlaka dâvanın taraflar
dan olması şartı kaldırılmıştır. Hâkim tescil mev
zuu olan, tesbit edilen, önüne getirilen, ihtilâf ko
nusu olan gayrimenkulun kime ait olduğunu ara-
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yıp bulacak ve onun üzerine tescil edecektir. Di
ğer eski kanunda mevcudolan Medeni Kanundan
evvelki kayıtlar ve Medeni Kanundan sonraki ka
yıtlar ortadan kaldırılmış, hepsi bir hükme bağ
lanmak suretiyle, yenilikler getirilmiştir.
Orman Kanunu konusunda yenilik getirilmiş,
eski kanunda olmıyan yeni bir hüküm vaz'edil- •
mistir. Ancak biz burada Orman Kanununu tâdil
eder gibi, Orman Kanunumu değiştirir gibi bir
madde getirmekten sakındık. Ancak bunun usûl
meselesini ve nelerin ne şekilde halledilmesi, han
gi yolla halledilmesi lâzımgeldiğini maddemize ve
tasarımıza almış bulunuyoruz. Bütün tenkitle
rin umumiyetle her maddenin müzakeresinde
tekrar edileceğini zannediyoruz. Arkadaşlarımız
daha evvel yaptıkları tenkitleri, maddelerin mü
zakeresinde tekrar- yeniliyeceklerini de ümidettiğimiz için burada teferruata kaçarak bütün
tenkit ve temennileri madde madde tesbit etmiş
ve cevabı da hazırlanmış olmakla beraber vakit
lerinizi israf etmemek için maddelerin müzake
resinde her madde hakkındaki tenkitlere ayrı ay
rı cevap vermek üzere şimdilik Komisyon adına
bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmekle yetini
yoruz ve tasarımızın kabulünü istirham ediyo
ruz.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN —. Yeterlik önergesi vardır, okutu
yorum :
Başkanlığa
Kanunun tümü üzerinde vâki konuşmaların
„' kifayetini arz ve teklif ederim.
Mardin
Talât Oğuz '
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki kifa
yet önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini oylarınıza, sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarıda ivedilik teklifi vardır. İvediliği oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler....
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Usul hakkında
söz verir misiniz?.

dum. Bu Meclisin usulü nasıl ise, ben de Başkana
öyle haber verdim. Aynı usulü tatbik ettim. On
dan sonra oya kondu, bitti, dendi. Benim konuş
mam lâzımgelir.
BAŞKAN — Duymadım. Bütün arkadaşlarım
bilirler. Her zaman'arkadaşlar konuşmak arzu
sunda mıdırlar diye sorarım. Şimdi siz konuşmak
arzusunda mısınız'? O halde buyurun.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, tümü üzerinde konuşurken arz etti
ğim gibi, huzurunuza gelen kanun, Türk Milleti
ni ilgilendiren teknik ve ehemmiyetli bir kanun
dur. Şimdiye kadar böyle birçok mühim kanunla
rı öncelik ve ivedilikle görüştük. Önceliğe bir di
yeceğim yok. Zaten bu kanunun ehemmiyeti üze
rinde ittifak var. Fakat, ivediliğe gelince, ivedilik
öyle bir halki, kanunu müzakere ediyoruz. Dima
ğımız bu kanun üzerinde bazan bir gün, bazan
iki gün, bazan üç gün tekasüf ediyor, toplanıyor
ve bir madde geçtikten sonra teemmül ediyoruz,
düşünüyoruz ki, şunu şöyle yapabilirdik, bu mil
letimiz için daha iyi olabilirdi. Huzurunuza geli
yoruz, fakat maalesef ivedilik kararı mevcudolduğu için ikinci defa müzakere etmeye imkân yok.
Ve kanun geçip gidiyor.
Eğer, Yüce Meclis bu görüşü tasvip buyurur
ca, zaten ivedilik de olsa, eğer maddeler olgun bir
şekilde 1 ne i müzakereden geçmişse, ikinci müza
keresinde kimse söz istemez. Geriye kalan 2 - 3
kişi söz istiyecektir. 2 - 3 kişinin konuşması ve
ya konuşmamasından bu millete ve bu kanuna
bir zarar gelmez.
Onun için istirham ediyorum, ivediliği kabul
etmiyelim. Tasarının ikinci müzakeresini yapalım
ve iyi bir kanun olarak çıkarmaya gayret edelim.
Hürmetlerimle.

BAŞKAN — Oylamada usul hakkında söz ol
maz. Oylamaya geçmeden evvel isteseydiniz ve
rirdim. Mamafih buyurun.

BAŞKAN — İvediliği oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler...
Anlaşılmadı efendim, tekrar sayalım. Reşit
Ülker arkadaşımız kanunun tümü üzerinde şah
sı. adına konuşurken aynı hususu tebarüz ettir
mişti.
Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi tek
lif edilmektedir. İvedilikle görüşülmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler..
38 e karşı 42 oyla ivedilik kabul edilmiştir.

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem Baş
kanın tutumunu tasvibetmiyomm. Ben elimi vur-

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Usul hakkın
da konuşmak istiyorum.
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BAŞKAN — Ne gibi efendim? Ne usulü?.
ÎSMAÎL YILMAZ (Bursa) — Müzakerenin
usulsüzlüğü hakkında,
BAŞKAN — Müzakere usulsüz devam etmi
yor ki; ivediliği oya koyuyoruz. Bu da kabul edi
liyor veya edilmiyor.
ÎSMAÎL YILMAZ (Devamla) — Son söz milletvekilinindir.
BAŞKAN — Buyurun efendim, peki, dinle
yelim.
ÎSMAÎL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanunum tümü üzerinde yazılı olarak
Riyasetten söz istedim. Ve 7 nei sıraya girdim.
Riyaset Makamı 6 ncı arkadaştan sonra hemen Hü
kümete'-söz verdi. Evet, Hükümetin takaddüm
hakkı mahfuzdur. Fakat Hükümete, bugünkü
tatbik ettiğimiz usul ve teamüle göre, iki arkadaş
daha var, üç arkadaş daha var, bunlar konuştuk
tan sonra mı cevap vereceksiniz.şeklinde bir iza
hatta bulunmadı ve doğrudan doğruya kifayet
takririni oya koydu ve kabul edildi.
Bu kanun üzerinde söyliyeceklerim vardır, bil
diklerim vardı; Riyaset bu söz hakkımı elimden
almıştır. Kaldı ki, İçtüzüğe gÖre,*«Son söz milletyekilinmdir.» kaydına dâhi riayet edilmemiştir.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kifayet
takriri geldiği zamanda Bakan konuşmak istiyor
sa, Bakana söz verilir, verdim. Ondan sonra Mus
tafa Uyar arkadaşımıza söz verdim ve meseleyi
öylece hallettik. Eğer kifayet önergesi olmasay
dı, o zaman Bakan konuşmak isterse daha konuş
mak istiyen arkadaşlarımız var, bunlar konuşsun
da ondan sonra mı konuşmak istersiniz, diye ken
dilerine sorarız. Mamafih arkadaşımız endişe buyurmasmlar. ilgili buldukları maddeler üzerinde
rahat rahat konuşsunlar. Geçici maddeler hariç
96 madde var.
1 nci maddeyi okutuyorum.
-

Tapulama Kanunu

BÎRÎNCÎ BÖLÜM
Umumi hükümler
Kanunun konusu ve uygulama alanı
MADDE 1. — Tapulamaya başlandığı tarih
te il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dışın
da kalan gayrimenkullerden tapusuz olanlarını
bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve tapu
lu olanların da kayıtlarını bu kanun hükümleri-

— 17

10.6.1963

0:1

ne göre yenilemek suretiyle kadastro plânlan
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 tabî gaymmenkullerin sicil harici
bırakılmamasını istihdaf eder.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Buyurun ISaym Dilen.
NİHAT DÎLER (Erzurum) — Bendeniz, hu
(kanunun aynı zamanda nüfusu 4 biinli geçmi'yem
kaza merkezlerine de teşmil edilmesini teklif
©diyorum. Zaten bir telkliıf önergem de var
ıdır. Esas itibariyle nüfusu 4 bini geçmiyen
'kaza merkezlerine bu kanun tatbik edilirse, bir
an evvel buradaki vatandaşlar da bu kanunun
derpiş »ettiği mânada tapu halkkına safh'i!b ola
bilirler. 'Çünkü, (buradaki vatandaşların çoğu
ziraatle >meş|gul olmaktadır. Bu gibi yerler
de henüz sıanayileşme başlamamıştır. Bu ba
lkımdan nüfusu 4 '000 i .geçmiyen kaza merkez
lerine de bu ıkanunun teşmil edilmesini istir
ham ederim. Bu hususta bir önergem de var
dır. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Başika söz istiyen var mı? Bu
yurun Sayın Zeytinoğlu.
,
AZİZ ZEYTİNOĞLU ('Eskişehir) — Mu'hteriem arkadaşlarım, bu kanunun gayesi, ta
pusuz araziyi,- mülkleri tapulama olduğuna gö
re bugün öyle ilçelerimiz var M; köyler aya
rında ve malhiyetindıedir. Binaenaleyh, bura
da illerin ayrılması makul olabilir. Ama bu
günkü Türkiye 'mizctefkS ilçeler de köyler ma
hiyetimde oldulğuna 'göre, nüfus ve belediye
mevzuubahsolmamak üzere ilçelerin de bu ka
nun cümlesi içine alınması ço!k yerinde olur
ıkanaaıtdndeyim. İBu hususta bir de önerjge ve
riyorum, ikabulünü rica edeceğim.
BAŞKAN — Başka sföz istiyen?.. Yok. De-.
ğiştirge lönergeleriini okutuyorum. Zeytirioğlu!
sizin önergenizi de be'kliya.ruz.
NİHAT DİLER (Erzurum) — Üçüncü fık
raya ait bir takririm datba var...
IBA'ŞKAİN — 'Sayın Diler takririnizi okutu
yorum.
Sayın Başkanlığa
1 nci maddeye aşağıdaki şelkılde bir fıkra
eklenmesini arz ve teklif ederim,
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Fıkra 13. — iBu kanun 4793, 98118 sayılı ka
nunlardan evvel öncelikle ve ivedilikle tatlbik
olunur. •
Erzurum
Nihat Diler
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın [B^ışkanım, ilki ayrı önergem vardır, itkisini ayrı
ayrı izah eifcmeik istiyorum.
' •
. ..
BAŞKAN — Sayın Diler ikisini birden oku
tayım da omdan sonra mı iz'ah edeceksiniz, yok
sa ayrı ayrı mı İzah edeceksiniz ?
NİHAT DİLER (Erzurum) — »ikisi birden
okunsun da öyle izah edeyim, efendim.
BAŞKAN — Peki öbürünü de okuyalım.
Sayın (Başkanlığa
1 nci maddenin 'birinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştMlmeiSİhi! arz ve teklif ede
rim.
Madde 1. — Tapulamaya başlandığı iaııülhte il ve nüfusu 4 000 den faızla ilçelerin, mterlke^
beilediye sınırları dışında kalan 'gayrimenkula
lerden /tapusuz olanlarına hu kanun hükümle
rime göre tapulamak, tapulu olanlarının da bu
kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle
(kadastro plânlan tanzim ve tapu sicilleri tesis
olunur.
Erzurum
Nihat! Diler
Başkanlığa
:Bu maddedeki «ilçe» kelimesinin çıkarılma
sını arz ve rica ederim.
Eskişehir
Aziz Zeytinoğlu
BAŞKAN — Nihat (Bey önergeniz hakkın
da izahatta mı bulunmak istiyorsunuz?
NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet.
BAŞKAN — (Buyurun.
'NİHAT DİLER (Erzurum) — 1 nci mad^
denin 'değiştirilmesine matuf olan hey anlarımı
arz- eıttim. (Bir de '1 nci maddeye bir fıkra ilâ
ve edilmesine matuf bir ^teklifim vardır. Bunu
da arz edeceğim.
Esasen burada şahsım adına konuştuğum
zaman, ıbu kanunda noksan olan ve nazarı dik
kate alınmamış 'bulunan hir hususu Yüksek
Meclise arz etmiştim. (Bilhassa 4758 ve &&18
sayılı kanunlarla bu kanun, tatbikatta birbiri
ne tamamen zıt hır vaziyette tatbik 'edilmiş vö
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birçok yerlerde vatandaşlar âdeta Hükümete
karşı itimadını tamamen kaybetmişlerdir. Bir
vilâyetin hududu içinde birbirine hududdaş iki
köyde, başka 'başka adalet tatbiük edilmiş ve
bu şekilde hukukun daimiliğine, objektifliğine,
müsavatlılığına karşı vatandaşların zihninde
mutlak mânasında 'bir endişe yaratmıştır. İş
te bu endîşenin önüne geçmek için ve hukukî
'balkımdan hir vahdet yaratmak için bu kanu
nun öncelik ve ivedilikle tatbik edilmesi lâzımge'ldliğini arz etmiştim. Birinci maddeye de
«4753 ve 5(618 sayılı kanunlardan evvel önce
lik ve ivedilikle bu kanun tatbik edilir.» şek
linde bir önerlge verdim; kabulünü arz ve istir
ham ederim.
BIAŞKAN — Buyurun Komisyon.
GEÇM KÖM'İBYON SOZÖÜSÜ MUSTAFA
UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, ge
rek Nihat Diler, gerekse Zeytinoğlu arkadaşla
rımızın teklifleri komisyonda uzunboylu gö
rüşüldü. Nüfus sabit bir ölçü ddğil, seyyar bir*
ölçüdür. Kaldı İki, 2013 sayılı Kanun, il ve il
çelerin beilediye sınırları içindeki gayrimenikullerin tapulanmasını istihdaf etmektedir. İl ve
ilçe belediyeleri sınırları içindeki arsalar umu
miyetle tapulu olup ve W1S ısayilı Kamunun
mevzuu içerisine girmektedir. Kazalar ara
sında da, küçük kazalar, büyük kazalar diye
hir ayınım yapmaya lüzum yoktur. Komisyon
da uzunboylu bunun münakaşası yapıldı. Ge
tirmiş olduğumun tasarı, tapusuz gayrimıeınkullerin tescil, ve fceshit edilmesi ve tapuya 'bağ
lanmasını derpiş etmektedir ve hir tasfiye ka
nunudur. Onun için, şehir, il ve ilçe belediye
hudutları dışında bulunan ık'öylere inhisar et
tirilmiştir.
Tekliflerin kabul edilmemesi ve tasarıda
teklif ettiğimiz maddenin aynen kabul edil
mesini rica ediyoruz.
BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre de
ğiştirge önergelerini okutuyorum. En, aykırısı
Aziz Zeytinoğlu'nundur.
(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun
önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz;
*
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(BAŞKAN — Değiştirge önergesinin nazarı
itibare alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Değiştirge
önergesi reddedilmiştir.
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in birinci
maddeye bir "fıkra eklenmesi hakkındaki öner
gesi tekrar okundu)
iBAŞKAN — Komisyon . katılıyor mu efen
dim?
GEÇtfCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL
HAKKI TEKÎNEL (İstanbul — Komisyon ka
tılmıyor efendim.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiştir
ge önergesinin nazara alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Değiş
tirge önergesi reddedilmiştir.
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in birinci
maddeye 3 ncü bir fıkra eklenmesi hakkındaki
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON S0ZGÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiştir
ge önergesinin nazara alınıp alınmamasını oyla
rınıza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler...
Değiştirge önergesi reddedilmiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun uygulanması dışında kalan
gayrimenkuller
'MADDE -& — Tarıma elverişli okuyan sa
hipsiz yerler ile kayalar, tepeler, dağlar ve Or
man Kanunu uyarınca orman sayılan yerler,
tapulamaya tabi tutulmaz. Birlik sınırları için
de kalan bu gibi gayrimenkullerin tapulamaya
tajhi olup olmadığı hususunda ilgililer arasında
anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve kro
kisi yapılı?. Anlaşmazlık sebebi tutanakla belir
tilir.
Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili
kanunların esasları dairesinde çözülür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Sayın Yılmaz.
İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, kanunun tümü üzerinde görüşlerimi
arz edemedim. Başkanlık Divanı, maddeler üze
rine .geçilişte bana geniş söz verileceğinden bah
settiler. Bu itibarla 2 nci maddede belirtilen «ta-

pulamaya tabi tutulmaz» cümlesine takılmak su
retiyle girizgâhıma başlıyorum. Şöyle ki:
Bu güne kadar uygulanan Tapulama Kanu
nu bilhassa ormanlık bölgelerdeki vatandaşlara
yüzde 25 hak vermektedir. Parselasyonu yapı
lan yerlerde vatandaşa yüz parselden G6 parselin
tapusu verilmektedir. Bu neden ileri gelmekte
dir?
Muhterem arkadaşlarım bu ormanlık bölge
lerde G831 sayılı Orman Kanununun, muvakkat
birinci maddesinin uygulanması, şeklinden ileri
gelmektedir. Şöyle ki, 6831 sayılı Kanunun ge
mici birinci maddesi «Ibir yerin orman olup olma
dığını, ""Ziraat Vekâleti tâyin eder» demekte
dir. Köylerde gezici arazi kadastro ekipleri çok
cansiperane çalışmak suretiyle, parseller yap
maktadır. Bu parselleri, yani köylünün hâlen
ekip biçtiği, ibağ-bah'çe olan yerlerini tapuya bağ
lamak maksadiyle yapılan parselleri, filân köy
de yapılan parselleri, filân şaftısın uhdesine ta
puya tescil edeceğim- diye ilân etmektedir.
İlândan sonra, bunun itiraz müddeti 15 gündür.
Bu 15 gün zarfında orman işletmeleri «bu yer
ler omandan açılmıştır» şeklinde itiraz etmekte
ve netice mahkemeye intikal etmektedir. Heyeti
hâlkkne, mübaşir ve bütün dâvâlı, davacı vekilleriyle birlikte mahalline gittiğinde; köylü, 1936
senesinden beri vergi kaydını üzerine yazdırmış,
olduğu yerin o günden bu yana vergisini Dev
lete vermekte ve hâlen içinde buğday, mısır, çav
dar gibi mahsulü veya bağı, bahçesi, elma fidan
ları Ibulımmafctadır. Hâkini mal sahibine sorup,
bu demin arz ettiğim hususları öğrendikten son
ra, orman avukatına dönmektedir. Orman avu
katı bu yer ormandır/, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun muvakkat 1-nei maddesine göre bu yerin
orman sayılıp sayılmıyacağı şekli Ziraat Vekâ
letine aittir. Binaenaleyh, bu yerin Ziraat Ve
kâletinden sorulmasını /talebediyorum, demekte
dir.
Bu geçici madde karşısında hâkim Ziraat
Vekâletine, meselâ Bursa'nm bir kazasından An
kara'ya Ziraat Vekâletine, «Bursa'nm Hasanağa
köyünün Pınarlık mevkiindeki tarla orman mı
dır, değil midir; bildirin,» diye yazı yazmakta
dır. Ziraat Vekâleti burada yazıyı tetkik etmek
te ve bu yazının nereden geldiğine bakmaktadır.
Bu yazı Bursa işletmesinden geldiği için Bursa
işletmesine tekrar yazmaktadır. Burası orman
mıdır, değil midir diye Bursa Bölge' Şefliğine
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yazıyor. 'Bu itirazı esasen Bölge şefliği yapmış
tır.- ilk itirazı yapan merci orman teşkilâtı böl
ge şefliği olduğu için; tabiî olarak bu yere or
man demektedir. Bölge şefliği görüşünde yine
ısrar etmektedir. Haklıdır. Çünkü paftaları aç
tığı zaman; bu arazi ormanlık (bölgesi içinde bu
lunmaktadır. Ormandan açılan yerler İçin de
müruruzaman olmadığına göre; Bölge şefliği gö
rüşünde . ısrar ederek 'silsileye riayet etmek su
retiyle Vekâlete birdirmektedir. Ziraat Vekâle
ti, mahkemeye tekrar . yazmakta ve dolâyısiyle.
«bu yer ormandır» diye hâkimin önüne gittiğin
de bu yeri sahibinin elinden almaktadır.
Hattâ şöyle ki, ben yalnız verıgi verenlerden
bahsettim; bugün üzerinde Türkiye Cumhuriye
ti Devleti tapusunu taşıyan tapular dahi iptal
edilmektedir. Benim demin izah etmek istediğim
mesele bu idi.
Bu ikinci maddede de «Tarıma elverişli 61mıyan sahipsiz yerler ile kayalar, tepeler, dağ
lar ve Orman Kanunu uyarınca orman sayılan
yerler, tapulamrya tabi tutulmaz.» denilmekte
dir. Şu ikinci maddeyi aynen böylece kabul et
tiğimiz takdirde, bugüne kadar vatandaşın Zi
raat (Bankasından kredi temini babında, Ta
pulama Kanununa göre yüzde yirmilbeş verdiği
miz tapuları, bu ikinci maddeye göre elinden
alınmaktadır. Şöyle ki: Araziye gitmiş olan ka
dastro heyetleri bu yerlere 'getirildiğinde diye
cek ki, «bu yerler ormandır.» O halde, bu ikinci
maddeye ıgöre, o yerlerde tapulama yapamazsı
nız. Bu maddeye göre, ekipler orada çalışamaz
vaziyete gireceklerdir. Binaenaleyh, Tarım Baıkanlığiyle Devlet Bakanlığı çelişme halindedir.
Biz isterdik ki, huzurunuza getirilen kanun, bü
tün/ meselelerin hepsine çare bulamazsa dahi, bir
kısmına çare bulsun.
(Muhterem arkadaşlarım, Başkanlığa teşekkür
ederim. Sözlerimi fazla uzatmıyayım. «tapulamıya tabı tutulmaz» cümlesinin çıkarılması husu
sunda bir takrir veriyorum. Çünkü, bu güne ka
dar alınan yüzde 25 tapu hakkının hiç olmazsa
vatandaşa sağlanmasını, bu yönden toprağı işletcbilmesi için vatandaşa Ziraat Bankasından ve
ya alâkalı bankalardan kredi temin etmesi için
takririmin kabulünü istirham ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz arkadaşımızın ta
sarının tümü üzerinde konuşma, fırsatını bulama
maları karşısında, şu 2 nci madde hakkında be
yanlarını yapmış olmaları Başkanlığa rahatlık"
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verdi. Zira, tümü üzerinde konuşmaları 9 ncu
sırada olduğu için; yeterlik önergesi dolâyısiyle
konuşamadılar. Şimdi, ikinci madde dolâyısiyle
konuşmuş oldular.
Buyurun sayın Fahir Giritlioğlu.
FAHİR GIÎRÎTLİOĞTJU (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım; benden evvel konuşan arka
daşım memleketin Ihayati bir meselesine temas
. ettiler. Mer'i kanunlarımız ve bilhassa Anayasa
nın koyduğu kesin hükümler karşısında, bu be
yanlara şahsan tamamiyle iştirak edemiyeceğim.
Bu itibarla, benim ikinci madde hakkındaki mâ
ruzâtım başka açıdan olacaktır.
İkinci madde, mer'i kanunda olmıyan bu ye
nilik şeklinde karşımıza çıkmıştır, filhakika ka
yaların, tepelerin ve dağların ne gibi bir mua
meleye tabi tutulacağı 'hususunda mer'i kanunda
hiçbir hüküm yoktur.
İkinci madde, bu noksanlığa işaret ederek, bu
kabîl yerlerin tapulama sınırı dışında (bırakıla
cağını kesin olarak ifade etmiş bulunmaktadır.
Kayalar, dağlar, tepeler gibi ziraatte kuİlanılmıyacak gayrimenkulleri madde tasrih ederken,
bilhassa orman konusunu da tasrih etmek lüzu
munu duymuştur. Bir mahallin orman olması
halinde, o mahal üzerinde tapulama yapılamıyar
cağını 2 nci madde kesin olarak ifade eder. An
cak, bir mahallin orman olup olmaması konusu
yilıardan bu yana cemiyetimizde münakaşa hali
ni almış ve mevzuatımızın emredici hükümlerine
rağmen tatbikattaki noksanlıklar karşısjnda, şu
kimseye nazaran o mahal ormandır, fakat öbür
kimseye nazaran da orman değildir şeklinde te
celli etmiştir. Bu gibi çatışmalar ötedenfoeri var
dır. Arazinin, bünyesinde böyle bir çatışma mev
cut olduğu içindir ki, tapulama faaliyetinde is
ter istemez bir takım münakaşalar kendisini his
settirecektir. Filhakika, (Orman Kanununun bi
rinci maddesi, bir mahallin! orman olup olmama
sı cihetinin tayinini Tarım Bakanlığına bırak
mıştır. Orman Kanununun diğer bir maddesi
de orman haritalarının bir müddet zarfında ya
pılmasını emreder. Ama, haritalar çizilmemiş.
Binaenaleyh; hangi kısım ormandır? Tarım Ba
kanı da bunu sarih olarak ifade edemez. IBu bir.
Orman Kanunundan ayrı olarak; tedvin edi
len diğer bir kanunda arazilerin sınıflandırıl
ması emredilmiştir. Bu kanun dahi bugüne ka
dar tatbik edilmemiştir, Şu durum karşısında,
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hanıgî mıntakanın orman olduğu meselesi tapu
lamada ciddî ihtilâflar doğuracak ve hu ihtilâf
lar Orman İdaresi ile Tapu İdaresi 'arasında
olabileceği gibi, Orman İdaresiyle fert arasında
veya fert ile Tapu İdaresi arasında-da olabile
cektir. Bilfarz, -Tapu İdaresi bir mahalli, orman
zannedecek, «burası ormandır» diyecektir. Bir
fert de- diyecektir ki, «hayır, burası orman de
ğildir.» -Üstelik tapusu da vardır, «tapulu mülk
tür.» diyecek.
İkinci madde, bu ihtilâfların nasıl halledile
ceğine dair maalesef bize aklî formüller getirme
miştir.'
Müsaade buyurursanız, hafızalarınızı taze
lemek amaciyle 2 nci maddenin son fıkrasını
okumakla yetineceğim. Şöyle der:
«Anlaşmazlık» yani orman mıdır, değil mi
dir, anlaşmazlığı. «Anlaşmazlık bu kanunda ya
zılı usul ve ilgili kanunların esasları dairesinde
çözülür.» Ama nasıl çözülür?
«Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgjli kanunların esasları dairesinde çözülür.» çözü
lür ama, nasıl çözülür ?
İlgili kanunlardan olan Arazi Sınıflandırma
Kanunu, henüz tatbik edilmedi. İlgili kanun;
Orman Kanununun 1 nci maddesidir. O da tat
bik edilmedi. Şu halde nasıl çözülecektir?
Biraz evvel tasarının tümü üzerinde söz alan
Komisyon Sözcüsü Mustafa Uyar arkadaşımız,
yerinde bir mütalâada bulundular. «Biz Tapu
lama Kanunu ile orman konusuna giremeyiz. Bu
sebeple bir ihtilâf olduğu takdirde, ihtilâfı tesbitle yetindik, krokiyi tesbitle yetindik, ihtilâfı
intikal ettirmekle yetindik.» buyurdular. Fakat,
bu hususta Orman Kanununu Tapu İdaresine
tatbik ettirmek gibi bir duruma gelmekten ka
çındık dediler. Filhakika, Anayasamız da bu
nu emreder. Ormanları küçültemiyeceğimize
göre; her hangi bir hukukî muamele ihdası su
retiyle bir orman içine girmek gibi hataya düş
memek mecburiyetindeyiz. Bunun için bendeniz
bir teklifte bulundum. Bu ihtilâfların çözülmesi
şarttır. Kanunun «çözülür» tabiri ile maksadı
karşılamıyacak kadar acık bir boşluğu ortaya
getirdiği hakikati vardır.
Binaenaleyh, böyle bir ihtilâf vukuunda ta
pulama ekipleri, ihtilâfı 2 nci maddede yazılı
olduğu üzere, kroki ve zabıt varakaları ile tesbit etmeli ve tesbit ettikleri bu zabıt varakası
nı ilgili makama süratle göndermelidir. İlgili

makamlardan da süratle cevap istenmelidir. İl
gili makam, bu hususa mecburen eğilmeli ve
hiç değilse bir kısım yerleri, orman mıdır, değil
midir hususunu idari yönden ve otomatik şekil
de halletmiş olmalıdır. Bütün bu hususları kapsıyan önergemi Riyasete peşinen takdim etmiş
bulunuyorum. Kabulünü istirham ederim.
BAŞKAN — Sayın Bahri Cömert buyurun
İhsan Bey, şimdi işaret ettiniz. Daha evvel işa
ret ettiğinizi görmedik.
BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Huzura ge
tirilen tasarının vatandaşları ilgilendiren en çok
can alıcı maddesi, şahsi kanaatime göre ikinci
maddedir. Hükümetin maddesi meseleyi daha
kısaltmak suretiyle, «Sahipsiz yerler, kayalar
ve 6831 sayılı Kanuna tabi ormanlar tapula
ma dışı bırakılır» demek suretiyle, meseleyi
kesip atmış. Fakat komisyon dâva ve mese
leye biraz daha eğilmek ve biraz daha anlayış
göstermek suretiyle, vatandaşın ıstırabına bi
raz daha yaklaşmış ve meseleyi mümkün mer
tebe halle çalışmıştır. Ama, yine ıstırabı berta
raf etmekten uzak kalmıştır. Şimdiye kadar
konuşan- arkadaşlarım meseleyi sadece orman
zaviyesinden ele aldılar. Bendeniz, munhası-,
ran meseleyi orman meselesi olarak görmüyo
rum. Diyorum ki, birkaç seneden beri Türkiye'
de gerek kültür arazisi ve gerekse orman mev
zuu tedahül etmiş ve ' girift hale gelmiştir.
Tapulu gayrimerikuller, Ankara'da kavli mü
cerrette kalan bir iddia ile orman olarak alın
mış ve vatandaşın elindeki tapusu havada uçan
bir kâğıt haline gelmiştir Bu tapulu gayrimen
kul ve kültür arazisi üzerinde vatandaşın ta
sarruf haklarını kullanması menedilmiştir, Bü
tün ıstırap buradadır. Demiyorum ki; Orman
Kanununa tabi yerler tapulama dışında bıra
kılmasın; bırakılsın. Sahipsiz yerler tapula
ma dışında bırakılsın. 6831 sayılı Kanunun ta
rif ettiği şekildeki orman yerleri, hattâ Ziraat
Vekâletinin orman olarak bildirdiği yerjer
tapulama dışı bırakılsın. Fakat bendenizin, tek
lifim şu; halen vatandaşın tapulu ye kültür
lü arazisi orman idaresince-tahdit yapılınca
ya kadar; mahalline gidip orman olup olma
dığı tebeyyün edinceye kadar, bugün tapulu
ve kültürlü olan araziler, geçici bir madde
teklifi suretiyle tasarruf hakları »erbest bıra
kılsın. diyorum. Bendeniz bumu hazırladım,
şimdi size okuyacağım. 6831 sayılı Orman Ka-
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nüıiuiıuıı birinci nladdesinm tatbik edilmesi
halinde, bir yer, Ziraat Vekâletince orman
olarak belirtilliği takdirde, o yer kadasro dışı
bırakılır. Ancak, tapulama dışı birakilan ta
pulu gayrimenküller ormaiı tahdidi, orman
idaresince yapılıncaya kadar;,ki, vatandaşlar
senelerden beri bunu bekliyor, kültür müdürü,
değil midir Orman mı değil mi bu yapılmıyor;
yapılıncaya kadar, bu. gayrimenkullerin üze
rinde vukubulan mülkiyet ve mülkiyetten gayrı
ayni hakları ilgilendiren her türlü akit ve
tescil işlemleri, bu ıgayrimenkullerin eski kay
dı üzerinden yürütülür. Çünkü, tasarı hakkın
da umumi konuşmada da arz ettiğim gibi, va
tandaş 30 senelik tapusu ile Ziraat Bankasın
dan kredi almış. Yüzbin lira. Bu misale bizzat
Samsun'da rasladım. Kredi alırken Ziraat
Bankası vatandaşa tapunu getir demiş tapu
muteber bir tapu ve mülk de kredi talebeden
vatandaşın olduğu için para verilmiş. Kefil de
köylü. Birkaç sene sonra orman idaresi gel
miş «efendim burası ormana giriyor, ben tapu
mapu dinlemem» demiş. Yüzbin liranın sene
de 10 bin lira da faizi.var. Ziraat Bankası ta
pu idaresine yazıyor ve şu tapu hakkında
malûmat istiyor. Cevapta deniyor ki, burası
orman .mefhumuna girmiş, şu tapulu gayrimen
kulun haczine imkân yoktur. Veya vatandaşın
bir ipoteği vardır. Veya 3 ncü şahsın bu yer
üzerinde hakları vardır. Bütün bunlar mülki
yet ve mülkiyetin gayrimenkul haklarıdır ve
bunlar vaz'geçilmez haklardır. Burada bütün
bu hakları bir anda kaldırıp götüren hükümleri
var. Hiç olmazsa orman tahdidi yapılıncaya
kadar sırf tapulu gayrimenkullerin üzerinde
ki tasarruf haklarını vatandaşa bahşedelim.
Bunu Yüksek Meclisiniz kabul etsin sonra bu
mesuliyet kime aidolaoak?
Banka haczedemiyor, her sene 10 bin 20 bin
lira faiz biniyor. Vatandaş nereye müracaat
edecek Banka nereye müracaat edecek? İcra
Meyin hacizlini yapacak? Ne oluyor? Dolayıisdyle,
Devlet ve Devletin en yüksek kademesi1 dan
Yülksefc Meclisiniz vicdanen mesujj. durumda, ka
lıyor. Kanaatim bu... Bu benim tekMim olu
yor. Geçici madlde kabul edildiği takdirde, hem
ormanlar tahdit dışı bırakılacak ve hem de kayden tarlaı olan, fakat Ziraat Vekâletince onman
olarak belirtilimi! yerlerdeki özel ve tüzel kişi
lerin tasarruf İnakları ihlâl edilmemiş olacak-
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tır. Bu geçici mıadde ile esaslı bd'r değişiklik
ıgetiırmliyoruım. Geçici bir madde ile, meseleıiMİ
»esası halledilinceye kaçlar, vatlaoıdaşın haklarıni
ilhlâl e/taıemiiş olacağız. Bu geçEci madde teklifi
min, gerek komisyondiaki aı&adaşknımdan, ges
rekse Yüksek Meelisini'dden kabulünü. rica ede^
rian. Gerek tatbikatta âmme Mzmetlerti saliHeri
ve gerek büyük mustarip vatandaş kütlesi bunun
kabulüne tehalükle intizar etmıektedMer.
BAŞKAN — Sayın Cömert sizin teklif etti
ğimin madde muvakkat madde olacak değdi mi?
BAHRÎ CÖMERT (Devamla) — Evet efen
dim. İkinci mıadde ile ilgili olarak geçici H<r
mad)de olmasını teklif ediyorum.
BAŞKAN — Geçici madde olarak teklif edi
yorsanız, en sonunda teklifinizi yaparsınız.
BAHRÎ CÖMERT (Devamla) — Efendfcm,
(bendeniz ükinci madde ile ilgili' olarak teklif
ödüyorum. İkinci madddde «Orman Kanunu
uyanınca orman sayılan yerler, tapulamaya talbi
t utt ulumaz.» deniyor. Ornuan İdaresi...
BAŞKAN — Sıiiz konuşmalarınızda diyorsu
nuz ki, «Onman mefhumuna giren yerler tapu
lamaya tabi tutulmasın. Benim ona 'bir diyece
ğim yok. Ama, beriiim şöyle bir teklifim var;
ibunu'fn bir muvalldkalt madde olarak kalbulünü
rica ederim.» diyorsunuz. Istersenite bu teMifinizli! muvakkat mfaıddeîer hanesinde okutayım.
BAHRÎ CÖMERT (Devamla) — Efiendam,
bunun ikinci madde ile iligüi olmasını istiyorum.
BAŞKAN — Onun ilcin, bu şekilde fıkra fi
lân mı istiyorsunuz?. Eğer fıkra Mâıyorsanız...
BAHRÎ CÖMERT (Devamla) — 2 ne! mad
deye geçici bir fılkra olarak teklif ediyorum.
BAŞKAN — Müsaadenizle ıaırz edeyitm. Fıkra
olarak mı, bir geçidi madlde olarak mı okutaca
ğız, yoksa geçici fılkra Olarak mı? Geçici fıkra
olmaz, geçici madde olur.
BAHRÎ CÖMERT (Devaimla) — Geoitei mad
de olarak.
BAŞKAN — O halde geçidi madde olarak
okutacağım.
BAHRÎ CÖMERT (Devamla) — ÎMnoî mad
deye ek bir fıkra.
BAŞKAN — Sayın Zeytinbğlu buyurun.
Daha vaktimiz vtaır, önergenizi* dilediğiniz
ıgiıbi yazalbiMirsiniiz, Sayın Bahnı Cömert, Bu mad
de hakkınida çok söz alan arfeadaşjla'rıtmız var.
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AZİZ ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, -bu ikinci maddede diğer
arkadaşlarımın temas etitiiği gibi, «Dağlar ve
Orman Kamunu uyarınca onman sayılian yerler »
tapulamaya tabi tutulmaz,'» deniyor. «Orman
Kanunu uyarınca orman sayılan yerler» tâbiri
var. Zaten arkadaşlar; Orman Kamunu, eğer
bir yeri' orman saıymışsa, o yer orman olarak
tescil edilmliSş dernektir. Burada buna aSIt bir
muamele esasen cereyan etmez. E&as mesele,
orman olup da henüz daha orman olup olmadığı
tebeyyün etmemiş olan yerler hakkındadır. Bu
nun üzerinde durmamız lâzım. Buıgüın memleketimiizde yüzbdn orman dâvası var. 5 milyon de
kar yer ormıan mı, değil ani, ihtilâf halinde. Bu
bizim kalkınma plânıımızdaki istilhsıal fazlalığına
da tesir eden bir mıaddedir, arkadaşlarım. Esasenı, bir yer orman, sayılmışsa mesele yoktur. Ama
sayılımaımıssa? Onman Kanunu da olsa, bu ka
nun da olsa tapuliaımıaıya geçildiği aamam ıbu gibi
ihtilaflı yerler esasen mahkemelere intikal etti
ğine göre ve bu huısus tapulamaya geçmeden ev
vel ımemur veya âmîilr tarafından ilân edildiğine
göre, buma orman idareci itiraz edecek. Tapu
lama müdürü bütün dairelerden bunların plân
larını getirtecek, haritalarını alacak ve evvelâ
o yerlerin orman mı, değil mi, ihtilaflı mı, de
ğil mi, olduğunu ortaya koyacaktır. Bu balkiimdan, bu, evvelce esasen malûm olan bir husus
tur.
Binaenaleyh, Orman Kartunu ve gerekse bu
kanun nradilbimce, bu gilbi ihtilâflar en nihayet
m^Ihlkemıelere intikal ettiğime ve hâkimler de
bu işlerin hallinde salâhiyettar olduğuna göre,
orman sayllmıyan bu yerler için, bir muamele de
ceneyans etmelidir. Orman mı, değil mi? Or
man sayılıytorsa mesele yoktur. Ama sayılmıyor
ise, - mademki oriada mahkemeler de vardır (bunları nliiçdm ,ger] bırakıyoruz? Yani, vatanda
şın işimi neden geri bırakıyoruz? Gerek Orman
Kanunu ve gerekse bu kanun mucibince mahke
melere intikal eden bir meseleyi bu orman mı
dır, değil midir", noktasıını mahkemeler hallet
sin. Bu yerleri tescil etsin. Binaenaleyh, «Bu
lorman mıdır, değil midir?» hususundaki mem
leketin büyük'bir dâvasını da bu suretle hallet
miş oluruz. Orman dâvalarımız gecikmektedir.
Çünkü, tahdit komisyonları bugün kurulama
makta bâzı sebepler dolayısiyle, (gayet geç kal
maktadır. Bu Tapulama Kanunu mucibince bir

kısım yerler böylece halledilirse, «Orman mi,
değil mî», ihtilâfını da bu vesile ile biraz daha
erken halletmiş oluruz. Bu sebeple bir takrir
veriyorum; 2 nci maddedeki, «Orman Kanunu
uyarınca orman sayılan yerler», ibaresinin çı
kartılması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Orman
sayılan yerlerde ise mesele yok. Buraya koy
maya da lüzum yok. Orman Kanunu onu orman
olarak tescil etmiştir. Binaenaleyh, buradan bu
cümlenin çıkması lâzımdır. Değilse, mahkemeler
bu işi halletmeli ve bir an evvel vatandaşın işi
görülmelidir. Bu cümlenin çıkarılmasını arz ve
teklif ediyorum. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz.
TALÂT OĞUZ {Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu madde üzerinde daha evvelce
ıgörüşlerimi serd eden arkadaşlarımın görüşlerine
ve itirazlarına iştirak edemiyeceğim. Komis
yonun yükstek huzurunuza getirmiş olduğu mad
de, tamamen hukuk mevzuatına, medeni hukuk
sistemine uygun bulunmaktadır.
.Şöyle ki; «Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz
yerler; kayalar, tepeler, dağlar ve Orman Ka
nunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulama
ya tabi tutulmaz.»
Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler,
Medeni Kanunun ileri sürmüş olduğu hukuk
sisteminıe göre Devletin hüküm ve tasarrufu
altımda bulunan ve şâhısların mülkiyeti dışın
da bırakılan arazilerdir. Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan yerler tapulamanın dı
şında bırakılacağı gayet tabiîdir. Kayalar, te
peler ve dağlar bu nıeyanda zikredilmiş oldu
ğuna göre Komisyonun getirmiş olduğu bu mad
de tamamen sistemimize uygundur. Olduğu gibi
kabulü iktiza eder.
Orman Kanununa gelince: 6831 sayılı Orman
Kanununun 1 nci maddesi ormanı tarif etmiş
tir; «Tabiî veyahut emek sarfı sureti ile yetiş
tirilen »ağaç ve ağaççıkların meydana getirmiş
olduğu topluluğa orman denir.» diyor.
^TUBAN ŞAHİN (Muğla) — Yerleri ile be
raber.
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Orman Kanu
nunun birinci maddesinin bu hükmü muvace
hesinde aksi bir itiraz, aksi bir görüş ileri sür
menin hatalı olduğu kanaatindeyim. Kal'dı ki,
bir yerin orman sayılıp sayılmıyacağı keyfiye
ti, doğrudan doğruya ilerideki maddelerde gö-
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reoeğiniz gibi iki şekilde mütalâa edilir: Bu
ihtilâf, ya arazi geçici komisyonları hâkimleri
ne tevdi edilecek veyahut da tapulama komis
yonları tarafından halledilecek. Tapulama ko
misyonları bu yenin orman sayılıp sayılmadığı
hususunda kesin bir karana yaramazsa, itiraz
lar geçici arazi komisyonu hâkimliğine intikal
edecek. Geçici arazi komisyonu hâkimleri Or
man Kanunu muvacehesinde 5602 sayılı Kanu
nun usul hükümleriyle itirazı ve ihtilâfı halle
decektir; buna göre karar verecektir. Bu açık
durum karşısında, bu şekilde itirazlar ileri sür
mek doğru değildir. Maddenin olduğu gibi ka
bul edilmesini istirham ediyorum. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Sayın Halil özmen.
HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 2 nci madde üze
rinde muhterem arkadaşlarımın serd ettikleri
mütalâa ve itirazlar aynen yerindedir. Ben de
iştirak 'ediyorum.
Hakikaten bu maddeyi çok iyi tedvin etme
miz ieabetmektedir.
Muhterem arkadaşlar, 1948 yılında Artvin'
in bir kazasında vazifeye başladığım zaman, bir
vatandaş elinde bir dilekçe ile mahkemeye gel
di. Tarlasının çalındığını iddia 'etti. B'en Ana
dolu'nun bir çocuğu olarak, tarlayı dönüm ha
linde bildiğim ve binlerce dönüm Anadolu boz
kırında tarlalar gördüğüm için buna kendi
içimden güldüm; vatandaşa bir şey s'öyliyemedim. Dilekçesini kabul ettikten sonra, mahke
me mübaşirini çağırarak, bu dilekçede bir tar
lanın çalındığı, hırsızlık yapıldığı iddia edili
yor, siz buna ne diyorsunuz diye sorduğum za- man, «Evet efendim, doğrudur. Burada tarla
çalınır.», dedi,
Arkdaaşlar, bu dâvanın tahkikatı bir gün,
iki gün sürmedi. Aylarca devam etti. Keşfine
gittiğimiz zaman, hakikaten tarlanın çalındığı
na ben de kanaat getirdim. Şu halde, bu tarla
neresidir? Nasıl tarla yapılmıştır? Muhterem
arkadaşlarım, size burayı anlatmak istiyorum:
içinizde Artvinli olan arkadaşınız vardır. Bu
arada bir muhterem arkadaşım karşıdan bana
gülmektedir. Halbuki, burayı benden daha iyi
bilmektedir; ama burayı bilmiyen çok sevgili
arkadaşlarımız olduğu için, bunu izah etmek
de benim vazifemdir.
I

Muhterem arkadaşlar, tarıma elverişli olmıyan, sahipsiz yerlerle, kayalar, tepeler, dağlar
ve Orman Kanununa tabi olan ormanlar hakkın
da bu kanun hükümleri uygulanmaz, demekte
dir.
Yusufeli'nin birçok arazileri İspir nehri ile
Barhal nehrinin birleştiği yerdedir. Şimdi, va
tandaş tarlasını nereye yapmış bilir misiniz, ar
kadaşlar? Bunu izah etmek istiyorum : Vatandaş
çoluk, çocuğu ile İspir vadisine inmiş, Barhal
nehrinin kenarındaki hümüslü toprağı sepetine
koymuş iki saat yukarıda bulunan mezrasına
çıkarmış ve şu kürsü kadar bir tepenin üstüne
15 - 20 metre uzunluğunda, 5 - 6 metre geniş
liğindeki bir yeri tarla haline getirmiş ve diğer
"bir vatandaş da* bir gece içinde, bu tarlanın
içindeki toprakları çekmiş götürmüş. Vatanda
şın çalman tarlası burasıdır.
Arkadaşlar, şimdi bu dağlar ve tepeler üze
rinde mezralarda, bu gibi ziraate elverişli arazi
yi gördüğümüze göre ve vatandaş burasını yıl
lardan beri ekmekte olduğuna ve vergisini de
verdiğine göre bu gibi mahalleri de bu kanunun
dışında mı bırakacağız ? Muhterem arkadaşları
mızın bilhassa bu noktayı çözmesini rica ediyo
rum. Dağların ve tepelerin üstünde bulunan kü
çük tarlacıklar köylünün elinde olan, mısır ek
mekle çoluk çocuğunu geçindirdiği- tarlalardır.
Biraz evvel, saydığım ve sevdiğim Bahri Cö
mert arkadaşım, Tarım Bakanlığının ve Devlet
Teşkilâtının içinde âdeta bir Devlet olan ve ha
kikaten gün geçtikçe ataleti devam eden Or
man Genel Müdürlüğünün içinde bulunduğu bu
durum ne zaman düzelecektir, arkadaşlar? Bil
hassa ben de arkadaşınım fikrine iştirak ediyo
rum. Memleketimiz için bu bir yaradır. Sevgili
arkadaşım Nihat Bey gayet iyi bilirler. Bugün
Çörgenis mmtakası evvelce balta girmemiş or
manlardan ibaret olduğu halde, bugün bir tane
ağaç kalmamış bir durumdadır, tarla haline
gelmiştir.
Muhterem arkadaşlarım ormanın içinde bu
lunan bu yerlerin halledilmesi, orman tahdit
komisyonlarının vazifelerini bihakkın- yerine
getirmeleri, çiftçiyi topraklandırma işinin hal
ledilmesi; Yüce Heyetinizden çıkacak Toprak
Reform Kanununun kabul edilmesine bağlıdır
ve ondan sonra bu ikinci maddenin de enine bo
yuna görüşülmesi lâzımdır.
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Muhterem arkadaşlarım; ikinci madde, mem
leketimiz için çok mühim bir maddedir. Evvelâ,
bu kanunların Hükümetimiz tarafından geti
rilmesi, Yüce Heyetinizce enine boyuna görüşül
mesi, ondan sonra da bu maddeye dönmemiz lâ
zımdır.
Her zaman tekrar ediyorum sevgili arkadaş
larım, yine de tekrar edeceğim; Yüce Heyeti
nizden çıkacak kanunları, Doğubayazit'te bir
onbaşı, Edirne'de bir nahiye müdürü tatbik et
mektedir. Onlara verilecek kanunların her tür
lü ihtilâftan uzak olması lâzımdır.
Arkadaşlar, gayet kısa olarak iki hususu da
ha Yüce Heyetinize arz ettikten sonra sözlerime
son vereceğim.
Vatandaş, ormanın içine yerleşmiş ve çoluk
çocuğunu orada beslemektedir. Evini oraya kur
muş, tarlasını da ekmektedir. Yıllarca bu orma
nın içinde çektiği ıstırabın sonunda 50 dönüm
yaptığı tarlasını ancak 5 dönüm olarak göster
mektedir. Vergisini 5 dönüm üzerinden ver
mektedir.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sırası gelecek.
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Muhterem
Talât Bey, biraz müsaade ediniz, ben seni din
ledim. 5 dönüm üzerinden tarlanın vergisini
vermektedir. Halbuki, bu tarla orman mıdır,
• değil midir, tahdit komisyonunca görülmemiş,
kesin bir karara da varılmamıştır. Vatandaş
tasarruf hakkına sahiptir ve üzerinde oturmak
tadır. Şimdi, mahkemeye geliyor; 5 dönümlük
, araziyi 50 dönüme getirdiği için yüz ölçümü ba
kımından tarlasını genişletme dâvası açmıştır.
Orman idaresi Bölge Şefliği ise, bu dâvaya müdahil olarak girmiştir. Mahalline gittiğiniz za
man, Orman Bölge Şefliği buranın orman oldu
ğunu iddia etmekte; vatandaş ise kendisinin tar
lası olduğunu ve bu tarlayı genişlettiğini söy
lemektedir.
Biraz evvel, Yüce Heyetinize muhterem ar
kadaşlarımızın arz ettiği veçhile, biz, hâkim
olarak yazdığımız bir tezkere ile Tarım Ba
kanlığından buranın orman olup olmadığını
sorduğumuz zaman, davacı olan vatandaşın
söylediği sözler aynen şudur : «Ben davacıyım,
karşıma Orman İdaresi dâvâlı olarak gelmek
tedir. -Siz de Devletin hâkimi olarak benim tar
lamın orman olup olmadığını, yine dâvâlının
mensubolduğu idareye soruyorsunuz.» diyor ve
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Devletin hâkimine karşı vatandaşın itimadı
sarsılıyor
arkadaşlar. Hâtıralar, bu maddenin
üzerinde gittikçe canlanmaktadır..
Muhterem arkadaşlar, bir orm'an dâvası
nın görülmesi anında iki bin silâhın üzerimize
çevrildiğini Yüce Heyetinize söylersem bize
gücenmeyiniz, iki bin kişi, bir karış yerin or
man olup Olmadığı hususunda bize silâh çevir
miştir.
Binaenaleyh, bu madde küçümsenecek bir
madde değildir. Yüce Heyetiniz tarafından' üze
rine iyice eğilmesi ve iyi bir karar verilmesi
lâzımgelen bir maddedir.
Vatandaş, yerleşmiştir, ormana evini kur
muş, çeşmesini yapmış, tarlasını yapmıştır; bi
naenaleyh, onu kolay kolay atamazsınız.
Yüce Heyetinizin vakti yoktur ama arkadaşı
mın muhitinden bir hâtıramı daha anlatsam sizi
daha çok düşündürecektir. Biz orman içinden ka
za merkezine en ufak bir ev hazırlamadan nakle
diyorsunuz, en uzak bir yere naklediyorsunuz,
en küçük bir ev hazırlatın amışsmız, mahkeme
yi ve hâkimi getiriyorsunuz, Orman idaresini
getiriyorsunuz, affedersiniz ama bizi bir ahı
rın üst katına yerleşmeye mecbur ediyorsu
nuz diyorlar, arkadaşlar. Biz onun için bu mad
deler tedvin edilirken çok iyi tedvin edil
mesini ve ona göre orman içindeki 'arazilerin
mutlaka halledilmesini rica ediyoruz. Hâtıra
larımız çok acıdır, memleketin dertleri de çok
acıdır. Arkadaşlar; Yüce Heyete burayı arz
ettikten sonra, tekrar arkadaşlarımın konuş
malarına dönüyorum : Diyorum ki; bu madde
nin üzerinde daha iyi çalışabilmek ve daha iyi
görüşebilmek için
maddenin komisyonca geri
alınmasını ve iyi bir kodifikasyon yapıldıktan
sonra. Yüksek Huzurunuza gelmesini bilhassa
rica ediyorum. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Ilısın Ataöv.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem
arkadaşlarım; kanun, eğer bu ikinci madde
ile, aynı şekilde çıkacak olursa, tahmin ede
rim ki, bugün orman içinde yaşıyan dokuz
milyon vatandaşı, orman bölge şeflerinin raporiyle oradan çıkartıp atmak zorunda kala
cağız.
Bugün, mer 'i Orman Kanununun birinci
maddesine göre bir yerin orman olup olma
dığının tesbiti Tarım Bakanlığına bağlanmış
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olduğu halde, memleketimizin gerçekleri ve
mahkemelere gelen evraklar göstermektedir ki,
bize o yerin orman olup olmadığını mahallî böl
ge şefinin raporu ile karar kıldırmaktadır.
Mahallî bölge şefinin yanına 'bir arkadaşını daha '
alarak ve bir de bilirkişi tesbit ederek oranın
orman olduğu ha'kkmda vermiş olduğu rapor
üzerine, artılk mahkeme bir karar veremez du
ruma gelmektedir. Memleketimizde, birçok
mahkemelerin sonucunda, bölge şefinin komşu
Ibölgenin şefiyle beraber atla gittikleri orman
da seyisi de bilirkişi göstermek suretiyle rapor
tanzim ettikleri ve işin mahkemeye intikali ile
o *yerin orman olduğu ve 40 senelik babadan
İcalma tapularında Ibu suretle iptal edildiği bir
gerçektir. Şimdi tapulama ikanunu çıkarken,
ben maddenin çok kısa olarak «İde tutulduğu
kanaatindeyim.
Şöyle ki, muhterem arkadaşlarım, bugün her
şeyden evvel vatandaş, nerenin orman olduğunu,
Tarım Bakanlığının takdiri ile değil, bir kanun
v&z'ı ile bilmek isteme'ktedir. Bu «dağlar, te
peler, kayalar, ormanlar tapulanmaz» demekle
değil, bilâkisi ormanlar tapulanarak, orman iş
letmelerinin veya Tarım Bakanlığının üzerine
tapulanaralk, tescil edilerek:, nerenin orman ol
duğunu "vatandaşın da bilmesi iktiza eder. O ba
kımdan, tapu oralarda yürütülemez değil bilâ
kis aralarda daha iyd yürütülmesi zarureti var
dır. Artık, nerenin orman olduğunu ve kimin
ormana müdahale ettiğini, yalnız orman memur
larının kanaat ve raporlariyle değil, Devletin
hazinesinde sakladığı vesikalarla öğrenmek lâ
zımdır. Şimıd}, onman tahdit 'komisyonları,
•kanunun emrettiği şekliyle ve kadrosuyla içe
risinde ziraatçisi, hukulkçusu ve ormancı olmıyan diğer bilirkişileriyle bir heyet tarafından
bütün icaplariyle teöbit edilip tahdit edilmedik
çe, bu kanunun ikinci maddesi yürürlüğe girer
se, Türkiye'de, ormanlar içerisinde yaşıyan bü
tün vatandaşları, iyi niyet sahibi tolmıyan ve
kanunu kendi görüşüne ıgöre gayet zecri tatbik
etmiyen insanlar elinde vatandaşları huzursuz
luğa götürürüz.
Bu bakımdan, Bahri Cömert arkadaşımızın
yapmış olduğu teklife göre, bu tapulama tahdit
komisyonları kanunun icabettirdiği kadrolarla
kurulacak, hukukçuların da iştirak edeceği tahdit
komisyonlarınca Türkiye de tahdit işi bitirilince
ye kadar oradaki tapu ve zilyedlik hakkına, ora-

daki senelerden beri atadan kalma, baba yadigârı
hakkına hürmet etmek mecburiyetindeyiz. Bunu
bir kanun hükmü olarak değil, memleketimizin
bir realitesi olarak yapmak mecburiyetindeyiz.
9 milyon insanı çıkarıp orman olmayan bir yer
de yerleştiremiyeceğimize ve şu anda onların bu
lunduğu yer de hakikaten orman olduğuna göro
tapu muamelelerini bu köylerde iptal etmek ve
bir daha tapunun isminin dahi bu köylere gir
mesine-mâni olmak hiç bir suretle insan hakları
na uyan birşey değildir.
İkincisi, şimdi burada komisyonun açıklaması
iktiza eden bir çok hususlar vardır. Dağlar, tepe
ler deniyor. Muhterem arkadaşlarım, dağ nedir?
Dağın eteğinde bir köy vardır, bir kaza vardır.
Tepenin dibinde bir şehir oturur bunun da daha
açık, vazıh olması lâzımdır. Bir misal vereyim.
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü de buradadır.
İki senedir, Türkiyenin en büyük kazalarından
biri olan, Alanya'nın arazi kadastrosunu yapa
mamışlardır. Şehrin kadastrosunu yapmamışlar
dır. Kendileri de buradadır. Köy arazisi değil,
iki senedir uğraşanlar, Komisyonlar tesbit edil
miş, binaları hazırlanmıştır. Belediye hudutları
içerisindeki şehir kadastrosunu yapamıyorlar.
Çünkü, belediye hudutlarının hepsi Orman Kanu
nuna göre, orman içindedir. Rica ettiğimiz za
man bize diyorlar ki, ormanla belediyenin ihti
lâfını kaldırın ki, biz de kadastroyu kasabaya
sokalım. Memleketimizin realiteleri kasabalarımı zin, şehirlerin mahallini orman tahdit ko
misyonları içerisine aldığına göre, ıbu mahaller
de, bu kanun hükmünü nasıl tatbik edecektir.
Bu ikinci madde? Bunu öğrenmekte büyük
fayda vardır,
Bu öğrenilemeyeceği için o zamana kadar, ya
ni bu tahdit işinin sonu alınıncaya kadar, Bahri
Cömert arkadaşımın teklifine uygun, ikinci mad
deyi kısaltan ve maddeyi yeni şekliyle tedvin
eden bir takrir de ben takdim ediyorum.
Bu maddenin bu görüş altında yeniden ele
alınması ve muhterem komisyonun kanunun ru
hu olan bu madde üzerinde yeniden eğilerek
kanaatini burada açıklamasını istirham ediyo
rum.
BAŞKAN — Sayın Turan Şahin.
TURAN ŞAHIN (Muğla) — Muhterem ar
kadaşlarım, ikinci madde üzerinde şimdiye ka
dar konuşan arkadaşlarımızın hemen ekserisi,
kanaatimce, bu kanunun ana maksadının dışm-
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cİa bir başka mevzua bu kanunda yer verdirmek gayreti içerisindedirler. Sayın Bakanın bu
kürsüde izah ettiği gibi Tapulama Kanununun
iki esası vardır. Birisi; arazinin geometrik durumunun tesbit ve tescili, diğeri hukukî varlı
ğının, mülkiyet şeklinin tesbitidir. Büyük Meclisin bütün azaları tarafından bir fikir ortaklığı ile birleşilebilecek mevzu şudur : Kıymetli
arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bugün arazi
kullanılması, arazinin mekân düzeni Türkiye
nüfusu ile bağdaşmaz durumdadır. Kültür ara
zisi ile vatandaş, vatandaş ile orman münasebeti, düzenlenmediği için doğan ıstırap, ayrı bir
mevzu halinde bir başka ölçüde kıymetlendirilmek zorundadır. Bir yerin orman olup olmadığı
mevzuunu bu kanun metni içerisine sokamayız.
Çünkü, bir yerin orman olup olmadığı mevzuu;
o yerin vasfına aittir. Yani, bu toprak orman
toprağı mıdır, değil midir? Vasıf esastır. Ama
bir yerin kültür arazisi olarak, tapu işlemleri
vasıtasiyle kadastral durumunun tesbiti, hari
tasının yapılması, mülkiyetinin tanınması mevzuu, tamamen ayrı; bunun vasfından öteye bir
düşüncedir. Kaldı ki, bütçe müzakereleri sıra
sında kıymetli arkadaşlarım bilirler, orman ve
insan münasebetinin tanzim edilmeyişinden do
layı her yerde; Şimalde, Cenupta çekilen ıstı
raplar burada dile getirilmiştir. Bizim, Cenup
mmtakalarımızda, zeytinlik sahaları ile ziraat
arazisinin ihtilâtı, ormanlarla münasebeti, Şi
mal mıntakalarında, fındıklık sahalariyle orma
nın münasebetleri ve bundan doğan ihtilâfların
halledilemeyiş sebepleri buraya getirilmiştir.
Hattâ bir kısım arkadaşlarımız kanun teklifleri
halinde bu mevzuu Büyük Meclise getirmişler
ve bu teklifler komisyonlarda incelenmiş. Zi
raat Vekâleti tarafından da üç aylık bir müsa
ade talebinde bulunulmuş. Üzerinde İsrarla
durduğunuz 6831 sayılı Orman Kanununun bi
rinci maddesiyle alâkalı ihtilâtları halledecek,
orman ve insan münasebetini tanzim edecek,
orman içi ve kenarında' yaşıyan vatandaşların
halihazır durumunu tesbit edecek esasları ha
zırlamak üzere de Tarım Bakanlığı bünyesinde
aşağı - yukarı bir aydan beri çalışma vardır. O
noktalarda, bu meselenin halli yolunda arkadaş^larımla prensibolarak hemfikirim ama bu meseleyi hallederken bir başka meseleyi göz önünde bulundurmak şartiyle Anayasanın 131 nci
maddesi, Anayasanın 37 nci maddesi hepinizin
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bildiği gibi, ormanların korunması mevzuunda,
muhtelif fikirleri geniş mânası ile bizim Anaya
sa hukuk düzenimiz içine yerleştirmiş durumda
dır. Bir yerin kültür arazisi veya orman arazisi
olduğunu tefrik ederken, yani vasfını tesbit
ederken, bu yerin vatan olarak, vatandaş kadar,
üzerindeki varlığı ile kıymetlilendirileeeği ana
düşüncesinden hareketle; su düzenini, toprak
düzenini ve demin kıymetli arkadaşımın bahset
tiği gibi kaçırılan tarla, çalman tarla misalinde
belirtilen küfe ile toprak taşınılan yerdeki;
toprak düzenini tanzim yolunda ormanların da
vazgeçilmez bir unsur olduğunu kabul etmek.
zorundayız. Bu ana fikrin ışığı altında, aynı şe
kilde kültür arazisinin tefriki yapılacaktır. Bu
nun yapılması, mevzuu, bahsettiğimiz Orman
Kanununun alâkalı hükümleri içerisinde, onun
imkânlar olarak ortaya çıkardığı yeni neticeler
olacaktır. Tahdit komisyonlarının çalışma şekil
leri, haritaların alınmasında takibedilecek usul
ler, arazilerde orman ve toprak sahasının ayrıl
masında ilmî kıstaslar, nihayet yine bir başka
teşkilâtımızın Beş Yıllık Plânında yer almış
olan toprağı kıymetlendirme, topraktan fayda
lanma,' haritalarının yapılması ile bu teşkilâtın,
toprak klâsifikasyonunun yapılmasiyle de tav
zif edildiği, göz önünde bulundurulursa, bu
mevzu, yani sizin bir madde halinde Tapulama
Kanununa intikal ettirmek isteğiniz mevzu;
toprak reformu ile orman dâvasiyle geniş mik
yasta alâkalı ve bunun dışında olan bir mevzu
dur. Buraya koyacağınız; toprak tasnifi yapı
lıncaya kadar, orman tahdit komisyonları faa
liyetlerini bitirinceye kadar, her türlü mülkiyet
altındaki veya zilyedlik altındaki sahaların
banka kredileri karşısındaki durumlarının şu
veya bu belge ile karşılanması, şeklindeki bir
ifade ile; haksız davranışların izalesi "fikri ya
nında, bizi reaksiyona sevk eden ve memleketin
orman problemini doğuran meselelerin, orman
içinde veya kenarında bulunan binlerce köyün
durumu ile mütenasibolarak başka istikamette
tecellisini önliyemezsiniz. Yani, hudutlardaki
zarardide vatandaşların ıstırapları kadar aynı
hudutlarda ve benim de Karadeniz sahilinde
kıymetli arkadaşımın ifade ettiği gibi bildiğim
bütün topraklarda da bunun menfi tesirleri vardır. Eğer bu memlekette, bir tarlada küfe ile
top'rak taşıyıp ekim yaptıracak bir Devlete sa
hipsek, utanacağız, arkadaşlar. Dünyanın hiçbir

M. Meclisi

B :43 1 0 , 6 . 1 9 0 a O r l

yerinde sırtta toprak taşıyarak ekim yapılmaz.
Dâva bu toprakları faydalı "bir istikamette kul
lanmak dâvayıdır. Dâva orada oturan vatan
daşı bir başka ölçüde vatandaş olarak yaşatma
nın yolunu bulma davasıdır. Yoksa, dâğm tepe
sinde bir vatandaşımızın, «bu masa kadar» diye
ifade ettiği toprak sahasını vatandaşa toprak
hakkını vereyim, demek kadar bu vatandaşlara
ye bu vatana ihanet etmenin yolu da yoktur.
Emin olun buna. Eğer bu Mecliste, ben o tepede~ bulunan bir vatandaşın toprağını elinden
alıp, ona orman içinde bir iş, ya da orman dı
şında, toprak temin etmek yolunda çalışırsam,
bu memleketin asıl problemini halletmiş olu
rum. Binaenaleyh, sözlerimi bitirirken, bir de
fa daha ifade edeyim, buradaki madde tapula
ma maddesidir, ölçme maddesidir. Buradaki
madde, o yerin vasfını tâyin etme maddesi de
ğildir. Bu vasfı tâyin meselesi için buraya geti
receğiniz madde Anayasa muvacehesinde aykırı
olacaktır. Problem olarak arkadaşlarımızın dile
getirdiği mevzu üzerine Büyük Meclis eğilmiş
tir. Hükümet eğilmiştir. Çalışmalar yapılmakta
dır. Bu teklifi veren arkadaşlarım, bilirler İd,
aynı istikamettedir. Yani; halk - orman münase
betlerinin tanzimine çalışılmaktadır. Ancak ellerindeki tarlaların yeni kullanma şartları içe
risindeki durumlarını tesbit yolunda itirazlar
vâki olmuştur. Kanun teklifleri yapılmıştır. Bu
komisyonda çalışanlar da bilirler, bunların üze
rinde de ayrı mevzu olarak eğilmektedirler.
Sizlerden istirhamım, arkadaşlarımla pren
sip itibariyle birleşiyorum. Istırap bakımından
beraberiz; ama hal tarzı bakımından bunun
yeri bu madde değildir. Lütfen bu maddeyi ay
nen kabul edelim.
BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelmiştir,
Hükümet veya Komisyon konuşmak isterlerse,
ondan sonra bir arkadaşa söz vereceğim. Komis
yon konuşmak istiyor mu efendim?
OEÇÎOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (tamir) — Evet.
İB AŞKAN — Buyurun.

OEÇÎGÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR -(İzmir) ••— Sayın arkadaşlarım, tasarı
nın ikinci maddesi, Komisyonda olduğu gibi,
Meclisin Heyeti Umumiytesinde de üzerinde ıs
rarla ve hassasiyetle durulan • bir maddesi'ol
muştur,
..-..-

Komisyonumuz bu maddeyi okuduğu zaman,
Hükümet tasarısında olduğu gibi yani, «Tarı
ma elverişli olmıyan sahipsiz yerlerle, kayalar,
tepeler, dağlar ve Ormıan Kanununa tabi or
manlar hakkında bu kanun hükümleri uygulan
maz.» hükmünü kısa ve müphem görmüş, bunun
üzerinde uzun uzadıya münakaşalar yapmış, Or
man Genel Müdürlüğünün hukuk müşavirleri,
mütehassısları çağırılmış, kadastro dâvaları
nın temyizen tetkikini yapan 7 nci Dairenin
Başkanı rica edilmiş, Komisyona davet edilmiş,
diğer ilgili Bakanlık temsilcilerinin de huzurlariyle bu madde komisyon çalışmalarının ba
şından sonuna kadar bizleri meşıgul etmiştir.
Müzakerelerin sonunda, biraz evvel çok veciz
bir şekilde konuşan Turan Şahin arkadaşnnm
temas ettiği hususlar esas alınmak: üzere huzu
runuza getiren madde tedvin edilmiştir. Bu
maddede değişiklik yapılmasını arzu eden arka
daşlarımın ileri sürdükleri teklifler ve üzerin
de durulan tereddütler komisyonda giderilme
ye çalışılmıştır. Hiç. şüphe yok ki, ileri sürülen
teklifler ve tereddütler, halk ve orman müna
sebetini ve bu münasebetteki aksaklıkları hal
leder bir mahiyet taşımaktadır. Biz burada Or
man Kanununu tedvin etmiyoruz; halkla Or
man Kanununun tatbiki arasındaki münasebet
leri tedvin etmiyoruz. Bunların arasındaki dâ
vaları halletmiyoruz. Kadastro, bir başka ta
rifle, 'arazinin veya tapulamaya tafai olan ara
zinin kuş bakışı fotoğrafının alınmasıdır. Biz
arazinin kuş bakışı fotoğrafını alıyoruz, ölçü
yoruz, hukukî mahiyetini bu kanun çerçevesi
içerisinde halletmeye çalışıyoruz. Ama; bu ka
nunun dışına çıkan iktisap sebepleri ile ilgili
hususi kanunlarla karşılaştığımız zaman, on
ların ihtilâfını halledecek hükümleri buraya
koyduğumuz takdirde Anayasaya belki 'aykırı
lık etmiş oluruz. Yahut, Anayasanın emrettiği
ana kanunların istikametine aykırı bir istika
mette hükümler vaz'etmiş oluruz. Onun için bu
rada orman dâvasını dile getiren arkadaşlarım
kadar bizler de, orman dâvasında hassasız. Or
man Kanununun tatbikinden bizler de o arka
daşlarımız kadar şikâyetıçiıyiz. Bütün vatandaş
larla olan münasebetlerimizde orman dâvasın
dan .şikâyetler birinci numarayı almaktadır. Bu
maksatla Orman Kanununun değiştirilmesi, ta
dili için birçok teklifler verilmiştir. Ve Meclis
bu istikamette çalışmalara koyulmuştur. Hepi-
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niz bunu biliyorsunuz. Turan Şahin arkadaşı
mın izah ettiği gibi Hükümet, milletvekilleri
tarafından getirilen Orman Kanununun tadil
tekliflerini müzakere ederken üç aylık bıir meıhil istemiştir-. Hükümet de bu şikâyetleri bilmekte ve Orman Kanununun şikâyeti muciboJan hükümlerini değiştirici istikamette bir çalışma içinde bulunmaktadır. Biz burada Orman
Kanununa taarruz ettiğimiz takdirde bu kamınun maksadının dışına çıkmış oluruz. (Bunun
la beralber .getirmiş olduğumuz madde, arkadaşlarımm birçok tereddütlerini ortadan kaldıran,
tereddütleri gideren vatandaşın lehine hükümler getiren bir maddedir ve tatbikatiyle mücehbez bulunmaktadır. Şöyle k i :
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU
— Bu temin atı nasıl veriyorsunuz?

(Giresun)

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAE (Devamla) — Şöyle ki: Şu çift çiz
gilerle altı çizilmiş olan yerleri kadastro tapu
lama birliği sınırları olarak: kabul edelim. Mu
ayyen hudutlarla çevrilmiş. Meselâ bu Meclisin
içerisini bir kadostro birliğinin, tapulama birli
ğinin hududu olarak kabul edelim. Umumiyet
le bunlar köy hududuna mütenazırdır. Bunun
içerisinde, eğer evvelce tapulama komisyonları
tarafından, «ormandır», diye tahdit görmüş
yerler varsa - Meselâ farz edelim Kordiplomat
Locası - burası artık bu kanunun şümulü dışın
dadır. Orman tahdit komisyonları kararı ile
orası orman olarak kabul edilmiş olduğundan
tapulamaya tabi tutulmayacaktır. Farz edelim
ki. Dinleyici Locası, Umumi Loca orman ağaçlariyle kaplı; orman sayılabilen - 083ıl sayılı
Kanunun geiçiei İn ci maddesine uyan - bir yer
mahiyetindedir. Henüz, orman tahdit komisyo
nu gelmemiştir. Ama bu locanın içinde, işte şu
rada işaret ettiğim gibi benek benek bâzı ar
kadaşlarımın ifade ettikleri gibi, tapulu veya
tapusuz zilyedimiz altında bulunan gayrimenkullerimiz vardır. Bunlar tesbit edilecektir.
(Bunlar ölçülecektir. Ancak orman idaresiyle ih
tilâf olursa, tapulama hâkimi Orman Kanunu
hükümlerine göre bunu halledecektir. Biz va
tandaşın zilyedinde bulunan, vatandaşın tasar
rufunda bulunan gayrimenıkullerin tesbit dışı
bırakılmamı asını hedef tutuyoruz. Ormandır ve
ya değildir; bu ihtilâfı, bu kanunla halletme
mize imkân yoktur,
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Arkadaşlar, demin arz etmiştim, tapulama bil
fotoğraf almaktır, fiilî durumu tesbit etmektir..
Bu izah ettiklerim getiriş maksadımızın,, tama
men ifadesini teşkil eder..
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Mustafa
Bey, tatbikatı zatıâliniz de çok iyi biliyor sunuz;
ama buradaki konuşmanız öyle oluyor...
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (Devamla) — Hayır, konuşmamız ay
nen tatbikatın ifadesi olacaktır. Yeni getirdiğimiz
kanunun tatbik şekli böyle olacaktır. Uzun müd
det bunun münakaşasını yapmış ve şu şekli ko
misyon huzurunda da izah etmişizdir; bütün or
mancı arkadaşımız ve 7 nei Hukuk Dairesinin
Reisi ile. Tatbikat böyle olacaktır.
Tepelerdeki, köy
kenarlarındaki yerlerin
ziraat yapılır hale getirilmesi, ihraz edilmesi,
ihya - edilmesi de yine tesbit
edilecektir,
Esasen, ileriki maddelerde göreceğiz. 37
nci maddemiz vardır; ihya ve işgal maddesidir.
Orayı okuduğumuz zaman, şimdi bu maddede iti
raz eden arkadaşlarımızın pek çoğunun itirazları
ortadan kalkmış olacaktır. Yine 46 ncı madde var.
46 ncı maddeyi okuduğumuz takdirde, vaktinizi
almamak için okumuyorum, zamanı geldiğinde
bunlar tekrar edilecektir. İtirazlarınızın büyük
bir kısmı'bu maddelerle halledilmiş bulunmakta
dır.
Onun için arkadaşlarımızdan istirham ediyo
ruz, rica ediyoruz, komisyonda uzun uzadıya, ariz
ve amik tetkik edilmiş ve bütün ihtimaller göz
önünde tutularak halkın lehine en çok faydalı ve
en az zararlı olarak tesbit edebildiğimiz bu mad
denin aynen kabulünü istirham edeceğiz. Hürmet
lerimizle.
BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu.
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) —; Şim
di, bu ikinci maddeye göre tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerlerle, kayalar, tepeler, dağlar ve
Orman Kanunu uyarınca orman sayılan yerler
tapulamaya tabi tutulmaz. Mademki, bu gibi
yerler tapulamaya tabi tutulmaz, birlik sınırları
içinde bu gibi gayrimenkullerin tapulamaya ta
bi tutulması hakkında vatandaşla idare arasında
anlaşmazlık çıkarsa, buradaki ilgililerden bu ih
tilâfı hangisi halledecektir?.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (Devamla) — Orman İdaresiyle bu gayrimenkule sahip çıkan hakiki veya hükmi şahıs
lar...
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MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Müsa
ade ediniz, bir de vardır ki, orman mmtakasında
tarlası olan şahıs 30-40-60 senedir bilhassa kendi
mıntakamızda olan yerler böyledir, tarlasını ek
mekte ve burası bunun zilyedinde, tasarrufundadır. Burasını ekip biçiyor. Şimdi buraya geldi
ğimiz zaman orman mııjtakasıdır diye bunu ber
taraf mı edeceğizi Bunun tapusu yoktur; ama
burası kaç senedir zilyedindedir..
Öii' de tatbikatta görüyoruz ki, bu gibi yerle
rin 30 - 40 senedir zilyedinde bulunmasından baş
ka, ayrıca tapusu da vardır. Fakat orman mıntakasındadır.. Bir zabıt da tanzim ediliyor. Biraz
evvoi de arz ettiğim gibi, bunun mahkemeye in
tikalini ve Orman Kanununa tevfikan ele alınma
sını istiyor. Orman Kanununa göre mutlaka ele
alınması lâzımdır, yani hâkim takdir hakkını
dahi kullanmıyor.
Şimdi, bu gibi ahvalde, yani tapu sahibi ol
mak istiyen bu gayrimenkulun sahibi, tapu ibraz
edildiği takdirde, arazinin ölçüsünü yapın dedi
ği takdirde, bu Tapulama Kanunu hükümlerine
ve bilhassa Tapulama Kanununun 2 nci madde
si hükmüne göre hiçbir muamele yapılmıyacaktır...(tştilmiyor sesleri)
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re halledilecektir. Efendim, biz bu kanunla or
man dâvalarfnı, orman şikâyetlerini halletmi
yoruz, rica ederim. Demin de'arz etmiştim. Or
man Kanunu değiştirilecektir, bu yolda çalış
malarımız vardır, Hükümetin de, Meclisin de.
Bnıuı hepiniz biliyorsunuz. Bu orman dâvalarım
orman ihtilâflarını halleden bir kanun değildir.
BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Efendim,
buyurduğunuz gibi tekliflerimiz orman dâvala
rını halle medar teklifler değildir. Arkadaşları
mızın ve bizim teklifimiz şudur : Vatandaşın elin
de Anayasanın teminatı altında bulunan tapula
rı vardır, kültür arazileri vardır. Bunlar orman
değildir. Bunun Orman Kanunu ile ilgisi yok
tur. Tapulama Kanunu ile ilgileri vardır, hususi
mvjlktür. Ve arazi tapulama daireleri vardır. Bu
na müracaat etmek vatandaşın hakkıdır. Bü
tün teklifler bu olduğuna göre biz bunu Orman
Kanunu içinde telâkki etmiyoruz. Komisyon na
sıl telâkki ediyor? Bunu anlıyamadım.

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (Devamla) — Şimdi efendim, buyurdu
ğunuz noktada, evet tapunuz var; Orman Dai
resi burasına orman diyor, siz değil diyorsunuz.
Bu yine orman idaresiyle aranızda bir ihtilâf
BAŞKAN — Alicanoğlu bu hususta daha ev
tır. Tapulama oraya geldiği zaman o yeri ölçe
vel konuşmuştu. Aşağı - yukarı şimdiki konuşma
cektir, tesbit edecektir, " fotoğrafını alacaktır,
da aynı mealdedir.
metre karesini tesbit edecektir. Bütün bunları
tesbit listesine raptedecektir. Eğer Orman ida
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
resiyle ihtilâfın varsa, onu ora ile hallet diye
UYAR (Devamla) — "Arkadaşımın izah ettiği
cektir.
nokta, demin bendenizin de ifade ettiğim gibi,
Meclisi tapulama birliğinin bir sahası olarak ka
BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Olmuyor.
bul edecek olursak, Orman Tahdit Komisyonu
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
nun geçmiş olduğunu farz ettiğimiz KprdiploUYAR (Devamla) — Evet, olmuyor, çünkü bu
mat Locası bunun dışında kalacaktır. Eğer zatıgünkü 6831 sayılı Kanun hepinizin bildiği gibi,
âlinizin dediği tapu sahibinin tapulu arazisi, or
bâzı arkadaşların ifade ettiği gibi, bir yerin or
man tahdit komisyonları tarafından orman ola
man olmadığı mevzuundaki suale cevap vereeek
rak kabul edilmiş saha içinde kalmış ise, artık
merci tek taraflı olarak, Orman İdaresi olarak
yapılacak bir şey yok. Eğer orman tahdit ko
tesbit etmiştir. Bu kanunla bunu kaldıramayızmisyonlar; henüz, gelmemiş ise, ama orman sa
ki; ancak 6831 sayılı Orman Kanunu değiştiri
hası içinde ise, tapulu olsun veya olmasın tes- • lecektir. «Bir yerin orman olup olmadığını Or
bit. görecektir, ölçülecektir, ihtilâf, bilâhara
man Umum Müdürlüğü değil mahalli bilirkişi
halledilecektir.
ler tâyin eder.» hükmünü getireceğiz. Bu dâva
da bu şekilde hallolunacak. Sonra kaldı ki;
İBRAHİM ETEM KILIÇOÖLU (Giresun)
birçok arkadaşlarım Devletleştirme mevzuundan
— Şikâyet ettiğiniz yere nasıl vereceksiniz?.
bahsettiler. Devletleştirme yine Anayasanın te
(Soldan «hangi kanuna göre» sesi)
minatı altında o gayrimeiıkullerin değeri veril
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
mek suretiyle yapılacaktır. (Ortadan, «anlaşıl
UYAR (Devamla) — 6831 sayılı Orman Kanu
dı» sesleri..)
nuna göre. Yani mevcut Orman Kanununa gö-
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FAHİR GlRlTLlOĞLU (Edirne) — Bir su
al soracağım efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu.
FAHlR GlRlTLÎOĞLU (Edirne) — Çözül
me noktasına geliyoruz; fakat bir. türlü çöze
miyoruz. Şu halde bir sual soracağım. Orman
mevzuunda, bir yerin orman olup olmadığı Or
man Kanununa göre tesbit edilemediğine göre;
şu halde bu kanunla bir ihtilâf olduğu zaman
oranın orman olup olmaması hususunu tesbit
için bir de orman komisyonu gelir ve o yerin
orman olup olmadığını tesbit eder. Bu mümkün
değil mi?
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (Devamla) — Efendim, ormancı arka
daşlarımız bu hükmün konmasını yersiz buldu
lar, imkânsız buldular. «Tatbikatta bunu imkân
dâhiline sokamazsınız, bizim bir düzenimiz var,
o düzen içinde bunu yürütüyoruz.» dediler. Or
man Kanununu Hallettiğimiz zaman o da halle
dilecektir. işin başı bu Orman Kanununun hal
lidir.
BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz, buyurun su
alinizi sorun.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sual sormıyacağım efendim.
BAŞKAN — Fakat yeterlik önergesi vardır.
Sual sormazsanız artık konuşamazsınız.
Buyurun Sayın Ülker.
. REŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem arkadşaımız bir soru sordular. Dediler ki, «Bu
nun yanında mademki ihtilâf orman olup olma
dığından çıkıyor, bütün bu yerlere orman ko
misyonu da gelir ve bu meseleler burada halle
dilir.» dediler. Sayın Komisyon Sözcümüz bu
yurdular ki, bunun tatbik imkânı yoktur. Tat
bik imkânı neden yokmuş? Bunu anlamak is
tiyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (Devamla) — Her yerde tapulama ekip
lerine muvazi olarak orman ekiplerini bulmak
mümkün değildir de onun için. Her yerde tapu
lama ekiplerine muvazi olarak aynı sayıda her
yerde hazır ve nazır orman ekipleri bulmak
mümkün değildir. Orman Umum Müdürlüğü bu
şekilde mütalâa etti.
REŞlT ÜLKER (istanbul) —- Şimdi efen
dim, orman mmtakaları belli yerlerdir. Her ta
pulama yapılan yerde orman ihtilâfı çıkacak
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değildir, ihtilâf çıkan yere orman komisyonu
da gelir, iki iş birden çıkar ve vatandaş da kur
tulur. Ne gibi bir engel var?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (Devamla) — Bizim bu konuda verece
ğimiz cevap, eleman yokluğu sebebiyle ihtilâfın
mahkeme tarafından halledileceği merkezinde
dir.
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Bir sual
soracağım efendim.
BAŞKAN — Efendim; sualler ve cevaplar '
lütfen kısa olsun.
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Kısa olacak
efendim.
Tapusuz, ormanlı, ormansız yerleri tapula
mak istiyoruz, öteden beri orman olmıyan, or
manlarla hiç alâkası olmıyan yerleri orman ola
rak kabul ediyoruz. Orman istimlâki mevzuun
da, 80 - 100 dönümlük ağaçlık yerleri orman
olarak kabul ediyoruz. Bunu böyle tapularsak;
bu şekilde tapusu olanlar dahi bugün para ala
mıyor. Bugün yapılacak Tapulama Kanunu,
mevzuu esasından halletmiyor. Evvelâ halledi
lecek olan orman mevzuudur.
BAŞKAN — Sayın Kazova, lütfen sual soru
nuz.
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Bu madde
esasından halledilmelidir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜjSÜ MUSTAFA
UYAR (Devamla) — Bu sualiniz 6831 sayılı
Orman Kanununun tadili ile ilgilidir efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balım. Lütfen
sorunuz kısa olsun.
ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Sahipsiz
yerlerin tarıma elverişli olup olmadığını, oraya
giden tapulama heyeti, mi tâyin edecektir?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (Devamla) —•- Bu hüküm Medeni Kanu
nun 641 nci maddesine muvazidir. O bölgenin
mahalli bilirkişileri, vardır. Bu ileriki madde
lerde gelecektir. Onlar tâyin edeceklerdir.
ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Efendim,
bir misal vereceğim. Mersin'le Alanya arasında
ki sahil yolunda seyahat edecek olanlar göre
ceklerdir; tarıma elverişsiz dedikleri kayalık
yerler pekâlâ mahsul yetiştirme sahaları haline
gelmiştir. Zamanla her şey değişebilir.
2 nci sorum: Neden Orman Genel Müdürlü
ğü hali hazırda, hiç değdlse bir orman tahdit
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komisyonunu tapulama faaliyetlerine esas olan
ihtilâfları halletmek için faaliyette tutmamakta
dır.
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (Devamla) — Bu, Orman Genel Müdür
lüğünün tasarruf larmdandır. Bizimle alâkası
yoktur.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nureddin özdemir. Nureddin Bey müsaade 'buyurursanız 'ba
kana isöz verelim, size ondan sonra söz veririz.
Buyurun Sayın Balkan.
DEVLET BAKANI RAYİF AYBAR (An
kara) —• Hükümet üyesi olarak Ibir noktayı
dikkatinize sunmak için çııktım. Bu ımıadde
Hükümet tasarısında yoktur. Komisyon şimdi
dert halinde arkadaşların dile getirdikleri bu
mevzua hassasiyetle eğilerek, Hükümet tasarı
sında mevcut olmayan Ibu maddeyi ve 'meri
kanunda (hiç mevcut olmıyan bu maddeyi bu ha
le getirtmiştir. Komisyon Sözcüsünün verdiği
izahatla Turan arkadaşımızın açıkladığı hıisusat a fazla Ibir şey ilâve etmiyeceğim. Yalnız ımadde bu şekilde Hükümet tasarısından daha fazla
arkadaşların endişelerine cevap verecek ımahi-yettedir, bu bir.
İkincisi hu endişelerin 'tamamını izale edici
hareket, yine ifade edildiği ıgibi, Tapulama Ka
nununun işi değildir. Endişeleri duymakta ve
ıstırabın nerelere kadar sâri olduğunun bilmekte
beraberiz. Fakat bu Tapulama Kanununda
'bunun devasını aramağa girdik mi Devletin
fonksiyon sahalarını biribirine karıştırmış ve
orman politikasını Tapulama Kanunu içerisin
de halletmek gibi Meclisin hiç de tasvip ctımiyeceği bir yola süratle girmiş oluruz. O iti
barla, Hükümet üyesi olarak arza mecburum ki;
(bu madde böyle kabul edilirse, Ibundan sonrası
için arkadaşların emniyetini, iç huzurunu ya
şadıkları, ısdıraplı gördükleri sahnelerden do
layı iç huzurunu hep beraber orman mevzuatı
nın tâdili yoliyle temine çalışırız. Demin ilfade
edildi, bir Hükümet âzası olarak 'bir defa daha
temin edeyim ki, ormanlarda Ibu ıgübi ihtilâflara
sıebebolan tahdit 'durumu halkkmda, mevcut 'ka
nun . tekliflerine muvazi olarak, ..Hükümet tasa
rılarımın süratle hazırlanıması Hükümet ölçü
sünde ciddi olarak ele alınmış ve Ziraat Vekili
mühletli olarak, komisyonda ifade ettiği za
manla . mukayyet olarak, Hükümet tarafından
Meclis önüne bu 'derdin devasını getirmek üze-
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re memur edikniştir. 'Çok tahmin ediyorum İki,
5 - 6 ay içinde, bu movzudaki dertler orman
mevzuatının ıslâh edilmesi yoliyle (hal yoluna
girecektir. Ama Tapulama Kanununu zorlıyarak bu işi halletme yoluna gidermek, bu işi büs
bütün karıştırmaktan başka Ibir şeye yaramıyaeaktır. Bu (balkımdan, bu noktayı bilhassa arz
etmek isterim.
BAŞKAN — Sayın Nurettin özdemıir.
ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) —Hükümet
ten bir şey öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
1. ETElM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın
Bakan Devlet fonksiyonlarının karıştırılmamasını
ifade ettiler; tapulama ile ormanlar mevzuunu
biri/birine karıştırdığını ifade ettiler. Arkadaş
lar üzerinde durdular. Deniliyor iki; yetkili da
ire vatandaşa mülkiyet hakkı tanıyor ve tapu
veriyor. Geliyor orman idaresi, şu veya bu
fikirle kanunun 'kendisine bahşettiği haktan
faydalanmak suretiyle bunu fiilen iptal ediyor.
Şu halde bir ilgi derecesi vardır. «Maddede
endişe edilen ve vatandaşın şikâyetini mucibolan durum daha ziyade Orman Kanunu ile il
gili olduğuna göre, bizim'bugün elimizdeki meri
mevzuata göre vatandaşın ıstıraplarını artıran
bu kanunu değiştireceğiz» diyoruz ve niçin
Orman Kanunu ile çözünılenımes'i gerektiğini
ifade ediyoruz. Resmî ağız olarak diyorsunuz
ki, «biz de bu hükümlerden şikâyetçiyiz.» Şi
kâyetçi olduğunuz halde, vatandaşsın mülkiyet
hakkını nasıl teslim etmiyorsunuz? Bu Ibir.
İkinci bir husus; Ibize Orman Kanununda
bu şikâyetleri ve ıstırapları dindirler hükümler
getirileceğini ne ile .temin ediyorsunuz? Bunu
rica ediyorum.
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Devam
la) — Efendim, Kıbçoğlu arkadaşını der ki;
«Siz bu 2 nci mıaiddede ilhtilâflı yerlerdeki va
tandaş mülkiyet hukukunun hailini, yine şikâ
yet mevcuidolduğu'nıda bize iltihak ettiğiniz Orımıan Kanununa havale edersiniifz, sonra deva
ıbeklıersând'Z.» BenÜm sözlerinim bu suali tevcih
ettirecek bünyede üldlğumu zannetmiyorum.
Meselâ .Cömerlt arkadaşimuz Orhıaıneli'niden
Ibaihsetlti, aslı nedir? Cömert arkadaşım bir gay
rimenkulun, tapulu bir gaıyı'imıeııkaılün üzerinde
muamele yaprlmazlığmm sahibine yüklediği kül
fetlerden baihsetti. Ne alâkası var? Orman idare-
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isinin şu veya 'bu mevzuatının tapu idaresindeki'
ıtaltlbdkatı ile me alâkası var? Hâdise şu : Tapu
da Devlet ormanı olarak kaydedilmiş bulraııaın
yerin içimde ayrıea müstakil tapu salhipliği su
retiyle mal ve mülk bul umdurmayı, tasarrufa
devam edilebilecek ııml ve mülk bulundurtmıayı
orman mevzuattı mıenetmlişttir. Ve tapuda da işa
ret edilmiştir ki, sizin söylediğiniz elinde tapu
su bulunan »atın mülkünden istifade etmemesi
ne, şu veya bu tazyiki malî altıma düşmesine,
ödemede «acze düşıneisline selbelbölucu salhmelere
yer verir. Ama 'bunu Onman Kanununun o maddsi söylüyor; Devlet onmanı halinde olan yeri
tesbit ettim. Bıı tesibiti de sana bildiriyoruım.
IBu teslbitıi Mana; bildirdiğim zamanda orası Dev
let, mialıdır. Şu hudutlar içeririmde, tizlerinde
hususi mülkiyet idlaimıe edilemiyecek olan bir
Devlet malıdır. Bimaenaleyih, sen artık bunun
üzerinde, eski veya sathisi tapular, ziryedlilkten
•mütevellit haklar suretiyle dahi olsa, kimseye
tasarruf hakkı veremezsin.» diyor. Bunu tapu
ya söylemeyi baki kılan bir mevzuat bulunduk
ça burada bor* o mevzuatı tadil etmeyi bu ka
nunun bünyesinin işi saymıyorum. Anlatabil
dim mi efendim? Bu mevzuat tadile mulhltaçltıır,
'ama Orman K,anıınıunuin. içiııide tadile muhtaç
tır, diyorum. Yapılmış tekUMer var... Hükü
met ve alâkalı: Bakanlıklar tâbir caizse 'bütün
süratiyle meseleye hal ejaresi getirmeye komis
yon ve Meclis karşnsHida laıngıaje vaziyettedir. 3-5
laylıik iştir. Bugüne kadar eski kanunla idare
edilmiştir. 3-5 ayda halledilemezse onu da bilanem.
O halde liaif Bey, bu maddenin! getirdiği
nedir? diye bana sorabilir. Bu Maddenin ge
tirdiği bugünkü vaziyette, meselâ bir onman
mınltakiasınJa gidiliyor, tapu
kadastro ekiibi
'böyle girdli, onman bölgesi şefi buraya, orman
dır dediği zaman oradan elini ayağını çekip her
hangi bir mahzur yapmaksızın, ölçü yapmak
sızın, tesbit yapmaksızın orman burada mı
bitiyor arkadaşım, ben alt tarafı ile meşgul
oluyorum. Bunun içindekiyle meşgul olmam
diyordu. Bu maddenin vatandaşın lehine ge
tirdiği hüküm: öyle demiş dahi olsa, ona da
mazurunu, ölçüsünü, hendesi tesbitini yapaeak,
sahipliğini tesbite çalışacak, bunun üzerinde.
Şayet itiraz varsa^ yahut bir anlaşmazlık var
sa buna da bir hal çaresi vermek bakımından
daha fazla kolaylık sağlıyan bir formül ge-
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tirmektedir. Bu yol şimdiye kadar orman dâ
valarının umumi mahkemelerde halledilmesi
vaziyetine rağmen, burada çok süratli bir iş
leyişe tabi tutulmuş olan, seri usulü muhakeme
ye tabi tutulmuş olan, kadastro hâkiminin usu
lü muhakemesi içerisinde vatandaşın lehine
olarak işlemek hakkı anlaşmazlığın çözümün
de ihdas edilmiştir. Ama bu usul bakımından
böylece ihdas edilmiştir. Esasında ait olduğu
kanuna tabi olmak bakımından da ilgili ka
nunların esası dairesinde çözülür' hükmü ica
bı, yine demin söylediğim esaslarla, bu dâva
nın asıl kökü orman mevzuatında halledileceği
içindir ki, oraya atıf yapılması zaruretini koy
muştur. böylece kabul edildiği takdirde mad
de, vatandaşların sıkıntılı vaziyeti karşısında
ve kadastro hizmetinin yürüyüşünde bir tem
po değişikliği ve önhazırlık yapılmış olması
vaziyetinde bir- tekâmül vardır. Dâvanın hal
li, orman mevzuatının toptan bu manii orta
ya çıkaracak olan hükümlerinin bertaraf edil
mesine bağlıdır-. Bunu da bertaraf edecek Yük
sek Meclis olduğuna göre şu anda bu hal tarziyle tapulama çerçevesi içinde iktida edilme
sini rica ederim.
BAŞKAN — Bir arkadaşımız sual soracak
efendim.
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — «6785 sayılı
Kanunun birinci maddesinden doğan ihtilâflar,
orman kadastro» yapılıncaya kadar muvakkat
birinci maddesi gereğince, Ziraat Vekâletince
orman olmadığı tesbit edilir, denmektedir.
Bu kanunun ikinci maddesinde bu Orman Ka
nununa atıf yapılmaktadır. İhtilâfların mu
vakkat birinci madde içinde halli lâzımgeldiği kabul edilmektedir. Muvakkat birinci mad
de üzerinde memleketlere, Ziraat Vekâleti or
man bölge şefliği raporuna istinaden «bu yer
ormandır» dendi mi mahkemeler bunu hükme
raptetmekte ve kesinleşmektedir. Orman tapu
su varsa bu suretle mülkiyet hakkı reddedil
mekte ; zilyedliği varsa, zilyedlik hakkı zail
olmaktadır.- Halbuki, 6831 sayılı Kanunun 11.
nici maddesi kadastroları yapılmamış olan ve va
tandaşın zilyedliği altında bulunan yerler hak
kında bir sene zarfında vatandaşa itiraz hak
kı tanımaktadır. Ve bu duruşmalar Hukuk
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri dai
resinde halledilmektedir,
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Görülüyor ki, bu muvakkat madde, kanunun
âmir hükmü ile tanınmış olan itiraz hakkını,
bir hükme bağlamış olması sebebiyle, vatan
daştan nez etmektedir. Bu ışık muvacehesin
de muhterem arkadaşım Bahri Cömert Beye
fendinin vermiş olduğu bir takrir var. Bunda
2 nei maddeye bir ek fıkra teklifi vardır. Ek
fıkra kabul edildiği takdirde zilyedlik ve mül
kiyet hakkı devam edecek; 11 nci madde ge
reğince ihtilâflar halledilinceye kadar işte bu
ek fıkranın kabulü bu ihtilâfları halledecek
tir. Bunu Hükümet kabul etmek durumunda
mıdır? Ek fıkra teklifine ne demektedir1?
DEVLET BAKANI R A l F AYBAR (Devam
la) — Ben kabul etmek durumunda değilim.
Çünkü, böyle bir maddenin kabulü ile bir baş
ka ısahayı düzenlemiş olan bir kanunu zımnen
ilga ediyoruz, bidayetten beri işte o sahanın
ilgasını, o sahanın tadilini getiren kanunla ya
palım demekteyim.
BAŞKAN — Tamam efendim, buyurun Sa
yın Nurettin özdemir.
NURETTÎN ÖZDEMİR (Gümüşane) — Çok
muhterem arkadaşlarım; Tapulama Kanunu
nun, kanunun uygulanması dışında kalan gayrimenkuller başlığını taşıyan ikinci maddesi
dolayısiyle yapılan münakaşalar kanaatimce
kanunun espirisine ve sevk gayesine aykırı
ıbir istikâmette cereyan etmektedir. Meselele
ri hukuk ilkelerine uygun bir şekilde ve sü
kûnetle mütalâa edersek üzerinde münakaşa
edilen konuların bu tedvin edilen madde çer
çevesinde halledilmesinin mümkün olmadığı
nı kolaylıkla görürüz.
Bu madde, umumi mevzuatımızda; Devle
tin hüküm ve tasarrufu altında, bulunan yer
lerin, Tapulama Kanununun tatbik edildiği
bölgelerdeki durumunu tesbit etmektedir. Es
ki kanunda, açıkça, bu yerler hakkında bir
hüküm yoktu. Sadece, eski kanunun gayri
menkul malları tesbit eden ve ne şekilde tes
cil edileceğini gösteren 13 ncü maddesinin son
fıkrası, «imar ve ihyaları ile benzeri hususi
kanun hükümleri ve 2644 sayılı Kanunun 16
neı maddesiyle 3116 sayılı Kanunun 27 nei
maddesi hükümleri mahfuzdur» demek sure
tiyle, gerek imar ve ihyaya konu teşkil eden
ve burada sayılan «Medeni Kanunda», «Devle
tin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri» diye
tavsif edilen yerler ile ormana ait hüküm-
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leri, Tapulama Kanunu muvacehesinde mahfuz
kılmış idi. O kanunun bir noksanı ve vatan
daşların tapulama % karşısındaki ıstıraplarını
çoğaltan bir tek tarafı : Bir yerde tapulama
başladığı zaman o birlikte teknisyenleri, tapu
lama ekipleri bu şekilde bir arazi ile karşılaş
tıklarında bunu tesbit etmemekte idiler, ölçü
sünü yapmamaktaydılar. Vatandaşlar bunun
üzerinde doğabilecek olan ihtilâfları, ihtilâ
fın hal merciine götürmek imkânlarından
mahrum idiler. Ve böylelikle tatbikatta bir
mahzur daha çıkıyordu : «Tapulama başladığı
yerdeki gayrimenkullere ait umumi mahkemelerdeki dâvalar rüyet edilmeyip tapulama
mahkemesine re'sen devrediliri» hükmü karşı
sında o yer tapulama hududu dâhilinde mi
dir, değil midir diye münakaşalar olmakta
ve işler sürüncemede kalmakta idi. Hükümet
tasarısı, Geçici Komisyon tasarısına nisbetle
bu gibi, meseleler üzerindeki durumunu daha
sert bir şekilde ele almış ve sadece bu kanun
hükümleri uygulanmaz demekle kesip at
mıştır. Eğer böyle kalsaydı, vatandaşların
yine bir ihtilâf karşısında, hal merciine gitmesi
mümkün değildi.
Şimdi, tasarının bu maddesi, biraz evvel Tu
ran Şahin, Mustafa Uyar ve Bakan Beyin de
sarahat ve vukufla izah ettikleri gibi vatan
daş lehine bir yeni hüküm getirmektedir.
Bu arada arkadaşlarımın dikkatini bir nok
taya teksif etmek isterim. Tapulamanın başla
madığı yerlerde,. Ahmetle Mehmet arasında,
iki vatandaş arasında, tapulu bir yer hak
kında veya tapusuz bir yer hakkında nasıl bir ih
tilâf çıkabilirse; Devletle vatandaş arasında
da, Orman İdaresi ile vatandaş arasında da bu
ihtilâflar çıkabilir. Bunların ispat şeklinde
zilyedlik ve tapu defileri ileri sürülebilir.
Umumi mahkemeler, tapuluma mahkemelerinin
bulunmadığı zamanlarda bu delilleri tetkik
ederek hal çaresine bağlarlar.'
Şimdi arkadaşlarımızın münakaşa mevzuu
ettiği ra eşele bir yerin orman olup olmadığı
ihtilâfının başladığı noktada kendini göstermetkedir. Turan Şahin arkadaşımız bu kanu
nun, Tapulama Kanununun sevk sebeplerini
gayet Tiafi bir- şekilde izah etmişlerdir. Bu
nun maksadı başka bir şeydir. Bir toprağın
evsafı üzerinde çıkan ihtilâfın halli başka şey
dir.
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Şimdi
arkadaşlarım memleketin iktisadi
bünyesinde gittikçe acı bir yara halinde ken
disini hissettiren orman içindeki arazilerin ih
tilâfında ve bu ihtilâfın • hallinde ileri sürülen
delillerin ispat şekillerinde karşılaşılan güç
lük, 6831 sayıh Kanunun geçici birinci mad
desinin koyduğu hususi ispat şeklinden doğ
maktadır. Arkadaşlarımızın
iddia ettikleri
gibi maddenin bugünkü tatbiki, bu kadar sert
olmamaktadır. Gerçi bic ayette mahkemeler ta
pulaması, kadastrosu ve tahdidi yapılmıyan
yerlerde ormanların kadastro ve tahditleri
ikmal edilinceye kadar bir yerin orman olup
olmadığı hususunda 6831 sayılı Kânunun bi
rinci maddesine göre, «çıkacak ihtilâflarda o
yerin orman olup olmdığmı Ziraat Bakanlığı
belirtiri» şeklindeki hüküm katî bir delil ola
rak ele alınmış ve çok kötü bir yolla dava
cıya, dâvanın ispatındaki katî delili de takdir
imkânı vermişti. Fakat, bilâhara bizim de için
de bulunduğumuz tatbikat da önce Yüksek
Temyiz Mahkemesinin 1 ve 7 nci daireleri, da
ha sonra da Yüksek Anayasa Mahkemesi bu
madde üzerinde meydana çıkan ihtilâflar da
bu maddenin anlayış şeklini yumuşatmış ve
bu mahkemeler huzurunda, gerek umumi mah
kemeler, gerekse tapulama mahkemeleri huzu
runda olsun, bu maddenin tatbikinde hâkimin
ihtilâfın hallinde Ziraat Vekâletinin belirti
sinin dışında diğer delilleri de değerlendirmek
imkânına, sahibolduğu hükmünü vaz'etmiştir.
Binaenaleyh, kanunun uygulama sahası ile ,
ihtilâfların hal şekline ait 6831 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesinden doğan müşkülü
burada halletmek mümkün değildir. Yüksek
Meclisin de bu maddeyi kendi fonksiyonları
dışında zorhyacağım zannetmiyorum. 6831 sa
yılı Kanunun mezkûr maddesi usulüne göre
ilga. edilmedikçe şimdi Anayasa Mahkemesi
nin içtihatları çerçevesi dâhilinde hâkim için
ihtilâfların hallinde bir muta olarak elinde
bulunduracaktır. Binaenaleyh, kanunun bence
bidayette vuzuha kavuşmıyan fakat komisyon
sözcüsü .arkadaşımla, Bakan arkadaşımız tara
fından yapılan konuşma neticesinde vuzuha- ka
vuşmuş noktası 'ki, «İhtilâf çıktığı zaman tesbit edilir ve krokisi yapılır ve aynı zamanda
ihtilâf merciine gitmek imkânı sağlanır.» de
nildi. O,anda ihtilâf çıkmasaydı tesbit yapılmıyacak mı idi? Yana dajha sonra umumi hü-
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kümlerle göre, mer'i Tapulama Kanununa göre
30 gün içinde itiraz edilmiyen tesbitler ve tes
cillere umumi mahkemelerde iptal dâvası açıl
maktadır. Fakat, bu tesbit yapılmadığı müd
detçe onu her hangi bir mahkeme huzuruna
götürmek mümkün değildi. Bu tesbitdn de ya
pılabileceğini söylemektedirler. Madde bu hali
ile Tapulama Kanununun ruhuna uygun ve
vatandaşın hukuk unu koruyucu, ihtilâfları hal
merciine, mahkeme 'huzuruna götürücü bir hü
viyet taşımaktadır. Maddenin bu şekilde kabu
lünü istirham ederim.
BAŞKAN — Yeterlik Önergesi vardır oku
tuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Durum aydınlanmıştır, müzakerelerin kifa
yetinin oya konmasını arz ve teklif ederim.
Amasya
îsımail ıSarıgöz
BAŞlKAN — 2 nci madde üzerindeki yeter
lik önergesini oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir.
Madde üzerinde değiştirge önergeleri var
dır; hepsini bir defa okutacağım, sonra aykı
rılık derecesine göre oylarınıza sunacağım :
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
1. Orman içinde bulunan arazilerin henüz
tahdit işleri yapılmamış bulunduğuna,
2. Çiftçiyi topraklandırma Kanununun tat
bikatı henüz bitmemiş olduğuna,
3. Toprak reformu kanunu henüz Yüksek
Meclisiten çıknıamış bulunduğuna göre bu mad
denin esaslı bir şekilde yazılması için Komisyo
nun maddeyi geri almasını arz ederim.
Kırşelhir
Halil Üzmen
Yüksek Başkanlığa
Tapulama Kanununun ikinci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederim.
Antalya
îhsan Ataöv
Madde 2. —• Tarıma elverişli olmıyan sahip
siz yerler ile kayalar, tepeler dağlar ve Orman
Kanunu uyarınca orman sayılan "yerler, tapula
maya tabi tutulmaz. Ancak tapulu gayrimen-
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küller orman tahdidi orman idaresince yapılın
caya kadar bu gayrimenkuller üzerindeki mül
kiyet ve mülkiyetten gayri aynı hakları ilgilen
diren her türlü akit ve tescil1 işlemleri bu gay
rimenkulun eski kaydı üzerinden yürütülür.

Orman içindeki arazilerin, «tapulama tuta
naklarının tesbiti sırasında, orman tahdit ko
misyonları ha,zır bulundurulur.»
,
Kırşehir
Halil özmen

Millet Meclisi Başkanlığına
• Konuşulmakta olan Tapulama kanunu tasa
rısının 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim.
"İsparta
Ali îhsan Balım

Millet Meclisi Riyasetine
Tapulama kanun tasarısının 2 nci maddesi
ne ek fıkra olarak aşağıdaki fıkranın ilâvesini
arz ve teklif ederim.
«6831 sayılı Orman Kanununun 1 nci mad
desinin tatbiki halinde bir yerin Ziraat Vekâ
letince orman olarak belirtildiğinde o yer mah
keme kararı ile kadastro dışı bırakılır,. Ancak,
tapulama dışı bırakılan tapulu gayrim enkullerin orman tahdidi orman idaresince yapılınca
ya 'kadar bu gayrimenkuller üzerinde vukubulan mülkiyet ve mülkiyetin gayrı aynî haklan
ilgilendiren her türlü akit ve tescil işlemleri bu
gayrimenkullerin eski kaydı üzerinden yürütü-"
lür.
Tapusuz gayrimenikullerde ise yine tahdit
yapılıncaya kadar zilyedlik haklarına doku
nulmaz.»
ıSamsun
[Bahri Cömert

Madde 2. — Tarıma elverişli olmıyan sahip
siz yerler ile kayalar, tepeler, dağlar ve Orman
Kanunu uyarınca orman sayılan yerler tapula
maya tabi tutulmaz. Birlik sınırları içinde ka
lan bu gibi gayrimenkullerinin tapulamaya tabi
olup olmadığı hususunda ilgililer arasında an
laşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve kroki
si yapılır. Anlaşmazlık sebebi tutanakla belir
tilir. Bu anlaşmazlıklardan orman idaresi ile il
gili olanların kroki ve tutanakları orman tah
dit komisyonlarının tetkikine arz edilir. Orman
tahdit komisyonları bu anlaşmazlıkları öncelik
ile inceler, karara bağlar. Sahipsiz gayrimen
kul yerlerin tarıma elverişli olup olmadığını Ta
rım Bakanlığı salâhiyetleri tâyin ve tesbit
eder.
Başkanlığa
2 noi maddede (tapulamaya tabi tutulmaz)
cümlesinin çıkarılmasını arz ederim.
Bursa
İsmail Yılmaz
BAŞKAN — Sayın ismail Yılmaz arkadaşı
mız, 1 nci fıkradaki' (tapulamaya tabi tutul
maz) cümlesinin çıkarılmasını ister.
O takdirde 1 nci cümle gider ve ondan son
raki 1 nci fıkranın hükmü kalmaz. Yani, 1 nci
fıkranın kalkmasını mı istemektedir arkadaşı
mız ¥
İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Bahri Beyin
takririne iştirak ediyorum.
.
BAŞKAN — Evet Bahri Beyin takririne
iştirak ile takririnizi geri alıyorsunuz.
Mili o t Meclisi Yüksek Başkanlığına
2 noi maddenin, 2 nci satırında bulunan,
«tabi tutulamaz.» kelimelerinden sonra şu hu
susların ilâvesini arz ederim,

Başkanlığa
İkinci maddedeki, Orman Kanunu uyarınca
orman sayılan yerler, ibaresinin çıkarılmasını
arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Aziz Zeytinoğlu
Millet Meclisâı Başkanlığına
ikinci maddenin son fıkrasının kaldırılarak,
yerine. aşağıdaki fıkraların eklenmesini töMif
ederim.
Edirne
Fahir öiritlioğlu
Birinci fıkranın tatbikinde, hususi mülk sa
hipleri aleyhine, olmak üzere karar ittihaz eden
birliklerin, kararlarına karşı da, bu kanunda
. yazılı usul dairesinde, gayrimenkullerin zilyedi
veya maliki durumunda olanlar itiraz edebi
lirler.
Böyle bir itiraz halinde dahi, tapulama tu
tanağı ve krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi
tutanakla belirtilir.
Anlaşmazlıklar üzerine, tapulama tutanağı
ve krokisi, bu anlaşmazlık konusunda nihai söz
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sahibi makamlara süratle gönderilerek, durum
hakkında kararını bildirmesi istenilir.
İlgili kanunların esasları dairesinde karar
vermek mevkiinde bulunan makamların vere
cekleri cevap üzerine, birlik anlaşmazlığı tesbit eden tapulama tutanağım karara bağlar.
Oerekşe
Maddenin son fıkrası, halihazır durumu iti
bariyle müphemdir. (Anlaşmazlık, bu kanunda
yazılı usul ve ilgili kanunların esasları dairesin
de çözülür) hükmü vaz'edilirken, anlaşmazlığın,
hangi usuller tahtında çözülebileceği yolu gös
terilmemiştir.
Teklifimle anlaşmazlığın çözüm yollarının
pratik şekilde çözülebilmesi yolları gösterilme
ye çalışılmıştır.
BAŞKAN — Efendim,, şimdi aykırılık dere
cesinle göre, en aykırı olanından başlıyarak oy
larınıza sunacağım.
(Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in birin
ci önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN —• Komisyon katılıyor musunuz?..
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiş
tirge önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir.
(Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Efendim Bahri Cömert'in öner
gesi ile beraiberdii1.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bahri Oömert'inkine yakındır, ona iltihak ediyorum ve
önergemi geri alıyorum.
BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, Bahri Oömert'in önergesine yakın olduğu için ona ilti
hak ediyor ve önergelerini geri alıyorlar.
- (Balıkesir Milletvekili Ali İhsan Balım'ın
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz efendim.
' BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
Değiştirge önergesinin nazara alınmasını oy
larınıza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... Önerge reddedilmiştir.
(Kırşehir Milletvejkili Halil özmen'in ikinci
önergesi tekrar okundu.)
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mut
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUŞTAFA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiş
tirge önergesini oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir.
(Samsun Milletvekili Bahri Oömert'in öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... (Gürültüler)
Saym arkadaşlar lütfen müdahale etmeyiniz.
önergeyi kabul etmiyenler... .
Arkadaşlar arada pek cüzi bir fark olduğu
için ayağa kaldırmak zorunda kalacağız.
Değiştirge önergesini kabul edenler lütfen
ayağa kalksınlar... Değiştirge önergesini kabul
etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 61 e karşı
63 oyla önergenin nazara alınması kabul edil
miştir.
Komisyon filhal iştirak ediyor mu?
GEOİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — İştirak etmiyoruz.
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmediği için
maddeyi kendilerine veriyoruz.
Diğer önergelerle birlikte madde Komisyona
verilmiştir.
Bölge ve birlikler
MADDE 3. — Tapulama işleri için her ilin
merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer bölge, her
nahiye merkezi ile her köy birer birlik sayılır.
İl ve ilçe merkcklerinin belediye sınırları dı
şında kalıp da bir nahiye merkezine veya kö
ye bağlı olmıyarî mahalleri bu kanunun tatbi
kine münhasır olmak üzere, bir birlik sayma
ya veyahut yakınlık ve sair hususiyetlerini gö
zeterek topluca veya kısım kısım nahiye veya
köylerin birlik sınırlan içerisine almaya tapu
lama müdürü salahiyetlidir.
BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Abdürrahman Güler.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Bu maddedeki, «nahiye»
Mmlerini, «bucak», olarak değiştiriyoruz.

— 37 —

M. Meclisi

B : 93 10 . 6 . 1963 O : 1

BAŞKAN — Sayın Güler, ste de bu mevcu
da söz istem%tiiniz. Komisyon aynı tashihi yap
tığına glöre sözünüzden vazgeçiyor ve önerge
nizi geri mi alıyorsunuz?
ABDÜRRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ge
ri alıyorum.

sebebiyle, kanunun tatbik sabası dışında kal
ması veya başka Ibir birliğe bağlanmış olması
halinde, o yarlerin çalışılan birlik itibariyle ta
pulama muamelesi haricinde bırakıldığı aşikâr
dır.» Gerekçede denmek istenir k i ; eğer, tapu
lama birliğinin dışına bir gayrimenkul çıkarıl
mışsa, meselâ bir köyde tapulama faaliyeti baş
lamıştır. Burası bir birliktir. O köyde bir ida
ri taksimat oldu; filân arazi o köyün hududu
dışında bırakıldı. Gerekçeye göre eğer fbu ara
zide her hangi bir suretle parsel'leştirme muame
lesi yapılmışsa yani tapulama işlemine bıaşlıanmışsa artık o arazi üzerinde her hangi bir ta
pulama faaliyetinin devam ettirdlmiyeceği ge
rekçede gayet sarihtir. Buna mukabil madde
nin metni katiyen bu sarahati taşımamaktadır.
Bilâkis bu gibi birlik dışında 'kalan gayrimen
kullerin dahi tapulama muamelesinin devam
edeceğini sarih olmasa dahi ipham suretiyle ifa
de etmektedir. Ben belki yanlış anlamışımdu'.
Gerelkee ile metin arasında fark: görüyorum.
Bu bakımdan ıbir önerge veriyorum. Hem 4
ncü maddeye sarahat verelim, dedim. Ve hem
de böyle birlik dışında bırakılan gayrimenkullerden tapulanmıaya başlananlar, nasıl muame
le ile yürütülecek, tapulanmasına başlanmıyanlar için nasıl muamele yürütülecek? A. B. C.
olmak üzere fıkralara (böldüm. Tatbikatçılara
kolaylık olsun, her türlü tereddüdü ortadan
kaldıracak bir formül vaz'edelim dedim. Ve bu
şekilde bir takrir takdim ediyorum, kabulünü
istirham ederim.

BAŞKAN — Madde hakkında başka ööz istiyen yok. Maddedeki, «nahiye», kelimelerinin
«bucak», olarak değiştirilmesi suretiyle mad
deyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiy enler... «nahiye» kelimesinin «bucak» olarak
değiştirilmesiyle madde kabul edilmiştir.
İdari teşkilâtta değişiklik
MADDE 4. — Birlik genel sınırı dâhilinde
ilk parsel için tapulama tutanağı tanzim edil
dikten sonra, ıbirlilk tamamının veya bir kısmı
nın,. idari teşkilâttaıki değişiklik sebebiyle, bu
kanunun tatbik sahası dışına çıkmış veyahut
başka Ibir birlik dâhilinde tapulamayı icabettirmiş olması birlik dahilindeki tapulamayı dur
durmaz. Tapulamaya !bu kanun hükümleri
dairesinde devam 'edilir.
Bu gübi tgıayrimenkullerin tapu kütükleri ay
rıca tanzim ve alâkalı tapu idaresine devrolunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
TALÂT OĞUZ" (Mardin) — Reis Bey, ko
misyona bir sual tevcih edeceğim. Ondan sonra
söz alıp a'lmıyacağımı bildireceğim.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Giritlioğlu.
FAHİR GlRİTLlOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım, madde hakkında benim itirazum, herşeyden evvel maddenin müphem bir
ifade taşımasından dolayıdır, maksat maddede
iyice anlatılmamıştır. Birlik dâhilinde her han
gi 'bir parselin tapulamasına 'başlanmayı faali
yetin mebdei olarak kabul eder. Maddenin ilk
satırı ıbudur. Bu güzel bir formüldür. Ancak,
idari değişiklikler İmalinde ne gibi muamelelerin
olacağına dair maddedeki hükümlerin gerekçe
deki izahlara mütenakız okluğu kanaatindeyim.
Gerekçede, (bilhassa, maddenin gerekçesinin son
fıkrasında şöyle bir 'hüküm vardır. Dikkatinize
arz e'tmek için bu <cümleyi aynen okumak iste
rim; «Maddenin tertip şeklinden de anlaşılaca
ğı üzere, tapulanmasına başlanan birliklerle,
henüz tapulama tutanağı tanzim edilmemiş olan
gayrimenkullerin, idari teşkilâttaki değişiklik

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen arkadaşımız? Yok. Sayın Giritlioğlu'nun,
değiştirge önergelerini okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Dördüncü maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederimi.
Edirne
Falhir Giritliıoğlu
Madde 4. — Birlik genel sınııri: içinde ilk
parsel için tapulama tutanağı tanzim edilmek
le; birlik genel sınırı içinde, tapulama faali
yetine başlanılmış. sayılır.
Birlik genel sınırı içinde tapulamaya baş
landıktan sonra, idari teşkilâtta değişiklik ol
duğu takdirde :
A) Bu değişiklik neticesinde; .birliğin ta
mam; bu kanunun tatbik salhaısı dışına çıkarıl-
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massa, birlik dahilinde tapulama faaliyeti de
vam eder.
B) Bu değişiklik neticesinde; birliğin bir
kısmı başka bir biriliğin faaliyeti .sınırı içeri
sine girımişse, tapulama faaliyeti yeni birlik
tarafımdan devam ettirilir.
C) Bu değişiklik neticesinde; birliğin bir
kısmı genel sınır dışında bırakılmışsa, henüz
tapulama tutanağı tanzim edilmemiş ıgayrimenkulller, kanunun tatbik salhası duşunda tutulur.
Tapulama tutanağı tanzim edilmiş olan gayrimenkullerin taıpulanımasına, bu kanun Mkümlıerd dairesinde devam edilir.
Bu gibi gaıyrimenkullerin 'tapu kütükleri
ayrıca tanzim ve alâkalı tapu dairesine devrolunaır.
GEREKÇE
1. İdari teşkilâtta değişiklik vukuunda
tapuUamaya ne şekilde gidileceğini 4 ncü mad
de kesin hadleri ile göstermemiştir. Yazılış
haliyle madde muğlaktır. Çeşitli teflsire de mü
saittir.
2^. Maddenin metni, gerekçenin son fukrası
ile mülbayindir. Gerekçenin son fıkrasında :
(Henüz tapulama tutanağı tanzim edilmemiş
gayrimenkuller, kanunun tatbik salhası dışın
da kalırsa, tapulamaya devam eddlmiyeceğini
âmirdir.)
Maddenin metninde ise : Aksi- fikir benim
senmiş (hıer halükârda., tapulamaya devam
olunacağı) şeklinde mutlak hüktüım vazedil
miştir.
Bu mutlak hüküm, tasarıdaki maksada uy
madığı gibi, pratiğe dıe uymaz.
BAŞKAN — Komisyon izahat verecek mi?
Yoksa katılıp katılmadığını mı söyliyecefc?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR ('tamir) — Fahri Giritliıoğlu arkadaşıımaızun gerekçeye temas eden şüphesi yerindedir.
Hakikatten 4 ncü maddenin gerekçesinin son
fıkrasındaki; «Iharicinde bırakılacağı aşikârdır»
cümlesi 'bir tabı hatası olarak yazılmıştır.
«Haricinde bırakılımıyapağı aşikârdır» dlıması lâızıımıgelir. Haddi zatında da o şekildedir. Bina
enaleyh bu izahattan ısonra maddenin değişme
sine lüzum yoktur,' kanaatindeyiz. I>emin ver
diğimiz bir misali tekrar ara edeyim :
Bu Meclisi bir birlik kalbul edersek şurada
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(bir numaralı parseli tapulamaya başladıktan
sonra dinleyiciler locası idaıri değişiklikle bir
Ibaşka köyün, birliğin sınırı içine girmiş olsa
dalhi oranın tapulaması yapılacak ve tesıbitleri
tapu dairesine ayrıca bildirilecektir. Maddenin
maksadı, yazılış şekli budur ve bunda müpihemiyet yoktur, kanaatindeyiz. Maddenin geliş
şekliyle kalbul edilmesini rica ediyoruız.
FAHİR GİRİTLİO&LU (Edirne) — Öner
gemi geri alıyorum efendim.,
BAŞKAN — Giritlioğlu Önergesini geri aldı.
Komisyonun tabı hatasının tashihi ile maddeyi
oylarmuza sunuyorum. Kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci Bölüm
Teşkilât
İdari teşkilât
MADDE 5. — Tapulama işleri her bölgede
bir tapulama -müdürü tarasfıindan idare olunur
ve her bölgeye lüzumu kadar kontrol mühen
disi, fen ve tasarruf kontrol memurları ile en
az dört teknisyen ve dört teknisyen yardım
cısı, kâtip, daktilo, jaJjoneu ve hademe verilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Buyurun Sayın özmen.
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar, huzurunuza şu hususları izah etmek
için çıktım. «Tapulama işleri, her bölgede bir
tapulama müdürü tarafından idare olunur.»
Nokta. Cümleleri tamamen yazmak istiyorum.
«Her bölgeye lüzumu kadar kontrol mühendisi,
fen ve tasarruf kontrol memurlariyle, en az dört
teknisyen, dört teknisyen yardımcısı, kâtip,
daktilo, jaloncu, ve hademe verilir.» Binaena
leyh, iki tane (ve) fazladır. Tayyedilmesini rica
edeceğim. Ve bu hususta bir takririm var. Ar
kadaşlarım bilmem ne düşünürler?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (İzmir) — Takabbül ediyoruz.
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen?
Buyurunun Sayın Arif Hikmet Güner.
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Muhte
rem arkadaşlarım, 3 ncü maddede «Tapulama
işleri için her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçeleri
birer bölge, her nahiye merkezi ile her köy bi
rer birlik sayılır.» diyor. Her ilçe bir bölge
sayılıyor. 5 nci maddede ise; «Tapulama işle
ri her bölgede bir tapulama müdürü tarafından
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idare olunur.» diyor. Bunun sarih hükmü her
kazada bir bölge, her ilçede bir bölge »olduğuna
göre bir müdür tarafından idare edilecektir.
Fiiliyatta 5 yıllık icra plânı tatbikatında Bolu
bölgesinde bir kazada iki tane müdürlük ihdas
edilmiş durumdadır. Acaba Umum Müdürlük,
bu-kanun çıktıktan sonra bu müdürlükleri bire
mi indirecek? îndirmiyecekse, tacjlil teklifi verip
vermiyeceklerini açıklamasını rica ederim.
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (izmir) — Hükümet geliyor efendim.

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
5 nci maddenin ikinci satırının başında bu
lunan (ve) kelimesinin metinden çıkarılmasını
ve (olunur kelimesinden sonra nokta konulma
sını) arz ederim.
Kırşehir
Halil özmeıı

BAŞKAN — Buyurun.
DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Anka
ra) — Efendim, esas itibariyle, bir ilçede, bir
tapulama bölgesinde bir müdür, bir tapulama
müdürü bulundurmak hedefiyle tanzim edilmiş
tir madde. Fakat bâzı ahvalde bugünkü çalış
malarda iki müdürlü yerler de vardır. Madde
nin bu şekilde kalışında mutlaka iki müdürlük
hizmetinin yarısını alıp götürmeye icbar edecek
bir hüküm sevk ettiğimiz kanaatinde değiliz. Ama,
daha vazıh olabilmesi için en az bir müdürlük
tabiriyle işi katiyete götürmek mümkün olur.
Böyle de yazılsa, biz yine idari bakımdan ted
virini yapmakta kendimizi muktedir görüyoruz.
Onun için maddeyi böyle sevk etmişizdir.

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇtCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (izmir) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, (vo) kelimesi çıkarıl
mıştır.
Diğer önergeyi okutuyorum.
Başkanlığa •
Madde 5 deki adedlerin çıkarılmasını arz ve
teklif ederim.
Eskişehir
Aziz Zeytinoğlu

BAŞKAN — Saym Zeytinoğlu.
AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu 5 nci maddedeki teknisyen
ve teknisyen yardımcıları aded olarak tasrih
edilmiştir. Hem de asgari adedle. Belki bu iş
ler için bunlar asgari, ama, şu muhakkak ki,
bugün memleketimizde teknisyenler yalnız bu
işte değil her sahada gayrikâfidir. işte misali;
Orman tahdit komisyonları bugün niçin kuru
lamıyor, niçin faaliyete geçemiyor?.. Teknisyen
noksanlığından, mühendis noksanlığından. Bi
naenaleyh, burada bu teşkilâtı adedle bağlamak
bence doğru değil. Lüzumu kadar, o bölgenin
veyahut da o birliğin genişliğine göre lüzumu
kadar, öyle birlik vardır ki ve öyle bölge var
dır ki; dört tane ile idare olunur, öyle bölge,
öyle birlik vardır ki, iki tane ile idare edilir.
Binaenaleyh biz, burada aded olarak tahdidedersek, yarın da bu elemanı bulamazsak işler
geri kalır kanaatindeyim. Bu sebepten buradan
bu adedlerin çıkarılması ve yeteri kadar, ihti
yacı kadar demek suretiyle bunun kâfi gelece- :
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ği kanaatindeyim. Bu hususta bir önerge veri
yorum..
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen? Yok. Değiştirge önergelerini okutuyo
rum.
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (izmir) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; Sayın
Aziz Zeytinoğlu'nun adedlerin çıkarılması hak
kındaki önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
5 nci maddeyi «ve» kelimesinin çıkarılması
suretiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Adlî teşkilât
MADDE 6. — Umumi mahkemelere ait olup
da bu kanunun tatbiki ile ilgili dâva ve işle/i,
tesbit olunan usul ve esaslar dairesinde gör
mek üzere, her bölgede tek hakimli ve asliye
mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda (Tapu
lama Mahkemasi) kurulur. Bu mahkeme hâkim
leri, Hâkimler Kanunu hükümlerine tabidir.
Hâkim emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi,
mübaşir ve hademe verilir. •
BAŞKAN — Madde hakkında, buyurun Sa
yın Oğuz.
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TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, biraz evvel okunan 6 neı madde,
eski kanundan farklı bir şekilde tedvin edil
mek suretiyle Yüksek Huzurlarınıza getirilmiş
bulunmaktadır.
Eski Kanunda, Gezici Arazi Kadastro Mah
kemesi olduğu halde, isimdi huzurunuzda bu
lunan bu kanun tasarısında Tapulama Mahke
mesi tâbirinin konulması hususunu, kendi ken
dime düşündümse de bir türlü anlıyamadım.
Mevcut ve mer'i bir hukuk sistemimiz vardır.
Bu hukuk sistemi muvacehesinde, gerek tedbir
ler olsun, gerek fıkralar olsun ve gerekse hü
kümler olsun, ona uygun bir şekilde tedvin
edilmesi iktiza eder.
.Tapulama Kanununun gayesini bundan ev
vel huzurunuza çıkan arkadaşlarımız yegân ye
gân izah ettiler. Tapulama Kanununu, arazi
lerin hukukî ve hendesî faaliyetlerini nefsinde
toplıyan, cemeden bir kanun olarak mütalâa
etmek icabeder. Bu arazileri tapuya bağlıya
cak, eski tapuları tecdidedecek, köyde gezgin
bulunan ve daimî bir şekilde birliklerde, hali
faaliyette bulunacak olan gezici arazi kadastro
mahkemesinin hâkimleridir. Bu bakımdan bu
mahkemenin gayesine ve yapmış olduğu vazi
feye uygun olarak, buna paralel olarak bu
maddenin tedvin edilmesinde zaruret ve fayda
mevcuttur. Bu bakımdan tapulama mahkeme
sinin 'gezici arazi kadastro mahkemesi olarak
değiştirilmesi babında Riyasete bir takrir tak
dim ettim, bu takririn bu veçhile kabulünü is
tirham ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenŞ..
Buyurun Sayın Mahmut Alicanoğlu.
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlar, maddenin metninden de an
laşılacağı veçhile tapulama mahkemesi için;
«Her bölgede tek hakimli ve asliye mahke
mesi sıfatını haiz yeter sayıda tapulama mah
kemesi i bulunur.» deniliyor. Şimdi düşünelim
ki, bir bölgede tek hakimli mahkeme kuruldu.
Bu hâkim izin alacak, bu hâkim hasta ola
bilir, bu hâkim her lıangi bir sebeple vazife
sine gelmiyebilir. Binaenaleyh, bu takdirde va
zifesi yapılmamış olacaktır. Zaten* bu kanun
tasarısına
göre, bu Tapulama Kanununun
maksat ve gayesi; tapulamanın, kısa zamanda
ve süratli bir şekilde vazife ifa etmesidir. Bu
takdirde vazife
aksıyaeaktır. Binaenaleyh,

bendeniz şöyle düşünüyorum; her yerde, asli
ye mahkemeleri kurulmuş olan her yerde hâ
kim yanma bir de hâkim muavini kadrosu
vermek lâzımdır. Asıl hâkimin gaybubeti ha
linde hâkim muavini bu vazifeyi ifa eder ve bu
suretle vazife aksamamış olur. Bu itibarla ben
deniz bu maddeye, hâkim ve bir de hâkim mua
vini kadrosunun eklenmesini, arz ve teklif
ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu.
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muh
terem arkadaşlarım, adlî teşkilâta ait kanu
nun 6 ncı maddesi, kanaatimce yepyeni bir an
layışı, yepyeni bir rtihu mevzuatımıza getir
miştir. Bu yöndendir ki; ben, evvelâ 6 ncı mad
denin lehinde gördüğüm hususjları tebarüz
ettirmeye çalışacağım; bilâhara noksan ka
bul ettiğim hususları arz etmeye çalışacağım.
Mer'i Tapulama Kanunu gezici mahkemele
rin vücudunu kabul • etmiş bir kanundur.
Bunun neticesi olarak, köylerde veya tapulama
mahallinde mahkemeler kurulur. Vatandaşın
ayağına mahkeme gönderildi gibi bir prensibe
kendimizi inandırarak, vatandaşa iyilik etti
ğimizi kendimizi inandırarak bu tarzda ihtilâf
lar halledilmeye çalışılırdı. Tatbikat şunu gös
termiştir ki, gezici mahkemelerin tapulama ma
hallinde adlî vazife yapmalarının neticesinde
vatandaş ve Devletin zararına bâzı sonuçlar
doğmuştur. Şöyle ki, gayrimenkul ihtilâfları
birinci derecede vatandaşları iligilendiren ih
tilâflar konusundandır. Vatandaş- ister istemez
kendisini müdafaa ettirmek zorunda kaldığı
için bilhassa gayrimenküllerin değerini göz
önüne alarak bir avukat tutmak zorunda kal
maktadır. Avukat, normal mahkemelerin bu
lunduğu mahalden bir köye gideceği için, işini
gücünü bırakacağı için, vekâlet ücretini ister
istemez yüksek almaktadır. Vatandaş bu su
retle mağdur olmaktadır.
Diğer taraftan, dâvaları ispat için gereken
delilleri bulmak zorunda kalan vatandaş, bil
farz şahidi getirmek için veya sair vesikaları
getirmek için çok defa kaza veya vilâyet mer
kezlerine gitmekte veya başka mahallerden tar
lasının bulunduğu mahalle şahitleri getirmekte,
delilleri ibraz etmektedir. Bu da vatandaşa
büyük külfet sağlamaktadır.
Bunun dışında Devlete de külfet sağlamak
tadır. Çünkü gezici'mahkemeler devamlı har-
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cırah almak gibi bir gaye peşinde, koşan bir
mekanizma halinde işledikleri içindir ki; bü
yük masraf tahakkuk ettirmişlerdir. Bu hu
susta her hangi bir rakamım yok, tahmine
müsteniden söylüyorum. Fakat devamlı va
sıta masrafı, devamlı mübaşir ve zabıt .kâtibi
yevmiyesi.. Bu bakımdan bu da adliyemize
yepyeni bir yük yüklemiştir. Bugün elimizde
görüşülmekte bulunan tasarının 6 ncı mad
desi yeni bir ruh getirdi; il ve ilçe merkez
lerinde sabit mahkemeler bulunmasını derpiş
ediyor. Geçici mahkeme usulünü kaldırdı.
Ama diğer umumi .mahkemelerin tabi olduğu
veçhile keşif için, şu veya bu için muameleye
başlangıç noktası olarak mahalline gider, lü.zumu görüldüğü takdirde, asli vazifesine de :
vam eder ve lüzumunda mahalline gider. Bu
suretle getirilmiş bulunan yeni müessese ikanaatimee kanunun yeni espirisidir. Ve başa
rılı bir noktadır, yerinde bir noktadır. îlealite ciddiyetle ele alınmış ve şikâyet konuları
nın bertaraf edilmesi düşünülmüştür. 6 ncı
madde lehinde söyliyeceklerim bunlardır.
Madde aleyhinde iki noktaya temas etmek
isterim: Maddenin metninde mahkemenin adı
gösterilmiştir. «Eski gezici arazi kadastro mah
kemeleri» tabiri kaldırılmış, bunun yerine da
ha kolaylıkla anlaşılacak ve yaptığı işe daha
uygun bir sıfat konulmuştur. Tapulama mah
kemesi. Bu sıfatın yanında olmak üzere tapu
lama mahkemesinin diğer bir sıfatını tâyin
etmek lüzumunu duymuştur tasarı. Şöyle ki:
Asliye mahkemesi sıfatını haiz tapulama mah
kemesi. Bendeniz 'bu sıfatın yersiz olduğu 'ka
naatindeyim. Aynı zamanda bu sıfatın mah
zurlu olduğu kanaatindeyim. J$u sıfat yersiz
dir. Çünkü, Tapulama Kanunu özel bir ka
nundur, . her özel bir kanun gibi özel hüküm
leri ihtiva eden bir kanundur. Adlî muamele
lerde de özel bir isim vazetmiştir. Mer'i kanun
hâkime salâhiyet vermişti. (Mer'i kanuna göre
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununda ya
zılı bulunan usullerden her hangi birisini hâ
kimin tercih etme yetkisi vardır. Elimizde
bulunan tasarı tatbik edilecek usulü muhake
me tarzını açıklamıştır. Şifahi usulü muhake
me, denmiştir. Şifahi usulü muhakeme tarzını
tatbik edecek olan bu mahkemenin mutlaka
asliye sıfatını haiz olmasını da zikretmemize
kanaatimce lüzum yoktur. Filhakika gerek-

çe de buna dayanmaktadır. Mademki şifahi
usulü muhakeme tatbik edilecektir. Şifahi
usulü muhakemeyi tatbik eden mahkemeler de
tasrih edilmiştir. Bunlar da Sulh makemeleridir. Binaenaleyh, biz buna asliye mahkemesi
ismini verelim. Bu isim verilse de, verilmese de,
mahkemenin yapacağı işler gösterildiğine gö
re aslında ismin kıymeti yoktur. Hukuk Mu
hakemeleri Usulü Kanununda asliye mahke
mesinin, sulh mahkemesinin isminin kıymeti
vardır. Çünkü bu isimlere göre işler taksim
•edilir. Halbuki burada alelûmum tapulama
muamelesiyle ilgili bulunan tekmil işlerin
tapulama mahkemesine verileceği ve bu mah
kemenin de yazılı usulü, muhakeme yerine şifahi^ usulü muhakemeye ittıbaen hareket ede
ceği kanunda yazılmıştır. Binaenaleyh, ismi is
ter asliye mahkemesi olsun, ister sulh mahke
mesi olsun yetkisi bu kanunda gösterilen yet
kiler sırasındadır. Binaenaleyh ayrıca «asliye
mahkemesi -sıfatını haiz bir mahkeme» tâbirini
kullanmaya lüzum yoktur.
Bunun yanında mahzuru da vardır. Şöy
le ki: Tapulama muamelesi ikmal edildikten
sonra adlî muamelelerin devanı ettiği görüle'gelen tatbikat cümlesindendir. Adlî muame
le tapulama muamelesiyle birlikte, muvazi
olarak bitirilemez. Tapulama muamelesi ikmal
edildiği takdirde tapulama mensupları o mahal
den gayrı yere gidecek ve mahkeme de onunla
birlikte gidecektir. Eldeki dosyalar umumi mah
kemelere verilecektir. Umumi mahkemelere ve
rilirken «asliye mahkemesi salâhiyetini haiz»
tâbirinin mahzuru kendisini gösterecektir. Şöy
le ki; mademki tapulama mahkemesi asliye mah
kemesidir. Şu halde bütün dosyalar, o mahallin
asliye mahkemesine devredilecektir mânası çı
kar. Bunun da zararı vardır. Çünkü öyle işler
•vardır, ki, sulh mevadıdır. Sulh mevadı olan bil
iş sulh mahkemesine verildiği takdirde usulü
muhakeme değişik olur, bir. Vatandaşa kolaylık
sağlar, iki hattâ daha ucuzdur. Tebligat mas
rafları falan daha azdır. Bu bakımdan işin pra
tik yönünden de mahzuru olduğu kanaatinde
yim. Sıfata bu yönden itiraz ediyorum.
Sayın Âlicanoğlu'nun sözleri yerindedir. Bu
kürsüde, ondan sonra konuşan ben arkadaşını
zın, Sayın Âlicanoğlu'nun sözlerinin yerinde ol
duğunu söylememe rağmen, zıt bir fikri müda
faa etmem gibi bir davranışım da olacaktır. Şöy-
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İe • iki : Alicanoğlu demişlerdir ki; «Ta- I
pulama hâkimi hastalanabilir, izinli olabi- I
lir. Bıı takdirde onun yerine bakacak bir I
muavin hâkim vermemiz gerekir.» Ben bu fikri I
kabul etmeme rağmen, şimdi bir hususu arz et
tikten sonra teklifimi yapacağım.
I
Muhterem arkadaşlarım; mer'i kanunda ta
pulama işlerini mutlaka kadastro hâkimlerine
hallettirmedik. Hüküm vardı, fakat hallettire- |
medik. Ne yaptık? Hususi bir hâkim tâyin et
mediğimiz halde o kazada vazife gören her han
gi bir asliye hâkimine veya sulh hâkimine tapu
lamadan mütevellit ihtilâfları hal vazifesini de
verdik. Belki hâkim kıtlığından böyle hareket
ettik. Belki iş azlığından böyle hareket ettik.
Fakat tapulama teşkilâtının yanında hâkimi bulunduramadığımız hallerin adedi fazladır. Misal:
Edirne'nin ipsala kazasında 1962 yılında Kar
puzlu köyünde vazifeye geçen tapulama komis
yonunun faaliyetinden dolayı İpsala Asliye
Mahkemesine intikal eden dosya adedi 830 dur.
ipsala tek hakimli bir yerdir, işi mahmuldür.,
830 tane iş daha gelmiştir. Bu kadar yük altın
da mahkeme zaten kendi dâvalarını yürütemez
iken; 830 tane tapu işini hiç yürütemiyecek du
ruma gelmiş ve işler yüzüstü kalmıştır. Şahsan
• Adliye Vekâleti nezdinde yaptığım teşebbüsler
de de başarıya ulaşamadım. Şu halde ortada bir
realite var. 830 tane iş gelmiştir. Yine tapulama
faaliyeti ile ilgili olmak üzere aynı mahkeme
ye 400 küsur ihtiyati tedbir kararı gelmiştir.
Realite bu olduğuna göre; ben bir teklifte bulu
nuyorum, diyorum ki; 6 ncı maddede adlî teşki
lâtı vaz'etmişiz ama, adlî teşkilâtı vaz'etmemize
rağmen, belki hâkim tâyin edemiyeceğiz. işte
ipsala misali. Bunun için tapulama birliklerinin
faaliyete geçmesi sırasında hâkimin de tâyin edil
mesini mecbur tutan bir hükme ihtiyacolduğu
kanaatindeyim. Bu hükmü sağlıyan bir değişik
lik önergesi takdim ediyorum. Eğer bu önerge
kabul edilirse Sayın Alicanoğlu'nun teklif etti
ği gibi bir ikinci hâkimi belki sağlıyamayız; ama
hiç değilse tek hâkimi sağlamak gibi temi '
natı elde etmiş olursak bu dahi işin selâmetle
yürütülmesi için başlıbaşma bir teminat olur.
Hürmetlerimle.
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BAŞKAN — Sayın Özmen bir dakika,, Muh
terem arkadaşlar, sıralar arasında kendi ara
nızda konuşmanız hatibi dinlememek olur. Ha
tibi dinlemek mercudur. Buyurun.
HALll/ÖZMEN (Devamla) — «Umumi mah
kemelere aidolup da bu kanunun tatbiki
ile ilgili dâva ve işleri, tesbit olunan usul ve
esaslar dairesinde görmek üzere, her bölgede tek
hakimli ve asliye mahkemesi sıfatını haiz...»
Muhterem arkadaşlar, ben yü'ksek huzuru
nuza yıllardan beri tatbik edilen, yerleşen ve
•adliyede kullanılmakta olan bir kelimeyi arz
edeyim Bunun için söz aldım. Adliyede sıfat
kelimesi yoktur. Ya hangi kelime vardır? Yet
kili kelimesi, yetkili hâkim,yetkili asMye mahke
mesi sıfatı olamaz. Burada, asliye ımah'kemösi
yetkisini haiz 'kelimesinin kullanılmasını. rica
ediyorum. Bunun için bir takrir veriyorum,
kabulünü rica edeceğim. Geçenlerde de 'bir
kelime üzerinde münakaışa etmiştik. Yerleşmiş,
hukuk diline geçmiş ve yıllardan beri kullanı
lan (yetki) kelimesinin yerinin değiştirilmemesini bilhassa istirham ediyorum.

Muhterem arkadaşlar, (Gezici' arazi 'kadastro
hâkimliği) tâbiri 'memleketimizde, ımeri (kanun
da tutulmamış, yerleşmemiş, halk arasında iyi
karşılanmamış, hattâ çok zaman (gezici hâkim)
yerine, (gezginci hâkim) tâbirinin kullanılın asma kadar varmıştır. Binaenaleyh, arkadaşla
rımızın büyük bir titizlikle, önemle yazdı'kları,
(tapulama 'kanunu tâbiri bana !bir ferahlık ver
miştir. (tapulama kanunu) tâbirini okuduğum
zaman adeta sevindim, 'bundan dolayı inşirah
duydum. Çok güzel bir tâbir bulmuşlar'. Bu
bakımdan kendilerini tebrik ederim.
Tapulama Kanunu ,ve Tapulama Mahkemesi;
her iki tâbir gayet güzel yerleştirilmiş ve yazılrauştır.
Arkadaşlar, şimdi işin esasını Yükse'k H e - .
yetinize, Yüce Heyetinize arz ediyorum. Muh
terem GirdtMoğlu arikadaşım çok esaslı /bir nok
taya temas etti; Alicanoğlu Bey de aynı vaziyette. Arkadaşlar iş çoklukla değil, çok hâkim
le görmekte değil; 'az hâkim, vasıflı hâkim,
çalışkan hâkim, ciddi hâkim, memleketini seven
hâkimle yürür. Çok Sayın Reis Beyefendinin
zamanında biz Ibıınları gördük. Bu memlekete
BAŞKAN — Sayın Özmen.
kaliteli hâkim istiyoruz arkadaşlar, çök hâkim
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
değil, iki gün evvel Boğazlıyan'a (gittik. Üç
kadaşlar, umumi mahkemelere aidolup da... (Gü
rültüler)
I tane Cumhuriyet Savcısı var. Lütfen varideyi
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getirin, 'bakalım dedik senede bin'e çıkmıyor.
Hazırlık varidesi senede bin'e çıkmıyor arka
daşlar binaenaleyh üç cumhuriyet savcısından
biri (baş savcılık yapıyor. ısadece imza ve vekâ
letle arasında idari muamele, diğer-iki lar'kadaş
da hazırlık tahkikatını yapmak için jandarma
kumandanına havale etmek iğini görüyor.
Arkadaşlar memleket meselelerine iyi eği
lelim, iyi inceliyelim. I§ başındaki arkadaşlarıtmız her işi ciddiye alsınlar ve kantrolleriııi iyi
yapsınlar.
Binaenaleyh, tek hâmili adliye kelimesi üze
rinde durmamız lazımdır. Esas olan budur. Ad
liye Vekili, Yüksek Hâkimler Kurulu ıbu işleri
ciddiye alırlarsa her şey halledilir. Ama neımelâzımcılık devam ederse hiçbir ışey yapmaya im- kân yoktur arkadaşlar. Biz tek hakimli, ciddi
ve vaziifesine bağlı tek hakimli arkadaşlarımıza
bu maımlekette birçok işler yaptırdık ve hallet
tik. Ama üç hakimli bir yerde asla' iş yapıla
madı. Birine salâhiyet verirsiniz, «ben hasta
yım» der, öbürüne salâhiyet verirsiniz «Iben
hastalandım» der. İşi kökünden halletmenin za
manı gelmiştir. Biz Yüce Heyetinizden bunu
istiyoruz. Bir tek hâkim kurulmuştur. Ama
kendiliğinden otomatikmah tek hakimli yerde
(sadece bir hâkim yoktur. Yanında birde hâkim
muavini vardır. Bu itibarla, maddenin yazılışı
gayet güzeldir, önemlidir. Yalnız tatbikatını
rica ediyoruz. Tatbikat güzel olursa işin için
den gayet güzel çıkılır. Bu mesele mühimdir.
Bunun yanında para meselesi, 'birlik merkezine
gitme meselesi... Bunlar daha acı meselelerdir.
Yeri geldiği zıamıan Yüksek Heyetinize arz ede
ceğim. Çamlıdere. Hâkimi Kadastro Umum
Müdürlüğüne bir tezkere yazmış. Bu tezkere
nin cevabı ıgeimiş tini gelmemiş 'ini diye birlik
ımerkezine gidiyor. Otomobile para verecek, kâ
tibe para verecek, kendisi de ücret alacak. Ma
halline kadar gidiyor. Gitmeden evvel tezke
renin gelmediğim de biliyor. Ama, mutlaka ıgitmesi lâzım. Çünkü evvelki kanunda bu hu
susta madde koymuşsunuz veya yazılmıştı. îşte
biz bunların önüne geçelim arkadaşlarım. Ben
bir muhakeme bitinciye kadar 1)0 -15 defa hâki
min keşfe gittiğine şahit oldum. Bütün mesele
ler diğer umumi mahkemelerde olduğu gibi
halledilmeli; ilçede merkez dllçede hâkimin bu
lunduğu yerde - mahkemede sadece keşfin yapıl
ması ve krokinin tesbiti için bir defaya mahsus
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olmak üzere hâkim gitsin, işi bitiremez ise, ikin
ci defa gitsin. Ama, 10 defa gitmesin arkadaş
larım.. Abdurırahman Beyin buyurduğu gibi her
gün orada olmasın. Asıl olan Ibudur, sevgili ar
kadaşlarım.
MİAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Hâ
kimleri itham altında bulunduran konuşmalaryapıyorsun.
ı
HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Müsaadenizi
rica edeyim, Alicanoğlu. Hiçbir kimseyi itham
edecek karakterde bir arkadaşınız değilim, ben
biçibir kimseyi itham etmedim, iki seneden beri
sizlerle çalıştığımız müddet içerisinde bu kürsü
den hiçbir kimseyi itham edecek bir kelime de
kullanımadım. Kendim de adliyeciyim. Yalnız
ben Yüce Heyetinize hakikatleri söylüyorum
hiçbir kimseyi itham etmiyorum, bunun halle
dilmesini Yüksek Heyetinizden rica ederim.
BAŞKAN — Esasa geçelim, Sayın özmen.
HALÎL ÖZMEN (Devamle) —Efendim, «bu
mahkeme hâkimleri Hâkimler Kanunu hüküm
lerine tabidir.» tâ-biri var. Bence bu tâbir, za
ittir. Esasen Hâkimler Kanununa göre tâyin
ediliyor, terfileri bu kanuna göre yapılıyor.
«Hâkimin emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi
ve mübaşir verilir.» cümlesi var.
Arkadaşlar, tekrar ediyorum, hiç kimseyi
itinam etmek için yüksek huzurunuza çıkmış
değilim. Bunu şahsum için dünyanın en ayıp
şıayi sayarım. Yalnız, memleketimizde cari olan
hakikatleri de Yüce Heyetinizde söylemezsek
hi'ejbir yerde söyliyemeyiz. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler.
N'ÎHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlarım, 6 ricı maddede her ne kadar «tek
hakimli» deniyorsa da «tek hâki/mili» tâbirin i iı
fourada kullanulmaısı tatlbikaitta birtakım yanlış
neticeler doğuralbilir. Hâkimin de nihayet iti
san olması hasebiyle, Allan göstenmesin vazife
sinde ölelbilir, izin alabilir, hasıta olabilir. Bu
nun yerine işlerin aksamaması 'bakımından baş
ka bir hâkimin vazife görmesi lâzımdır. Sa
lahiyetli hâkimlerin de bu işte vazifeli kılın
ması icalbeder.
Birimci olarak, bu bakımdan madde noksan
dır.
İkincisi, «Malhıkeme, asliye malhkemesi sıfan
tını 'haiz» denımektedir. Esaıs itibariyle bu da
faızladır. Çünkü, tatbikatta kadastro işleri (baş-
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ladini zurnan diğer malhkemelerdeiki işlerin
haılli kadastro mıalh'kemelerine intikal edecek,
sullh mahkemesinden asliye ımaihkemesinıden de
'rmtün işler kadastro mahkemesine devredilmiş
olacaktır. Bu ba'kımdan «asliye mahlkemesi sı
fatını haizdir,» cümlesi fazladır.
Üçüncü (oılarak, bu mahkeme hâkimleri, Hâ
kimler Kanununa talbidir şeklinıde'ki hüküm de
bence faızladır. Zira hâkim olan her şahıs Hâ
kimler Kanununun hükümlerine tabidir. Bu
nun bence yazılması fazladır, lüzumsuzdur.
Altıncı maddenin değiştirilmesine matuf bir
"nerge hazırladım, sırada koymuş, unutmuşum,
\*nu da Başkanlığa vereceğim. Bu şekilde de* ist iril m esini ,arz ve teklif ederim.
Mâruzâtım bundan İbarettir.
BAŞKAN — Sayın Aılicanoğlü.
MAHMUT ALÎCANOĞLU (,'Sraap) — Muh
terem arkadaşlar; Saym Giritlioğlu arkadaşı
mızla esasta beraberiz. Madem'ki tasarımın altın
cı maddesinde tapulama mahlkemesinin kuru
lacağı, her bölgede tek hakimli asliye mah
lkemesi sıfatını haiz yeter sayıda tapulama malhkemesi kurulaıoağı kabul edilmiştir, bu hükme
göre demıelk oluyor ki mahikeme kurulacak ve
bir tek hâkim tâyin • edilecektir. Şimdi, biraz
evvel arz eittdğim gilbi bu maddeyi böylecie bıra
kır ve ilâveten bir hâkim muavini kadrosunun
da dercini kalbul etmezsek, bu takidirdle nıahikeımenin her zaman baş kalması ve işlerin aksiaıması gayet tabiîdir. Böyle olduğuna gfrre, ben
deniz 'bühassa bu noktayı nazarı itilbarıa alarak,
hâkim tâyin edildiği tekdirde imkân 'görülür
se muavin de verilir diyelim, yani b-ilz maddleye 'hâkim muavini verilmesini fcoyalım diyorum.
tmlkânlar (hâsıl 'oldukça muavin tâyin edilir.
Edilmediği takdirde muavinsiz ıçalnşıâır, icabın
da başka bir malhaldeki hâkime salâhiyet ve
rilir. M'ümlhal yere niaJkli suretiyle aynı maihkemıede vazife ıgıördürülehilir. FakaJt esasında bit
lıâikim muavini kadrosu da veri'li'r, tâyin edilir
dersek işli da'ha evvelden sağlama bağlamış olu
ruz. Bu itibarla. bendeniz teklifimde ısrar ve
•istirfuam ediyorum.
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Kanunu hükümlerine talbidir.,» demekle, hâkim
lerin, 'bu tapulama maihkemesin'de çalışacak
/olan hâkimlerin, Hâkimler Kanunu hükümle
rine taibi tutulmasının sarahaten zikredilmesi
bendenize göre yerindedir. Nihat Bey arkada
şımın fikirlerine iştirak etmiyorum. Fakat bu
mahkemede çalışacak olan hâkimlerin, Hâkimler
Kanunu hükümlerine tabi tuttuğunu sarahaten
söylediği halde, «Hâkimin emrine lüzumu kadar
zabıt kâtibi ve mübaşir verilir.» dediği halde
bunların hangi statüye tabi tutularak tâyin,
azil ve terfilerinin yapılacağı hakkında bir hü
küm yoktur. Şöyle ki; 7 nci maddede «Tapu
lama müdürleri, kontrol mühendisleri, fen ve ta
sarruf kontrol memurları, teknisyen ve yardım
cıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce
re'sen, bu teşkilât mensuplarından ve bu mak
satla açılmış ve açılacak kurs ve okullardan
mezun olanlar arasından tâyin edilir.» deniyor.
ikinci fıkrada «Kâtipler, tapulama müdürleri
nin inhası ile, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünce, hizmetliler ise, tapulama müdürünün
teklifi üzerine mahallin en büyük mülkiye âmi
ri tarafından tâyin olunurlar.» demektedir.
Şimdi, muhterem arkadaşlarını; kâtip baş
kadır, zabıt kâtibi evsafı, sıfatı, vazifesi başka
dır. Bu itibarla, adliyedeki zabıt kâtipleri ay
rıca kâtip, başkâtip nizamnamesine tabi tutu
lur ve bu nizamnamenin tâyin ettiği hükümlere
göre tâyinleri, terfileri ve tecziyeleri yapılır. J*iğer kâtip sınıfı bunlardan farklıdırlar. Ezcüm
le, geçenlerde kendilerine tazminat verilmesine
dair çıkarılan kanuna konulan hükümde de an
cak fiilen zabıt kâtipliği yapanlara tazminat
verilmesi kabul edilmişti. Bunda maksat şu
dur : Kâtiple zabıt kâtibi arasında bir fark var
dır. Binaenaleyh, hâkimleri nasıl Hâkimler Ka
nununa tabi tutuyorsak, zabıt kâtiplerinin de
zabıt kâtibi ve başkâtipler hakkındaki Tüzük
hükümlerine göre mi tâyin ve terfileri olacak
tır? Yoksa diğer memurlar, kâtipler gibi aynı

hükümlere mi tabi tutulacaktır? Bunda sarahat
yoktur. Bu itibarla bir yukarı fıkrada hâkim
ler hakkında Hâkimleri Kanunu hükümleri tat
Bir de mühim olan nokta var : Maddenin . bik edilecek denildiğine göre; hâkimin emrine
son fıkrasında «Hâkimin emrine lüzumu kadar
lüzumu kadar zabıt kâtibi verilir, dediğimiz
'zabıt kâtilbi, mübaşir ve hademe verillir.» deni
zaman da zabıt kâtipleri hakkında ayrıca bir
yor. Bununla beraber evvelki fıkranın s'on
hüküm koymak lâzım gelir kanaatindeyim, hür
cümlesinde «Bu mahkeme hâkimleri Hâlkimler
metlerimle,
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BAŞKAN — Sayın Özmen.
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Alicanoğlu'nun bir noktada zü
hul ettiğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar, ta
pulama müdürlüğü başka, tapulama mahkemesi
başka. Biz maddeyi görüşürken tapulama mah
kemesinden bahis ediyoruz. Binaenaleyh, tapu
lama mahkemesinin kâtibi, zabıt kâtibi başka
dır; tapulama tesbit tutanağı yapılırken tapu
lama müdürünün emrindeki kâtip başkadır. İki
sınıf kâtip vardır. Birincisi hâkimin emrindeki
kâtiptir, zabıt kâtibidir. İkincisi ise yedinci
maddede yazılı olan, tapulama müdürünün em
rindeki, arazide veya müdürlükte tapulama
tesbit tutanaklarını yazan, kâtiptir. Bunlar ay
rı ayrıdır. Onun için muhterem arkadaşlarım,
«Hâkimin emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi,
mübaşir ve hademe verilir.» demişler altıncı
maddede... Ayrıca diğer kâtipler ise idari bir
tâyine tabidirler. Yedinci maddede ayrıca bun
ların tâyinlerinden bahsedilmiştir. İki ayrı kâ
tip vardır. Birisi zabıt kâtibi, birisi de tapula
ma müdürünün emrindeki kâtiptir,, arz ederim.
BAŞKAN — Komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (İzmir) — Talât Oğuz arkada simizin, ta
pulama mahkemesinin adına ilişkin itirazına, ce
vap veriyorum.
Bu tasarıya göre, evvelâ ifadelerde, tâbirler
de birlik teessüsüne çalışılmış, yani «arazi ka
dastrosu Müdürü» tâbiri yerine «tapulama mü
dürü» demek suretiyle daima tapulama esas alın
mıştır.
İkincisi; bâzı arkadaşlarımın izah ettikleri gi
bi mer'i kanuna göre tapulama ihtilâflarını hal
leden hâkim gezici hâkim idi; çünkü birlik mer
kezlerine, köylere gider duruşmayı orada ya
pardı. Biz bu gezicilik sıfatını kaldırdık, Diğer
maddelerde de görülecektir. Onun için gezicilik
sıfatı kalkmıştır ve tapulama hâkimi denilmiş-,
tir. Birlik merkezlerinde değil, bölge merkezle
rinde yargılamalar yapılacaktır.
Alicanoğlu arkadaşımın hâkim muavini ilâ
vesi teklifine uymamaktayız. Esasen bütün ilçe
lerde tek veya çift hakimli adliye teşkilâtı mev
cuttur. Buna zanıimeten bir de tapulama hâki
mi tâyin edilecektir. Belki istenilen ilk anlarda
tapulama hâkimi bulunamıyacaktır. Mevcut hâ
kim bu işe yetkiyle bakabilir. Ama, tasarının asıl
maksadı her adliye teşkilâtında ilçelerde bulu-
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nan adliye teşkilâtına mütenazır olarak ayrı
bir tapulama hâkimi tâyin etmektir. Hastalan
ması halinde oradaki hâkimin buna bakamamış
olması veya baktığı takdirde işlerin sürünceme
de kalması veya tek hâkimin üzerinde olduğu,
takdirde işlerin görülemiyeceği mülâhazası da
bugün tatbikatta yine varittir. Birçok kazaları
mızda tek hakimli adliye teşkilâtı vardır. Bu hâ
kim hastalanmaktadır, izin almaktadır, ama
onun yerine bağlı bulunduğu diğer ağır ceza
merkezlerinden veya yakın -adliye teşkilâtına
mensubolan hâkimlerden birisini Adalet Bakan
lığı tâyin etmektedir. Onun için ayrı bir muavin
tâyin etmeye lüzum yoktur. Kadro müsaadesi
nisbetinde bu tâyinler Adalet Bakanlığınca ya
pılacaktır.
Kâtiplikler için de hiç şüphe yoktur ki, zabıt
kâtipleri için tatbik edilen ahkâm uygulana
caktır. Önün için ayrı bir hüküm getirmeye lü
zum görmüyoruz..
Giritlioğlu arkadaşımızın şifahi usulü.muha
kemeye tabi olmasına rağmen «adliye» kelime-'
' sinin kullanılmasının aleyhinde oluşuna maale
sef katılmıyacağız. Zannımızca izahları ile tek
lifleri çelişmektedir.
Sulh mahkemelerinde şifahi usulü muhakekeme câridir. Tapulama mahkemelerinde de şi
fahi usulü muhakeme câri olacaktır. Ama bu
sulh mahkemesi değil, asliye mahkemesi vasfın
da, onun seviyesinde bir mahkeme olacağı için
asliye mahkemesi sıfatını koymakta zaruret var
dır.
Tapulama mahkemelerinin vazifeleri b yerde
ki tapulama işlemi bittikten sonra daha 6 ay
devam edecektir. Ve ondan sonra tapulama dâ
vaları, tapulama ihtilâfları mahallî asliye mah
kemesine devredilecektir.
Burada, gayrimenkullerin kıymeti ile bir
ayırım yapmaya lüzum yoktur. Şayet altı ay
devam etmiş olmakla beraber tapulama ihtilâf
ları, dâvaları, yine çok ise, devredilecek asliye
mahkemesinin işlerini uzatır, sürüncemede bıra
kır, vazife görmez hale getirecek vüsatte ve ke
safette olursa Adalet Bakanlığı bu altı aylık
müddeti uzatma yetkisine haizdir. Onun için
böyle bir ayrım yapmaya da lüzum yoktur ka
naatindeyim.
özmen arkadaşımızın takılmış olduğu «sıfat»
ve «yetki» kelimeleri tatbikat ile kabili telif
değildir. Burada biz, yetkili tapulama hâkimi
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demiyoruz, veya tapulama için yetkili bir hâ
kim tâyin etmiyoruz. Tapulama mahkemesine;
tapulama dâvalarını görecek bir hâkim veriyo
ruz. Bu hâkimin seviyesi, sıfatı, vasfı asliye hâ
kimi vasfındadır, asliye hâkimi seviyesindedir.
Ama yalnız asliye hâkiminin yetkisini haiz de
ğil, sulh hâkimlerinin yetkisini de haizdir. Bura
daki sıfat, yetki mânasında değil, bir seviye mânasındadır. Onun için yetki, sıfat mefhumu ye
line de kullanılmıştır. «Yetki» kelimesinin gel
mesi mânayı değiştirecektir.
Hâkimler Kanunu hükümlerine tabi olması
olağan bir haldi t*. Nasıl ki, daha evvel Anayasa
Mahkemesi Kanununu, Yüksek Hâkimler Kanu
nunu çıkardığımız zaman bu, mahkeme ve kurul
ların hâkimlerine de Hâkimler Kanunu hüküm
lerinin tatbik olunacağını zikretti isek, burada
da zikretmek lâzımdır. Çünkü böyle olmadığı
takdirde bu hâkimlerin Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün emrinde imiş gibi yanlış bir
anlama ve yanlış bir tatbikata meydan verece
ği düşüncesiyle - tatbikatta bu yolda olduğun
dan - bu açıklamanın yapılmasında fayda mülâ
haza etmekteyiz.
Diler arkadaşımızın dediği, yetki ve sıfat
meselesiyle Hâkimler Kanununa tabi oluş mese
lesine cevap vermiş bulunuyoruz. Salahiyetli
hâkimlerin de vazife görmesi meselesi, gayet ta
biîdir ki, tapulama hâkimine de tapulama mah
kemesinin bulunduğu ilçe merkezindeki diğer
hâkimlere de Adalet Bakanlığı tapulama mahke
mesine bakmak salâhiyetini verebilecektir. Bu
raya bir hüküm getirmeye onun için lüzum yok
t u r ; tasarıdaki maddemizin aynen kabul edilme
sini rica ediyoruz.
BAŞKAN — Sayın Oğuz.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Vazgeçtim efen
dim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Alicanoğlu. (Saat 19 sesleri.) Müsaade
ederseniz bu madde üzerindeki konuşmaları bi
tirelim efendim.
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım; şimdi Sayın Mustafa Uyar
arkadaşımızın beyanına göre, bendenizin hâkim
muavininin de tâyini veya bu kadronun veril
mesi hakkındaki teklifimin yersiz olduğunu
duydunuz. Bendeniz kendisinin beyanını asla
kabul etmiyorum, çünkü esbabı mucibesini arz
ettim.
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Kendileri meslektaşım ve avukattırlar. Bir
hâkimin hastalığı halinde, yerinden ayrılması
halinde, izinli olması halinde; mahkemenin işle
rinin geriye kalacağı aşikârdır. Şu halde im
kân bulunduğu takdirde orada bir hâkim mua
vininin dahi bulunması, asıl hâkime karar yaz
mada, duruşmada bulunmada faydalı olaicak ve
elbette işlerin süratle yürütülmesine yegâne se
bep olacaktır. Şimdi başka bir mahalden mahke
meye hâkim tâyin etmek; bunu bendeniz de arz
ettim, bu da mümkündür. Ama evvelemirde
o mahallin ihtiyatlı davranması, takviyeli dav
ranması, yani iki hâkimin birlikte teşriki mesai'
ederek çalışması başksfdır; bir kazadan veyahut
da bir vilâyetten o mahalle salahiyetli bir hâ
kim getirmeye çalışmak başka şeydir. Ben ar
zu ederdim ki, kendisi burada bir sözcü olarak
ve bilhassa bir avukat olarak yekinen anlayış
göstersin... Maalesef göstermediler, üstelik şid
detli olarak «yerinde olmadı» diye bir tâbir
kulandılar. Ben teklifimde ısrar ediyorum. Tak
dir Yüksek Heyetindir.
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler.
NİHAT DİLER ((Erzurum) —- Efendim, 6
ucı maddede bahsedilen, (Asliye 'hâkimi sıtfattnı haiz) cümlesi bence yerinde değildir. Çünkü,
bu kanunla hâkimin vazife ve salâhiyetleri tâ
yin edilmiş vaziyettedir. Binaenaleyh, tapula
ma hâkimi ile asliye hâkiminin vazifeleri biribirinden tamamen başıkıa başkadır. Tapulama
hâkimi dedikten sonra artık, (Asliye hâkimi sııfatını haizidir) cümlesini koymak bence doğru
bir şey değildir. Zira, asliye hâkiminin görmüş
olduğu vazifeler yalnız tapulama işlerine mün
hasır değildir, diğer birtakım işlere de bakacak
tır. Bu balkımdan eğer asliye hâkimi sıfatını bu
raya koyarsak, o zaman nüfusa mütaallik bir
takım işlerin de yine bu mahkeme tarafından
görülmesi gibi bu mahkemeye vazifeler vermiş
olacağız. Bu, iltibasa meydan verir. Ben, tapu
lama hâkimi dendikten sonra artık asliye hâ
kimi sıfatını haizdir, şeklindeki cümleyi kul
lanmaya lüzum yoktur, kanaatindeyim.
İkincisi; «Tek hakimli», deniyor. «Bir tek
hakimli» cümlesi yine .kifayetsizdir. Zira, ölüm,
hastalık ve izin sebebi ile bir hâkimin ayrıl
ması mukadderdir. Bunun yerine derhal başka
hâkimlerin vazife görmeleri işlerin aksamaması
hakımmdan mühimdir j yetkili merciler tarafın
dan salahiyetli kılınacak hâkimlerim de bu va-
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zilfelere bakmaları hususunun maddede yer al
ması ieaibeder. Yine fikrimizde musırrız. Esa
sen bu mevzuda bir önerge yermiş bulunuyo
rum; bu önergeni kabul edildiği takdirde mad
deye daha fazla vuzuh geleceği kanaatinde
yim.
Üçüncü nokta olarak, «Hakimler Kanununa
tabidir.» cümlesi de fazladır. Bunda da ısrar
ediyorum. Hâkim olan her şahıs Hâkimler Ka
nununa tabidir. Bu bakımdan teiklifimde ısrar
«diyorum efendim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın özmen.
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlar, ben mahkemelerin vazife ve salâhi
yetlerinden bahsettim; vazife ve salâhiyet. Yal-

nız salâhiyet kelimesi yerime yetki kelimesi kul
lanılıyor. Yani .mahkemelerin yetkileri ve va
zifeleri. Buradaki sıfat kelimesinin yerine yet
ki kelimesini kullanıyorum. Bu itibarla hepiniz
bilirsiniz ki, mahkemelerde, salâhiyet ayrıdır,
vazifeler ayrıdır. «Sıfat» kelimesi yerine, «sa
lâhiyet». .Salahiyetli mahkeme, yetkili mahke
me diyorum. Hâkimden bahsetmiyorum.
Arz ederim.
BAŞKAN — Efendim, 6 ncı madde üzerin
deki konuşmalar bitti. 6 tane önerge var. Çok
vakit alacak. Tâyin ettiğimiz vakit de geldi. 12
Haziran 19(63 Çarşamba günü saat 14 te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati: 19,10
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân
Bakanından sözlü sorusu (6/524)

B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK ÎŞLER

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME

8. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525)

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü
sorusu. (6/500)

9. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı 'nm, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu.
(6/532)

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin,
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515)

10. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541)

n

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/518)
4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret
Bakanından sözlü sorusu (6/519)
5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/520)
6. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki
Gülerin, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanarın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/522)

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin
övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu
(6/545)
12. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/546)
13. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü
sorusu (6/547)
14. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/548)
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15. — Aydın Milletvekili Roşat Özarda'nın,
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair,
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549)
16. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/551)
17. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olun olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552)
18. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555)
19. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563)
20. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesizin, 5602 sayılı Tapulama Kanununun
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu
(6/567)
21. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın,
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/571)
22. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572)
23. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara

Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581)
24. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın,
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582)
25. — Antalya P/Eilletvekili İhsan Ataöv'ün,
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde,
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân
Bakanından sözlü sorusu (6/583)
26. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584)
27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585)
28. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588)
29. —Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
(6/589)
30. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591)
31. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, Kastamonu ilinin evselce ilçesi olan ve
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593)
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32. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594)
33. — Aydın Milletvekili Beşat Özarda'nm,
CENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karâşi Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü
sorusu. (6/595)
34. — tçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm,
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde,
vatandaşlann tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596)
35. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598)
• 36. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in, Abana'nın yeniden ilçe haline getirilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599)
37. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601)
38. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in,
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603)
39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605)
40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606)
41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/607)

42. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/608)
43. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609)
44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü "sorusu. (6/610)
45. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöİ'ünün kurutulması hususunda ne
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu. (6/611)
46. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu.
(6/613)
47. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Ankara'da inşa'edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna, dair
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614)
48. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi
Baş'in emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615)
49. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616)
50. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un,
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617)
51. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'in,
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/618)

52. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619)
53. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in,
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten
bu yana, Kıbns Anayasasının ve Andlaşmalarm tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/620)
54. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in,
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621)
İlgi : 8 . 2 . 1963 tarih ve 4890/22537 sayılı
yazımıza ektir :
55. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in,
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622)
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskan komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27.4.1963]
X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun,
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması
suretiyle tadiline,. bu maddeye (E) bendinin
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (P) bentlerinin, (E) bendinin,
(P) ve (P) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif- |

leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35,
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi :
25 . 5 .1963]
3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in,
köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat Bankası
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabrı Keskin
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T.
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici
Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı :
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963]
X 4. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar
hakkında kanun tasarısı ve Dışişler, Maliye ve
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yılı : 199) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1963]
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslavakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 . 7 . 1949 tarihli
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları ve Anayasa Komisyonu mütalâası
(1/157) (S. Sayısı : 77 ye ek) [Dağıtma tari
hi : 5 . 6 . 1963]
2. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2261 sayıli
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/65; C. Senatosu 4/16) (S.
Sayısı : 228) [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963]
3. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2262 sayılı
Karann Umumi Heyette görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. Meclisi 4/66; C. Senatosu 4/12) (S.
Sayısı : 229) [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963]

(

[

)

- 5—
4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nım, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2265 sayılı
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/69; C. Senatosu 4/13) (S.
Sayısı : 230 [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963]
5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2259 sayılı
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/63; C. Senatosu 4/14) (S.
Sayısı : 231 [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962]
2. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12. 1962]
3. — Kaçakçılığın men ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962]
4. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S.
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963]
5. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzinoan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin

aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi :
2 . 2 . 1963]
6. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu,
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'mn ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma
tarihi : 2 . 2 . 1963]
7. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yılmaz'ın Ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi :
2 . 2 . 1963]
X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60)
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963]
9. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân,
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları
(1/205) (S. Sayısı : 65)
[Dağıtma tarihi:
9.2.1963]
10. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99,
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu
(3/271) (S. Sayısı: 93) [Dağıtma tarihi :
12 .2 .1963]
11. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8,
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi :
12 .2 .1963]
12.— Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, RuMye'den doğma
1382 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963]
13. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Keydanh köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483)
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963]
14. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve
Türk JVEülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S.
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963]
15. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S.
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963]
16. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99)
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963]'
17. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8,
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Kocatürk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi :
12 . 2 . 1963]
18. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1-36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden
doğma, 26.. 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer
(Dar) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963]

w

X 19. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun
tasarısı ye Dışişleri Komisyonu raporu (1/261)
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963]
X 20. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350)
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963]
21. — Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 95i
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru.-(3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi:
29 . 3 . 1963]
X 22. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı*
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963]
23. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi :
1 . 4 . 1963]
24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963]
25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4 . 4.1963]
X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanm ve bu Andlaşmaya
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
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ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
lan raporları (1/313) (S. Sayısı: 133) [Dağıt
ma tarihi : 9.4.1963]
27. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S.
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963]
28. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi :
12 . 4 . 1963]
29. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm,
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146)
[Dağıtma tarihi : 17.4.1963]
30. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı,
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu îzzet Sivaslı
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S, Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi ; 19.4.1963]
31. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonlan ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26.4.1963]
X 32. — Kan gruplannm tâyinine yariyan
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonlan
raporlan (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963]
X 33. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
lan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 5 .1963]
X 34. — Türkiye ile İran arasında akdedilen
Kültür Andlaşmasının. onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri
ve Millî Eğitim komisyonlan raporları (1/228)
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963]
X 35. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonlan raporlan (1/319) (S. Sayısı :
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963]
X 36. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonlan rapor
lan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi :
9 . 5 . 1963]
'
37. — içel Milletvekili Yahya Dermancı ve
Mazhar Arıkan'ın, istiklâl Savaşına iştirak eden
'M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi,
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (2/281)
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1963]
38. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Millî Mü
cadele kahramanlanndan Telgrafçı Manastırlı
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porlan (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18 . 5 .1963]
39. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair
kanun tasansı, Maliye ve Plân komisyonları
raporları (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963]
40. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasansı, Maliye ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963]

X 41. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216)
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1968]
42. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 5 .1963]
X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S.
Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963]
44. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263)
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963]
X 45. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
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nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları.
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi :
30 . 5 .1963]
46. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyonlan raporları (1/359) S. Sayısı : 225)
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963]
X 47. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıklann çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katılımamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden
uzatılmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri
ve Adalet komisyonlan raporlan (1/293) (S.
Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963]
X 48. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin (ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve
Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
lan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1963]

