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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 418 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 418 
1. — Ankara Milletvekili Ahmet Üs

tün ve Kırşehir Milletvekili Halil özmen, 
Ankara'nın altı ilçesinde dolunun meyda
na getirdiği büyük hasar hakkında bilgi 
vererek Hükümetin âcil yardım yapması 
hakkında demeçleri 418:41ı9 

2. -—Cumhuriyet Senatosu Amasya 
Üyesi Maeit Zeren ve Adana üyesi Meh
met Ünal di'mim Malî Müşavirlik ve yemin
li Müşavirlik kanunu teklifinin, Genel Ku
rulun 21. 6,1963 tarihli 100 ncü Birleşi
minde, «Serbest malî müşavirlik kanunu 
tasarısını görüşmek üzere kurulması ka
bul edilen Oeçici Komisyona .havalesine 
dair Adalet Komisyonu Başkanlığı tezke
resi (2/529, 3/624) 419 

3. —"-Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Kırklareli 
Üyesi Ahmet Naci Ari'nin, 3.4.1926 gmı 

Sayfa 
ve 789 sayık Maarif teşkilâtına dair olan 
Kanunun 19 mcu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifinin içtüzüğün 36 
ncı maddesi gereğince Genel Kurul 'günde
mime alınması hakkında önergesi (2/310, 
4/228) 419 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, ilkokul "öğ
retmenleriyle ilkokul öğretmenliğinden ge
lip de muhtelif dereceli 'okullarda ve 
Millî Eğitim (Bakanlığı, üniversite, Ba
kanlıklar teşkilâtında ve iktisadi Devlet 
Kurumlarında çalışanların aylıik derece
leri hakkımdaki 6273 sıaıyılı Kanuna efe ka
nun teklifinin içtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurul gündemine alın
ması hakkında önengesi (2/176, 4/229) 419420 

5. — Cumhuriyet Senatosu "Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşı
nın, Eğitimcilere meslek tazminatı, mah
rumiyet zammı ve yıpranma ödeneği veril
mesi hakkındaki kanun teklifinin içtüzü
ğün 36 ncı maddesi igereğince Genel Ku
rul 'gündemine alınması hakkında öner
gesi (2/15.1, 4/230) . 420 



Sayfa. 
6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 

Üyesi Cennal Tarlan ve beş 'arkadaşının, 
Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yardımlaş
ma Kurumu ıkanunu teklifinin Genel Ku
mlun 13 .6 .1963 tarih! 80 nci Birleşi
minde Edirne Milletvekili Îlhami Ertem 
ve heş .arkadaşı ile Konya .Milletvekili - v 

İhsan Kabadayı ve arkadaşlarının Emni
yet Teşkilâtı Mensupları Yardımlaşma Ku
rumu [kamunu teklifini görüşmek üzere 
(kurulması ikabul edilen Geçici Komisyona 
havalesine dair Maliye Komisyonu Başlkam-
lığı tezkeresi (2/521, 3/625) - 420421 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet (Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu'nun dönüşüne kadar 
kendisime, Millî Savunma Bakanı Îlhami 
Sancar'm vekillik etmesinin, {Başbakanım :* 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğu--
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi' 
(8/626) 421 

S. — 'Subay terfi ıkanunu tasarısının 
geriverilımesi hakikmda Başbakanlık tez
keresi (1/397, 3/627) 421 

9. — Subaylar ve askerî memurların 
, maaşatına dair olan 1453 ısayılı Kanuna ek 
3661 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi halkkmdakı kanun tasarısının, 

Sayfa 
geriyerilnıesi hakkında Başbakanlık tez
keresi (1/420, .3/628) 421 

5. — Görüşülen işler 421 
î. — Tapulama kanunu tasarısı ile 

A)dana •Milletvekili Kemal Sanibrahinı-
oğlu'nun, ©602 sayılı Tapulama Kanunu
nun '633I5 ısayılı Kanunla muaddel 13 ncü 
maddesi (D) bendinin dlyedliğin ıskatuı-
djftn on seıie evvel tesis edilmiş vergi İkay
dı aranması şartının kaldırılması suretiy
le tadiline, ıbu maddeye (E) bendinin baş
lığı ile yeni Mr bendin ilâvesine ve bu -
maddenin (E) ve (F) bnetlerinin, (E) 
bendinin, ı(F) ve (F) bendinin (G) ola- ' 
rak değiştirilmesine ve aynı 'kanunun 35 
nei maddesine iki* fıkra ilâvesine ve birin
ci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak: 
ıdeğiştirilm'esiaiıe dair, izmir Milletvekili! 
Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununum 31, 32 ve 33 ncü madıdelerî ile 
34 ncü «maddesinin 4 ncü fıkrasinıın de
ğiştirilmesine dair ve Aydın Milletvekili 
Reşat özarda'alın, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 52 nci maddesinin değiştirdi-' 
ımesine dair feaıiUn teklifleri ve Geçici Ko
misyon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) 
(IS. Sayısı: 210) [Dağıtma tari-M: 25 .5 . 
1963] 421.473 

m»m 

1. —GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçişleri Bakanı Hıfzı. Oğuz Bekata'nm, jan
darmaya yeni bir statü verecek olan Uzman 
Jandarma kanun tasarısının Millî Savunma, Ada--
let, Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından. 
seçilecek ikişer üyeden kurulu bir geçici komis
yonda görüşülmesine, 

Maliye Bakanı Femd Melen'in, Şerbet malî 
müşavirlik kanun tasarısının halen faaliyette 
bulunan Geçici Vergi Keform Komisyonunda 
görüşülmesine, 

Diyarbakır' Milletvekili Recai Iskenderoğlu 
ve 3 arkadaşının, Esnaf ve küçük sanatkârlar 
kanunu tasansı ile, Çorum Milletvekili Hilmi 

İncesulu'nun, Çırak, kalfa ve ustalar hakkın
daki kanun teklifinin Çalışma Komisyonundan 
5, Millî Eğitim, Ticaret, Adalet, Bayındırlık 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından ikişer 
üyenin iştirakiyle seçilecek 17 kişilik bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergeleri ka
bul olundu. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin
de ve 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması haklarındaki kanun tasa
rıları ikinci defa ona sunularak kabul edildi. 

— 416 —. 



Tapulama kanun tasarısının maddeleri üze
rindedir süre görüşüldü. 

24.;-. 6 . 1963 Pazartesi günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Balıkesir 
Surettin Ok Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
'> Konya 

Vefa Tanır 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Millet Meclisi İdare Âmirleri ile Cum

huriyet Senatosu İdare Âmirlerinin, 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin Sayıştaya ait kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/533) (Karma 
Bütçe Komisyonuna) 

2. — Millet Meclisli İdare Âmirleri ile Cum
huriyet Senatosu tcUre Amirlinin, 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Ttanun teklifi 
(2/534) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergiler

le ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere 
dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Sena
tosu tezkeresi ile Millet Meclisi Geçici Komisyon 
rakoru (M. Meclisi 1/303; C. .Senatosu 1/140) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 17 ye ek) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 

arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasın
daki 8 . 10 . 1937 tarihli Ticaret ve Ödeme an
laşmasına ek Üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları 
raporlan ve Anayasa Komisyonu mütalâası 
(1/159) (Gündeme) (S. Sayısı :80 e ek) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

5. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı (M. Meclisi 
1/247, C. Senatosu 1/211) (M. Meclisi S. Sayısı: 
119, C. Senatosu S. Sayısı: 155) (M. Meclisi Plân 
Komisyonuna) 

6. — Kamu İktiöadi Teşebbüslerinin 1960 ve 
daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi 
borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
(M. Meclisi 1/201, C. Cenatosu 1/229) (M. Mec
lisi S. Sayısı 122, C. Senatosu .S. Sayısı 156) 
(M. Meclisi Plân Komisyonuna) 



B İ B t N C t O T U E Ü M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN - r Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. • 
(Yoklama yapıldı.) 

4; BAŞKANDIK DİVANININ ( 

1. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün-'W ! 
Kırşehir Milletvekili Halil özmen:, Ankara'nın ah \ 
ti ilçesinde dolunun meydana getirdiği büyük 
hasar hakkında bilgi vererek Hükümetin âcil 
yardım yapması hakkında demeçleri 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Ankara'nın al
tı ilçesinde dolunun meydana getirdiği hasar 
ve yapılması lâzımgelen âcil yardımlar hakkın- . 
da gündem dışı konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar-. 

kadaşlar; çıkan hafta idinde Ankara'nın altı il
çesinde dolunun meydana getirdiği büyük hasar 
hakkında mâruzâtta bulunmak ve Sayın Hükü
metin gerekli âcil yardımları, derhal yapmasını 
talebetmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. 

Kırıkkale'den 14, Beypazarı'ndan 13, Çu
buk'tan 7, Yenimahalle'den 5, Ayaş'tan 4.ve Gü-
düTden 4 köy olmak üzere, 47 köyde dolu çok 
büyük hasar yapmış, bâzı köylerde ekim saha
sını tamamen kapsamak suretiyle dikili bir "tek 
mahsulü ayakta bırakmamıştır. Doludan mey
dana gelen sel, bâzı ilçelerimizin köylerinde de 
küçük ve büyük baş hayvanları alıp götürmek 
suretiyle büyük hasar yapmıştır. Bereketli bir 
mahsul yılının sevinci içinde bulunan köylü ve 
çiftçilerimiz, mahsullerinin ve hattâ hayvanları
nın ellerinden gitmiş olmasının büyük ıstırabı 
ve ümitsizliği içerisine düşmüşlerdir. Bu ilçe
lerimizin hasar gören köylerinin bir kısım ara-

BAŞKAN— Ekseriyetimiz varı Görüşmelere 
başlıyoruz. 

j zilerini de gezmek suretiyle durumu yakından 
! gördüm. Köylülerin ifade ettiklerine göre, do-' 

lu değil, buz yağmıştın Hakikaten bir tek mah
sul ayakta kalmamıştır. Bu köylerde, ne bir 
kilo buğday, ne de hayvanlarına bir çuval sa
man temin etmek mümkün değildir. 

Sayın Hükümetimizden, kanunun gerektir
diği • tetkikat neticesinde borçlarının tecil edil
mesini ve sadece tohum yardımı yapmaktan iba
ret kalmıyarak; açlık tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunan köylülerimiz yeni mahsullerini karşılık 
göstermek suretiyle, traktörü olanların akar ;ya- : 
kıt almak, olmıyanlarin da yine mahsulünü kar- -
şılık göstermek suretiyle borçlanıp-nadas yap
tırmak suretiyle; şahıslara ve müesseselere borç-. 
lu durumlarını da nazarı itibara alarak; ayrıca 
geniş çapta ve âcil olarak kredi yardımı temin 
etmeleri hususunda gerekli tedbirleri ve karar
ları almalarını, meyus ve ümitsiz halde bulunan 
bu köylü ve çiftçilerimizin yardımlarına koşma
larını, çok büyük olan ıstıraplarını asgari had
de indirmelerini ehemmiyetle talep ve riea edi-

- yorum. Hürmetlerimle yüksek ıttılaınıza arz edi
yorum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Reis Bey, ay
nı mevzu hakkında ben de söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Halil Öz
men, aynı mevzuda. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar; Ahmet Üstün Beyin sözlerine aynen 
iştirak ediyorum. Halkayım nahiyesinin yanm-

IENEL KURULA SUNUŞLARİ 

^ - 418 — 
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dajri kpyieri ..bizza|; gördüm. J^sırlık . ağaçları 

^ ö k w . ^ ı sökûiü^^ lçpytenün ayşkta. bir kilo to-
hliöiUj kûlmanı^tır. Ben açkadaşlarimızın tekli
fine İ i r işeyi lâveedeceğjm - Henüz mevsim geç
meden ye kalıntılar da arazi üzerinde iken Hü-
küjnetin yardinıiyle nadas yapılması faydalı ola
caktır. ICöyJjü^ün elinde nadas yapacak traktör 
yoktur. Nadas, şimdiden Hükümet tarafından 
yapılırsa gelecek mevsim ekimine hazır olmuş 
olacaktır. Bilhassa bu noktayı Hükümetin yük
sek nazarına arz ederim, arkadaşlarım. 

BAŞKAN.',— Gündeme geçiyoruz. 

2.. •—= Cumhuriyet Senatosu ' Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın 
Malî Müşavirlik ve-yeminli Müşavirlik kanunu 
teklifinin, Genel Kurulun 21 . 6 . 1963 tarihli 
100 ncü Birleşiminde «Serbest malî pıüşavirlik 
kanunu tasar ıştını görüşmek üzere kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyona havalesine dair Ada
let Kömisyonıı Başkanlığı tezkeresi (2/529, 
3/624), . \ . , • . 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresini okutuyorum. 

• Yüksek Başkanlığa 
21 . 6 . 1963 tarihli 100 ncü Birleşimde, ser

best maK müşavirlik kanun tasarısının görü
şülmesi için kurulmasına karar 'ver i len Geçici 
Komisyona, aynı mahiyette olması itibariyle 
0. Senatosu Amasya üyesi Macit- Zeren'in ko
misyonunuza bulunan kanun teklifinin de bu 
geçici;komisyonda tevhiden görüşülmesini- te-
mineh gereğine müsaadelerini saygılarımla rica 
ederim. 

; • Adalet-Komisyonu 
• ̂  ' Başkanvekili 

Erzurum 
Nihat Diler 

'BAŞKAN -r- Tezkereyi. oyla»nnııza sunuyo
rum. Kafbul edenler... jK^buletmiyehler... Ka-
'bul edilmiştir. . 

.9.,-— Cwnhuriy et Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali JDtmir ye Kırklan*eli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 3 .4 .1926 gün ve 789. sayılı Maa
rifteşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu mad
desinin dı^ğiğtirümesme dair kanun teklifinin 
içtüzüğün 36 ncı m&d&Mi gereğince Genel Ku-
rpl gündemine .alinmasi hakkında önergesi 
''(2/mo,"A/228) • •"'"'•: ''':"'•"v-:':,;' 

•JdfAŞKAN':-—• Cumflıuriyet Senatosu Üyesi 
Metoe t Ali Demir ve ıA&anöt Naci Arı atrkadaş-
larımızm tekliflerini okutuyorum. 

Millet.MfielM iBaşkanlığma 
, Maarif flnen««pİftBinı ilgiiLemMren kanun tek-

li'flerinin ibüyüjk hir kısmı Plân Komisyonun-
da uzun zamandan 'beri belkletilmektedir. İl
gililer bu tekliflerin müspet veya nıenifi îbir an 
evvel neltiıeelenmesini (beklemektedir. Bunlar
dan «3.4./192>6 gün ve 789 sayılı Maarif teş
kilâtına dair «lan Kanunun 19 ncu maddesinin 
değiştârilmesine dair kanun teklifimiz» 2/310 
nıımaıralı dosya -ile 4 . 2 . 1 9 8 3 tarihinde Plan 
Komiçonuna gönderilmiştir. 4 aydan "beri bu 
komisyondadır. 

İçtüzüğün 3tö ncı maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemine alınmasını arz ve teklif ederiz. 

C. Senatosu C. Senatosu 
Tunceli Üyesi Kırklareli Üyesi 

Mehmet Ali Demir Ahmet Naci Arı 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA (BÜTÇE KOMİSYONU SÜZCÜSÜ 

ABÎF HİKMET OMAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar; bugün gündemimizin sunuşlar kıs
mının 2 ne i, 3 ncü ve 4 ncü maddesindeki tek
lifi er aynı maihiyette ^olmamakla beraber birlbir-
lorine çok benzemektedirler. Bundan evvelki 
oturumda da izah etınâstinu Bütçe Komisyoım-
muz, bütçeyle doğrudan doğruya alâkası 'bulu
nan bir teklifleri son ve katî karaırinı almak 
üzere Başkanlığa tevdi etmiştir. Orada Ibir ko
misyon (bu teklifleri tetkik etmektedir. Teklif 
sahihi arkadaşlardan isti itham ediyorum, (birkaç 
gün daha müsaade ettsirtler. Pek yakında Büt-

.çe-Komisyonunuz bu teklifleri Yüksek Heyeti
nize getirecektir. 

BAŞKAN —. ©fendim, komisyon yakında bu
nu getireceğini radederek, şimdili'k arkadaşla
rın isteklerine katılmıyor. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... îltmiyeniler... Teklif red
dedilmiştir. : 

-/. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali D emir'in, İlkokul öğretmenleriyle 
ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif de
receli okullarda ve MiUî Eğitim Bakanlığı, 
üniversite, Bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi 
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık derece
leri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun 

<m — 



M. Meclisi B ; 101 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmam hakkında 
önergesi (2/176-, 4/229) 

BAŞKAN — Tunceli Senatörü Mehmet ÂH 
Demir arkadaşıımiizın 'önerjgesiiıi' -okutuyorum.' 

Millet [Meclisi Başkanlığına 
Maarif mensuplarını ilgilendiren kanun tek

liflerinin büyük bir kısmı Plân Komisyıonun-
da uzun zamandan beri bekletilmektedir. İlgi
liler İbu tekliflerim raüapelt veya menfi (bir an 
evvel neticelenmesini ^beklemektedir. Bunlar
dan «İlkokul 'öğretmenlerryle,ilkokull öğretmen-
liginden geliip* de muhtelif dereceli okullarda ve 
Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite, Bakanlık
lar teşkilâtında ve İktisadi Devlet Kurumların* 
da çalışanların 'aylık dereceleri hakkımdaki 6273 
«ayılı Kanuna ek kanun teklifi» 2/176 numa
ralı dosya ile 6 .10.1902 tarihinde PMn Ko
misyonuna (gönderilmiştir. 8 aydan beri »bu ko
misyondadır. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince G-enel 
Kurul ıgünd emin e ahnma&ım< arz ve teklif ede
rim. 

C. iSenalfcosu 
Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN —" Sayın Onat. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜMÜ 

ARİF HÎKMEIT ONAT (Ordu) — Ayna sebep
le katılmıyoruz. . , 

BAŞKAN —• Komisyon aynı sebeple isteğe 
katılmıyor. Cumhuriyet Senatosu Üyesi Meh
met Ali Demir'in önengasini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının, Eğitim
cilere meslek tazminatı, mahrumiyet zammı ve 
yıpranma ödeneği verilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınması hakkında öner
gesi (2/151, 4/230) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maarif mensuplarını ilgilendiren kanun tek

liflerinin büyük bir (kısmı Plân Komisyonun
da uzun zamandan beri bekletilmektedir. İlgili-

34.6. İ663 0 :1 
ler buı tekliflerin .müspet veya manii fo$r an ev-

. vel aıeticelemmesini beMomektedir. Bunlardan 
eğitimcilere meşleik ta^iımtı, mahrumiyet "zam
mı ve yıpranma.ödeneği verilmesi hatekındalki 
kanun teklifimiz 2/1&1 iıumarali dasıya ile 26. 
4.19Ö2 ıtarâhinde Plân Komisyonuna göhıİeriİ-
mıiştir. 14 ayıda^ beri bti koınıîsyondadir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurul giindercıine alınmasını arz ve teklif ede
riz. 

O. ıSenatosu Tunceli C. Senatosu Kırüclareld 
üyesi Üyesi 

Mehmet Ali Demir Ahmet Naci An 
Bolu MiUetvekilü 

Kâmil İnal 

BAŞKAN —; Sayın Onat. 
KARIMA BÜTÇE KOMİSYOMI SÖZCÜSÜ 

ARİF HÎKIMBT ONAT (Ordu) — Efendim, bu 
konuyu Maarif -Bakanı ile de ıkonuıştuk, ken
disi ile mutabıkız. Teklif ısahibi arkadaşlara da 
evvelki gün şifahen >arız etmiştik. Bu teklifi de, 
biraz evvel >arz ettiğim ıgibi, Ba§baikanm müsa
adesi alındıktan sonra, pek yakında huzurunu
za getireceğiz; Bunlar bütçe ile direkıman alâ
kalı tekliflerdir. Hepsinin kapsadığı meblâğ mil
yonları .aşmaktadır. 8on olarak Hükümetten ri
ca ettik. Bunları uzun zamandan betti 'bekleti
yoruz. Katı olarak fikirlerinizi ve (kanaatleri
nizi bize bildiriniz, dedik. Hükümet de bize, 
«15 - 20 gün miisaade ediniz, bütün bakanlık-
lardan müteşekkil bir Komisyon kıırulmuştur, 
Başbakanlıkta, bunları tetkik ediyorlar ye ibu 
Komisyon her gün müstemırren toplanıyor, tah
min ediyoruz iki, 10 gün içinde neticelendire
ceğiz», dediler. Gelince biz de Yüksek Heyeti
nize arz edeceğiz, efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın ö'nerigesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeri-
ler... Önerge reddedilmiştir. 

6. —: Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan ve beş arkadaşının, Emniyet Teş
kilâtı Mensupları Yardımlaşma Kurumu kanu
nu teklifinin Genel Kurulun 13.6.1963 tarih
li 80 nci Birleşiminde Edirne Milletvekili İlha
mı Ertem ve $eşarkadaşı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve arkadaşlarının, Emniyet 
Teşkilâtı Mensupları Yardımlaşma Kurumu ka
nunu teklifini görüşmek üzere kurulması kabul 
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eâüen Geçici Komisyona havalesine dair Mali
ye -Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/521, 
3/625) . 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu raporu var
dır, okutuyorum* 

Yüksek (Başkanlığa 
Kamteyonumttza havale edilmiş bulunan 

Cumhuriyet ıSenatosu Tekirdağ üyesi Cemal 
Tarlan ve 5 arkadaşınım, Emniyet Teşkilâtı Men
supları , Yardımlaşma Kurumu kanunu teklifi
nin aidiyeti cihetiyle, Genel Kurulun 13 .5.1963 
gün ye ŞQ nci Birleşiminde teşıkili kararlaştırı
lan Geçici Komisyona havale buynruİmasına 
mûaaadeleırinisi ısaygı ile arz ederim* 

Maliye Komisyonu Başkanı 
e • •••"'•_ Gümüşane 

'Necmeddin Küçüker 

BAŞIKAN — Maliye Komisyonunun tezke
resini oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler..! Kabul edilmiştir. Geçici Komisyo
na sevk edilecektir. •- -• 

7,;:r-• Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısı Turhan Fey-
zioğlu'ww dç>*tw|wwe kadar kendisine, Mülî Sa
vunma Bakanı, tlhami Şancar'm vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık gö
rülmüş olduğuna dair. Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/626) 

BAŞKAN — Cıınıhurbaşkıan'lığı teskeresi 
vardır, ^okutuyorum. 

. Millet Meolisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına ' gidecek elan Devlet 

Balkanı ve Başbakan Yardımcısı Turnan Feyzi- \ 
loğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Millî Sa-
vunmıa Bakanı îlhami Sancar'ın vekülik ötme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, muraıfık gör 

rülmüş olduğunu arz ederim. 
Cumhurb aşkani 
-Cemal Gürsel 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

8'. — Subay Terfi Kanunu Tasarısının geri 
verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi (1/397, 
3/627) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31..1.1903 tarihli ve 71/1933-422 sayılı 

yazımızla ı&unulmuş bulunan, «Subay terfi ka
nunu ıtasaruty» nm geri gönderilmesini rica ede
rim. 

(Başbakan 
.. . İsmet İnönü 

BAŞKAN — Gündeme alınmamış olduğu 
için usulen geri verilecektir. 

- 9. — Subaylar ve askerî memurların maaşâ-
tına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi^ 
hakkındaki kanun tasarısının geriverilmesi hak
kında Başbakanlık tezkeresi (1/420, 3/628) • 

BAŞKAN 
yorum. 

Başbakanlık tezkeresini okutu-

Müllet Meclisi (Başkanlığına 
9,3.1963 tarihli ve 71/1992-899 sayılı ya

zımızla sunulmuş bulunan, «Subaylar ve Aske
rî memurların maaşatına dair olan 1453 sayılı 
Kanuna ek 3601 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» nın 
ıgerl.gönderilmesini rica ederim. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

BAŞKAN — Gündemimizde yoktur. Başkan
lık Divanınca geriverdlecektir. Bilgilerinizle su
nulur. 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. -*-' Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrdhimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Ka
nunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zityedliğin tskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartmın kaldırılması 
suretiyle tadilim, bu maddeye (E) bendinin 

başlığı'ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bentlerinin, (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, îzmir Millet
vekili Mustdfa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama 

421 -



M. Meclisi B ılOl 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi
ne dair ve- Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 
2/122) (S. Sayısı: 210) (1) 

BAŞKAN —• Tapulama Kanununun görüşül-
meşine 'devam ediyoruz. Geçici Komisyon ve Hü
kümet yerlerini alsınlar. 

43 ncü maddede kalmıştık. 43 ncü maddeyi 
okutuyorum. 

Miktar fazlasının ifrazı 
MADDE 43. — Kayıt ve belgelerde yazılı 

miktarda itibar edilmesi gereken hallerde, Ika-
yıt ve 'belgeler gayrisıabit ve tevsie müsait hu
dudu ihtiva ediyorsa fazlası o taraftan, ifraz 
edilir. -

ıSalbit ve tevsie gayrimüsait hudutlu kayıt ve 
'belgeleme dayanan tesbitlerde, miktara itibar 
edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zil
yedin göistereıceği taraftan ifraz edilir. 

Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz veya 
tercih hakkını kullanmaktan imtina ederse if
raz, zilyedin menfaatine. uygun düşen taraftan 
yapılır. 

Bu madde hükmüme göre ifraz olunan mik
tar fazlalıkları hakkınida zilyed lehine tesbit 
şartları mevcudoimadığı takdirde, fazlalık Ha
zine adına tesbit 'Cİunur. Şu ıkadar ki, fazlalı
ğın bulunduğu hudutta 37. mi maddede yazılı 
ıgayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakikı&da o 
madde .hükmü tatbik edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Değiştirge önergesi var, okutuyorum. 

- Millet Meclisi Başkanlığına 
(îlapulama kanunu) tasarısının 43 ncü (mad

desinin-, yaşıyan ve konuşulan dile uygunluğu
nu sağlıyabilmelk için aşağıda belirtilen şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
'Tekirdağ 

Turhan Kut* 

Teklif olunan değişiklikler : 
1. Paragrafın ikinci satırındaki (Gayrisa-

(1) 210 S. Sayılı basmayanı 7.6.1963 ta
rihli 92 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

24.6.1963 0 : 1 
bit ve tevsie müsait hududu) ibaresinin yerine 
(Değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı) 
ibaresinin, konulması, , . 

2 nci paragrafın birinci satırındaki, (Sabit 
ve tevsie .gayrimüs-ait hudutlu) ibaresinin ye
rine (Değişmiyen ve genişletilmeye elverişli 
olmıyan sınırlı) ibaresinin konulması. 

3 ncü paragrafın birinci satırındaki (İmtina 
•ederse) yerine ("Kaçınırsa) ye (menfaatine) 
yerine (yararma) kelimelerinin. 

Son paragraftaki ('hudutta) kelimesinin ye
rine (ısınırda) ve (tatbik edilir) kelimesi yeri
ne (uygulanır) kelimelerinin konulması. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın- bir önergesi da
ha vardır, acaba bu madde için .mi,* yoksa mü-
taakıp madde için mi?. 

TÜRftANTOTT (Tekirdağ) — 46 nci mad
de için efen-dim. 

BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye 
katılıyor mu, efendim? 

ıGEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Izımir) — Arkadaşımız Turhau Kut'-
un teklifini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Turhan Kut arika-
daşmu-aın teklifine .katılıyor, qylarmıza sunu
yorum... Kabul edenler... Kabul eimıiyenler... Ka
bili ed&mişfeir. 

Filhal katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZOÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) -—- Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edilen önerge
ye göre değişik şekM ile oylarınıza'sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul -edil
miştir. 

Kiismi iktisaj) ve şayi hissenin 'iktisabı 
•MADDE 44. — Gayrim enkul tapuda 'kayıtlı 

olsun veya olmasın, onun ifrazı -kabil bir kıs
mının veya şayî hissesinin, bu kanunda zilyed 
lehine kabul edilen, sebeplerle iktisabı oaizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zilyedllk haklarmın devri ve müddetlerin 
eklenmesi 

MADDE 45. — Bu bölümde >zilyed lehine 
tanınan halklardan zilyedin akdi ve kanuni ha
lefleri faydalanabilecekleri gibi birbirine halef 
olan zilyedlerih .zilyedlîık müddetleri ekleirîr. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni. 

Tak. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 'eden
ler... Etmiyen'ler... Kabul 'edilmiştir. 

, Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle müseceel 
ormanlar 

MADDE 46. — Bir birlik sınırları dâhilin
de evvelce kadastro veya tapulaması yapılmış, 
olan yerler yeniden tapulanmıyarak o birlikte 
fcajpulaûmanm hitamını mütaakıp son parsel 
amm.-ar.asi teselsül ettirilmek suretiyle o birliğin 
tapu kütüğüne aynen ve naklen kaydedilir. 
Bu- gayrimenkullerin eski tapu kütükle rindeki 
kayıtlan kapatılmakla beraber paftalarında da 
ihuna göre gerekli. düzeltme yapılır. 

Birlik sınırları dâhilinde evvelce kadastro 
veya tapulaması- yapılmış olan yerler, yanlış
lıkla ikinci hir defa tapulamaya- tabi tutulmuş 
im, ikinci tapulama ne safhada bulunursa buz
lunsun, bütün neticeleriyle birlikte hükümsüz 
sayılır. 

Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapıla
rak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait 
kayıtlar, ımüseccel bulunduğu birliğin .tapu kü
tüğüne aynen nakledilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
NACİ ÖKTEM (istanbul) — Kadastrosu 

diye geçti, kadastro olacak. 

BAŞKAN — O şekilde okuttuk. Madde hak
kında söz istiyeni. Yok. Değiştirge önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 46-ncı mad

desinin ,Anayasa diline, yaşfyan ve konuşulan 
Türkçıeye uygunluğunu sağlamak için aşağıda 
belirtilen şekilde değiştirilmelini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle müsecoel 
ormanlar 

Madde 46. — Bir birlik sınırları içinde ev
velce -kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan 
yerler yeniden tapulanımıyarak o birlikte tapu
lamanın-bitiminde son parsel numarasmdah son
ra riumaraiamaya devam edilmek 'suretiyle'-'-o' 
birliğin tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi 
yazıhr^ Bügayriımenkullerm eski tapu kütük-
lerîhdeK kayıtları kapatılmakla beraber paf-

2İ,6.1903 0 : 4 
talanndıa da buna gJDre, gerejfeli j4-üj5,el1^e. $%pir 
lir; . "'.*' ._._.''__'.'.";',. ,.' :'.....;.,.,.,.. ̂ ,..'. ,,,.-,. 

Birlik sınırları içinde eyyd&e J f c ^ p t r ^ ^ f a 
tapulaması yapılmış f" olan yerler, vanlışlükla 
Mnct'^;''defa^':%$pİ3Îâlffiaya "tatoı "tutulmuşla, 
ikiirici tâpulaima'he safhada .bulunursabulun* 
sun, "bütün; sopü#'arİ ile birlikte .hükümsüz sa* 
yıİır: ;•' ;•••;•" ."-_',"" '̂ '.'''_.'._.''_ J " _"'". '_ ' ;""". . '"".T"•"!/- ' - ' i . . '" 

örmah ;Kanunu üyannca tahditleri", yapıla? 
rak kesinleşmiş ve tescil .edilmiş. ormajhlarâ.âjt 
kayıtlar, .müseccel bulunduğu birliğin tapu' ku? 
tüğüne olduğu gibi aktarılır.' " 

BALKAN .—-• Komisyon değiştiiıgeya Jcatılı-
yor mu edendim? • .. .*;-.-.'.•.'.•• 
. &EÇÎÖÎ&ÖMİ8Y0N .SÖZCÜSÜ ,MUâtt£FA 
UYAR (İzmir) —Katılıyoruz: .-:

 ?:N,..' •'•..•; 

BAŞKAN — Komisyon, Turhan Kut arka? 
daşımızm değiştirgesine katılmaktadır. Önerge
yi oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etnii-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon f ilhal katılıyor mu ? . , • • 7 • 
'GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAB (İzmir)—Katılıyoruz,efendim.;: .-.'• 
BALKAN —• Komisyon filhal katılıyor. Mad

deyi bu şekliyle oylarınızav arz ediyorum Ka
bul edenler... İEtmiy enler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
İhtilâfların tapulama •ıttahkemeısinde halli 

Uimumiyet Hibariyle: vasile-.•, ..'•'. . 
MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gay-

rimenikul mülkiyetine v^ mülkiyetin gayrı aynî 
haklara., :Upny?a te#eü veya şerh; edtaek-veya
hut beyaaalar hanesinde gösterilecek rsjair.&ftifc 
lara, sınır ve öj§ü, ihtilâflarına,; .tapulamayı; ye; 
taş^u sicilini Ugil-endiren benzeri dâyalara?.^. 
kar. Varapset :ihiilâ£tojnı .halledebileceğe j$W, 
talap üzerice veraset veısikası vepar.i.yelisiz-^e 
v&sisiş ;küeü3^ere ve mahcurlarla yalnı.z-îtftpjıla-. 
vaii jşlariade yai^âli -olmak üzejre kay^m:- tâyin 
eder. .3p(gftklerin ve ^^haşrla^ın .menfaallıer^îi1 

li^rşmi^ .^^kaadiyle;. Türîs Kaıpu^^^e^enm-; 
nin h â k i ı ^ iaaini şart kütlığı lıallaı^ ;bu #ş*'i 
Yerir.r ;-;: -• -.• •• •.-,•>.•.* ":.:-y.K\--.s-]:\--MıÇ--i 
,, T»pu;laaqwı •.laahkemfiai y vazif& ^ ^ f t i ^ j l ^ ^ g . 
lerde ihtiyati tedbir kararı verebiMEr .J$$$q®t 
hemen tapulama müdürü ile mahallî tapu ida-
f esişe 'niîS&rîr; 'tfedhir' " k a ^ i ' t a H h l î ^ ^ t y r i -
'nienkurnn tapulama ' tutmağına 'h^m^'"'ttlrair 
'ödrîmemiş 4se .karârı alan tara'ff fâ&Pfâffl&a? 

http://amm.-ar.asi
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<ieja itifear^ü on gün İdinde tutanağa itiraz et-

.;«*$* mecburdur. B^ müddet içinde itiraz edil-
m«o»a. tedbir htlkümaöz kalır. 

^Pâ^^aan» tutanağının tanzimi tarihMeıı ve 
^ r tutanak bdlâHara ikmal ve tashih edilmiş 
Sa»r,<o ^aıiltfcen »onra doğan faklara aitJhtilâf-
laHa, taksHn, imlei yiivtı veya muhdesata tebean 
temellük, muhdesatm kail ve hedmi gibi mah
kemeden ihdas ediei mahiyette haklim istih
saline matuf taleplerin tetkiki tapulama nmh-
kemeainin vazifesi harieindedir. 

4 .̂ jBAŞKAN_•.-?•. -$on fı&rada, «tapulama tuıta-
nağının tanzimi tarihinden» yazılışı yerine, 
<tâpuiama tutanağının t̂anzimi tarihinin», şek
linde dûzeltilecektâr. 

Madde hakkında floz istiyen?. Yok. Turhan 
îföak arkadaşimızın değiştirge önergesi var, oku
tuyorum, 

- Mj'Üet Meclisi (Başkanlığına 
(Tapulasnıa kanunuı) tasarısının' 47 nci mad-

de||nitt Anayasa döine, yaşayan ve konuşulan 
't^îcçeye u^ı^luğuntı sağlamak için aşağıda 
betartüen şekilde değiıî irillımeıSttni ara ve teklif 
«derim, sayıg\lariffnl& ' - , . ' • • 

(Tekirdağ 
Turhan Kut 

ALTINCI BÖLÜM 
: FyuşmtoîjMarın tapulama mahkemesinde 

- üzülmesi 
Öenel olarak görev 

MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gay-
j«jbenlkuil mülkiyetine ve •mülkiyeitin gayn aynî 
ihatana, tapüjyâ tescil veya şerh edilecek veya-
i^ffbeyaölar hanesindegösterileeek sair hak
lara, amft* ve ölçü ujmşmazlılklarıııa, tapulama
ya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri dâvala
ra bakar. Veraset uyuşmazlıklarını e^zümliye"-
Mlfeeğ&gibi ^ileküzerSaıe veraset belgesi verir. 
Velisiz v#, tftistösiz kHiçüklere ve kısıtlılara yal-
nıa tapulama içlerinde yetkili olmak üzere kay* 

v-jJŞİ- tâykı eder. Küçüklerin ve. kısıtlılanai men
faatlerini korumak«anacı He Türk Kanunu Me» 
d^Mofe: Mfc&nfa -tente* «ftrt kıldığı hall ide 
b& izini veı&v 

^ p u i « m a • mıahkemesi; vaaâfesine giren işler
ce ti&fcftt! tedbir; ifcararı verebilir. Karan he* 
men tapulama mildüpû ile o yerin tapu idaresi* 
n« Mdlrir, Tedbir fcaran tarihinde gayrimen-
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külün tapulama tutanağına henüz itiraz edil
memiş ise karan alan taraf, karar tarihinden 
itibaren on gün içinde tutanağa itiraz etmekle 
zorunludur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse 
tedbir hükümsüz kalır. 

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihin
den ve tutanak sonradan tamamlanmış ve dü-
ızelıtilmisse o tarihten sonra doğan haklara iliş
kin uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyu Veya 
muhdesata tebean temellük, ımuhdesatın kafi ve 
hedmi gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte 
hüküm lalürayı gerektiren isteklerin incelen
mesi tapulama mahkemesinin görevi dışındadır. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Komisyondan 
bir sual.soracağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uyar bir dakika mikro
fona teşrifinizi rica edeceğiz. 'Som sormak is-
tiyen arkadaşımla var. 

[Buyurunuz Sayın Oğuz, 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — ©fendim, bir 

hususun tavzihi için bir sual tevcih edeceğim, 
zabıtlara geçirilmesi faydalı olacaktır.- Şimdi, 
47 n'ci maddeye göre (tapulama mahkemesi; 
gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayri 
aynî haklardan mütevellit dâva ihtilâflarına ıba-
kacaktır. 'Şufa hakkını, komisyon olarak, mül
kiyetten gayn aynî hak mahiyetinde mütalâa 
ediyor musunuz? Mütalâa etmediğiniz takdir
de, şufa dâvalanna bu mahkeme bakmaya va
zifeli midir? 

BAŞKAN — Komisyon. 
mçîöî KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Komisyonda biz şufa 
mevzuunu dile getirmedik, konuşmadık. Ama, 
Medeni Kanun mucibince, aynî haklardan ol
duğuna göre bakması lâzımdır. Kanaatindeyiz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — •Teşekkür ede
riz. 

FAHÎR GİBİTLÎOĞLU (Edirne) — Efen
dim, Turhan Kut arkadaşımızın 'önergeleri ile 
ilgili mâruzâtım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FAHÎR OİRİTLtOĞLU (Edirne) — Muh

terem arkadaşlanm, gerek Turhan Kut arka
daşımdan, gerek (komisyondan istirî^am ediyo
rum; filhakika önerge, /Türkçeleşmeyi hedef 
tutmuştur, fakat, maddenin son fıkrasındaki 
eski terimler olduğu gibi önergede muhafaza 
edilmiştir. Meselâ, Turhan Kut arkadaşımızın 
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önergesini aynen kabul ettiğimiz takdirde, mad
de iki karakter gösterecek. Üstteki 3 fıkra ta-
mamiyte'öz Türkçe olacak, «son fıkra en ;koyu 
'Arapça ıter'kiplerle dlollu olacak. Bu itibarla, is
tifham Ediyorum, önlergede son fıkraya taallûk 
eden Türkçeleştirme işlemi yapılmamıştır Ko-

.•misyon lütfen maddeyi geri alsın. Şayet öner
ge dikkate alınırsa, bu 'Önergenin işiğı altında 
son fıkrayı da Öz Türkçeleştirsiii. Bendeniz şa
manın ^darlığı dolayısiyle bir önerge 'hazırhya-
ealk fırsat •bulamadım. Fikirlerimi şifahen arz 
etmek nieeıburiyetinde kaldım. 'Saygılarımla. 

BAŞKAN —-Buyurun komisyon. 
OBOfoî (KOMİSYON SÜ20ÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir)—- Efendim, Girdtlioğlu ar
kadaşımızın temas ettiği son fıkranın üzerinde 
biz de durduk. Ancak, bu, •«temellük, mükte
sep, kal 'i , bedirni» gibi kelimelerin Anayasaya 
aksetmiş. Türkçeleri olmadığı' için aynen kalma
sını uygun bulduk. Bu itibarla, değiştirilme
sine ve Türkçeleştirilmesine lüzum yoktur, ka
naatindeyiz. 

BAŞKAN — Efendim, Turhan Kut arka
daşımızın değiştirge önergesine komisyon katı
lıyor mu? 
- OEOfet ıKGMİÎlSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — (Katılıyoruz, efendim. 
BAŞKAN ~ (Buyurunuz Halil Bey. 
RAJMJ Ö0MEN (Kırşefhir) — Arkadaşlar; 

Turhan (Kut ara'kakîaışımızdan bir şey rica et
mek içitt;^öz almış bulunuyorum, önergesinin 
bir satırında «'fcorunlu» kelimesi vardır. Eğer, 
imkânı v&rsa, kendisinden istirham ediyorum, 
bu kelimenin dafha anlayışlı bir şekilde yazılması, 
kanunun metninin iyi anlaşılması bakımından, 
faydalı olacaktır. (Bunu arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kut. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Çok muhte

rem a r k a ç l a r ı m ; görüşülmekte olan tasarının 
her maddesi için benim önergemin okunması yek-
nazarda fazla gayretkeşlik gibi görünür amma, 
metni her arkadaşım gibi bendeniz de okuduğum 
zaman, içinde pek çok eskimiş, bugün için kulla
nılmaz ve Anayasa diline aykırı birtakıtn te
rimlerin bulunduğunu gördüm. Sayın Bakanla 
temas ettiğim zaman,.bu metnin hazırlanışının 
eski bir tarihde yapılmış olduğunu ve işin biran 
evvel kanunlaşması için üzerinde, yeniden Türk-

Üİ.İ96& Ö:İ 
çeleştirme babında bir redaksiyon yapılma im» 
kânının bulunmadığını söyledi. Bendeniz d* çok 
mütevazi olarak, emecimi katarak bu yolda, bir 
önerge vermiş bulunuyorum. Bunlar çoğunlukla 
Anayasaya muvazi kelimelerdir.. Atkadasnnjgın 
itirazları oldu; müktesep^ kal'i gibi bunlar huku
ki terimlerdir. Maalesef hukuk dilimizden bunla
rı atmak henüz mümkün olamamıştır. Bu itibar
la, bunların yerine uydurma kelime koymaktansa, 
hâlen hukuk dilimizde kullanılmakta olan» tabir
leri, Türkçeye yabancı terimler, de; olsa, düzeni 
muhafaza etmek için aynen bıraktım: Yüksek, h e 
yetiniz iltifat çder. Kanunu bu §©Şe ;sokûmk, 
1963 yılında Yüce Mecîişjten Anayasa dîlirff ay
kırı kelimeleri muhtevi b\v kanunu ^katttiam'İş 
olacağız. Hepinizi hürmetle selâmlarini. , ^ v 

- BAŞKAN 
mu, efendim? 

Komisyon bu önergeye katılryçr 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTÂ
FA UYAR (tzmir) — Katılıyoruz^efedim. 

BAŞKAN — komisyon katıİıyoj:. önergenin 
dikkate alınmasını oylarınıza, sunu^oı^m, Şajml 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edUo^igtir,.', 

Komisyon filhal kabul ediyor mut 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜ&Ü MUŞTA-

FA UYAR (îzmir) — Evet, efendili 
f 

BAŞKAN ^ Komisyon filhal Satılıyor, de
ğişiklik, önergesindeki değişikükîerle; birlikte 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir i 

Zaman itibariyle yazîie ' . 
MADÜE 4& — Tapulama malîfemçsininvazi-

fesi her gayrimenkul hakkınca tapulama tutana
ğının tanzim edildiği tarihte başlar. , . ; 

• Bu mahkeme v '••••••• -••••% .•'"•:•: •••*<' _ < \ v » 
a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 nci 

madde uyarınca tapulama mahkemesini $evir 
, edilen, dâva dosyaları ile alâkalı ihtilâfları, *'•••,''"' 

b) 26 ncı maddede tayin edileff aski ilânı 
içinde açılacak veya tapulama müdffcu ta^afınâfen 

verilecek itirazlı işlere ait dâvaları;; 28 «el - ̂ mad
deye göre' tapulama komisyona k a k l a r ı • aleyhi
ne müddeti zarfında açılacak dâvaları," . 

c) ^ p u l a m a mahkjömeşlnd^ ,j$rjpmekte 
olan dâva mevzuu gayriflienfeuUçr h a & n d ş <&-
yanın dexdestbulunduğu,, müçUlöt içjn<}e .yamla.-

•' cakdiğer itirazlar^, -:.j',..-.;, -.; :.-.i:^ •... . 
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Tetkik ve halleder. . I 
Tapulama işlerinde 3533 sayılı Kanun hükmü.' I 

tatbik; edilmez'. I 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?: I 

'Yî)k.'Değiştirge Önergesi var, okutuyorum: I 

' : . : : : , : : . .Yüksek Başkanlığa I 
„..:.(-T^pi4.ama..Kanunu) Tasarısının 48 nci mad- I 
;4esimin; Anayasa: diline, 'yaşayan., ve konuşulan I 
;T%fcçeye uygunluğum* sağlamak için aşağıda be- I 
lirden şekilde değiştirilmesini ..arz ve teklif ede- I 

. rinı^şaygılarımla. I 
, ,i:_.,, ••••, .. : -...-.., ı Tekirdağ : I 
\v;•;.',,;...;-.• .Turhan Kut 

Zaman Bakımından Görev I 
"•" '"Madde 48. " — Tapulama mahkemesinin görevi I 
her gayrimenkul haikkıhda tapulama ><tutanağınm I 
düzenlendiği tar.ihte başlar. I 

Bu Mahkeme : I 
„ a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 nci I 

madde; uyarınca Tapulama Mahkemesine devre-; I 
dilen dâva' dosyaları ile ilişkin uyuşmazlıkları, I 

"r":b") 26 nci maddede belirtilen askı ilânı için- I 
de açılacak veya tapulama müdürü tarafından ve- I 
rilecek itirazlı işlere ait davaları, 28 nci maddeye I 
göre tapulama koniisyonu kararları .aleyhine I 
müddeti içinde açılacak davaları, I 

c) Tapılma.' Mahkemesinde görülmekte I 
plan daya konusu gayrimenkûller hakkında da- I 
yanın derdest bulunduğu süre içinde yapılacak I 
diğer itirazları, I 

inceler ve çözer. . I 
Tapulama işlerinde 3553 sayılı Kanun hükmü I 

uygulanmaz. , I 

BAŞK!AN — Değiştirge önergesine Komisyon I 
katılıyor mu?. | 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Katılıyoruz :efendim. I 

BAŞKAN' — Komisyon değiştirge önergesine 
katılıyor." önergenin nazara alınmasını oylarmiza 
sunuyorum; 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 

; e d i l m i ş t i r . ' -^s•••'••' - : 

- "K<)hîrsyoh filhaî iştirak etmekte midir?. 
vGEŞlGf KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR.;(Izhiir) —--Ediyorıız.'efendim.; I 

. ,. 3A$.̂ <AN '.^r r.rj\|ad4eyi, kabul buyurduğunuz 
4e|J§jWİŞ^nerş^esiâcjgki değişiklikle.. birlikte oy-
İşâmm sijnuyprjim. JKal^ul polenler... ..Etmiyenler.,. I 
Kamil edilmiştir. " | 

24.0.1963 ;OU 
I • . . . . „ . . . Mahal itibariyle vazife 
I MA.DDE 49. — Tapulama mahkemesinin ma-
I hal itibariyle vazifesi; bulunduğu bölgedeki bir-
I liklerin genel sınır krokisinde belirtilen hudut ile 
I tâyin olunur.. 
I idari teşkilâtta değişiklik sebebiyle sonradan 
I başka bir bölgeye bağlanan birlildere ait ihti-
I lâfları halle o birliğin tapulamaya başlandığı ta-
I rihte bağlı bulunduğu bölgenin tapulama hâkimi 
I salahiyetlidir. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?. 
I Yok.,. Turhan Kut arkadaşımızın değişiklik öner-
I gesi var, okutuyorum.: 

I Millet Meclisi Başkanlığına • 
I Tapulama kanunu, tasarısının 49 ncu madde-
I sinin Anayasa diline, yaşıyan ve konulan Türk-
I çeye uygunluğunun sağlanması için aşağıda be-
I lirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede-
I rim, saygılarımla. 
I Tekirdağ 
I Turhan Kut 

I Yer bakımından görev 
I Madde 49. — Tapulama Mahkemesinin yer 
I bakımından görevi, bulunduğu bölgedeki birlik-
I lerin genel sınır krokisinde belirtilen sınırları 
I belli edilir. 
I idari kuruluşta değişiklik yüzünden sonradan 
I başka bir bölgeye bağlanan birliklere ait uyuşmaz-
I lıkları çözmeye o birliğin tapulamaya başlan-
I dığı tarihte bağlı bulunduğu bölgenin tapulama 
I hâkimi yetkilidir. 

I BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.' 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

I UYAR (izmir) — Maddenin matlabındaki «raa-
I hal» i de «yer» yapmak suretiyle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin matlabındaki «ma-
[ hal» i «yer» yapmak suretiyle değiştirge önerge

sine Komisyon katılıyor. 
Buyurun Kemal Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Efen

dim, arı Türkçeyi-kabul ediyoruz. Burada vazife 
•terimi kaldı. Biraz evvel bunu görev olarak de

ğiştirdiniz. 

I BAŞKAN — Görev olarak okuduk, efendim. 
• Değişiklik önergesine Komisyon katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 
|. Komisyon filhal iştirak ediyor ınu?. . , 
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ÜYÂR" "(feımVy'— İştirak ediycfrnzy efendim. 

BAŞKAN-— Komisyon değiştirge önergesi
ne fölhal iştirak ediyor. Maddeyi bu: değişik şek
liyle oylarınıza sıınuyorıun. • Kabul edenler... Et-; 
miyenler,.. Kabul r edilmiştir, 

Mahallî mahkemelerde görülmekte olan 
dâvaların devri 

MADDE 50., -^ Mahallî, hukuk mahkemeler 
rinde. görülmekte olan; tapulama ile ilgili bulu
nan ve kesinleşmiş gayrimenkul dâvaları hak
kında p gayrimenkul için tapulama tutanağı tan
zim edildiği tarihte bu mahkemelerin vazifesi 
sona erer ve dâvalara ait dosyalar tapulama mah
kemesine. re'sen devrolunur, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?.' 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — «Kesinleşmemiş» 

olacak. 

BAŞKAN — Kesinleşmemiş olarak okuduk 
zaten. 

Madde hakkında söz istiyen yok. Kabul eden
ler.!. Etmiyenler... Kabul edilmiştir; 
Tapulama- mahkemesinde görülmekte olan dâ

vaların mahallî mahkemelere devri 
MADDE r 51. — .Tapulama işlerinin bir böl-

ge.de ikmal edilerek tapu kütük ve., müstenidi 
vesikaların mahallî-tapu- idaresine devrinden al
tı ay sonraya kadar tapulama mahkemesinde 
hükme bağlanmamış'dâvalara ait dosyalar; ma
hallî asliye mahkemesine devrolunur. Bu. mahke
melerde dâvaya, kaldığı noktadan, bu. kanunda 
yazılı usul dairesinde, devam edilir. Bu müddeti 
uzatmaya Adalet Bakanı yetkilidir. Yargıtay-
dan bozularak yollanacak dâvalar da bu madde 
hükmü tatbik olunur. -

,' BAŞKAN — Madde hakkında. söz istiyen?... 
Yok. Turhan Kut arkadaşımızın değiştirge öner-
desi yar, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 51 ner mad

desinin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim, §aygılanmla, ; • . , , - ,;' " ... 

Tekirdağ 
Turhan Küt 

Tapulama Mahkemesinde' gbTüîıWkte olaıf hayala
rın o yer mahkeınelerinedeyıl., ,."'.... ^ 

* Madde 51. — Tapulama, işlerinin bir, böİgedû.' 
tamamlanarak tapu kütük ve dayanağı bcİgele'rin 
mahallî tap» idaresine devrinden-altı âylşbhfcaya 
kadar tapulama mahkemesinde hükme ba^rfaıa»-
mış dâvalara ait dosyalar; o yerj.asliye- -mahker 
meşine devrolunur. Bu mahkemelerdEJcdâvâyÎEV 
kaldığı noktadan, bu kanunda yazılı- usüie*;^öre 
devam olrinur. Bu süreyi Uzatmaya Adalet Ba
kanı yetkilidir, Yargitaydan bozularak y<&lânacalc: 

dâvaiai'hakknıda da bu madde hükmü"oygîâla-
1 1 1 1 - . "••; •• ' •':•:."-••• ' " . i ' ' ; " .• ;:-'\v ':' .'"• "&?£?> •' 

BAŞKAN — Değiştirge önergesine Korniş-. ^ 
yon katılıyor mu efendim,,? 

•':,''••'. ü-r,... t . • 

GEÇİCİ KOMİSYON ;SjQZCÜSÜ MIJŞTAFA 
UYAR (İzmir)— Katılıyoruz efendim.^- ,/-.;:.-rv:. 

BAŞKAN -^Komisyon' değiştirge önergesîffe" 
katılıyor, önergenin nazara alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenlef../ Kabul edilmiştir.-•- .-#£'• 

Komisyon iühâl {satüıyo r. mu- efendim- .„•„.,< 
GEÇİCİ - K İ ^ S Y ^ 

UYAR (izmir) '— Filhâİ katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon -fiîliât kafeul-etniekte-

d i r . •• - -••••'•"."•:..•-,'•/ ! - 7 v . , . ^ ; ; y ^ : * ^ ' 

Maddeyi değişiklik'öneı^esihdeki'değişikÖ'k^: 
le beraber oylarınıza, sunuyorum Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir» . . _ 

Mahkenlede tatbik edilecek esaslar ; , \ •, 
Madde 52.--=— Tapulaania.mahkemele^[ride:"yö-; 

51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde Veyahut ta
pulama tesbitleri aleyhine sonradan mahallî mah
kemelere açılacak dâvatarda bu kanunun beşin
ci bölümünde yazalı esaslar tatbik .olunur.. "~.. 
• BAŞKAN — Ma^dis ' îa&i^i.^ ' iErti^eiıf ' 

yok.'Türkan Küt arkada^ımiıziıi'öneııgesini oku- . 
tuyöruım. " "" ' " ' " ? r . 

Millet •Meclisi' BâJşkanlığıiiö?"-
(Tapulama Kanunu) tasansnaın,^,n^';n>ad-

desinin- en sonunda bulunan. (T^bi^ oia,|ww|. 
ibaresinittij Anayasa- .diline,;:yasaya» ve^ko^fjfar 
lan, Türkçeye uygunluğ^iTu saklamak ••^me^y^ 
(uygulanır) şeklinde değiştirilnîes*ni,.arz>,v^-.tete' 
Hf ederim, saygılarımla. 

TekîMğ 
Tuî&an'KTüt 

— 4§F— 
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Madde 53. «•*» Beşinci bölümdeki esasların 

uygulanmasından doğacak uyuşmadıklarda her 
tâMti* delile dayanılarak Ihöıküm verilebilir. • 

Yeniden Ölçme veya tapulama plânında deği
şiklik yapınak gerektiği Iballerde bu işlem mah-

'.;, kemece tapulamada uygulanan fennî usullere gö
re tapu fen memuruna veya kadastro veyahut 
tapulama fen elemanına yaptırilır. 

BLMeoM B;lÖl 
BAŞKAN ^ Komisyon <bu <foergeye katılı

yor mu? >••.•;•' . 
; GEÇÎCt KOMİSYON ÜYESÎ MUSTAFA, 

UYAB iîzmit)) —* Katılıyorum, «fendim. 

BAŞKAN > - Değ^irğe önergesine korniş-
>x̂ n k&trfıyor. Nazarı dikkate alımnasıını <oyla-
n^^%ıi^ör t ı ım. KaJBül edenler... Etmiyenİer... 
KaW.^PÎ%tir \ :;'"::V 

" Kolalsyon (fîlihal i^irak ediyor mu? 
•''.. G ^ t ö t ^ ^ O l t f t ş t O N ÜYESİ MUSTAFA 
inŞjpTjftafiür) .— İştirak ediyoruz, efendim.. 

"BAğİA^ — Komfcyon fiıllll iştirak ediyor, 
Maddeyi değişiklik önemesi şeklinde oylannıza 
s t tp^o^ml Kölbul edenler.., Efcmiyenler... Ka* 

ÖeîBler ' 
^*$6töŞlft Şâ. •'.— '3e§inci bölümdeki esasların 

tatbikinden mdiıtcyveHit. ihtiMarda her türlü 
deıjiâedayanılarak hüküm verilebilir. 

Y#ni(Jien ölçme veyahut tapulama planında 
değişiklik yapmak i-çaıbetitâğiı takdirde 'bu işlem 
m^lifccmece tapoilaınada takilbedilen fennî usnl-
ier.e.fölpç ta$wı feöımemuruna veya kadastro ve- : 
yaftmıt • tapulama fen elemanına yaptmlır 

"BAŞKAN• .r- t : Madde hakkında söız istiyen 
Yok? BJömfc^nun ve Turhan Kut arkadapmjzıri 
de^^irğe jj^İerğesivar, okutuyorum. 

M.zbc •&. >. Başkanlığa 
-''̂ tö'3 '̂-'s&âfdçk<Sft'̂ ajpil!ani değişikliğe muvazi 

olii^^'-%i^;'4üElidâ'râiû'bMûa fıkrasanan aşa
ğıdaki yâtiTâft tadilini arz w teklif edefim. 

• ; - , * * • ' ; ' - • • • - « • • f i . j • ' • • • • - ; • ' . - - ' : ' • • . , ' • ; ' • 

r,_.s!Ö3Bij '̂J5^î^jwh Başkam 
,".!r. İstanibul 

T. , .., fontaü Hakkı Tokinel 
Mröd^ -53 • 33 ncü madİenin üçiuıcü fıkrası 

hi|İm^>«a^Îj '̂ ailmöfe şjarfcıyte birinci bölümdeki 
e^a^rijı. Je^lriıkmdan miMetvellit ıiyuşniazlık-
laMa İter̂  turKi' delile dadanılarak htiküm veri-
l«̂ ÖJr> ' ..;^.,,...;,,„«;.. r , 

.L"•:.. r.... Milletİİeolisi Başkanlığına 
;:«($!ig{!İİ^ 63 ncu mad-

4^Önİo^ Ânaya^ ;diline- yanşayan ye. konuşulan 
Ttb&geye '^yjıunluğöiıun «mığlammasi için aşağı-
dalteIîr$M^^şöîdl^'değdirmesini arz ve tek
lif ^ e r1 fâ7 ' s a^dââ^ . ' ' '.^.^V.,_.,.iV"' .: 

, : , •;>:, *-Air.: • : - • • ; • T e k i r d a ğ $ ; . : • , •.• i •.-;•:•.•' *.- .•• 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun, tekli
finin nazara ailunmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Turhan Kut arkadaşımızın önergesinin na
zara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler. Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde, yeniden (tedvin edilip görüşülmek 
''. üzere, kalbul edilen önerge ile, birlikte komisyo
na verilmiştir, 

Hâkimin takdiri 
Madde 54. — Hâkim; (tarafların delillerini 

topladıktan sonra re'sen tahkikatı genişletmek, 
lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplamak?ve de
lilleri serbestçe takdir ötmek yetkisini haizdir. 
'Tahkikattan elde deceği kanaate 'göre (beşinci 
'bölümdeki yazıla esaslar dairesinde karar ver
mek,, ve (gayrimenkulun kimin adıma tescil edi
leceğini belirtmekle mükelleftir. Cfayritoenkulün 
ölü tbir şahsa aidolduığıı tahakkuk eder ve alâ
kalılar mirasçıların tahkikini istemezlerse Ölü 
olduğu yazılmak suretiyle o şahıs adına tescile 
karar verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında soz tetiyen? 
Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Muhkem kaziye 
Madde 55; — Tapulama mahkemesi karar

lan davada taraf olanların leh vo aleyhinde muh
kem kaziye teşkil edeceği gibi tatraf olmadığı 
halde lehine ıkarar verilen şahıs hakkında dahi 
o dâvanıfn'tarafları aleyhinde muhkem kaziye 
teşkil eder. 

Muhkem kafiye hakkında Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun diğer şartlan mahfuzdur. 

BAŞKAN--T- Madde hakkında söız îstiyen? 
Buyurun .Şâyın Oğuz. >>:•• 
•••• TALÂT OĞUZ (Mardin) — JHuhterem arka-

; daşlar, 55 nci madde1; muhkem kaziye konusu
na temas etmektedir, 
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M.MeclUi BilOl 
Bu madde .tedvin edildiği zaman, her şeyden 

evvel Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hü
kümlerine ye diğer mevzuata mütaallik hüküm
lere uygun şekilde tedvin edilmesi icab.edeceği 
kanaatindeyim. Hukukta muhkem kaziyeden 
bahsedebilmek için, evvelemirde bir gayrimenku
lun mevcudolması ve bu gayrimenkulun, aynı 'ol
ması iktiza eder. Gayrimenkul aynı olacak, ta
raflar lehine karar ittihaz edilecek ve ancak 
bu karar ittihaz edildikten sonra hukukta muh
kem kaziyeden bahsedilebilir. 

Şimdi, 55 nci maddede «Taraf olmadığı hal
de, lehine karar verilen şahıs hakkında dahi o 
dâvanın tarafları aleyhinde bir muhkem kaziye 
teşkil eder. 

Muhkem kaziye hakkında Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun diğer şartları mah
fuzdur.» denilmektedir. 

Madem ki, bu fıkra hükmünü mahfuz kılmak 
suretiyle tedvin ediyor, şu halde, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri hükümlerine sadakat gösterilmesi 
lâzım gelirdi. Taraf olmadığı halde, lehine bir 
karar ittihaz edilen bir şahsın ibraz edeceği ilâm 
karşısında lehine bir muhkem kaziyeden bahse
dilmemek iktiza eder. Muhkem kaziye taraf
ların aynı olması, ve aynı gayrimenkule taallûk 
etmesi jcabeder. Taraf olmadığı halde, lehine 
bir karar ittihazı halinde muhkem kaziye şek
linde bu kararı mahkemeye ibraz etmesi hukuk 
prensiplerine ve Hukuk Muhakemeleri. Usuİü 
Kanununun hükümlerine uygun olamıyacağı ve 
bu hükümlerle bağdaşamıyacağı kanaatindeyim. 
Onun için bu maddeye komisyonun daha sarih 
bîr ifade yermesi icabeder. , i 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erten. 
MÜAMMEİR ERİTEN' (Manisa) —Muhte

rem arkadaşlar; Talât Oğuz arkadaşını bir fi-
Mr ortaya attılar. Ben ona karşı olduğum için 
söz aldım. 'Bu, hakikaten izah ettikleri 'gibi, 
HukukT Muhakemeleri Usulü Kanunundaki esas
lara aykırı Ibir prensi'bolarak buraya konulmuş 
bulunmaktadır. Ancak, bu Tapulama Kanunu
nun 'tatbikatından doğan bir zaruret olarak 
karşımıza ıçikmaktadır. 'Esasen, bu (husus, şim
diki mer'i kanunda^sarih 'hir.Mküm. bulunma-
dığı halde, 7 nci Hukuk Dairesinin ittihadı ile: 
yerleşmiş olan bir keyfiyettir.': Çünkü; tapula
mada maksat hakiki Ihak safliibini bulup tesibit 
ederek gayrimenkulu onun lehine tescil etmek-

tir. Prensip bu olduğu için tapuluma, mahke
melerinde mer'i kanuna g*öre yapılan- tetbikati*-
dahi tetkikat sonunda gayrimenkulun tarafar-
dan 'basjca birisine aidolduğu saM^atarsa, adfeoi 
mahkemeye Mq gelmemiş, takip Jtmfcmiş, Jjjak 
saiMbi olduğunu îoMia etmemiş, likat, majgjc* 
me iki taraf arasındaki '^Va^a/Öfa^to^'yılf-; 
mış olduğu tetkikat «onunda ıçayri%^k«|fiİn 
taraflara aidolmadığı, yani iddfca-'«deli;iki^ta^ 
ra'fa da aıdolmadiğıhı fakat ibir!jhalİc^Ö^âİ«t-
miyen 13 neü şahsa aidalduğunu teeibdt ettikten 
sonra tapulamanın prensibi deaibi hakiki 'hak 
sahibi lehine tesscil eder. ^ - t ' ,^ -

Evvelce, 'Tapulama Kaiiunuü'l|iâi: bu '"&ÖJSİS'': 
mevcudolmadığı faalde," bu kaz^rei mti!Mİ|me 
teşkil etmedi diye taraflar arasmda, yani le
hine hüküm tesis edilen kimse ite tapulamada 
dâva (görmüş olan İkimseler arasında yeriijlıti-
lâflara ve umumi ınahkemeîerdevyeni dSva^â f̂t• 
yol açmamakta idi. Şimdi, bu hükümfe İbtt;fei-
sus ortadan kaldırılmış ve Hukuk Usûlü Muha
kemeleri Kanununun prensipleri bir başkâ^^ 
raftan yerine, getirilmiş oluyorv * ;15ğer, - $(u| jtiîi*-
küm kabul edilmezse, bir misalfe ^ z $ d e j ^ ; ' 
ş/öyle bir durumla karşılanmış ola«a^r{A}iîfc 
(B) tapulama mahkemesine.dSâv.a açmış ve fıte-
ticede ikisi de haksız ç^ktığınkîa, ti&vy$a^&& 
nunu hükümlerine göre, (C) naınmü gayrim^eji-
kul tescil edilecektir. Eğer, biz <bû «hükmü-te
sis etmezsek, mer'i kanunda bir bokluk oIdu£ıâ 
için, 16u defa (A) gejecek hukj i n^Içenııesföde 
(€) aleyhine tekrar dâva ajçafeileieek ve yeni 
bir mahkeme safhası husule gelmiş olacaktır, 
Bu, tabiatiyle Tapulama Kanununa göre •Tapu
lama Mahkemesinde keMuleşmiş 'bir' hüküm te* 
sis edildikten sonra, artık böyle bir dâvanın 
mahkeme huzuruna gelmesi, 'hukuk prensipleri: 
ne aykırılık teşkil eder! (Bu Mnıttûe; İ)U iıu-
süs ortadan kaldırılmış ve a.rtıkî«l^ , ' !hüku^ 
tesis edileıi kimse ile tapulama; "(mahkemesİsttâe' 
dâva ıgörmüş olan kimseler arasinda yenidir 
dâva »görülmesini önlemiş olmaktadır. 
yerindedir. ifHukuk prensiplerine uygundur, 
Aynen kabulünde büyük fayda Ve aarut«t:/var: 
dır.' Bu şekilde: kaibuMniî -isti^haim^ edeıte 
Hürmetlerimle;. •;'•' <•;- --^vT—W'.-- • *"v^''--'i 

!BAŞKÂN — Buyurup Sa^iiı ̂ r i t î iogtuf ?:! 
FAHÎR ÖÎRlTLÎÖĞIitr t&&r&0 ^ " İ ^ s 

muhterem arkadaşlarımı görüşülmekte todu* 
nan madde, hukukttmujsa yepyeiii Mr forinftt 
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fiff.«ecftf-*firİS)l 
ğ#ttöMiş-'• bulunmaktadır. Şahsini itibariyle 
beîf 'bıt'̂ y^eriiliği fevkalade yerinde görüyorum: 

• îk i^ay^İ ' f ikr i burada • dinledik. Bir arka
daşımız;••-'- mâddenm aleyhinde, diğer bir ar
kadaşımız da lehinde. konuştular. 

Ööndeıiîzv^ maddenin prensip itibariyle le-
hindeyim. -Yalnız;, lîûksan gördüğüm bir nok
taya tömas" etmek • için,: huturunuza çıktım. 

'"' 'jyîu'hkelp.' kaziye hali; Hukuk MuhakemeJ eri 
Ûsulu Kanununda tarif edilmiştir'. O kanun
da* tŞ^jfini':'' bulnluftur ve bu hususta birta-
kiîrt huliüniler getirmiştir. Binaenaleyh, mad
dede, Hukuk Muhakemeleri Usulü ' Kanunun
da" yazılı1 bulunan muhkem kaziyeye taallûk 
eden 'hrMtümlerin mahfuz 'olduğuna dair konu
lan kâyit lüzumludur; şu şarjlar altında lü
zumludur, deniliyior. 

" Nolkşân gördüğüm cihet şudur : Lehine 
mülhkem kaziye teşkil edilen şahıs, Ibu ilâma 
<îâ$ânarak bu. ilamı i.cra saf hasına koya.bil-
onelidir. 

'1 Şöyle biı* misal vereyim : (A) ve (B)'ara
sında .'bir ."'ihtilaf vardır; !bu ihtilâfta, (A) ve 
(B)_. ıiin dışında kalan (C) isimli hir şahıs, 
kendi leihine 'bir tapu llıükmü tesisi ıgibi bir 
imkânına sâhibolmuştui'. Kimin kanalı ile? 
İdare ' , kanalı ile değil, mahkeme kararı ile. 
Mahkeme demiştir ki, ....bu yer ne (A) nm, ne 
(B)< nihdir, fakat (C) /irindir. Böyle ımisailer 
çof; . olmaktadır. Dâvaya. taraf • olmıyan (C) 
Ihalİ .sahibi oldu, hakkı da mahkeme ilâmı ile 
te$bit .edilmiş oldu. Şimdi, bu maddeye göre 
nraljikemo- İlamının ( C ) n i n lehine infaz 'kabi
liyeti .yoktur. (Ç) lehine, ancak hukuk ihdas 
eltti, (-C) isterse .(A)"'ya, isterse (B) ye men'i 
müdahale dâvamı- açmalc suretiyle kendi hak
kinin yeniden kabulünü mahkemeden talehe-
4eibi.Hr. Ben denıek istiyorum ki ; bu suretle 
hakka".. jsahibplduğu mahkeme ilânıiyle, idari 
yolla, demiyprum, ımalhlîeme ilâm iyi e «sabittir; 
bu:.hakka,sahilbbİan 'kinişe, lehine muhkem ka
ziye . tesis ediliyor, Bu ne demektir?.. Pratikte 
himun. mânasını- fazla değerlendiremiyoruz. 
Yeni bir mahkeme mevzuunda, o muhkem ka
ziyeye göre, yeniden dâvayı görecek hâkim 
karar verecektir, demektir. Bunu (biraz daha 
gratikleştİr'sek iyi roltır. Madem ki, yelli hir for-
ihlrî , getiriyoruz/ muhkem/ "-kaziye '"vazedilen 
klcnlsfeyV. ^'y;enMett|: icraya" yermek suretiyle il-
gİ8Îv;ölmTyiın §&hi>sîarT 6 •gâyrimehkulde'n çıkari-

24. ff.1963 0 : 1 
ma, imkânı verilse, 'tahmin ediyorum, pratik 
'bir sonuca varmış olacağız. Uluorta izahımla, 
bunun aynen böyle kabulünün mahzurları dor 
ğaibilir. özür dilerim, bir seyahatte idim. Kı
sa bir zaman içinde hu tetkikatımla huzurunu
za gelmek istemezdim, ama, bilmiyorum aealba 
bu fikrim Komisyona cazip gelir mi, ve caızip 
^gelirse lütfedip de bu madde üzerinde yeni 
'bir formül bulmak üzere maddeyi geri almak
ta fayda görür mü, görmez mi? Dikkatinize 
arz ettiğim bu hususu Komisyondan ibilhassa 
istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Murdin) — Muhterem ar

kadaşlarım, Tapulama Kanunu, tapulama hâ
kiminin tapulama sahasında nasıl hareket 
edeceğini, hangi hallerde delil toplıyacağını, 
mahkemelerinin nasıl icra edileceğini etraflı ola

rak tesbit ve tâyin etmiş bulunmaktadır. Ta
pulama hâkimi, kendisine kanunun vermiş ol
duğu çerçeve dairesinde karar iıtltihaız ©deeekr 
tir. Tapulama tutanakları muayyen bir 
müddetle asılacaktır. Asıldıktan sonra, hak sa
hipleri; tapulama tutanağına itiraz edecek, tapu
lama komisyonlarına intikal edecektir. Tapulama 
tutanağı, tapulama komisyonuna ve tapulama hâ
kimine intikal edinceye kadar gayrimenkule mü
teallik hak sahipleri, haklarını o safhaya kadar 
tâyin etmekle mükelleftirler. 

Şu duruma göre, tapulama tutanağından baş-
lıyacak muamele, tapulama hâkimine intikal edin
ceye kadar muayyen hudutlar dâhilinde cereyan 
edecektir. Tapulama hâkimine intikal ettikten 
sonra, tapulama hâkiminin, kanunun tadat etti
ği şartlar dairesinde, tapulama tutanağıyle, ta
pulama komisyonunun ittihaz edeceği kararlar 
haricinde, her hangi bir şahsı hak sahibi göster
mek suretiyle karar ittihaz etme cihetine gitme
mesi iktiza eder. 

Hâkimin takdir hakkı diye bir fasıl mevcut
tur. 54 ncü madde ile bu husus tamamen tanzim 
edilmiş bulunmaktadır. Şu hâlde, tapulama hâki
mi tapulama komisyonunun ve tapulama tutana
ğının ve teknisyenlerin yapmış olduğu muamele 
hududları dâhilinde kalacaktır. Hudutlarını aş
mak suretiyle hak sahibi olmayan bir kimseyi 
hakkını ihdas etmek suretiyle hak sahibi ' yapa
cak bir kudrette değildir. Şu izahattan sonra 
anlaşılıyor ki, muhkem kaziye üzerinde bir' ihti
lâf mevcuttur. Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka-
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nnnuna göre muhkem kaziyenin şartlarının 
yerine getirilmesi icap ederken; birinci fıkra da 
yeni bir hüküm ihdas etmek suretiyle, tapulama 
tutanaklarının, tapulama komisyonlarının bu Ka
nunda kendisine verilen yetkiler aşılmak sure
tiyle yeni bir hak ihdası cihetine gidilmektedir. 
Şu halde, lehine karar verilen şahıs,'davada taraf 
olmadığına göre, bunun lehine muhkem kaziye
nin bahis konusu olmaması iktiza eder. Kaldı ki, 
lehine karar verilmiş olsa dahi bu kararı kimin 
aleyhine icra edecek? İlâmı, tarafları aynı ol
madığı takdirde, gayrimenkul aynı olsa dahi, (A) 
ve (B) lehine icraya gitmek suretiyle infaz ettir
mesi imkânı vardır. 

Şu halde bu kararın infaz edilebilmesi ve lâ-
zımül hüküm olabilmesi için, mutlak surette ve-
rilen kararda taraf olması iktiza eder. Tarafı ol-
mıyârı bir ilâmda, sadece lehine karar vermek su
retiyle kararı icra mevkiine koymasına, tatbik 
etmesine ve lehine icradan bir hüküm ısdar edil
mesine ihtimâl yoktur. Komisyonun, tatbikatta 
ihtilaflara sebebiyet vermesi ihtimaline binaen 
bu maddeye bir sarahat vermesi iktiza eder. Maru
zatım bundan ibarettir. 

•'• BAŞKAN —-Sayın Erten. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Talât 0-

ğuz arkadaşımın fikrine daha evvel cevap ver
miş olduğum için, bunun üzerinde durmayaca
ğım. Giritlioğlu'nun getirmiş olduğu yeni fikir 
üzerinde kendisini ikaz etmeğe çalışacağım. 

Şinidi arkadaşlar, arkadaşımızın teklif etmiş 
olduğu fikri kabul ettiğimiz takdirde bu defa 
Usıü'ü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun hükümlerini ihlâl etmiş oluruz. 

Çünkü, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nuna göre kaziyei muhkeme olabilmesi için, 
taraflar dâva mevzuu ve dâva sebebinin aynı ol
ması icabeder. Burada, dâva sebebi gayrimen
kulun aynı üzerindeki ihtilâflar eğer, arkadaş
larımızın fikrini kabul edecek olursa'k, gayri
menkul (C) lehine tescil edildikten sonra, bir 
de onun lehine icrada meni müdahale hükmü
nün, yerine getirilmesi yoluna gitmiş olacağız. 
îşte o zaman dâva sebebi değişmiş:olabilir. 

Bir misal arz edeyim. Tapulama mahkeme
sinde dâvası görülen taraflardan (A) ve (B) 
dâvayı kaybetmiştir, (C) lehine tescil edilmiş
tir. Ama, bunlardan (A), gayrimenkulu, olabi
lir ki, kira sebebiyle elinde bulundurabilir; hal-

24,6.1963 0 : 1 
buki, kira mevzuu tapulama 'mahkemesinin, 
'kadastro mahikenıesinin halledeceği Ibir mevzu 
değildir. Kira ihtilâfı ortaya çıkınca, olabilir 
ki, (A) asliye hukuk mahkemesinde görülecek 
dâvada' haklı çıkacaktır. O bakımdan, dâva 
sebebi değişeceği için ortada muhkem kaziye 
bahis mevzuu olmıyacaiktır. Bir kira mukave
lesinden dolayı tahaddüs edecek dâvada,, muhkem 
'kaziye mevcut sayılmaz. Eğer, tescil (C) le
hine oluyor, ibunun meni (müdahalesi için de 
ibunu Ikazlyei muhkeme kabul edelim dersek, o 
zaman dâva sebebinde de ayniyeti ortadan kal
dırmış oluruz ve işte o takdirde, Hukuk Muha
kemeleri Usulü Kanununun hükmünü ihlâl et
miş oluruz. Bu bakımdan, bu fikrin kalbul 
edilmesine imkân tasavvur edilemez. Hünmet-
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Mara§) — Muhte

rem arkadaşlarım, (benden evvel konuşan Mu- ; 

ammer Erten arkadaşım, her ne haclar 55 nci 
madde hakkında yeni bir fikir ortaya atmış 
olan Giritlioğlu arkadaşımızın fikrine cevap 
verdiyse de, ben- aynı şekilde bu cevabı biraz 
daha genişletmek istiyorum. 

Giritlioğlu arkadaşımızın fikri hem Hu'kuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa, hem de huku
kun genel esaslarına aykırı düşmektedir. Şöy
le k i ; 55 nci madde de tapulama mahkemesinde 
taraflardan (biri aleyhinde veya lehinde kaziye 'i 
muhkeme teşkil eden karar, taraflardan bulun-
mıyan 3 ncü bir şahıs hakkında da aynı hükmü 
ifade eder. Bu esastan hareket ettiğimiz tak
dirde, Giritlioğlu demektedir ki, bu maddeye 
bir başka husus ilâve edelim, taraflardan bu-
lunmıyan, mahkeme ile alâkası olmıyan, ama 
lehine bir hüküm tesis edilmiş bulunan üçüncü 
şahıs, (C), bu ilâmı alsın, hem mahkemede ta
raflardan olan şahıslar lehine veya aleyhine 
kullansın, hem de bilcümle kendisine karşı ha'k' 
iddia edenler aleyhinde 'kullansın demektedir, 

Şimdi müşahhas 'bir misalle İbunun mümkün 
'olmadığını izaha çalışayım. Farz edelim ki, (A) 
ve (B) (bir tapulama mahkemesinde bir gayri
menkulun aynî hakkında ihtilâfa düşmüşlerdir. 
Mahkeme yaptığı tahkikat sırasında, buranın 
(A) ve (B) ye aidolmadığma, ama taraflardan 
bulunmıyan (C) nin malı olduğuna karar vermiş' 
bulunmaktadır. Şimdi (C) bu ilâmı alıp, eğer 
mahkemede (A) ve (B) lehinde veya aleyhimde 
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kollanırsa ibir diyeceğimiz yok. Çünkü, oıah-
keme huzuruna gitmişler tapulama hâkimi hu
zurunda yapılan tahkikatta (A) ve (B) nin 
malı olmadığı 'anlaşılmış. Ama, şiöyle bir husus 
akla gelebilir. Üç kişi anlaşırlar, bunlardan 
ikisi davacı ve dâvâlı olurlar ve böylece (C) le
hinde hüküm tesis ettirirler. Tatbikatta bun
lara çofk rastlanır. Aslında dâva konusu olan 
yer ne (A) nin, .ne (B) nin ve ne de (C) nindir. 
(D) midir orası (C) aldığı bu ilâmla taraflar
dan olmıyan ve onların dışında bulunan (D) 
aleyhinde bu ilâmı ikullandı mı, bundan huku
kun genel esasları zedelenir. Onun için, madde 
aynen kafbul edilmelidir. Fahir G-iritlioğlu 'ar
kadaşımızın teklifi ilk 'bakışta insana cazip gel
mektedir, ama, tatbikatta foüyük mahzurlar 
doğurabilir. Böyle bir hüküm maddeye girerse 
o zaman vatandaşlar, hâkimlere, gelirler, şahit 
dinletirler, deliller ikame 'ederler, ama aslında 
hiç alâlkası bulunmıyan birinin malını bir (baş
kasının üzerine tescil ettirmek isterler. Aldığı 
ilâmı, Ikaziyei muhkeme halinde, tamamiyle 
'bunların dışındaki şahıslar aleyhinde kullanır
sa, o takdirde suiniyet sahibi şahısların yapa
cakları kötü işlere engel olmamış oluruz. Bu 
Ida heım hukukun genel esaslarını rencide eder, 
hem de Muammer Erten arkadaşımın dediği 
gibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
yazılı kaziyei mahkeme esaslarına aykırı dü
şer. Çünkü, taraflar dışındaki şahıslar ̂ içİn o 
ilânı bdr hüküm ifade etmemek icabeder. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Faruk Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlarım, kaziyei muhkeme meselesi üzerin
de durmaktan ziyade, zabıtlara geçmesi yönün
den ve tatbikatla alâkası (bakımından, evvelâ 
bu maddeden ne anladığımızı tesbit etmek lâ
zımdır. Bu maddeden, şu ana kadar konuşan 
arkadaşların 'beyanı hilâfına, bendeniz başka 
bir manâ çıkarıyorum. Bendenizi gerekçe de 
teyidedecektdr. 

Bu maddedeki kaziyei muhkeme, dâvada ta
raf olan, fakat dâva sonunda dâvasını kaybe
den (A) ve (B) için kaziyei muhkeme teşkil 
edecektir. (C) nin aleyhine vâki iddialar için 
değildflr. Zira, ikinci cümle aynen işöyle diyor: 
«taraf olmadığı halde lehine 'karar verilen şa
hıs hakkında dahi o dâvanın tarafları aleyhin
de muhkem kaziye teşkil eder,» Yani, verilen 
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(A) ve (B) misalinde ibir daha (A) ve (B) bu 
gayrimenkul için (C) aleyhine bir dâva açamı-
yacaklardır. Bu, bu demektir. 28 nci sayfada 
maddelerin gerekçesini okuduğumuz zaman, son 
cümle şöyle diyor: «Dâvanın tarafları, lehine 
karar verilen üçüncü şahıs aleyhine yeniden 
dâva açamıyaoaklardır.» 

Yani, (A) ve (B) ki, 'bunlar dâvadan taraf 
oldukları için bütün iddia ve def ilerini serd 
etmişlerdir, iddia ve defileri derec&ttan geç
miştir. Hüküm 'katileşmiştir. Mahkemede ta
raf oldukları için umumi prensipleri ihlâl eden 
bir husus da yoktur. Mahkemede dahilî dâ
vada da almışlardır. Binaenaleyh, dış/arıda bir 
insan durumunda değillerdir, neticede katile-
şen kararın bunlar için kaziyei muhkeme teş
kil etmesi hukuk usulü hükümlerine de uygun
dur. Bu itibarla, maddenin (bu şekilde kalma
sında fayda gördüm maddenin tadiline lüzum 
ydktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Abdüllhâlim Araş. . 
ABDÜIİHALÎM ARAŞ (Kayseri) — Efen

dim bendeniz madde üzerinde, Faruk Küreli ve 
Muammer Erten arkadaşlarımın fikirlerine iş
tirak ettiğim için, konuşmıyacağım. Yalnız 
Fahir Giritlioğlu arkadaşımıza /görüşüne bir 
noktada itiraz edeceğim. Hamın infazı bahsin
de, Giritlioğlu'nun haklı olduğunu bir ian kabul 
etsek dahi, ilâmın infazına dair bir hükmü 65 
nci maddeye ithal etmek mümkün d'eğildir. Zi
ra, ilâmların infazını, tasarı 67 nci'maddede dü
zenlemiş bulunmaktadır. Şayet, bu mevzuda 
infaza taallûk eden bir tadil 'getire-ceıksek, 67 
nci maddede 'düşünmek iktiza eder. Kaldı iki, 
67 nci madde, bu mevzuu ele alınış ve düzenle
miş 'bulunmaktadır. ; 

07 nci maddenin ilk paragrafı, aynen: «Mah
keme ; kesinleşen ilâmlar, müstenidatı dâva dos
yaları die birlikte, doğrudan doğruya tescil 
olunmak üzere tapulama müdürüne ve eğer o 
birliğin evrakı ve kütükleri devredilmiş is'e ta
pu idaresine verir.» demektedir. 

Bu itibarla, mahkeme, kesinleşen ilâmı bü
tün müstenidatiyle birlikte tapu müdürüne ve
ya tapu idaresine doğrudan doğruya verecektir. 
'Onun için, ilâmın infazı da gerek taraflar ba
kımından olsun, gerekse lehine karar verilen 3 
ncü şahıs 'bakımından olsun, doğrudan doğruya 
mahkeme marifetiyle tapu idaresine verilmek 
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suretiyle yerine getirilmiş 'olacaktır. Tasarının 
55 nei maddesinin aynen kabulünü bendeniz de 
istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
OEÇltOt KÎOMÎSYON (SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (izmir) — Muhterem arkadaşlarım, 
'55 nei madde üzerinde, Talât Oğuz ve Fahir 
Giritlioğlu arkadaşlarımız iki nokta üzerinde 
durmak suretiyle, fikirlerini beyan -ettiler. 
Muhkem kaziyeye temas eden Talât -Oğuz ar
kadaşıma Muammer Erten ve Bağcıoğlu arka
daşlarımın vermiş 'oldukları cevaplara komis
yon olarak aynen iştirak ediyoruz. 'Bir 'gayri
menkul (A) ve (B) arasında ihtilaflı iken, ta
pulama mahkemesi, muhakeme sonunda bu 
gayrimenkulu ne (A) ya, ne de (B) ye verme
yip (O) nin uhdesine tesbi^ edebilir. Bu takdir
de, bu ilâm (A, B, C) arasında muhkem kazi
ye teşkil «der. Yani, (C) nin üzerine yapılanı 
tesbitten dolayı hiçbir zaman (A) ve >(B) umu
mi mahkemelere müracaat etmek suretiyle bu 
tapunun iptali 'cihetine gidemez, bunu istiye-
mezler. Ancak, (A) ve (B) den ba'şka diğer 
şahıslar istiyebilir. Bu İtibarla, muhkem kazi
ye mevzuunda Talât Oğuz arkadaşımızın fikir
lerine iştirak edemiyoruz, 

Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın fikri; daha 
ziyade icra safhasına intikal etmektedir. Ta
pulama ilâmlarının icrası tapuya tescil edilmek 
suretiyle olur. Yani icra dairelerine ibraz et
mek suretiyle bir müdahalenin men'i veya bir 
gayrimenkulun teslimi mahiyetinde değildir. 
Tapulama ilâmlarının icrası demetk, tapulama 
ve mahkeme dosyalarının 'bütün ımüstenidatı ile 
birlikte tapu sicil muhafızlığına /gönderilmek 
suretiyle lehine tesbit yapılan kimsenin uhdesi
ne gayrimenkulu tescil etmek demektir. Bu 'iti
barla, maddede Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın 
anladığı mânada bir değişiklik yapılmasına lü
zum yoktur ve hukukan da imkânsızdır. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Madde (haJkkında başka söz is-
tiyen.'? Buyurun Giritlioğlu, 

FAHÎB GİRÎTLÎO&UU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım; 'Orijinal bir hüküm getirmiş 
bulunan maddeye-biraz daha genişlik vermtek, 
ihtilâf safhasında da pratik faydalar sağla
mak amacıyla «ortaya 'bir nokta! nazar atmış bu
lunuyorum. Sözlerime kaıışı itiraz eden arka-
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daşlarımm hepsine çok teşekkür ederim, bu ha
reketleriyle beni ikaz etmiş oldular. Bâzı mah
zurlar 'Olabileceğini ben çle kabul ediyorum. Bu 
halkümdan maddenin aynen muhafaza edilmesi 
kanaatine vardım. 

Yalnız, Komisyon adıma konuşan iSayın 
Sözcü Uyar, tekrar beni endişeye düşürdü. Ben 
demin mevcut maddeyi biraz .genişletmek ama
cıyla yeni bir fikir foırmüle etmek .gayreti içe
risinde huzurunuza çıkmışken, şimdi mevcuıdun 
da elde edilemiyeceği gibi, bir hisse kapıldım. 
özür dilerim, bunun açıklanmasını, bilhassa, 
tekrar ıtoa ediyorum. 

tki taraf arasında ihtilâf olduğu takdirde, 
mademki tapulama mahkemesi bu ihtilâflıarı hal
lediyor; bunun icra safhası, yalnız tapu idaresi 
tarafından tescilden ibaret kalmamalıdır. Elde 
bir ilâm vardır. Bir yandan tapulama tescil et
sin, diğer taraftan da icra dairesi o tescile gö
re amel etsin. Hali hazır durumu ile madde bu
nu sağlamazsa vatandaşlara yeniden birtaikum 
mahkeme kapılarını açmış olacağız. Madem ki, 
hu noktaya kadar geniş ufuklar açabildik, şu 
halde bunu yalnız tapu dairesinde tescil ile ik
tifa etmiyelim. Sayın Sözcünün ifadesine göre, 
tescil ile iş bitiyor. Ondan sonra yeniden bir 
meni müdahale dâvası ikame edilmesi gereki
yor. Ve yeniden iiâm alınıp icraya verllecek-
ıtir, denmek isteniyor. Sözcü arkadaşımızın ifa
desinden, 'sarahaten bu anlaşılmaktadır. Ben de 
derim ki, maddeyi o şekle getirelim M, taraf
lar arasında ihtilâf hallolduktan sonra, madem 
ki, bu ihtilâfı mahkeme halletmiştir, bu bir yan
dan tapu dairesinde tescil edilsin, diğer yandan 
da infaz kabiliyetini haiz bir ilâm kabul edile
rek, icra dairesi bu ilâmı infaz etsin. 

Aoaba Komisyon bu fikrî sarahaten redde
diyor mu, yoksa kabul ediyor mu? Bunu istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎGÎ KOMİSYON SÖZGÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (îzmir) — Efendim, demin arz ettiğim 
<gibi (A) ile (B) gayrimenkulde kiracı olabilir
ler. Her tesbit ve tescil bdr men'i müdahaleyi 
icabettirmez. Mahkeme ilâmımda, ısarahaten, 
müddeialeyıhin müdahalesinin men'ine, diye bir 
hüküm olmadığı takdirde, icra memuru bunu 
alıp da (A) ve (B) iyi aradan atarak (C) nin 
lehine inifaz edemez. Bu itibarla ayrı bir dâva 
konusu olabilir. Bizim burada yaptığımız tapu-
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lamadır, tesbittir. Tesbiti kimin üzerine yapı
yoruz? Evvelâ (A) ile (IB) 'benimdir diye mü
nakaşa .etmişler. Fakat mahkeme bu gayrimen
kulu ne (A) nın, ne de (ıB) nin kabul efenjş, 
(C) ye vermiş, (C) nin üzerine tespit edecek
tir. Bu-hükiim kesinleşince tapu dairesine gide
cek, OC) nin 'üzerine tescil yapılacaktır. 

Eğer (O) den evvel başka malikler veya (A) 
ile (İB) nin, şu ve bu sebeple her hangi bir ki
racılık sıfatı varsa, o, umumi mahkemelerin bi
leceği' bir iştir. 

(Binaenaleyh, ilâmın içersinde bir müdahale
nin men î bahis konusu olmadığı takdirde, de
min verdiğim misal mucibince, (O) nin lehine 
(A) ve (ıB) nin aleyhine muhkem kaziye olan 
bu ilâm, 'tapu dairesinde infaz edilmekle iktifa 
.edilecektir. Meğer ki, (A) ve ((B) nin müdaha
lesinin men'ine diye de bir hüküm bulunmuş 
ola. 

BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz Re-
fet Beyi 

REFET SEZGİN ('Çanakkale) —Konuşmak. 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — (Buyurun. 
REFET SEZÛÎN (ıÇanakkale) — Komisyon 

Sözcüsü ,Sa|yın Uyar arkadaşımız izahlarının so
nunda, Fahir Giritlİoğlu arkadaşımiızın burada
ki nakli endişelerine kısmen cevap verdi ise ete, 
zabıtlara intikali bakımından meseleyi tashih 
ve tavzih etmekte fayda mülâhaza ettiğim için 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Aslında, 
55 noi maddeyi, Hukuk Usulü Mahkemeleri 
Kanununun 237 noi maddesine uygun olarak 
ve bir yenilik de getirtmek üzere sevk ettikleri 
için teşekkür etmemek elden gelmiyor. Bu iti
barla, 55 nci maddenin sureti tedvinine iştirak 
etmek isabetlidir. Ancak, tapulama faaliyeti ev-
loviyetle bir gayrimenkulun sadece mülıkiyeıt 
hakkı noktasından kimin adıma tesbit ve tescili 
gerektiğini ihtiva etmesi iktiza eder. Bunun ha
ricinde, bir birlikte tapulama faaliyeti devam 
ettiği sırada, asliye hukuk mahkemesinde gay-
ririienkule müteallik meveut dâvaların, 50 nci 
ımâddenin sarahatine göre tapulama mahkeme
sine devredilmesi iktiza eder. Bir dâva düşiüne-
lîni, (A), (0B); isimli şahsın' aleyhine bir meni 
müdâhale dâvası açmış ve bu meny müdahale 
dâvasının tahtında bir mülkiyet hakkı da gizli. 
Eğer, bu dâva 'tapulama mahkemesine intikal 
etmeseydi, ya müdahalenin menine veya dâva-
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nın reddine mütedair bir hükümle neticelene
cekti. Tapulama mahkemesine intikal edince 
vaziyelt yine bundan farklı değildir. Binanın 
veya parselin (A) veya (İB) isimli şahıslardan 
birisi adına mahkeme tarafından- tescili yapıla
cak ve Asliye Mahkemesinde talebedildiği üze
re .müdahalenin men'ine mütedair bir hüküm 
.de ittihaz edecektir. Mustafa Uyar arkadaşım 
izah ettiler ama, biraz kısa oldu. işte bu nok
tada, tapulama mahkemesünden verilen .bir ilâm 
icra marifetiyle infaz edilir. Çünkü, mahiyetin
de müdahalenin menine mütedair bir sarahat 
mevcuttur. Böyle olmadığı takdirde, 'tapulama 
mahkemesinin vermiş olduğu ilâmın icra huku
ku ile bir ilıglsi yoktur. Sadece tö7 nci maddede 
nizsamlandığı üzere keyfiyetin dosya ile birlik
te mahallî tapulama memurluğuna intikalinden 
bir muamele ile karşı' karşıya kalınacaktır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istir 
yen var mil Yok. Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona verilen 53 ncü madde yeniden 
tedvin edilerek gelmiştir, okutuyorum. 

Başkanlığa 
53 ncü madde aşağıdaki şekilde tedvin edil

miştir. 
Deliller 

Madde 53. — Beşinci bölümdeki esasların uy
gulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda 33 ncü 
maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak 
şartiyle her türlü delile dayanılarak hüküm ve
rilebilir. 

Yeniden ölçme veya tapulama plânında de
ğişiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem 
mahkemece tapulamada uygulanan fennî usulle
re göre tapu fen memuruna veya kadastro veya
hut tapulama fen elemanına yaptırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?. 
Yok; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vekâlet 
MADDE 56. — Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz kalmak 
şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve sebeben 
usul ve füruu, ikinci dereceye kadar (bu derece 
dâhil) neseben ve sebeben civar hısımları, kan 
ve'koca dahi tevkil edilebilirler. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen* 

Buyurun Sayın Giray. 
Efendim, «madde hakkında söz istiyen arka

daşlarımız var mı?» diye sorduğumuz zaman ar
kadaşlar sıraya vurup bizi haberdar etsinler. 

NACİ "GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arka
daşların, 56 ncı madde vekâlete taallûk etmek
tedir. Malûmunuz olduğu veçhile Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesi, 
baro olan yerlerde baroya dâhil avukatlardan, 
baro olmıyan yerlerde 3 dâva vekili varsa on
lardan, eğer yoksa, herkes tarafından vekâlet 
verilebilir ve dâva takibedilebilir, diye bir hü
küm koymuştur. Komisyon burada hususi bir 
kaide ileri sürmektedir. Bu da, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun tadili imkânlarını 
mahfuz kılmak sartiyle, tapulama işlerinde ne-
sebepten ve sebepten usul v̂ e fürua vekalet veril
mesi kabul edilmektedir ki, komisyonun bu ka
bulü ve ileri sürmüş olduğu esbabı mucibe ben
denize çok uygun gelmektedir. Usul ve furuğa 
verilen vekâlette de esbabı 'mucibe, tarafların 
avukat veya dâvavekili masrafına tahammül 
edemiyeceğidir. Ayrıca, tarafların köylerde ve 
nahiyelerde olması hasebiyle haklarını tam mü
dafaa edemiyeceği mülâhazası ile, hiç değilse 
akrabaları tarafından takibedilmosi şartını ka
bul etmiştir. 

Bir an için şöyle düşünelim; akrabaları da
hi bu dâvayı takibedebilccek durumda değil ise 
ve bundan âciz ise, bu halde hakkını kim müda
faa edecektir? Bunda iki şık var; vilâyet dâhi
linde yani baro varsa, avukatları tarafından ta-
kibedilecek veyahut da bunların dışında herkes 
dâvayı takibedebilecektir. Bu bakımdan, ben
deniz Riyasete bir tadil teklifi verdim ve tekli
fimde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
61 nci maddesinin son fıkrasında yazılı şahıslar, 
yani herkes tarafından dâvanın takibedilebile-
ceği şartını ileri sürüyorum. Kabulünü istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yok, değiştirge önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama kanunu tasarısının 56 ncı maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Madde 56. — Hukuk Usulü Muhakemesi Ka-
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nununun tanıdığı imkânlar mahfuz kalmak sartiyle 
tapulama işlerinde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 61 nci maddesinin son fıkrasında ya
zılı şahıslar tevkil edilebilir. 

Elâzığ 
Naci Güray 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Araş. 
ABDÜLHÂLÎM ARAŞ (Kayseri) .— Muh

terem arkadaşlar, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 61 nci maddesinin tadili yönünde 
geniş bir hazırlık safhası vardır. Bütün hukuk
çular, 61 neti maddenin Türkiye'deki tatbikatının 
zararlı olduğu hususunda müttefiktirler. Hattâ^ 
Adliye Vekâletinin yeni hazırlamak üzere bulun
duğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
da böyle bir değişikliğe gidlcceğini istihbar edi
yoruz. 61 nci maddenin tatbikatı bugün için çok 
zararlı neticeler teylidetmektedir. Bu itibarla, 61 
nci maddenin tatbikatının zararları ortada iken, 
kadastro' mahkemelerinde, daha geniş imkânlar 
yaratmak suretiyle 3 ncü şahıslardan tevkil im
kânını vermek daha büyük mahzurlar doğuracak
tır. Aksi takdrdc, avukatlık meslekine çok geniş 
mânada büyük darbeler indirildiği gibi, bu mes
lekin itibarının zedelenmesine devam etmek ve 
tatbikatı genişletmek gibi bir hüküm ihdas etmiş 
olacağız, bu şekilde değişiklik yapmak, birçok 
mahzurları tevlidedecektir. Hiç olmazsa hesap ve 
sebep bakımından bir tevkil imkânını biraz daha 
genşletmiş oluyoruz ki, isabetli telâkki edilebilir. 
Fakat, arkdşlarımızm verdiği takrir kabul edile
cek olursa, o takdirde bu hududu ve 61 nci mad
denin tatbikâtındaki mahzuru daha da çok geniş
letmiş olacağız. Aleyhinde karar verilmesini is
tirham edeceğim. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz.' Üzerinde 
konuşuldu. Komisyon önergeye katılıyor mu?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Abdülhalim Aras'ın fikirleri
ne aynıen iştirak ediyoruz. Değişildik önergesine 

katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Komisyon değişiklik önergesine 
katılmıyor. Abdühâlim Araş arkadaşımızın fikir
lerine iştirak ediyorlar, önergeyi oylarınıza su
nuyorum." Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 
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M. Meclisi B J İ O I 
Vekâletname ve vekâlet ücreti 

MADDE 57. — Tapulama işlerinde köy ihti
yar heyeti veya sulh hâkimi . veyahut tapulama 
hâkimi tarafından tasdik* edilmiş vekâletnameler 
dahi muteberdir. 

Avukat veya dâvavekili marifetiyle takibedi-
len dâvalarda vekâlet ücreti dâvanın ehemmiyeti, 
vekilin sarf ettiği mesai, tarafların dâvada hüs
nüniyetle hareket edip etmediği ve nasafet kaide
leri göz önünde tutularak maktııan takdir ve tâ
yin olunur. 

Şu kadar ki, takdir edilecek ücreti vekâletin 
miktarı, gayrimenkulun değerine göre avukatlık 
ücret tarifesinin tâyin ettiği nispî ücret hadleri
nin üstünde olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Turhan Kut arkadaşımızın değiştirge öner
gesi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kaıiunu) tasarısının 57 nci mad

desinin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçe'ye uygunluğunun sağlanması için aşağıda 
belirtilen şekilde değştirilmesini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut . • 

Vekâletname ve vekâlet ücreti 
Madde 57. — Tapulama işlerinde, köy ihtiyar 

kurulu, sulh hâkimi veya tapulama hâkimi tara
fından tasdik edilmiş vekâletnameler de muteber
dir. 

Avukpt veya dâvavekili ile takibedileıı dâva
larda vekâlet ücreti; dâvanın önemi, vekilin sarf 
ettiği emek, tarafların dâvada hüsnüniyetle ha
reket edip etmediği ve nasafet kuralları göz önün
de tutularak maktuan takdir ve tâyin olunur. 

Şu kadar ki, takdir edilecek vekâlet ücretinin 
miktarı, gayrimenkulun değerine göre Avukatlık 
Ücret Tarifesinin tâyin ettiği nispî ücret sınırla
rının üstünde olamaz. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri). — Komis
yondan bir hususun tavzihini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurumuz Sayın Uyar, bir so
ru var. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — Efen
dim, malhkeme, avukatlık ücret tarifesinin tâ
yin ettiği hadlerden daıha aşağı bir tâyin salâ
hiyetine saJhip midir, yoksa tâyin ettiği (hadler 
içinde midir? (Anlaşılmiadı sesleri) 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Arkadaşımız, «maihkeıme, avu
katlık ücretimi', avukatlık ücret tarifesi içinde 
ıirai tâyin edilecektir, yoksa bunum dışına mı çı
kacaktır?» dijyor, anladığınla göre. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — Daha 
yüksek ihadleri getiremeız. Fakat, daha aşağı 
hadl'ere inelbilir imi ? 

GEÇİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Burada mahkemenin takdir 
hakkı, ikinci paragrafta izath edilmiştir. 

«Avukat veya dâvavekili marifetiyle taki-
IbediLen dâvalarda .vekâlet 'ücreti dâvanın ehem
miyeti, vekilin sarf ettiği mesai, . tarafların 
dâvada 'hüsnüniyetle hareket edip etmediği ve 
nasafet 'kaideleri ıgöz önünde tutularak maktıı
an talkdir ve tâyin olunur.» 

Üçüncü fılkrada da : «Şu kadar ki, takdir 
edilecek ücreti vekâletin miktarı, gayrimen
kulun değerine ıgöre avukatlık ücret tarifesi
nin tâyin ettiği nispî ücret hadlerinin üstün
de olamaız.» dediğine ıgöre asgari İhadleri aşa
bilecektir. 

Âzami ve asgari hadler arasında kalabile
ceği gibi, asgari hadden daha aşağı da verebi
lecektir. Ancak bu takdir için ölçü, demim 
ikinci fıkrada 'okuduğum esaslar dâhilinde 
olacaktır. Avukatlık ücretinin takdirinde ikin
ci fıkra (bükümleri tatlbik edilecektir, bu norm
lar dâlhiliınde malhkemıe avukatlık ücretini tak
dir edecektir. (Aşağı inelbilir mi? sesleri) 

(BAŞKAN — Aşağı iner mi? diyorlar. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Aşağı inıdbilir, yukarı çıka
maz. (Tatmam sesleri) 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne'katılııyor mu? 

GEÇİCİ KOMİ&YON SÖZCÜSÜ 'MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Turhan 
Kut'un önergesini oylarınıza 'sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kalbuâ «dikmiştir. 

Filbal iştirak ediyor ımusunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (Izımir) — İştirak ediyoruz, efendim. 
BAŞKAN •— Komisyon filüıal iştirak etmek

tedir, Maddeyi değişiklik önerjgesindeki deği
şiklikle oyumuza sunuyıorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
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M. Meclisi BuİOl 
Muhakeme usulü 

MADDE 58. — Bu kanunun tatbikinde ayrı
ca sarahat Ibulummıyan ıhallerde şdifaıhi muhake
me usulü uyiguilanır. 

BAŞKAN — Madde ihakkımda söz istiyen? 
Yok. 

Turhan Kut arkadaşımızın bir değiştirme 
önergesi var,, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
(Tapulama kamumu) tasarısım'im 58 nci mad

desinin fbiritoci satandaki (sarahat) (kelimesi
nin, Anayasa diline, yaşayan ve konuşulan 
Tûrkçeye uygunluğunun sağlanmasu için (açık
lık) şeklinde değiştirümesilni arz ve teklif eder 
rim. ıSayıgılarıımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Değiştirgeye Komisyon katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önegesi-
ne katılıyor. 

Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Filhal iştirak ediyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — İştirak ediyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz önergedeki deği
şik şekliyle oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Adlî tatil 
MADDE 59. — Tapulama mahkemeleri adlî 

tatile tabi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunun müddetlerin adlî tatil sebebiyle uzatıl
masına dair hükümleri tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Turhan Kut arkadaşımızın değiştirge öner
gesi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanunu) tasarısının. 59 neu mad

desinin sonundaki (tatbik edilmez) ibaresinin, 
Anayasa diline, yaşayan ve konuşulan Türkçeye 
uygunluğunun sağlanması bakımından (uygulan-1 

maz) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim, 
saygılarımla, Tekirdağ 

Turhan Kut 

24.6.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazara alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. J£abul edilmiştik 
- Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — İştirak ediyoruz. Efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Mad
deyi kabul buyurduğunuz değiştirge önergesin
deki değişik şekilde oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Eetmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tapulama Mahkemesine açılacak dâvalar ve itiraz 

yolu ile gelen işler 
MADDE 60. — Tapulama hâkimi askı ilânı 

müddeti içinde kendisine verilen itiraz arzuhalini 
verildiği tarihi, imzası ile belirttikten sonra der
hal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tara
fından arzuhal alâkalı tapulama tutanağı ile bir
leştirildikten sonra 28 nci madde uyarınca işlem 
yapılır. 

Tapulama hâkimi tapulama komisyonu ka
rarları aleyhine müddetinde ikame olunacak dâ
valar ve tapulama müdürü tarafından mahkeme
ye tevdi olunacak itirazlı gayrimenkullere ait 
tapulama tutanakları hakkında dâva dosyası açar, 
Alâkalıların müracaatlerimi beklemeksizin, ih
tilâf m »hailine müessir kayıt ve diğer malûmatı, 
tapulama komisyonu kararı ile tutanakları ve 
ilişiklerini ilgili dairelerden getirtir. 

İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilekçe
sinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu hu
sus bildirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde uyarın
ca gönderilecek davetiyeyle bu hususların bildi
rilmesi lüzumunu.tebliğ eder. Muteriz en geç Uk 
duruşma celsesinde gelmez veya itiraz sebep ve 
delillerini bildirmezse itiraz etmemiş sayılır. Ka
nunun bu hükmü davetiye varakasında, açıkça 
belirtilir. 

Muteriz; teknisyene, tapulama müdürüne ve
ya komisyonca yapmış olduğu itiraz sebep ve de* 
Meri ile bağlı değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ilstiyen? 
Yok. Turhan Kut arkadaşımızın değiştirge 
önergesini okutuyorum. 
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M. Meclisi B : 101 24 .6 .1963 O : 1 
Millet Meclisi Başkanlığına 

(Tapulama Kanunu) tasarısının 60 neı mad
desinin Anayasa diline, yaşıyan rve konuşu
lan Türkçeye uygunluğunun sağlanması, için 
aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Tapulama mahkemeoine açılacak dâvalar ve 
itiraz yoliyle gelen işler 

Madde 60. —• Tapulama hâkimi askı ilân 
süresi içinde kendisine verilen itiraz dilekçe
sini verildiği tarihi imzası ile belirttikten son
ra derhal tapulama müdürüne gönderir. Mü
dür tarafından dilekçe ilgili tapulama tuta
nağı ile birleştirildikten sonra 28 nci madde 
uyarınca işlem yapılır, 

Tapulama hâkimi Tapulama Komisyonu 
kararları aleyhine süresinde açılacak dâvalar 
ve tapulama müdürü tarafından mahemeye 
tevdi olunacak itirazlı gayrimenkullere ait 
tapulama tutanakları hakkında dâva dosyası 
açar. İlgililerin başvurmalarını beklemeksizin 
uyuşmazlığın çözülmesine etkili kayıt ve diğer 
bilgileri Tapulama ^Komisyonu karariyle tu
tanaktan ve ilişiklerini ilgili dairelerden ge
tirtir. 

itiraz eden, itiraz sebep ve delillerini di
lekçesinde 'bildirmeye mecburdur. Dilekçede 
bu husus bildirilmemiş ise hâkim, 62 nci mad
de uyarınca gönderilecek davetiyeyle bu hu
susların bildirilmesi gerektiğini tebliğ eder. 
Muteriz en geç ilk duruşma oturumuna gel
mez veya itiraz sebep ve delillerini bildir
mezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu 
hükmü davetiye kâğıdında açıkça belirtilir. 

Muteriz; teknisyene, tapulama müdürüne 
veya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep 
ve delilleri ile bağlı değildir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ MUSTA-

FA UYAR (îzmr) — Katılıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önerge

nin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhâl iştirak ediyor mu? 
GEOÎÖÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA tJYAR (izmir) — Filhâl katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN -— Komisyon filhâl katılıyor. 
.Maddeyi önergedeki 'kabul buyurduğunuz 
değişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahallî mahkemelerden devredilen dâvalar 
hakkında yapılacak işlem 

MADİ)E 61. — Tapulama hâkimi; mahallî 
mahkemelerden devredilen dâva dosyalan ile 
13 ncü madde gereğince müdür tarafından 
tevdi edilecek tapulama tutanaklarını birleş
tirerek 26 nci maddede yazılı askı ilânını yap
tırır. ilân müddeti bitmeden duruşmaya baş-
lanamaz. Henüz hükme bıağlunmamış olan 
dâvalara kaldıkları noktadan bu kanunda gös
terilen esas ve usul dairesinde devam olunur. 

Mahallî mahkemelerince verilmiş olan hü
kümlerin kesinleşmesi ilâmın tebliğine buğlı 
bulunuyorsa, ilâm tapulama hâkimi tarafından 
re'sen alâkalılara tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Sayın Kut'un değiştirge önergesi var, oku
tuyorum : 

(Tapulama Kanunu) tas ansının 61 nci 
maddesinin üçüncü satırındaki (ilân müddeti) 
kelimelerinin, Anayasa diline, yaşıyan ve konu
şulan Türkçeye uygunluğunun sağlanması için 
(ilân süresi) olarak, 

Maddenin son satırındaki (alâkalılara) ke
limesinin ise aynı gerekçe ile (ilgililere) 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

' saygılanmla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Değiştirgeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (izmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon teklife katılıyor. Oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Nazara alınması kabul edilmiştir. 

Filhâl iştirak ediyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) —• Evet, efendim. 

BAŞKAN — Komisoyn fîlhâl iştirak etmek
tedir. Maddeyi kabul buyurduğunuz önerge
deki değişik şekliyle oylannıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ilk duruşma celsesi, ilân ve-davetiye tebliği 
MADDE 62. — Tapulama hâkimi 60 ncı 

madde gereğince dosyalarını tekemmül ettir
diği işlerin ilk duruşma celsesini birlik ma
hallinde açar. Aynı birlikteki dâvalara aynı 
veya mütaakıp günlerde bakılır. Tapulama 
hâkimi birliğe gideceği günleri ve göreceği 
dâvaları ve dâva edenlerle edilenlerin ad ve 
soyadlarını en az sekiz gün evvel köy odası 
veya belediye kapısına astıracağı bir cetvelle 
o binlikte' ilân eder. Cetvelin en az sekiz güıi 
askıda kaldığı ihtiyar heyeti veya belediye 
mazbatası ite tesbit olunur. €etveün bir ör
neği en az sekiz gün evvel mahkeme divan
hanesine astırılır. 

Duruşmanın yapılucağı gün, dâvanın taraf
larından olup da dâva dosyasında hüviyet ve 
adresleri belli olan hakiki şahıslara ve hükmi 
şahısların o bölgedeki işlerine bakan mûmes-
siUerine davetiye ile ayrıca tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Sayın Kut'un değiştirge önergesi var, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanunu) tasarısının 62 nci 

maddesinin, Anayasa diline, yaşıyan ve konu
şulan Türkçeye uygunluğunun sağlanması için 
aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

İlk duruşma oturumu ilân ve davetiye teb
liği. 

MADDE 62. — Tapulama hâkimi 60 rıcı 
. madde gereğince dosyalarını tamamlandığı iş

lerin ilk duurşma oturumunu birlik mahallin
de acur. Aynı birlikteki dâvalara aynı ve
ya sonraki günlerde bakılır. Tapulama hâ
kimi birliğe gideceği günleri ve göreceği 
dâvaları ve dâva edenlerle edilenlerin ad ve 
soyadlarını en. az sekiz gün önce köy odası 
veya belediye kapısına astıracağı bir çizelge 
ile o birlikte ilân eder. Çizelgenin bir örneği 
en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar kurulu 
veya belediye tutanağı ile belirtilim Çizelge*-
ninbir örneği en az sekiz gün önce mahkeme 

' ilân tahtasına astırılır. 
Duruşmanın yapılacağı gün, dâvanın taraf

larından olup da dâva dosyasında kimlik 
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ve adresleri belli olan kişilere ve tüzelkişilerin 
o bölgedeki işlerine bakan temsilcilerine da
vetiye ile ayrıca tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Değiştirge önergesini oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal dştirak ediyor mu? 
GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAE (İzmir) <— Evet efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iflhal iştirak ediyor. 

Maddeyi kabul 'buyurduğunuz önergedeki de
ğişik şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 
MADDE 63. — Tapulama mahkemesince gı

yap kararı tebliğ edilmez, hazır bulunan
ların vdcahmda ve gelmiyenlerin huzurlarına 
bakılmaksızın duruşma yapılır. Taraflardan 
hiçbiri gelmezse dosya muameleden kaldırıl
maz, hâkim 54 ncü maddeye göre re'sen ge
rekli tahkikatı yaparak işi karara bağlar, 

Muterizin itirazdan vazgeçmesi veya 60 
ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz 
etmemiş sayılması hallerinde tapulama hâki
mi bu cihetleri zabıtla tesbit ederek ilgili ta
pulama tutanaklarının, kütükler tapu dairesine 
devredilmemiş ise tapulama müdürüne, dev
redilmiş ise tapu idaresine iadesine karar ve
ril*. İtirazın yenilenmesi yolundaki iddialar 
idareten dinlenmiyerek ilgili gayrimenkull&rnı 
tesbit veçhile kütüklere tescilleri yapılır. 

60 ncı nrarîdenin üçüncü fıkrasına göre 
itiraz etmemiş sayılması halinde muterizin ma
hallî mahkemelerde dâva açmak hakkı mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Madde ha.kkmda söz istiyen? 
Yek. Sayın Kut'un değiştirge önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanunu) . tasarısının 63 ncü 

maddesinin, Amayasa diline, yaşıyan ve konu
şulan Türkçeye uygunluğunun sağlanması 
için, birinci satırnıdaki (Vieahmda) kelime
sinin (yüzlerine 'karşı), 
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Sondan dördüncü satırındaki (iadesine) 

kelimesinin (geriverilmesine), 
Ve maddenin son kelimesi olan (mahfuz

dur) un (saklıdır) şeklinde değiştirilmesini arz 
vo teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon bu değiştirge öner
gesine katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON iSÖZOÜSÜ MUSTA
FA UYAR (izmir) — Katılıyor, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılıyor, önergenin nazara alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul ©demler... Etmıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhâl katılıyor moı? 
ıGEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (Izınuir) — Filhâl katılıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhâl fcaıtılmakta-
dır. Maddeyi, kabul buyurduğunuz önergedeki 
değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... lEtmiyeınler... Kabul edilmiştir. 

Duruşmanın taliki halinde 
MADDE 64. — ilk duruşma celsesinde nihai 

karar verilmediği takdirde, nıütaakıp celseler 
bölge merkezimde yapılır. 'Talik kararımda, mü-
taatkıp celsenin nerede ve ne zaman yapılacağı 
açıklanarak hazır bulunanlara tefhim olunur. 

Her duruşma zaptında 'celsenin nerede ve 
ne zaman açıldığı belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. 

Sayın Turhan Kut'un önergesinti okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama .kamunu tasarısının 64 ncü mad

desinin Anayasa diline, yaşayan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif 'ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Duruşmanın taliki halimde 
MADDE 64. — îlk duruşma oturumunda hü

küm verilmesi kabil olamıyan hallerde, sonra
ki oturumlar bölge merkezlimde yapılır. Talik ka-
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rarımda, sonraki oturumun nerede ve ne zaman 
yapılacağı hazır bulunanlara 'açıklanır. 

Her duruşma tutanağımda oturumun nerede 
ve ne zaman açıldığı belirtilir. 

BAŞKAN — Koımisyon değiştirge önergesi
ne katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (lamıir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesine Komis
yon katılıyor. önergemin nazara alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhâl katılıyor mu? 

GEÇlCl KOMİSYON ISÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAlR (izmir) — Filhâl katılıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhâl katılıyorlar. 
Maddeyi kabul buyurduğunuz önergedeki deği
şik şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilâmın muhtevası ve tebliği 
MADDE '65. — Tapulama mahkemesıi ilâm

ları, asliye imahkemesindefci usul dai resimde tan
zim ve re'sen taraflara "tebliğ olunur. Dâva dos-
yasınc'a ikametgâhı veya hüviyeti belli olmıyan 
tarafa tebligat umumi hükümler dairesinde ilân 
yolu lile yapılır. 

Mahkemenin kararı tapulama plânının ben
desi durumunda değişikliği icabettiriyorsa bu 
ciheti gösteren plân ilâma eklenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok... Turan Kut'un önergesi var, okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tap/ulama kanunu) tasarısının 65 nci mad

desinin Anayasa dilime, yaşayan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

İlâmın (muhtevası ve tebliği 
MADDE 65. — Tapulama, mahkemesi ilâm

ları, asliye mahkemesindeki usule göre düzenle
nir ve re'sen taraflara tebliğ olunur. Dâva dos
yasında ikametgâhı ve kimliği belli olmıyan ta
rafa tebligat umumi hükümler gereğince ilân 
yolu ile yapılır. 
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Mahkemenin karan tapulama plânının -'geo

metrik durumunda değişikliği gerektiriyorsa bu 
değişikliği belirten plân âlâma eklenir. 

'BAŞKAN —• Komisyon katılıyor m/u?... 
ÖEÇÎıCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi

ne katılıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul 'edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyon filhâl katılıyor ımu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAİR (İzmir) — Filhâl (katılıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhâl katılıyor. Mad
deyi kabul buyurduğunuz, değiştirge önergesin
deki şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 'eden
ler... Eıtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun yollarına müracaat 
MADDE 66. — Tapulama mahkemesinin ka

rarlarına karşı kanun yoluna ımüracaatte asli
ye (mahkemelerinde cereyan eden usul tatbik 
olunur: 

Tapulama hâkimi, .kanuni müddetinden son-
ıra temyiz veya karar tashihi yollarına müracaat 
edilmiş olması halinde talebin reddine, müddeti 
içinde temyiz veya karar tashihi isteğinde bu
lunup da dosyanın temyize şevkinden önce fe
ragat vukuunda veyahut dosyanın temyize sev-n 
ıkı için zaruri masrafların, verilen münasip me
hile rağmen, ödenmemesi takdirinde kamın yo
luna -müracaattan vazgeçilmiş sayılmasına ka
rar verir ve keyfiyeti alâkalı tarafa tebliğ eder. 
B<u kararlar kabili temyizdir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyeni. 
Yok. Sayın Kut'un değiştirge önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 66 ncı mad

desinin Anayasa diline, yaşayan ve (konuşulan 
Türkçeye uygunluğumun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ . 
Turhan Kut 

Kanun yollarına müracaat 
[MADDE 66. — Tapulama mahkemesinin 

kararlarına karşı kanun yoluna başvurmada as
liye mahikemelerindeki usul uygulanır. 
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Tapulama hâkimi, kanuni sürenin geçme

sinden sonra temyiz veya 'karar tashihi yolları
na başvurulmuş olması halinde isteğin ceddine, 
süresi içinde temyiz veya karar tashihi isteğin
de bulunup da dosyanın temyize gönderilmesin
den önce feragat halinde veyahut dosyanın tem> 
yıize gönderilmesi için gerekli masrafların, veri
len uygun mehile rağmen ödenmemesi halinde 
kanun yoluma başvurmaktan vazgeçilmiş sayıl
masına karar verir ve durumu ilgili tarafa teb
liğ eder. Bu kararların temyizi kabildir. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılıyor mu?.. 

'GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılıyor. 

Değiştirge önergesini oyumuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Eıtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Filhâl katılıyor mıu, CEComisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA-

. FA UYAİR (İzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Komisyon filhâl katılıyor Mad

deyi, kabul buyurduğunuz değişiklik önergesin
deki şekliyle oyumuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlâmların infazı 
MADDE 67. — Mahkeme; kesinleşen ilâm

lar, müstenidatı dâva dosyaları ile birlikte, doğ
rudan doğruya tescil olunmak üzere tapulama 
müdürüne ve eğer o birliğin evrakı ve kütük
leri devredilmiş ise tapu idaresine verir. 

Plânda değişiklik yaplmıasını icabettiren 
ilâmların' infazında, tapulama plânı üzerindeki 
tashihat, üâma ekli plâna göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 'isteyen? 
Yok. 

Turhan Kut'un önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 67 nci mad

desinin Anayasa diline, yaşayan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

İlâmların infazı 
MADDE <67. — Mahkeme; kesinleşen ilâm

ları dayanakları olan dâva dosyaları ile birlik-
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te doğrudan doğruca teseil olunmak üzere- ta
pulama müdürüne ve 'eğer o birliğin evrakı ve 
kütükleri devredilmişse tapu idaresine verir. 

Plânda değişiklik yapılmasını gerektiren 
ilâmların dnfazında, tapulama plânı üzerindeki 

'düzeltmeler ilâmıa 'ekli plâna göre yapılır. 
BAŞKAN — Kopıisyon değiştirge önergesi-

ne katılıyor ımu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (tamir) — Komisyon katılıyor, eıfen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılıyor önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiıyenİer... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Filhal katılıyoruz, efendim. 
BAŞKAN —- Komisyon filhal, katılmakta

dır. 
Maddeyi, kabui buyurduğunuz önergedeki 

değişik şekilde oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etimiyenler... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Malî hükümler 

Memurlara verilecek 'eşya 
MADDE 68. — Tapulama işlerinde çalışan 

bütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sı
rasında çalışmalarıını ve yaşatmalarını kolay
laştıracak her çeşit demirbaş ve lüzumlu eşya 
verebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında soz istiyen? 
Buyurun Sayın Güneır. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 
Başkan Ve muhterem arkadaşlarım, fmadde; 
«'Tapaılama işlerinde çalışan bütün memurlara 
ye^hizmetlilere vazifeleri sırasında çalışmaları
nı ve yaşamalarını kolaylaştıracak her çeşit de-
minbaş ve lüzumlu eşya verilebilir.»- demektedir. 
Bu, «verilebilir» tehirini, biliyorsunuz, imkân 
olduğu zaman, daha. doğrusu, takdire kalmış 
bir şeydir. Halbuki, arazide çalışan ımenıur ve 
hizmetli arkadaşlar çok mahrumiyet içindedir
ler. «Verilebilir» tabiri, «verilir», şeklinde de
ğiştirilirse ihtiyaçları kesin olarak ıtemin edil
miş olur. Bu bakımdan, bir takrir veriyorum, 
«verilebilir» tabirini, «verilir» şeklinde değişti
rilmesini istirhamı ediyorum. 

İkinci husus; arazide çalışan tapulama ıme-
mur ve hizmetlileri umumiyetle büyük mahru-
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maiyetlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar, hat
tâ yiyeceklerini bile çok müşkül şartlar altında 
temin edeibıilmektedirler. Öyle yerler vardır ki, 
oralarda sebzelerini bile bukmak mümkün de-

Yevmiyeli çalışan teknik personel, Balkan
'lar Kurulu kararı ile teısbit edilen miktarda, 
her vilâyette bir mahrumiyet zammı almakta
dır. Böyle bir zammı diğer baremli memur ve 
hizmetliler için de kabul etmek, hu memurların 
hayatını daha rahat temin etmeleri bakımından 
faydalı olacaktır. Maaşları 500 - 1 000 lira 
arasında değişen bu arkadaşların, işlerine da/ha 
iyi bağlanmasını temin bakımından takririmin 
taısviplerinize mazlıar olmasını rica ederim. 

.Hürm-etlerimle. • 
. BAŞKAN — Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlar; tasarının tümü üzerinde de arz 
etmiştim; bu kanunun tam tatbik edilebilmesi, 
bu kamınla kendilerine vazife verilmiş olan ele
manların insan gibi yaşama şartlarının temini
ne bağlıdır, demiş ve - ayrıntılarını da açıkla
mıştım. Şimdi, 68 nci madde, «Tapulama işlerin -
.de çalışan bütün memurlara ve h'iz-metlrlere va
zifeleri sırasında çalışmalarını ve yaşamalarını 
kplaylaşitıraeak her çeşit demirbaş ve lüzumlu 
eşya verilebilir», demektedir. Sayın arkadaşı
mın beyan ettiği gibi, buraya «verilir», hükmü 
konulduğu takdirde, Sayım Komisyondan, soru
yorum; bu memur .arkadaşlarımııza ve eleman
lara verfgi ve toprak reformunun ;bir parçası 
olan bu kanunu tahakkuk ettirecek elemanlara 
her türlü medeni hakları, vasıtaları; meselâ, 
otomobil, buz dolabı, .sıcak bölgelerde vantila
tör, - belki garip gelecektir, ama - insan gibi 
yaşamaları için lüzumlu ilâç ve saire, Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünün ihtiyacolarak tes-
bilt edeceği her türlü medeni vasıtaların alın
ması ımümkün müdür değil midir?... Mümkün 
ise bundan bahtiyarlık duyacağız. Filvaki, es
ki kanunda da buna ait hüküm vardır ama, biz 
burada parlâmentonun üyeleri olarak bu istek
lerimizi tescil ettirmiş olalım. Bu da ilerideki 
tatbikata ışık tutanaeaktıır. Burada kaldığımız 
ımüddetçe de bunun tatbikatına dikkat edeceğiz, 
elbette. 

Bu /bakımdan Sayın Komisyonun bu hususu 
açıklamasını hassefen istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — İsmail Yılmaz. 
İSMAİL YILMAZ (IBuraa) — Muhterem ar-

kadaşlar; 68 nci maddeyi bu şekilde kabul et
tiğimiz takdirde, tatbikatta bâzı aksaklıklar 
olacalktiT. Şöyle ki, bu maddeyi birlik baş/kan
ları 'tatbik edeceğine göre, /birlik başkanları 
bâzı yerde başka şekilde tatbik edecek, bâzı 
yerde" de daha başka şekilde tatbik edecektir. 
Eğer bu maddenin tatbikatıma ait ıbakanlılkça 
bir talimatname neşredileeekse ve -birliklere gön-
derilecekse buna bir diyeceğimiz 'yoktur. Eğer, 
'bu şelkîiyle maddeyi çıkardığımız takdirde, per
sonelin yaşaıınalarmı 'kolaylaştıracak her çeşit 
demirbaş ve lüzumlu eşya «verilebilir» denirse, 
biraz evvel Reşit Ülker Bey arkadaşımın söyle
diğine göre, ıbâzı birlikler, çamaşır ve bulaşık. 
makinasından tutun da bugünkü medeni ihti
yarların getirdiği icatlar olarak her türlü ma-
kinayı içine alana kadar uygular. Bâzı birlik
ler de bunu ters anlar, hiç vermezi Bu bakım
dan, maddeye vazıh şekli verecek hususun Ko
misyon tarafından açıklanması icap eder. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka

daşlarım, Komisyonun tedvin ettiği bu madde, 
tatbikat yönünden tamamen sarih ve vazıh bir 
maddedir. Madde; «Tapulama işlerinde çalışan 
bütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sı
rasında çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştı
racak her" çeşit demirbaş ve lüzumlu eşya verile
bilir» demektedir. Bunun tatbiki için bir yönet
melik hazırlanır. Bu yönetmeliğin tesbit ettiği 
esaslar dairesinde, teknisyenlere ve yardımcıla
rına, tapulama hakimine ve onun kâtibine özel 
şapka, karyola ve yatak gibi lüzumlu malzeme
nin verilmesi mümkün olacaktır. Burada bu 
kasdolunmaktadır. Madde, tamamen bu durum
ları kapsıyacak bir niteliği haizdir. Tereddü
dü mucip her hangi bir ciheti de mevcut değil
dir. Saygılarımla, 

BAŞKAN — llyas Kılıç, . > 
İLYAS KILIÇ (Samsun) -^ Muhterem ar

kadaşlarım, çalışanlara ihtiyaçlarının tatmini 
zımnında verilecek malzemenin tadadî bir şekil
de sayılmasına, takdir edersiniz ki, imkân mev
cut değildir. Verilecek malzeme, benim anladığı
ma göre, arazide çalışırken verilecektir. Binaen-
aley, İzmir'de verilecek bir malzemenin, Emi -
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rumda verilmesine lüzum yoktur. Erzurumda 
verilecek bir malzemenin de İskenderun da ve : 

rilmcsine lüzum yoktur. Çünkü, bu hava şart
larına göre değişecek malzemedir. Binaenaleyh, 
Genel Müdürlüğün bu Kanunun tatbikatında, 
tatbikatçılara yol gösterebilecek bir tüzükle bu 
hususları açıklaması daha doğru olur, kanaatın-
dayım. Bu hususları tüzüğe bırakmak suretiyle 
maddenin aynen kabulünde fayda vardır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN -— Sayın Uzımcr, 
ALİ RİZA UZUNER (Trabzon) — Vaz geç

tim. 
- DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Anka

ra) — Hükümet adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan, 
DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Anka

ra) — Efendim, bir iki cümle için huzurunuzu/ 
işgal ettim. Bu madde üzerinde muhterem arka
daşlarımın yaptıkları temasları, bu sahada ça
lışan ve hakikaten çok zor şartlar içinde çalıştı
ğı herkesçe bilinen insanların biraz daha kolay 
taşınabilir bir yük halinde bu vazifeyi ifa edebil
meleri için kendilerinin teçhiz edilmesi yolunda 
cömert arzuları ifade ediyor. O itibarladır ki, 
temsil etmekte olduğum Hükümetin bir üyesi 
arkadaşınız olarak, Yüksek Meclise bu cömert
çe hissiyatından dolayı arzı şükran ederim. 

Maddenin tedvinine gelince: Konuşan ar
kadaşların ve Reşit Beyin işaret ettiği gibi, bu 
yerine göre kullanılmak üzere şimdiden meh-
maemken 1bâzı şeyler veriılmelktedir. Maddenin 
yazılış tarzında da lüzumlu demirbaş ve eşya ve
rilebilir, denmektedir.. Bir global ifadedir, «Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce lüzum 
görülecek eşya verilir,» şekline getirdiği takdir* 
de, Erzurum'da çalışan ekibe, Aydın da çalı
şan ekibe dağda veya ovada çalışan eki
be her çalışma mevsimleri için ne cins eşya ve
rilmesi lâzım geldiğini Genel Müdürlük mevsim, 
mevsim, bölge bölge ayarlama imkânına ka
vuşmuş ve tatbikatta da bu maddenin daha va
zıh bir şekilde işlemesi temin edilmiş olur. 

Bunu arz etmek için söz aldım. 
BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım,, hakikaten maddenin met
ninden anlaşıldığı üzere, (tapulamada ıçabşacak. 
personele,, çalışma şartları nazarı itibara alına-
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l'ak, lâzım gelen demirbaş ve lüzumlu eşyanın I 
verilmesinin ele alınmış olması memnuniyeti mu
ciptir. 

Ancak, bendeniz Arif Beyin verdiği önerge- j 
de bahsettiği ve kürsüden de ifade ettiği gibi, 
bu maddenin sonundaki «verilebilir» kelimesi- I 
nin, «verilir» yolunda tashih edilmesi halin
de, kanuni olarak îbu madde hükmünün yerine I 
getirilebilmesi bakımından mutlak bir hüküm 
ifade edeceğinden, «verilebilir» kelimesinin 
«verilir» olarak tashih edilmesini lüzumlu gö
rüyorum. Sayın bakanın verilebilir şeklinde I 
mütalâasına maalesef iştirak edemiyorum. «Ve
rilir» demek daha muvafıktır. I 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten, Tapu
lama Kanununun 'başlangıç maddelerinin muza- I 
keresinde, tapulama memurlarının ne kadar 
mühim vazife göreceklerini ve kanunun ruhu- I 
nun memlekette vatandaş için ne ğiıbi faydalar j 
Bağlıyacağını gördüik. Bu itibarla, bu memur
ların kırda, dağda, ovada 'binbir mahrumiyet 
içinde çalıştıkları hepimizce malûmdur ve tak- I 
dir edilmektedir. Bü itibarla, Reşit Bey ve di
ğer arkadaşlarımın temas ettikleri gibi, kendi
lerine mehmaemken lüzumlu eşyanın verilmesi 
şarttır. Bugün Türkiye'deki şartlara göre, ge
çen celselerde de arz ettiğim gibi, tapulamanın 
daha 80 -100 sene müddetle devam edeceğini, I 
ancak çok çalışmakla ikmâl edilebileceğini öğ-J 
renmiş bulunuyoruz. Bu müddetin nisbeten de 
olsa daha az Ibdr müddete indirilmesi, ancak 
personelin çalışmasına bağlıdır. Bu çalışmayı 
sağlıyacak olan şey onlara temin edilecek şart
lardır. Bu itibarla, 'arz ettiğim gibi maddenin 
sonundaki «verilebilir» kelimesinin, «verilir» 
şeklinde tashih edilerek, kendilerine lüzumlu 
^emirbaş eşyanın verilmesinin sağlanmasını bil
hassa Sayın Bakan ve bakanlık erkânından arz 
ve istirham ederim Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım; 68 
nci madde ile ilgili fikirleri dinledik. Daha zi
yade, ilik ve son konuşan arkadaşlarımız, mad
denin son kelimesindeki ihtiyari kaydın kati 
bie mahiyet almasını arzulamaktadırlar. 

Biraz evvel konuşan Sayın Bakanımız da 
Mahmut Alicanoğlu arkadaşımızın anladığı isti- J 
kamette verilir şeklinde teKükki etmişlerdir sa
nıyorum. Biz Komisyon olarak ta maddenin [ 
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son kısmında küçük bir değişiklik yapmayı fay
dalı gördük «Yaşamalarını kolaylaştıracak her 
çeşit demirbaş» kelimelerinden sonra, şu hale 
getiriliyor: «Demirbaş ve Tapu.Kadastro Ge
nel Müdürlüğünce lüzumlu görülecek eşya ve
rilir.» yani verilebilir kelimesini «verilir» şek
linde kaıtileştıiriyoruz. Hükümet ve Komisyon ola
rak «verilebilir» kelimesinin üzerinde durduğu
muzun sebebi, bütçe ve malî imkân meselesi idi. 
Bunu artık bütçeye göre Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğü takdir edecektir, neler verilmesi 
lâzım ise ona göre mutlaka verecektir. Reşit 
Bey arkadaşımızın ifade ettiği gilbi, buz dolabı, 
çamaşır makinası, olabilir, yemek için kaıb, ka
çak olabilir, elbise, ayakkabı, şemsiye olabilir, 
lüks lâmbası olabilir. Burada tadada lüzum 
yoktur. Tadat, lüzumsuz bir gidiş olur. Bu 
itibarla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün takdirine bırakmak faydalı olur. 

Bir arkadaşımız yönetmelikten bahsetti. Her 
bakanlık kendi vazifesi cümlesinden olmak üzere, 
işlerini tedvir etmek üzere daima yönetmelik^ 
çı'kartmak hakkını haizdir. Bu kanunun tatbik 
şekli hakkında da bir yönetmelik çıkarılacağı
nı zannediyorum. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Güner, bu 
durumda önergenizi geri alıyor musunuz?. 

ARÎF HİKMET GÜNER (Rize) — öner
gem iki kısım halindedir. Birinci kısmını geri 
alıyorum. İkinci kısmının oya konmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Arif Hikmet Güner arkadaşımı
zın önergelerini okutuyorum. Arif Hikmet Bey, 
birinci fıkrasını geri alıyorlar. İkinci fıkrayı 
okutuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tapulama Kanununun 

68 nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Rize 
Arif Hikmet Güner 

Ayrıca tapulama memurları ve hizmetlilerine 
Bakanlar Kurulu tarafından her vilâyet ve kaza 
için tesbit edilecek 2 ilâ 15 lira arasında mah
rumiyet zammı verilir. 

BAŞKAN — Komisyon bu teklife katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon, arkadaşımızın tekli

fine katılmıyorlar, önergenin dikkate alınması
nı .oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi îlyas Kılıç arkadaşımızın önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
68 nci maddenin aşağıdaki şekilde tedvinini 

arz ve teklif ederim. 
«Tapulama işlerinde çalışan bütün memurla

ra ve hizmetlilere, vazifelilere vazifeleri sıra
sında çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştı
racak her çeşit demirbaş ve lüzumlu eşya Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğünce lüzum görü
lecek eşya verilir.» 

Samsun 
Ilyas Kılıç 

BAŞKAN — llyas Kılıç'm teklifine komis
yon katılıyor mu ? 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Efendim, meal itibariyle bi
zimkine benziyen bu teklif yazılış bakımından 
muğlak. Bizim teklifimize katılmalarını rica.edi
yorum. 

BAŞKAN — îlyas Bey, Komisyonun teklifi
ne iştirak ediyor musunuz ? 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Metin aynen ya
zılınca pek anlaşılmıyor. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü lüzum görecek. 

BAŞKAN — Efendim, verdiğiniz önerge Ko
misyonun teklifine uymuyor. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — O halde katılı
yorum. 

BAŞKAN — Ilyas Kılıç katılıyorlar. Komis
yonun teklifini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
68 nci maddenin, demirbaş kelimesinden' 

sonra (ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünce lüzumlu görülecek eşya verilir.) şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
izmir 

Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Efendim, mahiyeti itibariyle îl
yas Kılıç'm teklifleri komisyonun teklifinin ay
nıdır. Yazılış itibariyle komisyona iltihak et
miş bulunuyorlar. Komisyonun bu teklifiyle 
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birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Veraset ve intikal Vergisi 
MADDE 69. — Bu kanuna göre hibe ve in

tikal suretiyle tesbit edilen gayrimenkuller 
hakkındaki tapulama muamelesi, Veraset ve in
tikal Vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılma
dan neticelendirilir. Ancak, bu durumdaki gay-
rimenkullerin listesini, tescillerini mütaakıp bir 
ay zarfında tapulama müdürü Maliye dairesine 
vermekle mükelleftir. Tescil-işinin tapu idare
since yapılması halinde, bu mükellefiyet tapu 
idaresine terettübeder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyent 
Yok. Sayın Kut'un değiştirge önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 69 ncu mad

desinin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Veraset ve intikal Vergisi 
Madde 69. — Bu kanuna göre hibe ve inti

kal suretiyle tesbit edilen gayrimenkuller hak
kındaki işlemler, Veraset ve intikal Vergisinin 
tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırı
lır. Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin lis
tesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapula
ma müdürü Maliye dairesine vermekle sorumlu
dur. Tescil işinin tapu idaresince yapılması ha
linde bu sorumluluk tapu idaresine düşer. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Katılıyoruz, fakat «sorumlu
dur» kelimesi «mükelleftir» kelimesinin tam 
karşılığı değildir, «mükelleftir» kelimesinin 
aynen kalmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — O halde maddeyi geriverelim, 
yeniden düzenleyin. Arkadaşımızın teklifinin 
nazara alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon, maddeyi kalbul edilen önerge mu
vacehesinde tetkik etmek üzere istiyor. 69 neu 
madde komisyona, verilmiştik. 
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(Tapulama 'haren 

MADDE 70. — Bu kanun hükümlleırineı göre 
tapukıması yapılan gayrimenküllerden tapu kay
dı iıle malik olan kimse veya mirasçıları- namı
na yapılan 'tescillerde beher dönüm ve küsurun^ 
darı üç lira, bunun haricindeki tescillerde altı 
lira (hare alınır. Şu kadar 'ki, iher parsel için 
alınacak iharc miktarı on liradan aşağı olamaz. 

Harcın tahakkukunda bir dönüm (1 O00) 
metre 'kare sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Giritli-
oğlu. 

FAHİR C I I R I T L I O Ö L U (Edirne) — Efen
dim, ben şahsım itibariyle bu konuda konu
şurken biraz sübjektif davranacağım. Etraflı 
hir etüt yapıp muhasısalasıni' huzurunuza ge
tirmiş durumda değilim, 3 liralık harcı, evvel 
emirde kendi şahsi ölçülerime göre fazla 
ibulmaktayını. Buna .'biraz daha objektif gerek
çe eklenmesini istiyorum. 

Eğer, yanılmıyorsam, nıcr'i kanuna göre, 
hu hare 50 kuruş idi, 50 kuruş ile 3 lira ara
sında bir rabıta, ibir (münasebet ibuılmak zor 
oluyor. Diğer taraftan, memleketimizin ara
zileri çeşitlidir. Filhakika, aynı ameliye Ada
na'da, Çukurova'da yapılır, aynı ameliye is
pir'de de yapılır. Oradaki hare ile beri taraf-
ta'ki hare arasında çok fark vardır. Onun için, 
yerine göre farklı muameleyi tatibik etmekte 
fayda vardır. Kanaatim şudur ki, asgari ve 
âzami hadler tâyin etmek suretiyle, meselâ 
50 kuruş ile 3 lira arasında hare ahnır, diye 
hu işin takdirini genel müdürlüğe hıraıkmak
t a fayda vardır. Tapu - Kadastro Genel Mü
dürlüğü, kendi takdir Ölçülerine ıgöre, Tür-
.'kiye'yi kusımlaı-a böler; şu kısımdan !bu ka
dar hare alilisin, Ibu kısıımdan da bu kadar 
hare alınsın, der. Hattâ 'kısımlara bölmek de 
kâfi değildir, mahal zikreder. Bir mıahailin 
•bir kışımı çok zıengin olduğu gibi, aynı mahal
lin diğer 'bir kısmı da son derece fakir ve dağ
lık yerler olabilir. Bu halkımdan, 'kaalbil olur
sa biz inisiyatifi ye takdiri Tapu - Kadastro 
Oeııel Müdürlüğüne (bırakmak suretiyle, as
gari ve' 'âzami hadler tâyin edip Tapu Harcı
nı yeni bir revizyondan geçirmemiz gerekir, 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — iSayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 
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arkadaşlarım, benden evvel konuşan arkada
şım işin özünü esas itibariyle ifade ettiler. 
Bendeniz şunu arz ötmek istiyorum. Gerçek
ten but kanunla vatandaşlarımıza ibüyük hiz
metler yapılmaktadır. .Bunun karşılığı olarak 
da para almak, plânda kabul edilen esasa uy
gundur, pek çok yerlerde vatandaş bunu 
seve, seve vermeye -raıziıdır. Zaten, prensibola>-
rak, masraflarını verenlerin tapulamalarının 
•tercihan yapılacağı 'kaidesi de vaz'edilmiştir. 
Yalnız, güçlük şuradadır; Türkiye'de toprak 
verimliliği ve kıymeti .böıligeden bölgeye değiş
mektedir. Bâzı yerde 50 kuruş 'büyük "bir para 
değildir, bâzı yerlerde ise 50 kuruş 'büyük bir 
paradır. Binaenaleyh, 'benden evvel konuşan 
arkadaşımın da ifade ettikleri gibi, ıburada 
eskiden her dönümden 50 kuruş ve her parsel
den 2 liradan aşağı 'olmamak üzere hare alı
nırken, yani mutlaka parsele 2 lira verecek ve 
her dönümü için de 50 kuruş verecek iken 

Iburada ıtapu kaydına 'malik oılanlardan veya 
•mirasçılar namına yapılacak olan muameleden, 
dönümünden ve küsurundan 3 lira alınacak. 
Yani 50 kuruş 3 liraya çıkıyor. Bunun haricin
deki tescillerden, yani tapu ile malik olmayıp 
da haışika suretle, yani zilyedlik ve sair suretle 
gelen tescillerden de 6 lira hare alınır, denili
yor. Şimdi, yer var ki, 6 lira hakikaten azdır. 
Ama, yer var ki, 6 lira arazinin karşılığı ola
bilir. Bu harem, arazinin, parselin karşılığı 
olaibilecek yerler Türkiye'de bugün halen mev
cuttur. Binaenaleyh, muhterem komisyon, ki 
onların işini kolaylaştırmış olduğumuz kanaa
tindeyim, tatbikat (bakımından bu 'maddeyi 

. .geri alıp da daha uygun İbir şekilde getirirler
se, memnun kalırız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten arkadaş
larımız çok. mühim hiir noktaya temas etti
ler. Eski mevzuattaki miktarla, bu tasarıdaki 
miktar arasında, denebilir ki, büyük bir fark 
vardır. Filhakika, tapulama muamelesinin ic
rasına mukabil vatandaştan bir ücret ve hare 
alınması lâzımgeliyor. Ama bu harcı .dönüm 
olara'k nazarı itibara alırsak, meselâ Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunununda küçük bir çift
çiye ortalama olarak 500 dönüm arazi tanın
maktadır, bu 500 dönümü 3 er liradan kabul 
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edersek, bu takdirde 1 500 lira eder. 1 500 
lira, az bir para değildir. Gerçi Hazineyi de 
düşünmemiz lâzımgelir; ama, eski kanunla 
yeni mevzuat arasında ortalama bir hudut 
kabul edersek, daha âdilâne olur, kanaatinde
yim. Bilhassa, vatandasın vergi ve hare 
noktasından sızlandığı da bir hakikattir. 

Reşit Bey arkadaşımın temas ettikleri 
gibi, bâzı arazi vardır ki, kireçlidir, çoraktır 
ve nihayet bir boşluk olarak çiftçi tarafın
dan kullanılmaktadır. Bu toprakları 100 dönüm, 
50 dönüm olarak kabul ettiğimiz takdirde, 
hare noktasından karşılaştırırsak, hakikaten 
bedeline tekabül eder. Bu itibarla, Reşit 
Bey arkadaşımızın temas ettikleri gibi, Sayın 
Komisyon bu maddeyi geri alır veya şimdi 
burada ortalama bir hare miktarını tensip ve 
tekdir ederlerse daha iyi olur, memnuniyetle 
bu tekliflerine katılırız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?.. 
Buyurun Sayın Savrun. 

AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu hare mevzuunda ikıi fikir or
taya atıldı. (Birisi, umumi olarak bütün ara
zilerden muayyen bir miktar alınsın, diğer fi
kir de, arazi kıymetine göre takdir edilsin. 
Arazi kıymetlerinin tefriki zannedildiği ka
dar kolay bir iş değildir, arkadaşlar. Bu, 
bölgelere göre değişmekle beraber, bir bölgede 
öyle değişik araziler Vardır ki, köyden köye 
değişir, hatta-bir köyün her arazisinin ayrı 
ayn hususiyetleri vardır. En kıymetli 'arazi 
bölgesini ihtiva eden bir mıntıkada en kısır 
araziyi bulmak mümkündür. Bu, maalesef 
kabili tatbik bir husus değildir. Ancak, bu 
vaktiyle dönüm başına 50 kuruş olan harcın, 
bir kısmının 3 lira, diğer bir kısmının da 6 li
raya iblâğı biraz «aşırıdır. Bu, vatandaşlara 
hakikaten külfet tahmil edecektir. Eğer, yi
ne Aliicanoğlu arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi bir bölge tefrik edilmesi mümkün olmı-
yacağma göre, bu haddi biraz düşürmek va 
eskisini de biraz yükseltmek suretiyle ortala
ma bir had bulmanın, daha uygun olacağı 
kanatindeyim. 

ÎSMAÎL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım; Türkiye coğrafi bakımdan çok deği
şik karekter arz etmektedir. Bölgelere ayırma

nın mümkün ve uygun olmıyacağı, kanaatmda-
yım. Çünkü, bir tarla ile yanında ki bir tarlanın 
verimi aynı değildir. Bu apaçık görülmektedir. 
Meselâ, 10 dönüm bir tarla, vadi içinde, çok düz
lük bir yerde olur, münbittir, bire yirmi verir. 
Meselâ, bunun yanında yüzde 15 meyilli bir yer 
vardır, taşlık, çakıllıktır, bire üç verir. Bu itibar
la, her parsel için ayrı bölge, ayrı usul tatbik et
mek lâzımgelir ki, bunun içinden do çıkılamaz. 

Bu sebeple üç lira da çoktur. Arkadaşlar, 
Türkiye fakir topraklara sahip bir memlekettir. 
Aynı zamanda dağlık bölgelerde yaşayan vatan
daşların arazileri, toplu vaziyette değildir. Ara
zileri iki dönüm, üç dönüm, yarım dönüm gibi 
parsellere ayrılmış vaziyettedir. Meselâ bir va
tandaşın elinde 59-100 parsellik/bir yeri olsun. 
Bunun Heyeti umumiyesini topladığım?, takdir
de 50 dönümü geçmiyecektir. Parsel olarak, 100 
parsel bulun luğu takdirde, 70 nci maddeye gö
re kendisinden 300 lira gibi bir hare istenecek
tir ki, bugün bu-toprağı elinde bulunduran va
tandaş bunun vergisini veremez durumdadır. 
Bu itibarla Komisyon, maddeyi geri istemek su
retiyle bunun ortalama bir yolunu bularak hu
zurunuza getirmelidirler, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut, 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Değerli arka

daşlarım; benden evvel konuşan kıymetli arka
daşlarım, daha çok yurdumuzdaki toprakların ve
rim kabiliyeti ve değerinin nazarı itibara alın
mak suretiyle bir barem yapılması yolunda fikir 
serdettiler. Bendeniz, işi bir başka açıdan ele 
almak istiyorum. Tasarının 70 nci maddesi, alına
cak harçları tespit ederken tapuda kayıtlı olan 
ıgayrimenkullerle kayıtlı olmıyanlar arasında 
hare bakımından bir tefrik yapmıştır. Tapuda 
kayıtlı olan gayrimenkullerin dönümünden 3 li
ra, diğer suretle elde bulunanlar için 6 lira harcı 
öngörmüştür. -

Arkadaşlar; hepimizce bilinen bir hakikat
tir ki, Türkiye'de mevcut gayrimenkullerin ta
puda kayıtlı olanların oram en çok % 30 ile 4'0 
civarındadır. 

Gayrimenkullerin tapuda kayıtlı olmayışın
da, hak sahibi vatandaş kadar, bugüne kadar ta
pulama işlemini tamamlamamış bulunan Devletin 
de kusurlu olduğunu kabul etmek lâzımdır. Hal 
böyle olunca, her ne suretle olursa olsun. Tapuya 
kaydedilmiş olan gayrimenkülleri daha az harca 
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tabi tutup bunun dışında kalanlarının, sanki ta
mamen fuzuli işğaletmiş gibi, sanki Devletin ma
lına el koymuş gibi kabul edilmek suretiyle da
ha fazla harca tâbi tutulması adalet kaidelerine 
uygun olmaz. Bu itibarla, Komisyondan bende
niz de istirham ediyorum; maddeyi geri alsınlar; 
gerek toprağın verim kabiliyeti ve değeri bakı
mından gerekse tapuda kayitlı olup olmaması ba
kımından, harqlarm tesbitinde yeni bir esas tes-
bit ederek huzurunuza getirsinler, istirhamım 
budur efendim. Saygılarımga. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. Komisyon 
(takaddüm ettiği için özür dillerini, (hepiniz yazı
lısınız. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Muhterem arkadaşlarım, 
Iharodan bahseden 70 nci (madde üzerinde fikir
ler serd eden mulhterem 'arkadaşlarımızı dinledik-
Burad'a, evvalâ harcın 60 kuruş iken 3 liraya 
çıikmasından şikâyet edilmektedir. Sonra; ara
zinin kıymetlendirilmesi suretiyle her bölgede 
harcın 'ayrı ayrı takdir edilmesi ileri sürülmekte
dir, ayrı ayrı takdir edilmesi teklif 'edilmektedir. 
Tapusuz gayrimenkullerin teslbit Iharcı olarak 6 
lira, tapulularda ise 3 lira alınması hususu da 
tenkid edilmektedir. Bunların birleştirilmesi 
arzu edilmektedir. 

Her şeyden Önce şunu söyliyeyim ki, vergi, 
hepimizin malûmu olduğu veçhile, Devlet mas
raflarına vatandaşın, malî gücü nisbetinde işti-
raik etmesidir. Resim yapılan bir muameleden 
faydalandığı nisbette verilen bir paradır. H'are 
ise, her itkisini içine alır. Hem faydalanan 
vardır, hem de iştiraik vardır. Tapulama harç
larından, d'aha ziyade arazinin kıymeti değil, 
ölçüyü yapmak için Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğünün, yani Hükümetin kaybettiği zaman 
ve sarf ettiği emek nazarı itibara alınmıştır. 
Biz, beher parseli; birim olarak, bir vahit ola
rak kabul etmişiz. Bu parselin izmir'de ölçül
mesi ile, Adana'da ölçülmesi, Kayseri'de veya 
Erzurum'da ölçülmesi 'arasında aşağı - yukarı 
'hiçbir fark yoktur. Hepsine de Hükümet aynı 
şekilde masraf yapmaktadır. Binaenaleyh, ay
nı şekilde masnatf ve «emek sarf edilen bir işte, 
o emeği sarfa mecbur eden gayrimenkulun kıy
meti Batı'da şudur,. Doğumda şudur, Kuzey'dfl 
şudur, diye değişi'k bir hare almaya kalkarsak, 
bu işin içinden çıkılamaz bir durum meydana 
gelir. Onun için hare takdire bırakılamaz. 
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Bir parselin ölçülmesi Türkiye'de ortalama 

olarak 50 liraya mal olmaktadır. Biz, bir par
selden asgari 10 lira alıyoruz. Dönüm başına 
3 lira ve bir paroelden de aısıgari 10 lira alıyoruz. 
Bu kanaatimizce çok değildir. 

Masraflar günden güne artmaktadır. Esa
sen vatandaş kendi gayrimenkulunu tapuya tes
cil ettirmek istediği takdirde, mahkemeye mü
racaat ettiği zaman bir hayli masrafa boğulmak
tadır. Bunu hâkim veya avukat arkadaşları
mız çok iyi bilirler. Biz, vatandaşın dine be
davadan tapu veriyoruz. Onun makablinde as
gari olarak, bir parsel için 10 lira istiyoruz ki, 
vatandaş, bundan memnun olur, 'kanaatindeyiz. 
Binaenaleyh, 50 kuruştan 3 liraya çıkmış ol
masındaki1 espiriyi burada aramak lâzımdır. 
Niçin tapusuzlarda 6 lira ıda, tapulularda 3 lira? 
Çünkü tapusuz gayrimenkuller tesbit edildik
ten sonra tapuya tescili edilirken i'aızla Ibir işlem 
yapılmam aktadır. Burada sadece sicillerin yeni
lenmesi vardır. Halbuki tapusuz ıgayrimenkul-
lerin mevcut (bir sicilleri yoktur. Yeniıbaştan 
bir sicil kaydı tesisi gerekmekte ve ya
pılan işlem (tapululara nisibetlıe çok ol
duğundan, masraf] bir parça fazlaılaşaeafctır. 
Bu sebeple, tapulu ve tapusuz farkı geti-
ri'lmiiştir. Bunun ödenmesi vatandaşın malî 
gücünde biraz imkânsızlık yaratır, deniyor. 
ilerideki maddeleri tetkik ettiğimiz zaman gö
receğiz. Harcl arın mahkeme hareı ve masraf
ların tahsilinden bahseden 76 ncı maddede bu 
'harçların taksitle ödenmesi de bahis konusudur. 

Bu itibarla, arkadaşlarımızın tekliflerine, 
vermiş olduğum cevaplar muvacehesinde, teklif
lerinde ısrar etmemelerini ve getirmiş olduğumuz 
metnin kabul edilmesini istirham ediyoruz. Say
gılarımla. 

.KADRİ EROĞAN (Urfa) 
edeceğini. 

Bir sual rica 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
"KADRİ EROĞAN (Urfa) — Parsel buyur

dular. Parseldeki kıstas nedir? Karadenizde ve
ya dağlık bölgelerde parsel gayet küçüktür, ar
kadaşlarım bahsettiler. Belki yarını dönüm, bel
ki dörtte bir dönümdür. Ama bâzı yerlerde öyle 
parsel vardır ki, 5 bin dönüm bir parseldir. Bi
naenaleyh. burda her ikisi de aynı ölçülerde mi 
vergiye, harca tabi tutulacak ? Bunun tahkik 
•edlime-sini rica ediyorum. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA | 

UYAR (Devamla) — Evet efendim. Aynı şekil
de harca tabi tutulacaktır. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Adalet görü-. 
yor musunuz ?. . 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — Her parselin ölçülmesi, 
aşağı - yukarı aynı şekilde masraf ve emeği mu-
cib olmaktadır. 

Bir dönümü ölçmekle, 100 dönümü ölçmek I 
arasında fark vardır. Ancak, bir parselden bah
sediyoruz. Parselin içerisinde 100 dönüm varsa, 
üç kere 100 alacağız, eğer parsel bir tek parsel
den ibaretse ve iki dönüm ise üçer liradan 6 lira I 
alınmıyacak, 10 lira alınacak. Buradaki 10 lira 
parselin asgari haremi göstermektedir. Ama par
sel, büyükse, yani 100 - 150 dönümse, her dönü
mü üçle çarpmak suretiyle alacağız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Filiz. 
FİKRET FİLİZ (Kırklareli) — Burada tak

sit müddeti nedir, bunu izah etmek Komisyonca 
mümkün değil midir?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — 76 ncı maddede gelecek, I 
taksitler orada var, efendim. 

BAŞKAN — Başka sual soran, yok. Buyurun I 
Mustafa Bey, söz Sayın Uzuner'indir. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte-' 
rem arkadaşlarım, bu maddede Sayın Komisyon 
Sözcüsünün de açıkladığı veçhile iki fiyat mev-
zuubahsoluyor. 3 lira ve 6 lira. Bâzı arkadaşla- I 
rımız buyurdular ki, arazi verimi değiştiğine gö- I 
re, bu fiyatlarda da bir değişiklik, bir variasyon I 
olsun, veya iki hudut tanıyalım, tapu Kadastro I 
Genel Müdürlüğünü yetkili kılalım, kendileri çe- I 
şitli bölgelerde yapacakları etütler neticesinde 
bu harçları tesbit etsinler. I 

Bendeniz de Sayın Komisyon Sözcüsünün ifa- I 
de buyurdukları tezi savunacağım. Fotogramet- I 
rik veya klâsik teogrometrik dediğimiz ölçüler I 
sahaya göre değişir; sahanın verimiyle bunun 
ilgisi yoktur. Daha ziyade arazinin topoğrafik I 
yapısı ile ilgisi vardır. Kanunda, şayet mümkün I 
olsa bunu topoğrafik yapıyı tasnif etmek sure- I 
tiyle belki en âdil bir sistem bulmak mümkün 
olurdu. Fakat, Türkiye arazsini bu şekilde sınıf- I 
landınp, kanun maddesi olarak tedvin etmeye I 
imkân olmadığı için, bendenizin görüşüne göre I 
hakiki sarf edilen emeğin karşılığı olarak değil, I 
belki mâkul ve mütevazi bir ölçü ile komisyon hu- [ 
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zurunuza gelmiş bulunmaktadır. Daha doğrusu 
Hükümet de aynı görüştedir. Binaenaleyh, Hükü
metin teklif ettiği ve Komisyonun da uygun gör
düğü metnin aynen kabulünü bilhassa istirham 
edeceeğim. 

Bâzı arkadaşlar, burada parsel üzerinde dur
dular. Parsel, gayet tabiî bir parça karşılığı ola
rak geçmiştir. Yani, muayyen bir ölçünün ifadesi 
değildir. Her yerde değişebilir. Onun için burada 
bulunan formül, tapulama harcı için bulunan for
mül, gayet riyazi ve mantıkî bir formüldür, ka
naatindeyim. Bunun dışında, bundan daha âdil 
bir formülün bulunup kanun maddesi olarak 
tedvininin mümkün olmıyacağı kanaatindeyim. 
Maddenin aynen kabul edilmesini istirham edece
ğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nevzat Şener, 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlar, yapılacak tapulamalarda komisyon
ca derpiş edilen 3 veya 6 lira hare kanaatimce 
hiç de fazla bir para değildir. Tatbikatı olan 
arkadaşlarımız pekâlâ bilirler ki, köylü vatan
daşlar tapusuz veya tapulu olup da atadan inti
kal etmiş eski 'bir kayda istinadeden bir gayri-
menfculü daima yeni kayda istinadettirmek su
retiyle yeni ıtapu almak arzusundadırlar. Bu-. 
nuın için de mahkemeye müracaat eder; mahke
meye hare verir, hâkimi kesife götürür, bilirki
şi dinletir, hattâ ıgazete ile filân ettirir, ilân için 
100450 lira verir; velhasıl 3̂ 5 dönümlük bir 
tarlanın (tapuya tescili için bir' hayli masrafı 
olur. Avukat parasını bir tarafa bırakalım, avu-
katsız tatoibetse bile en az 500 lira masraf eder. 
İlâmla da iş bitmiş değildir. Tapuya müracaat 
eder. bir tahkikat komisyonu (kurulur, {Maliye
den, Hususi Muhasebeden, şuradan buradan şa
hıslar gelir. Onlar için de bir otomobil tutulur, 
onlar da tekrar köye giderler, mahallinde yeni
den tetkikat yaparlar. Nihayet müracaatinden 
iki veya üç sene sonra eğer her hangi bir ihti
lâf çıfcmamışsa tapusunu alır ve tapumu aldım 
diye büyük bir sevinç içinde kalır. 

Halbuki burada, kadastro .gidiyor, mahal--
ünde esaslı ölçülere istinaden ölçüsünü yapıyor 
ve vatandaşın tapusunu eline veriyor. Bir va
tandaş için dönümü 3 lira, veya 6 lira çok bir 
para değildir. 

Yalnız üzerinde durulması gereken bir nokr 
ta vardır: Bu paranın tahsili., Bu da 76 ncı 
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maddede derpiş olunmuş, 2 aylık bir müddet 
konuyor. ParanMi tahsili üzerinıde durmak ve 
vatandaşa 'kolaylık gösterimek lâzım. Belideniz, 
bu bakıımdan 76 nci maddede bir • tâdile taraf
tarım, Komisyonun teklifinin aynen kabulünü 
istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN r - Sayın Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Bendenizin 

de hazırlamış olduğum bir değiştirge önergem 
vardır. Daha ziyade bunu izah sadedinde konu
şacağım. 

'Efendim, zilyedliık hakkında da aynı kana
ati taşıyordum. Burada 70 nci maddede bu ta
pulama muamelelerinden dolayı tapu verilen va
tandaşlardan alınacak harçlar için de yine aynı 
kanaati taşımaktayım. Benden evvel bu hususta 
temas eden arkadaşlarım hakikaten hakkaniyet 
esaslarını dile getirmişlerdir. Aslında satıldığı 
takdirde bedeli 50 lira etmiyen bir topraktan 
tapulama masrafı olarak 3 lira alacaksınız, sa
tıldığı takdirde bedeli bin lira olan.bir gayri-' 
menkulden de yine ayni parayı alacaksınız. Bu, 
pek adilâme bir hareket olmaz. Bu itibarla, ben
denizin değiştirge önergemde; 50 kuruştan 2 li
raya kadar kaydı konmuştur. Nitekim, Meclisi-
auizıce kabul edilmiş olan Maden Kanununda 
% 1 den % 3 e kadar, kıymetli madenler için 
•% 3 e kadar vergi alma takdiri kabul edilmiş
tir. önergem tasvip buyurulursa, bu muamele
ler sırasında, kıymet ve verim esası nazarı iti
bara alınmak suretiyle, 50 kuruştan 2 liraya ka
dar tapulama masrafı kabul edilecektir. Bu
nun dışındaki tescillerde, aynı bükümler dikka
te alınmak suretiyle, 2 liradan' 5 liraya kadar 
hare alınmasını teklif etmiş bulunmaktayım. 
Şu kadar ki; her parsel için alınacak hare mik
tarı 5 liradan aşağı olamaz. Arkadaşlarwmn ifa
de ettikleri mahzurları da bu suretle önlemiş 
oluruz. Orman mıntıikasaındâ, Karadeniz bölge
sinde dekarın 1/4 ii miktarında olan bir parsel 
için 15 lira ortalama bir. hal çaresrdir. Elbette, 
bunun için de bir masraf yapılacaktır. 5 lira, 
10 liraya' nazaran daha mâkuldür. Vatandaşları 
da mağdur etmez. Zaten 2 dekardan yukarı ise 
toprağın kıymeti ve verimli de dikkate -olunmak 
suretiyle tesbit edilecektir. 3 dekardan yukarı 
ise, 6 lira alınacaktır. Dekar miktarı artıyorsa 
hare miktarı da artacaktır. Ama, dekardan aşa
ğı olan parseller için 5 liralık harç kâfidir, ka-
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naathıdeyrm. Bu hususta bir de takrir takdim 
etmekteyim. Bunun hiçbir mahzuru yoktur. 
Kıymetli arkadaşlarımın ifade buyurdukları gi
bi, beni mazur 'görsünler, bölgeciliğin ve. kıy
metli toprak sahibi olmanın dışımda, memleket 
gerçeklerini göz önünde bulundurarak rey ve
recek olursak her halde çok mâkul 'hareket etmiş 
oluruz. Takririmi desteklemenizi rica edeceğim. 

IBAŞKAN — Yeterlik önergesi var okutu
yorum. 

Yüksek [Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır, .maddenin oylanma

sını arz ve teklif ederim. 
iSamsun 

îlyas Kılıç 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Yeterlik önergesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında değiştirge önergeleri var, 
sırayla okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 70 nci mad

desinin, Arayasa diline, yaşayan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanabilmesi için, 
ikinci satırındaki (namına) kelimesinin (adı
na), 

Üçüncü satırındaki (haricindeki) kelimesi
nin (dışındaki) 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu!.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Nazara alınmasını oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Pilhal iştirak ediyor musunuz?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi
yor. (Lehte, alehte konuşacaklar var, sesleri) 

, Millet Meclisi Başkanlığına 
70 nci maddede yazılı (S) lira harem (1) 

lira ve ('6) lira olarak gösterilen harem (2) Ih 
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ra olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN"— Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

. GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — İzah ettiğimiz sebepler
den dolayı katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değiş
tirge önergesini oya sunacağım. (ıTakrirlerin 
hepsi okunsun sesleri) 

Efendim, sıra ile okutuyorum. Bir daha oku
nacak, vakit kaybedilmesin. Mamafih okutalım. 
Heyeti Umumiyenin arzusu yerine getirilir. Hep
sini okutalım, tekrar bir daha okutalım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Tasarının 70 nci maddesinin aşağıda gösteril

diği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kayseri Gümüşane 

Abdülhalim Araş Sabahattin 'Savacı 

MADDE 70. — Beher dönüm ve küsurun
dan üç liraya foadar, bunun haricindeki tescil
lerde € liraya kadar hare alınır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
70 nci maddenin müza'keleri ışığında daha 

âdil bir esasa bağlanması için komisyona iadesini 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

• Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
70 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesinin oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 
" Ankara 
Ahmet Üstün 

Madde 70. — Bu kanun ttıükümlerine göre 
tapulaması yapılan gayri>menkullerden tapu 
kaydı ile malik olan kimse veya mirasçıları na
mına yapılan tescillerde beîher dönümü ve kü
surundan (arazinin bölge kıymet ve verim ba
kımından takdir edilerek) elli kuruştan diki li
raya, bunun haricindeki tescillerde de aynı hü
kümler dikkate alınarak 'bir liradan beş liraya 
kadar hare alınır. Şu kadar kli, her parsel için 
alınacak hare miktarı beş liradan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Efendim aykırılık derecelerine \ 
g&e oylarınıza sunacağım. Evvelâ komisyona ia-
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desini oylarınıza sunalım. Sayın Reşit Ülker'in 
teklifini okutalım. 

(İstanbul. Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon, izah ettikleri sebeple 

maddenin komisyona iadesinde lüzum görmüyor
lar. 

Değiştirge önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 25 e karşı 
29 oyla reddedilmiştir. Efendim diğerlerini 
okutuyorum. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifine komis
yon katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Komisyon izah ettiği sebepler
den dolayı katılmamaktadır, önergenin nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 16 ya karşı 32 oyla önerge 
reddedilmiştir. 

(Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş ve 
Gümüşane Milletvekili Sebalıattin Savacı'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, tek
life?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon izah ettiği sebepten 
dolayı katılmıyor. Nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tek
lif, reddedilmiştir. 

- (Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN— Nazara alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 24 kar
şı 28 oyla reddedilmiştir. 

Efendim, Turhan Kut (arkadaşımızın 
önergesi kabul edilmişti. Turhan Kut 
arkadaşımızın kabul buyurduğunuz önergesi ile 
beraber maddeyi oya suany^pum, Kabul eeten-

m 
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lor... Etmiyenler... 19 a kargı 37 oyla madde ka
bul edilmiştir. 
. 69 ncu madde tedvin için komisyona veril

mişti, komisyondan geldi, okutuyorum, efendim. 

Varaset ve İntikal Vergisi 
MADDE 69. — Bu kanuna göre hibe ve in

tikal suretiyle teslbit edilen gayrimenkuller hak
kındaki işlemler, Veraset ve întikal Vergisinin 
tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırı
lır. Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin lis
tesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapula
ma müdürü Maliye dairesine vermekle yüküm
lüdür. Tescil iışinin tapu idaresince yapılması 
halinde bu sorumluluk tapu idaresine düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyieriler... Kabul edilmiştir. 

71 nci maddeyi okutuyorum. 

Tapulama harçlarının tahakkuku 
MADDE 71. — Tahakkuk 'ettirileciek tapu

lama harçları 'için mükellefin adı, soyadı, ad
resi, gayrimenkulun cinsi, kütük sayfa numa
rası, yüzölçümü ve Iharc miktarı 'gösterilmek su
retiyle tapulama müdürü tarafından birlikler 
itibariyle dörder nüsha cetvel tanzim olunarak 
iki nüshası maliyeye bir nüsham tapu idare^ 
sine verilir. Dördüncü nüsha cetvel köy oda
sına veya belediye kapısına asılarak keyfiyet 
mûtat vasıtalarla ilân ve bir tutanakla tevsik 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkındl söz istiyen? 
Yok. Sayın Kut'un değiştirge önerfgesM oku
tuyorum. 

Mille* Meelisil Başkanlığına 
('Tapulama Kanunu) tasarısının 71 nci mad

desinin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçe'ye uyiguluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesipi arz ve tek
lif ederim, saygılarımla. 

Tİkirdlağ 
Turhan Kut 

Tapulama harçlarının tahakkuku 
MADDE 71 — Ta/hafkkuk ektirilecek tapu-

lama 'harçları için mükellefin ad{ soyadı, ad
resi, gayrimenkulun cinsi, kütük sayfa numa
rası, yüzölçümü ve Iharc miktarı ıgösterilmek su
retiyle tapulama müdürü tarafmdkn her birlik 
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işin dörder nüsha çizelge düzenlenerek iki nüs
hası Maliyeye, bir nüshası tapu" idaresine veri
lir. Dördüncü nüsha çizelge Iköy odasına veya 
belediye kapısına asılarak durum mûtat vası
talarla ilân ve bir tutanakla belli edilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA-~ 

FA UYAR (izmir) — Evet, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon teklife katılıyor. 
Nazara alınmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Filhâl iştirak ediyor musunuz ? 
GEÇİGÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — îştirak ediyoruz. 
(BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi

yor. Maddeyi kabul buyurduğunuz değişiklilk-
le birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapulama harçlarının tahsili 
MADDE 72. — Tapulama harçları; ihtilaf

sız işlerde öetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hük
mün kesinleştiği tarihten sonra iük gelecek ay 
başında başlamak üzere (300) liraya kadar olan 
(harçlar altışar aylık iki müsavi taksitte ve bir 
yılda, (ı300) lirayı g&çen harçlar her altı aylık 
taksit (150) liradan az olmamak üzere iki sene
de altışar aylık müsavi taksitler halinde Âmme 
alacaklarının, tahsili usulü ıhakkındlafei Kanu
na göre tahsil olunur. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk 
ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rü.cu 
hakkı mahfuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule 
fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyad'e 
şerik fiilen zÜlyed bulunuyorsa bunlardan her 
hangi birinden tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söız istiyen? 
Buyurun Sayım Giritlioğlu. 

FAHÎR GIRIÎTLIOĞLU (Edirne) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, cemiyetin öyle şikâ
yetleri vardır ki, vazettiğimiz formaliteler bu 
şikâyetlerin yelgâne âmili olmaktadır. Demin
den beri yapılan müzakerelerde, acaba getiri
len formüllerle fertler veya kütleler ne dere
ceye kada-r rahatsız''olacaktır veya ne dereceye 
kadar rahatsız oilmıyacaktır, düşüncesi konuş
malarımızın esasını teşkil etmiştir. 

'Bu maddede -de beni endişeye düşüren bir nok
ta var. Mevzuatımıza, Medeni Kanunun kabu
lünden bu yana, bütün hukukçular arasında 
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ve bu kanunun çerçevesi içinde muamele yap
mak mecburiyetinde kaılan her hak ve iddia 
sa'hiıbi arasında halledilmesi çok güç bir ko
nu 'gelmiştir, iştirak halindeki mülkiyet ve 
müşterek mülkiyet... Nazariyatçılar dahi bu-
nun ısıınırrını tesbitte bir hayli 'müşkülât çek
mektedirler. Tatbikatta acaba, iştirak halin
deki mülkiyet ne gibi hakları, müşterek mül
kiyet ne gibi hakları doğurur? Bu, uzun na
zariyelerin çarpışmasına yol açmıştır. - Buna 
mukabil iştirak halindeki mülkiyet Ve müşte
rek mülkiyet mevhumları umumiyetle külfet 
•babında 'bulunaıgelmektedir. Haktan ziyade kül
fet tahmil etmektedir. Bu maddede de iştirak 
halindeki mülkiyet ve 'müşterek mülkiyet ko
nusu yine karışımıza ıgekli. 

Muhterem arkadaşlarım, vâzıı kanun ola-
ra,k iyi bir yoldayız. Amacımız mümkün oldu
ğu kadar vatandaşa kolaylık (göstermektir. Ba
sit formüller bulmak da yine amacımızdır. Mi
rasçılar ilöhine-tescilleri" kolaylıkla vaz'cden 
hükümler getirdik. Şimdi rica ediyorum; bu 
madde ile, bir kimse öldüğü vakit, onun mi
rasçılarını yeni bir zorluk içerisine s'okmıyalım. 
Bir kimse öldüğü vakit, onun 'mirasçı!arı pren
sip itibariyle iştirak 'halindeki mülkiyet huku
kuna tabidirler, istisnai olarak bu iştirak ha
lindeki mülkiyet, müşterek mülkiyete kalbedi-
Icibilir. Ama, son derece istisnai olarak ve 
mutlaka bir mahkeme karariyle olur veya bü
tün şeriklerin hususi bir taksim mukavelesi 
yapmalaıiyle olur. Her iki hal de çok nadirdir. 
Ancak, bir amaç altında yapılır. Bumun dışın
da ise, /mirasıçıilar kendilerine intikal eden gay-
rimenkuılleri iştirak halinde mülkiyet hüküm
lerine göre kullanırlar. Mademki tapulama ya
parken, tescil muamelesi yaparken, iştirak ha
linde, mülkiyet hükümleri olsa dahi, hisseler 
gösteriliyor. Bu 'böyle 'olduğuna ıgöre ki, ida
renin buraya varmaması lâzımdır, çünkü Me
deni Kanunun umumi prensiplerine karşı biraız 
aykırılık teşkil eder. 

Medeni Kanunun umumi prensipleri bunu 
tarif etmiştir, şurası veya burası diye hisseye 
bölünülmez. Hisseler tapulamada, gösteriliyor. 
iyi bir şey, amelî bir şey ve çok iyi hükümler 
geldi. Ama, hare konusunda böyle yapmıyo
ruz, ya ne yapıyoruz1? Şimdi, nazariyata istina-
deden bir hükümle geliyoruz, Mademki diyo
ruz, iştirak halindeki -mülkiyettir'; şu halde 
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:Medeni Kanunun tarifine istinadedelim. Serik
'lerden her birisi onum tamamının tasarrufun
da haklı olduğu gibi bütün vecibelerinden de 
borçludur. Binaenaleyh hangi şerikten alınır
sa, o şerik harcın tamamını ödiyecektir. öden
dikten sonra da diğer şeriklere rücu edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanaatimce Ibu gü
zel kanuna şikâyeti mucibolacak, bir noktayı 
getirmiyelim. Belki, muhterem komisyon söz
cüsü benim bu formaliteye karşı duruşumu yi
ne tasvilbetmiyeceklerdir. - Şu veya bu hükme 
aykırıdır derken, beni tamamiyle haksız ola
rak göstermek jıstiyeceklerdir. Doğrudur. Ama, 
samimiyetle söylüyorum, hukukçuluk tarafım
dan evvel adalet duygum hâkim, hissiyatım 
hâkim. Vatandaşlar iştirak halindeki mülki
yeti müşterek mülkiyete kalbedemez. Türki
ye'de bu mefhum henüz yerleşmemiştir. Zaru
ret olmadıkça, hiçbir kimse taksim dâvasın
dan evvel, mahkemeye müraeaut edip de işti
rak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete 
kalbine dair ilâmı istihsal etmez. Taitbiüaatt iböyle. 
Böyle olduğuna göre, biz şimdi, harcı ödemek 
bakımından şeriklerden her hangi birisini 
diğerlerinin de hissesini ödemeye mecbur tu
tarsak, adaletsizlik olur ve şikâyetler olur. 

Filhakika, benim bu sözlerimi nakzeden 
umumi bir 'kanun var, bir malî kanun vur. 
Vergi tatbikatıiyle ilgili 'kanunlarda çok 
başka türlü muamele yapılıyor, hisseler hiç 
hesaba katılmıyor, ister müşterek mülkiyet, 
ister iştirak halindeki mülkiyet, olsun, ay-
rılmad'an gayrimenkulun tamamı hakkında ver
gi tahakkuk ettiriliyor. Ondan sonra, o arazi, 
o gayrimenkul ister müşterek mülkiyet olr 
sun, ister iştirak halindeki mülkiyet olsun, 
hissedarlardan her hangi birisinden verginin 
tamamı almıyor. Mevcut vergi kanunlarına 
göre, elimizdeki tasarı daha mütekâmildir. 
Hiç değilse, bü tasarı ile müşterek mülkiyeti 
ayırmışlar. Müşterek mülkiyetin hududu içe
risine girenler, sadece hissesi nisbetinde hare 
verecekler. Bu kanun bir numara daha mü
tekâmildir. Bu mütekâmil zihniyetin !amelî sa
hada tatbikatı mümkün olmıyacaktır. Onu 
demek istiyorum. Çünkü, müşterek mülkiyet 
haline gelmiş guyrimenıkullerimizin adedi son 
derece azdır. Pek kıymetli ve tecrübesine pek 
değer verdiğimiz eski valilerimizden bir arka
daşımıza bu konudaki endişemizi sorduk. De-
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dik ki, «Vergiler hakkında, ister müşterek 
mülkiyet olsun, ister iştirak halindeki , mül
kiyet olsun; madem ki; hisseler ayrılarak tahsil 
edilmiyor, ne gibi bir usul tatbik edilir. Şiz 
vali olarak ne yaparsınız?,» Diye sorduk. Ver
dikleri cevabı aynen naklediyorum : «Gerek 
özel idare ve gerek alâkal; daire hissedarla
rın adlarını yazarken, (A), O)* (C), (D) diye 
sıralarken bir numara, iki numara diye 
herkes numara alır; sıraya göre yazılıyor. 
En önde kimse, tatbikatta daima en önde ya
zılandan alınır.» dedi, 

Bir tatbikatçının şahadeti, bizim istika
metimizi tâyin etmek için enterasan bir= yel 
göstermiş olsa gerektir. Şimdi, biz bu hükmü 
koyduğumuz takdirde, inanıyorum ki, iştirak 
halinde ki mülkiyetin maliklerinden defterin 
başında kimin ismi yazılmışsa, daima ondan 
istenilecektir. Bu suretle, aslında- bir kişiyi 
tazyik altında tutacağız. Veremedi diye mal 
beyanına tabi tutacağız, birtakım hapis taz
yikleri ve birtakım .şikâyetler olacak. Bütün 
bunlar nazarı itibara alınrsa, sununla iyi 
bir yola giriyoruz. Umumi vergi kanunlarını 
dahi aşan bir yoldayız. Çünkü, müşterek 
mülkiyetteki harcı bu kanun bölmüştür. Bu 
kanun hisse nisbetinde alınır demiştir. Yalnız, 
iştirak halinde hisseyi kabul etmemiştir. Ma
dem ki, daha ileri bir. yoldayız. Komisyon 
lütfetsin gerek müşterek mülkiyete, gerek iş
tirak halindeki mülkiyette bir tefrik yapmak» 
sızın harçlar hisseler nisbetinde alınmış bu
lunsun. Bu suretle de maddenin son fıkrasını 
kaldırmış olalım. Maddenin son fıkrası kal
dırıldığı takdirde, bu mesele esasen otamatik 
olarak -istihsal edilmiş olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, esasen son fıkra
nın kaldırılması hakkında takririniz var; ko
nuşacaksınız buyurun. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, hakikaten arkadaşımın da ifade 
ettiği gibi; bütün hukukçu arkadaşlarımız ve 
vatandaş olarak bu gibi mevzularla karşılaş
mış olanlar bilirler; iştirak halindeki mülki
yette, yani tapu senedinde hissesi 1/4 diye ay
rılmış ile, yine tapu senedinde tamamı Aü, 
Veli, Hüseyin, Hatice üzerine kayıtlıdır, işti
rak halindedir. Şeklindeki kayıttan dolayı, 
vatandaşın, hâkimlerin, hukukçuların, avukafc-
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ların çekmediği kalmamıştır. Bu müessese. Bu
gün, hakikaten Medeni Kanunun tatbikatında 
ur halini almış bir müessesedir. Türk halkı, 
Türk hukukçuları bunu tatbik ederken güçlük 
çekmektedir. Vatandaş avukatın yazıhanesine 
ıgeldr, vatandaşa iştirak halindeki mülkiyetle 
müşterek mülkiyetin 'anlatılması jnümkün ol-
mıyan, zer olan bir mevzudur. Şimdi, burada 
iştirak hali, itşirak halindeki mülkiyet de
diğimiz şey, kaynağını Medeni Kanunun 629 
ncu maddesinden alıyor. Orada, kanun mu 
cibince veya bir mukavele ile iştirak halinde
ki mülkiyetin doğduğu söyleniyor. Umumi
yetle burada, bu kanunun tatbikatında ka
nun mueibince, iştirak halindeki mülkiyete 
raslıyacağız. O da biri ölmüştür. Miras bı
rakmıştır. Miarsçılar bunu henüz taksim et-
memi'şlerdir. İştirak halinde- mülkiyet duru
mundadır. Yani bu çok ras.lanacak bir hâdise-
diî. 

Şimdi, bugün huzurunuza gelmiş olan me
tinle bundan evvelki metin şunu derpiş et
mektedir. «İştirak halinde» yazılı ise, meselâ 
20 kişi var, 5 kişi var, iştirak halinde ise han
gisi oraya zilyed ise tamamını ondan alacak
lar ; o da öbür iştirakçilere rücu edecek. 

Çimdi, muhterem arkadaşlarım, bunun tatbi
katın lan doğan kavgaların, ve nizalarm her çe
şidini görmüş bulunuyoruz. Şimdi, Kartal'dan 
bir vatandaş 2 - 3 gün evvel bana telgraf çekmiş. 
Kartal'dan telgraf çekmesinin bir sebebi var. 
Kartal, Tapulama Kanununun tatbik edilmekte 
olduğu bir yerdir. Kartal ve Tuzla'da halen bu 
kanun tatbik edilmektedir. Bakın ne yazıyor? Va
tandaşın anlatış tarzı budur. «Kadastro ölçüm 
harcını ödeyenlerin de ödemeyenlerle birlikte 
hapsen tazyik muamelesine tabi tutulmaları re
aksiyon yaratmıştır. Vatandaşın bu maddi ve 
mânevi üzüntüsüyle alâkalanacağımız ümidiyle. 
Hürmetlerimle» diyor. 

Şimdi hapis tazyikinden bahsediyor. Bu ta
mamen tatbik şeklini gösteriyor. Adam orada zil-
yeddir. Geliyorlar, bu kanuna göre, harem belki 
ödiyemiyeceği kadar, tamamını kendisinden is
tiyorlar. Hapis dediği, mal beyanında bulumazsa, 
yani onun tamamı için mal beyanında bulunmazsa, 
Âmme alacaklarının tahsili hakkındaki Kanuna 
göre tayik yapılıyor. Muhterem arkadaşlarım, bu 
gayriâdil bir şeydir. Halkımıza, kolay kolay an
latılacak bir-keyfiyet değildir. Bu bakımdan, hal-
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ki ızrar etmektedir. Kaldırılması da Medeni Ka
nuna aykırı değildir. Medeni Kanunun 630 ncu 
maddesi sarihtir, iştirak halindeki mülkiyetin 
hükümlerinden bahsediliyor, iştirak halindeki 
mülkiyetin hükümlerinden bahseden 630 ncu mad
de «şeriklerin hak ve vazifeleri, .iştiraki tevlid-
eden Kanun veya mukavele 'hükümleri ile muay
yendir. Hilafıma bir hüküm olmadığı hailde..» ki. 
Iburada aynı vaziyette hilâfına bir hüküm koy
mazsak «şeriklerin hakları ve hususiyle malik ol
dukları şeyde tasarruf salâhiyetleri ancak ittifak 
ile verecekleri karar mucibince kullanılabilir. 
İştirak devam ettiği müddetçe taksim ve şayi 
cüzüde tasarruf caiz değildir.» 

İstirhamımız, 'belki verginin, harcın alınma
sı biraz güç olacaktır. Bunu takdir ediyorum 
aıma, âdil bir hareket yapmış olacağuz. Eğer, 
muhterem komisyon da tounun üzerinde bizim 
gibi düşünür de bize yardımcı olursa, minnet
tar kalırız. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt, 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Biz de söz iste

miştik, Reis Beyefendi. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlarım; Medeni Kanunun tatbikinde 
cidden birtakım tedahüllere sebebiyet veren, iş
tirak halindeki mülkiyetle, müşterek mülkiyet 
arasındaki bâzı bakımdan yakınlık, 'her veç
hile kanun tatbikçilerinin karşısında bir en
gel olarak gözükmektedir. Şimdi, bu kanun 
vesilesiyle, bütün bu müşkülâtları görmüş ve 
takdir etmiş olduğuna inandığımız Muhterem 
Komisyon azaları, yine aynı şekilde birtakım 
tedahüllere sebebiyet verecek şekilde maddeyi 
vaz 'etmiş bulunmaktadırlar. Benden önce ko
nuşan muhterem arkadaşlarımın da ifade et
tikleri veçhile Kanunu Medeninin tatbiki sı
rasında, meydana çıkan bu müşkülâtlar hu ka
nunun tatbiki sırasında yine aynen kanunu 
tatbik edenlerin karşısına çıkacaktır. Bu iti
barla, iştirak halindeki mülkiyetin bu ağır 
veyahut da birtakım ihtilâflara sebebiyet veren 
hallerini kısmen olsun bertaraf etmiş olmak 
bakımından, iştirak halindeki mülkiyeti müş
terek mülkiyetin bir cephesiyle mütalâa et
mek ve müşterek mülkiyette olduğu gibi his
sedarları hisse nisbetinde sorumlu kılmak 
daha faydalı olur, kanaatindeyim. Biraz ev
vel muhterem Reşit Ülker arkadaşımızın 
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ifade ettiği gibi Kanunu Medeninin 359 ve 
630 ncu maddesi buna mâni değildir. Bir kim
senin ölümü ile hak ve borçlar mirasçılarına in
tikal eder. Binaenaleyh, şerikleri, hisseleri nis
betinde mesul tutmak ve harçları o minval 
üzere tahsil etmek, belki borçların tahsilinde 
biraz gecikmeye sebebiyet vere bilirse de daha 
âdil olması bakımından şayanı tercih ve te
mennidir. Bunu arz etmek için söz aldım, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, bu
yurun. Biraz çabuk olunuz Sabahattin Bey, 
lütfen. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Efendim, bendeniz bu maddenin harçların 
tahsiline aidolan kısmına temas edeceğim. 

Bunun iki cephesi vardır. Harçların tah
siline aidolan 72 nci maddenin iki cepheden 
mahzurlu olduğuna kaani bulunmaktayım. 
Birisi Devlet bakımından, diğeri de vatandaş 
bakımındandır. Devlet bakımından, bir defa 
mütaaddit taksitlere bölmek, tahsil masraf
larını artırmak olur. Tahsil masraflarının 
artırılması vatandaş için bir hizmet görme 
gayesini istihdaf etmekte ise de, vatandaş 
için ikinci etapta bir mahzur olarak meydana 
çıkmaktadır ki, bir yılda vatandaşın önüne iki 
defa getirilmiş oluyor. Vatandaş bunu bir 
nevi vergi olarak görmekte. Haddizatında, 
bir nevi Devletin yapmış olduğu masraflara, 
harcamalara iştirak mahiyetindedir. Bir yılda 
vatandaşın karşısına ikinci defa hare tale
biyle çıkacak olan Devletin sempatik görün-
miyeeeğini takdir buyurursunuz. Bu bakım
dan bendeniz, bunu kolaylaştırıcı bir teklifde 
bulundum, basitleştirdim, hem de kolaylaş
ırdım. Vatandaşa kolaylık göstermek bakımın
dan, senede bir defa diğer vergileri tahsil ba
kımından köye giden tahsildarlara, köye git
tiğinde aynı zamanda bu harcı da toplamak: 
vazifesini verelim. Bu Devlet için kolaylık 
olur, az masrafla bir iş görülür. Vatandaş da 
yılda 2 defa tahsildar tarafından taciz edil
miş olmaz. Bu bakımdan, vatandaşla Devlet 
arasında harçları ödemede ve vergide gaye 
olan mutabakat kurulmuş olur. Takririmi, 
ıttılaınıza takdim edildiğinde, kabul buyu
rursanız, hem vatandaşı, hem de Devleti, Ha
zineyi tatmin edeceğinizi tahmin ederim. Teşek
kür ederim. 
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BAŞKAN — Saym Oğuz. 

'" TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, 72 nci maddenin iştirak halinde
ki mülkiyete taallûk eden mevzuunda Ülker 
Şenyurt ve Giritlüoğlu arkadaşlarımın ileni sür
müş oldukları tezlere 'iştirak edemlycceğim. Iş-

.tinak halindeki mülkiyetin bu memlekette 2 
bakumdan mütalâa 'edilmesi İktiza eder. 

Bir, Medeni Karihnun meriyete girdiği ta
rihe kadar olan iştirak halindeki, mülkiyet
ler, bir de Medeni Kanunun meriyet tarihi 
bulunan 1926 dan sonraki iştirak haindeki 
mülkiyetler. Medeni Kanunun meriyetinden 
evvel ölen şahsın mirasının bırakılması hailinde, 
iştirak halindeki mülkiyetten sureti katiyede 
bahsetmek imkânı yoktur. Doğrudan doğruya 
müşterek mülkiyetin hükümleri ne'isıe aynen o 
hükümler tatbik edilir. Yalnız, dâvanın ihti
laflı noktası, Medeni Kanunun meriyet tarihi 
'bulunan 1926 dan sonraki, ölümlere maksut ve 
münhasırdır. Şimdi, tapulama tutanağı veya 
diğer muameleler olsun, bir ışıahıs öldükten son
ra, ya bu gayrimenkul mirasçıları tâyin ve 
tadadedilmek suretiyle onların adına kaydedi
lir veyahut da mirasçılar belli olmadığı takdir
de, ölü kaydı dereedilmıek suretiyle tapulama 
tutanağı o .şekilde tanzim edilir. İştirak 'halin
deki mülkiyet, Medeni Kanunumuzun 629 ve 
mütaakıp maddelerinde tanzim edilmiştir. Bu 
mülkiyetlerde, doğrudan doğruya- murisden in
tikal eden gayrimenkullerde iştirak halindeki 
mülkiyet mevzuubahistir. , Taksim ve izale-i 
şüyu dâvası neticesinde gayrimenkul satılmadı-
.ğı veya taksim edilmediği müddetçe hisselerin 
tefrlik ve tâyinine, tesbitine imkân ve ihtimal 
.yoktur. Bu hale göre, hisselerin te'Mk ve tâyin 
edilmediği hallerde, hisselerin . belli olmadığı 
hallerde, hisseler nishetine göre hare almak, hem 
Medeni Kanun hükümlerine aykırıdır, hem de 
tatbikatta takibediılen içtihatlara ve hukuk 
prensiplerine tamamen muhaliftir. İştirak ha
lindeki mülkiyet, doğrudan doğruya taksim edi
lemez ışeklinde mirasçılara intikal eden mülki
yettir. Medeni Kanun bu hükmü benimsemiş 
vaziyettedir. Benimsenen bu hükümden tatbi
katta ay rılmıya ve bu kanuna ayrı bir madde 
eklenmeye imkân yoktur. İçtihatlara aykırı 
hareket etmiş oluruz. Diğer taraftan da Me-
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demi Hukuk sistemine aykırı bir davranış ta-
kibetmiış oluruz, 

Komisyonun görüşü tamamen yerindedir, 
ipkasını saygı ile arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kut. 

TURHAN KIUT (Tekirdağ) — Saym arka
daşlarım, ben de Talât Oğuz arkadaşı mm gö
rüşüne iştirak ediyorum. Daha önce konuşan 
arkadaşların açıkladıkları endişelerin© mahal 
olmadığını arz etmek istiyorum. Şöyle kıi, İbare 
tâyinine esas olacak olan birim parselidir. Şa
yet harca tabi kılınan bu parsel çok ıgeniş bir 
sahayı işgal etmekte ise bu hailde iştirakli 
mülk durumunda dahi olsa taraflar kendi ara
larında bu gayrimenkulu bölüşmüşlersie tapu 
tesbiti yapıldığı sırada da daha önce geçen mad
deler gereğince, tesbitin mirasçıların her biri
nin ışahsma ayrı ayrı yapılmış olması lâzımige-
lir. Mantıki şekli odur ki, mirasçılardan, işti
rakli mülk sahiplerinden, ancak bir veya bir
kaçının elinde bir parselin bulunacağını kabul 
etmek mantıka ve pratiğe daha uygun gelir. Bu 
takdirde, maddenin ikinci paragrafı, gayrimen
kulu fiilen elinde bulunduran şahıslardan, bun
lar birkaç kişi ise bunlardan her hangi birisin
den tahsil olunur, der. öyle zann'ediyorum ki 
tatbikatta bu kabil gayrimenkuller çoğunlukla 
ya bir tek iştirakli mülk sahibinin, elinde ola
cak veya en çok birkaç mütaadd'it kişinin elin
de bulunabilecektir. Şu hale göre, iştirakli 
mülk sahiplerinin cümlesini hareda sorumlu kıl
mak tahsili güçleştirir gibi bir endişeye kapıl
manın yeri olmadığı inancındayım. Bu itibarla 
komisyonun teklif ettiği metnin aynen kabulü
nü arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Saym Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİOANO&LU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz de bu maddenin 
son fıkrası üzerinde mütalâada bulunacağım. 
Arkadaşlarımızın bir kısmı derler ki, gayrimen
kulun hissedarları, madem ki, iştirak halinde 
bir gayrimenkul e müştereken sahiptirler, hare 
da garabeten taksim edilsin, her birinin his
sesine isabet eden miktar her birisinden ayrı 
ayrı tahsil edilsin. Bendeniz bu fikirde de
ğilim. Şöyle ki, tasarının gayrimenkulun tes
ciline dair olan 33 ncü ve 34 ncü maddelerin
de, gerek taksimen ve gerekse iştirak halin
de tescil edildiği takdirde bunların zilyedi 
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olan bir şahsın, bilfil başında tasarruf eden 
şahıs file birlikte aynı zamanda diğer his
sedarların da namına tescil edildiği aşikâr
dır. Şimdi, hare meselesine gelince : Harcı 
hissedarlar arasında taksim ettiğim takdirde, 
madde metni ne diyor : «Fiilen zilyed bulu
nan şerikten birden ziyade şerik fiilen zil
yed bulunuyorsa bunlardan her hangi birinden 
tahsil olunur» Bence, gayet tabiîdir. Çünkü, 
farz edelim ki, birisi bilfiil tasarrufta bulunu
yor, ekiyor, biçiyor, mahsûlünü alıyor; diğeri 
ise bir^başka memlekettedir, bu gayrimenkulun 
tasarrufu ve mahsulü ile fiilen alâkadar değil
dir, ama kardeşidir, akrabasıdır, amca çocu
ğudur. Kendisinden bir hisse senedi dahi iste
meye yüzü tutmaz. Diğeri, tamamen hâsılatını 
yiyen, bilfiil zilyed eden, ekip, biçen kimsedir. 
Şu halde harcını da bu kimsenin vermesi lâ-
zımgeMr ve daha adil olur, kanaatindeyim. Çün
kü, aksi takdirde mahsûlünü alanla almıyan 
arasında bir nisbetsizlik blur. Farzedelim ki, 
bu şekillerden birisi ahar bir yere gitmiştir, 
adresini meçhuldür. Demek 'ki, Devlet müte
madiyen bunun arıyacak, kovalıyacak ve tah
sili cihetine çalışacaktır. Halbuki, taşanda 
fiilen tasarrufta bulunandan tahsil edilsin, o da 
diğerlerine rücü etsin, deniyor. Bendenize göre, 
daha normal ve yerinde bir maddedir. Bu iti
barla, ' bendeniz bu maddenin olduğu gibi ka
bulünü daha muvafık ve uygun buluyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuğrul, (Vazgeçti, ses
leri.) 

Madde hakkında başka söz istiyen? Yok. 
değiştirge önergelerini okutuyorum. r , 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
72 nei maddenin son fıkrasının kaldırılması

nı arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon 'katılıyor mu? 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazarı 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Teklif reddedilmiş
tir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

72 nei maddenin aşağıda yazıldığı şekilde 
değiştirilmesini wcz ve teklif ederim. 

Grümüane 
Sabahattin Savacı 

MADDE 72. — Harçlar âzami haddi 150 
lira olmak üzere yıllık taksitlerle alınır. 
Defatan vermek istiyenlerin talebi kabul edilir. 

.BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA-

UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. Defaten vermek 
istiyenin bu isteği her zaman kabul edilir, zaten. 

BAŞKAN —önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Lütfen bir daha, 
sayalım, sonra ıbir itiraza uğrarız; bazan 
oluyor, müşkülât çekiyoruz. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 21 e karşı 38 oyla önerge redde
dilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanunu) tasarısının 72 nei mad

desinin, Anayasa diline, yaşıyan ve konuşu
lan' Türkçeye uygunluğunun sağlanması için 
aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz 
.Ve teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Madde 72. — Tapulama harçları; ihtilafsız 
işlerde çizelgenin asıldığı, ihtilaflı işlerde hük
mün kesinleştiği tarihten sonra ilk gelecek 
ay başından başlamak üzere 300 liraya kalay 
olan harçlar altışar aylık iki.eşit taksitte 
ve bir yılda, 300 lirayı geçen harçlar her »İti 
aylık taksit 150 liradan az olmamak üzere iki 

.senede altışar aylık eşit taksitler halinde Âm
me alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Ka
nuna göre tahsil olunur. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk 
ettirilen harem tamamı, diğer ortaklara rücu 
hakkı saklı kalmak şartiyle, o gayrimenkulu 
fiilen zilyed bulunan ortaktan ve birden fazla 
ortak fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan her 
hangi birinden tahsil olunur. 

BAŞKAN — Komisyon teklife katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR* (İzmir)—Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon teklife katılmıyor. 
Teklifin nazara' alınmasını oylarınıza ısunuyo-
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rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif red
dedilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oyunuza sunaca
ğım. 

(Madde 72 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kaibul edil
miştir. 

Hare ve resimden muafiyet 
MADDE 73. — Tapulama işleri dolayısiyle 

müdür veya' memurlara ve tapulama mahkeme
lerine vâki olacak " itiraz ve dâvalara ait ev
rak ve tutanaklar ve ittihaz olunacak idari 
ve kazai kararlar ve icra edilecek tebligat 
ve verilecek çaplı tasarruf vesikaları ve em
sali bilûmum evrak Damga Resmi ile Tay
yare Resminden ve diğer hare, kaydiye ve re
simlerinden muaftır. 

Tapulama hâkiminin ve bilirkişilerin reddi, 
merci tâyini, dâvanın ihbarı, dâvaya müda
hale, ıslah, dhtiyatı tedbir, kanun yollarına 
müraacat ve eski hale getirme gibi Hukuk 
usulü muhakemeleri Kanununun taraflara ve 
üçüncü şahıslara tanıdığı hakların kullanıl
ması halinde dahi birinci fıkra hükmü tatbik 
olunuî. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iatiyen? 
Buyurun Sayın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem ^arkadaşlar, jdâvalarm süratle 
görülmesi ve neticenin alınması bakımından 
en mühim olan bir maddenin üzerine gelmiş 
bulunuyoruz. «Tapulama işleri dolayısiyle 
müdür veya memurlara ve tapulama mahke
melerine vâki olacak itiraz ve dâvalara ait 
evrak ve tutanaklar ve ittihaz olunacak idari 
ve kazai kararlar ve icra edilecek tebligat ve 
verilecek çaplı tasarruf vesikaları ve emsali 
bilûmum evrak ' Damga Resmi ile Tayyare 
Resminden ve diğer hare, 'kaydiye ve resimler
den muaftır.» deniyor. 

Burada muhterem •arkadaşlarımdan, bir 
şey rica edeceğim. Tatbikatta en çok üzerinde 
durulan bir mevzudur, ve tapulama mahkeme
sinde dâvaların kylarca, hattâ yıllarca uzaması
na sebebolmaktadır. Acaba posta tebligatları 
da bu maddenin haricinde midir, dâhilinde 
midir? Çünkü, çok zaman itiraz hallerinde 

24 . 6 . 1963 O : 1 
iş mahkemeye intikal ettiği zaman, köylü 
vatandaşların posta tebligatlarını bulamamala
rından dolayı da dâvalar geri kalmaktadır. 
Bu hususta Sayın Komisyondan rica ediyorum. 

«Tapulama hâkiminin ve bilirkişilerin red
di, merci tâyini, dâvanın ihbarı, dâvaya mü
dahale, ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yollarına 
^müracaat ve eski hale getirme gibi Hukuk 
Usulü Muhakemeleri kanununun taraflara ve 
jjçünıcü şahıslara tanıdığı haklanın kullanılma
sı halinde dahi birinci fıkra hükmü tatbik 
olunur.» 

Muhterem arkadaşlar, tapulama mahkemesinin 
intizamlı bir şekilde işlemesi ve memleketimizin 
tapulama işlerinin birari evvel görülmesi 'ba
kımından, biraz evvel Yüce Heyetinize arız et
tiğim posta tebligat masraflarının da bu ka
nunun 'şümulü dâhilinde olması lâziimıgelm ekte
dir. Eğer, memleketimizin tapu işlerinin <bir an 
evvel görü'lmesini İstiyorsak ve köylünün eli
ne tapusunu vermek istiyorsak, (tebligat mas
raflarının mutlaka bu kanunun ilcinde olması 
lâzumıgelmektedir. Muhterem arkadaşlarım lüt
fetsinler, bu madde hakkında izahat versinler. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (tamir) — Efendim, Halil özmen arka-
daşrmuzın temas, buyurduğu nokta, maddemiz
de mevcuttur. 3 ncü satırın başında «icra edi
lecek ıte'bligat» denilmektedir. Yani, bu tapula
ma işleri ve tapulama mahkemeleriyle ilgili 
-olarak şahıslara posta vasıtasiyle yapılacak 
tehliğler de her türlü resim ve haredan muaf
tır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — «Posta» ke
limesini koymak lâzım efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — Poısta kelimesini koymaya 
lüzum yok. «İcra edilecek tebligat» demiyor. 
Tebligat ister posta vasıtasiyle yapılsın, ister 

•muhtar vaısı/tasiyle yapılsın, ister mübaşir va
sıtasiyle yapılsın, ister her hangi bir şekilde 
yapılsın, her türlü tehligat resim ve harçlardan 
muaftır. 

BAŞKAN — Sayın Aliıcanoğlu. 
MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, 73 ncü maddenin ikinci 
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fıkrasında «Tapulama hakimlinin ive1 bilirkişile-
rin reddi» tabiri var. Bendeniz, komisyon söz
cüsünden daha evvel konuşabilseydim, her 
(halde daha iyi olacaktı. Şimdi, 'bunlar dahi her 
türlü harçtan muaf tutuluyor. Buıgün mahke
melerin tatbikatında, ister Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda olsun, isterse Hukuk Muha
kemeleri Usulü Kanununda olsun, bir hâkimin 
reddi talebinde 'bulunanın, bu talebinin reddi 
halinde, kendisinden 'hare alınır. Şimdi, bu 
maddeye göre 'bu tamamiyle muaf tutuluyor. 
Güzel, belki-kolaylık olsun denebilir ama, bu 
gibi hükümlerde de tamamen muaf kılınması 
doğru olmaz. Ben o kanaatteyim ki, birçok, 
suiistimale meydan verir. Yani adam azıcık 
zor görse kolaylıkla hâkimi reddedecek, bilirki
şiyi reddedecek. Çünkü, 'hiçbir haren yok, mas
rafı yok, bir şeyi yok. Binaenaleyh, acaba 
komisyon ibu madde üzerinde bira« daha tet-
kikat yaıpııp Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hu-
kulk Usulü Muhakemeleri kanunlarındalki «vâki 

. talebin, hatasızlığına binaen reddi vukuunda hare 
alınmasına dair» olan 'hükmü > kabul ötselerdi, 
daha iyi olurdu, kanaatindeyim. Bilmem bu hu
susta komisyon ne düşünür? Bunu bilhassa is
tirham ederim. Aksi takdirde, her önüne ge
len ret talebinde bulunursa hâkim iş göremez, 
arkadaşlar. Hare alınmazsa, bir şey alınma.z-
sa ehlivukuf da dinliyemez, va'zife de göremez. 
Bu, işleri köstekler arkadaşlar. Binaenaleyh, 
komisyon bilhassa bunun üzerinde dursa, veya 
maddeyi ıgeri alıp, buna ait bir fıkra ilâtve et
se, daha iyi olur, kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın komisyon buyurun. 
OEÇlOl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Efendim, Mahmut Alican-
oğlu arkadaşımızın endişesi yerinde olımaHa 
beraber, bunu ileriki maddelerde göreceğimiz 
müeyyidelerle önlemeye çattıracağız. Hepinizin 
malûmu olduğu üzere, tapulama işlerinde sürat 
aslolduğu için, bu sürati temin eltmek maksa-
diyle biz, hâkimin reddi, merci tâyini, dâvâ
lının ihbarı ve sair hususları da harcın dışında 
tuttuk. Böyle hallerde, harçla mükellef olan 
şahsın harcı yatırması için geçecek zamandan 
istifade 'edelim, ihtilâfları bir an evvel çözelim, 
düşüncesiyle hâkimin reddini de harcın dışın
da tuttuk. Ancak, ileriki maddelerde suiniyetle 
hareket edenlere karşı müeyyideler vardır. 
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Bu: itibarla, bunları harca tabi tutmanın fay
dalı bir şey olmıyacağına inanıyoruz. Madde
nin aynen kabul edilmesini istirham ediyorum 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyenî Yok. Turhan Kut arkadaşımızın değiştirge 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama ikanunu tasarısının 73 ncü madde

sinin Anayasa diline, yaşayan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Hare ve resimden muaflık: 
Madde 73. •— Tapulama işleri dolayısiyle 

müdür veya memurlara ve tapulama mahkeme
lerine yapılacak itiraz ve dâvalara ait evrak ve 
tutanaklar, verilecek idari ve kazai kararlar ve 
icra edilecek tebligat ve verileeek çaplı tasar
ruf belgeleri ve benzeri her çeşit evrak Dam
ga resmi ile Tayyare resminden ve diğer hare, 
kaydiye ve resimlerden muaftır. 

Tapulama hâkiminin ve bilirkişilerin reddi, 
merci tâyini, dâvanın ihbarı, dâvaya müdahale, 
ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yollarına başvurma 
ve eski hale getirme gibi Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun taraflara ve üçüncü şahıs
lara tanıdığı hakların kullanılması halinde de 
birinci fıkra hükmü uygulanır. 
. BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Nazara .alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-r 
bul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğunuz 
değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muafiyetten istisna 
MADDE 74. — Tapulama mahkemesi ilâmla

rından, o ilâmda karara bağlanan parsellerin 
her biri için on lira ilâm harcı alınır. Bu hare 
•aynı dâvada elli lirayı geçemez ve haksız çıkan 
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tarafa yükletilir. Taraflar kısmen haiklı ve kıs
men haksız çıkmışlarsa, ta'kdir edilecek nisbet 
dairesinde paylaştırılır. 

Dâvanın ilk celsesinde dâvadan feragat veya 
dâvayı kalbul veya sulh ile dâvadan alâkasını 
kesen taraf ilâm harcı ile ilzam edilemez. 

Temyiz ve karar tashihi talepleri peşin har
ca tabi değildir. Ancak, bu taleplerin Yargıtay-
ca reddi halinde on lira, hükmün Yargıtayca 
tasdiki halinde, tapulama mahkemesi ilâmmdaki 
miktar kadar harç alınır. 

BAŞKAN — Madde halkkında söz istiyen? 
•Buyurun Sayın Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Efendim, bu istisnanın, 'bu kanunun espirisi ile 
uygunluğunu bulamadım. Bu kanun, Türkiye' 
de arazi ihtilâflarını halletmeye ve zirai asayiş 
tesisine matuftur. Bu kanunla, Türkiye'de ara
zi ihtilâfları ve meseleleri tasfiye edilecek, yeni 
bir modern düzen kurulacaktır. Süratle bu 
düzeni kuracak olan bu kanunla, esasen dâva 
evvel dönüm başına alınan harçlara ilâveten 
burada «muafiyetten istisna» matlaplı bir 
madde ile bir miktar" daha ilâm harcı namı 
ile vatandaşa bir mükellefiyet yüklemek, zan-
nımca bu kanunun süratle işlemesine manidir 
Bendeniz, bu 74 ncü maddenin tasarıdan tam di
miyle çıkarılmasının yerinde olacağı kanaatin
deyim. Bu mahzurların, Ibu kanunun işlemo'd-
ne ve her parsel için alınacak 10 liranın kanu
nun yürümesine esaslı şekilde engel olacağını 
tahmin etmekteyim. Eğer lütfederseniz, 'bu 
maddeyi bu kanunun metninden çıkandım. 
Esas itibariyle, bundan gaye Devlete bir vergi 
ve gelir sağlamak ise Devlet bakımından, Hazi
ne bakımından bir gelir 'olamıyacağı, kanaatin
deyim. Çünkü, gayet cüzi Ibir meblâğdır ve 
bunun tahsili de Devlete, kendisinden daha faz
laya malolur. Bu balkımdan, Devlete de fay
dalı olmadığına ve kanunun hedefi ve sürati 
ile de telif edilemediğine göre vatandaş için de 
ikinci bir külfet olduğu göz önünde bulundu
rularak maddenin tasarıdan tamamen çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Savacı Ibir önergeniz 
gelmedi. 

Buyurun Sayın Giritlioğlu. 
FAHÎR GlRlTDlOĞLU (Edirne) — P e k 

muhterem arkadaşlarım; prensip itibariyle mad
denin getirdiği 'hükümlere itiraz etmiyorum. 
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Muayyen şartlar altında, lehine tapu tesis 

edilen kimse için bu maddede muayyen bir harç 
kabul edilmiştir. Prensip itilbariyle 'bunun lü
zumuna da inanıyorum. Madde, Hukuk Muha
kemeleri Usulü Kanununun dışında ve bu kanu
na muvazi bir başka formülü getirmiş bulun
maktadır. Eğer, 74 ncü madde kaleme alın
mamış olsa idi, masraflarla ilgili hükümlerini Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununa kıyasen 
yapabilirdik. Binaenaleyh, 74 ncü maddede, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu bir ta
rafa bırakılmış, ona nazaran, lehine tapu tesis 
edilen kimseler halkkında daha mülayim, daha. 
kolaylık gösteren, daha az masrafı mucip hü
kümler getirilmiştir. 

Benim bu maddede gördüğüm noksanlık 
başka noktadadır. Maddenin gerekçesinde ele 
belirtildiği üzere, suiniyet sahibi kimselere, ceza 
vermek gibi bir esas kaJbul etmiştir. Maddede, 
bu ceza faslı, gerekçedeki kadar şiddetli -bir li
sanla İfade edilmemiştir. Gerekçede bunun lü
zumu üzerinde bilhassa durulmuş; terbiyevi 
rolü üzerinde ide durulmuş ve dlenm'iştir ki; sui
niyetli taraf teşkil eden, malik olmadığı veya 
hiçbir hakkı olmadığı halde mülkiyet veya zil-
yedlik iddia eden kimse hakkında mutlaka 
•birtakım- malî külfetler yüklemeli ki suiniyet 
hem ıhimaye edilmesin, hem de cezasını bulsun. 
Pelk muhterem arkadaşlarım, ^gösterilen ceza 
çok mahduttur. Bu maddede yazılı oaln ceza
yı her suiniyet sahibi kişi kabul eder. Çünkü, 
hu maddede yalnız mahkemenin yaptığı keşif 
masrafı ve bir de 10 lira Iharc vardır. Bir tar
layı, bir gayrimenkulu kurtarmak için .gayret 
sarf eden kimse, bu cezadan pek korkmaz ve 
hunu göze alır. Kanaatimce, Hukuk muhake
meleri usulü Kanununun suiniyetle taraf teşkil 
eden kimselere dair hükmünün de, burada ay
rı hükümler olduğu için, tatbik edilmemesi 'ge
rekir kanaatindeyim. 

Hukuk usulü muhakemeleri Kanununun 42Ö 
nci maddesinde der ki, iyice hatırımda değil, 
-orada derki; «haksız olarak dâva açmış veya 
haksız olarak dâvada hasım mevkiini muhafa
za etmişse hâkim talkdinen, teşdid'en 100 lira ha
fif para cezası verir:»1 

(Bu madde ile ilgisi yok sesleri) (Bu 74 ncü 
madde sesleri) Affedersiniz ben 75 nci madde 
zannettim, işgal ettiğim için özür dilerim. 
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. BAŞKAN — Sayın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan; muhterem, arkadaşlar; biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, burada hare» kelimesi geçmekte
dir. Yukardaki 73 ncü'maddede; hare, kaydi
ye ve resimleri muaf tutulmuş bulunuyor. 
. Arkadaşlarım, 74 ncü maddede; «muafiyet

ten istisna» matlabı ile, «tapulama mahkemesi 
ilâmlarından» deniyor. Fakat, ıh'emeıı yanında 
da «ilânda» diyor. Sayın Mustafa Bey, onun da 
«ilâm» olması lâzım her halde, yanlış olmuş «o 
ilâmda karara bağlanan parsellerin her biri için 
10 lira ilâm harcı alınır. Bu hare, ayni dâva
da 50 lirayı geiçemez ve 'haJksız çıkan tarafa yük
letilir. Taraflar, kısmen halklı ve kısmen (hak
sız çıkmışlarsa takdir edilecek riisbet dairesin
de paylaştırılır.»1 

'Muhterem arkadaşlar; kuyardaki madde ille, 
hare ve masrafları tamamen kaldırmış bulunu
yoruz. Mer'i kanunda, yani buncTau evvelki 
kanunda da ;harc"Ve masraflardan muaftı. Sa
dece posta masrafları alınmakta idi. Bütün 
gayemiz sürat ve çabukluk olduğuna göre, bu 
maddede muhterem arkadaşlarımın titizlikle 
yazdıklaıı gibi, ilân harçlarının da nıutlalka 
muaf olması kanaatindeyim. Madem ki, tapu
lama mahkemesi tapu işlerini süratle yapacak
tır, 'gerek itiraz •halinde, gerekse hakimlin red
di halinde 'hiçbir hare ve masraf almadığımıza 
göre, muhakemenin sonunda mahkemenin ver
miş bulunduğu ilâmdan da hare almamalıyız. 
Hattâ Temyiz Mahkemesine ıgi'ttiği zaman da 
hare almam'alıdır, Ben, burada biraz evvel ko
nuşan l^alhir Bey arkadaşımın yüksek 'fikirleri
ne iştiraik edemiyorum, öyle anlar geliyor iti, 
10 lira değil 5 lirayı bile bulamıyacak dâvâlı
lar olabilir, arkadaşlar. Bu itibarla muhterem 
arkadaşlarımın, yüksek kanaatlarını rica edi
yorum. Bu madde hakkında bilmiyorum, ne dü
şüneceklerdir? 

Hürmetlerle. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 74 ncü maddenin tamamen orta
dan kaldırilmasma, tayyedilmesine imkân ve 
ihtimal yoktur. Zira, 74 ncü maddenin ikinci 
fıkrası 5887 sayılı Harçlar tarifesi Kanununun 
sulh, feragat ve kabul hükümlerine mütaall'ük 

— 461 

24 . 6 . 1963 O : 1 
maddesine muvazi olarak getirilmiş bulunmak
tadır. 

5887 sayılı Harçlar tarifesi Kanununun bu 
muamelelerle ilgili maddesi, harçların muayyen 
bir niısbet dairesinde alınmasını hüküm altına 
almıştır. Zira, 74" ncü madde, kanunun gayesi
nin tahtındaki adaleti vatandaşın ayağına gö
türmek esas olduğuna ve vatandaşı her türlü 
külfetten âri bırakmak kaygusu da berveçhi-
peşin ileri sürülmüş olduğuna göre, bu madde 
memleket ihtiyacına, vatandaşın menfaatine ve 
mer'i kanun hükümlerine tamam'en uygun bu
lunmaktadır. Maddenin olduğu gibi kabul 
edilmesini istiir'ham ediyorum. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — 'Sayın Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (ISinop) — Muh
terem arkadaşlar, 74 ncü maddenin, '2 nci ve 
3 ncü fıkralarında; «dâvanın ilk celbesinde dâ
vadan feragat veya dâvayı kabul veya sulh ile 
dâvadan alâkasını kesen taraf ilâm 'harcı ile il
zam 'edilemez. 

Temyiz ve karar tashihi talepleri peşin har
ca tabi değildir. Ancak, bu taleplerin Yargı
tay c a reddi halinde on lira, ıhükmün Yarlgıtay-
ca tasdiki halinde tapulama mahkemesi ilâmın-
daki miktar kadar hare alınır» denilmektedir. 

Şimdi, «dâvamın ilk celstesind'e dâvadan fe
ragat» etme meselesi var. Muhterem arkadaş
larım, Hukuk usulünde ve Ceza mu'hakem'eleri 
usulü Kanununda olan .'hükümlere göre feragat 
'halinde, feragat ettiği safhaya göre sulh hailin
de, sulh safhasını hangi malhkemenin Ihangi 
safhasında yapılmışsa ona ıgöre. kendisinden bir 
hare ve mahkeme masrafı alınır. Şimdi, bun
lar tamam'en dâvaya hiç yoktan müdahale ede
cek kimseler .olabilir. Böyle suiniyet sahibi 
kimselerin, bu 2 nci fıkrayı suiistimal ve istis
mar edecekleri ikainaatindieyim. Bu itibarla bu 
74 nıcü maddenin !2 nci fıkrasının maddenin 
metninden 'bilhassa çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (îzmir) — Muhterem arkadaşla
rım, bu maddenin tasarıdan tamamen 'çıkarıl
masını veya ilâm harçlarının yine muaf tutul-
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masını veyahut da ikinci fıkranın tasarıdan çı
karılmasını arzu eden arkadaşlarımız vardır. 

Bâzı arkadaşlarımız, 73 ncü maddeyle, 74 
ncü maddeyi biraz 'karıştırmışlar gibi geldi. 

73 ncü madde, tapu muameleleri, tapu iş
lemleri dotlayısiyle yapılacak tebligatlarda, mü
racaatlarda, baş vurmalarda resim ve hare alm-
mıyacağını ifade etmektedir. 74 ncü madde, 
Ö602 sayılı Kanunun tamamen değiştirilmesini, 
ortadan kaldırılmasıını ve yerine bu yeni tasarı
nın getirilmesini derpiş eden sebeplerden biri
sidir. 12 yıllık tatbikatta, 5002 sayılı Kanunda 
görmüşüzdür ki, 'birçok vatandaşlarımız suini
yetle ve hiçbir haklı sebep olmaksızın -başka bir 
şahıs üzerine yapılan tescile itiraz etmiştir. Bu 
itirazlar dolayısiyle, tapulama mahkemelerinin 
iş hacını genişlemiştir. Yapılan itirazların yüz
de 75 i ret ile neticelenmiştir. Böylece, Hazine 
ımilyonlarca lira zarara girmiştir. Nıiçin? Bir 
suiniyetli şahsın suiniyetini kabul ettiği için. 
Bu madde, işte suiniyetli şahıslara karşı .bir ba
raj olsun diye getirilmiştir. Burada maktu ola
rak bir ilâm harcından bahsedilmektedir. Par
sellerin büyüklüğü veya küçüklüğü ne olursa ol
sun, bir parselden 10 lira, kaybeden taraftan 
alınacak. Dâva konusu olan parselin, sayısı ne 
kadar çok olursa olsun, ilâm harcı 'âzami olarak 
50 lirada kalacaktır. 50 lira tavandır. Bunun 
üzerine geçmiyeeektir. Bu ihtilafı halletmek için 
Hazinenin yapmış olduğu masrafın karşılığı bi
le değildir. Maddenin 2 nci fıkrası itirazı ya
pan şahsın ilk celsedeki feragatma dairdir, tik 
celse birlik merkezi olan köyde açılacaktır, tik 
celsede aklı başına gelir, düşünmüştür, taşın
mıştır, ben ıbu itirazımdan vaz ıgeçtim derse ve
ya feragat edersS, karşılıklı anlaşırlar ve sulh 
olurlarsa, yine onu suiniyetli olarak değil hüs
nüniyetli olarak kabul ettiğimiz için haredan 
muaf tutuyoruz. Alicanoğlu arkadaşımızın -bu 
2. nci fıkranın kaldırılması şeklindeki düşünce
sine iştirak edemiyeceğiz. 

İnsan hakikaten bilmeden bir saflıkla veya 
benim de burada hakkım var zanniyle ve inan
cıyla itiraz etmiş olabilir. Ama, itirazla mah
keme safahatı arasında bir, iki ay geçmiştir, dü
şünmüş taşınmıştır, aklı başına gelmiştir ve iti
raz etti diye vatandaşı suiniyetli kabul etmek 
hukuk prensiplerine aykırı olur. Onun için bu 
ikinci fıkrayı tedvin etmişizdir. Bir tek cümle 
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ile söylemek icabedorse, 74 ncü madde, bu tasa
rının getirilmesine sebebolan miktarlardan (biri
sidir. Kabul edilmesinde ihtilâfların çabuk hal
ledilmesi ve azalması ve suiniyetin himaye edil
memesi bakımından fayda vardır. Aynen kabu
lünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında - buyurun Sa
yın Gfiritlioğlu. 

FAHÎR GÎRİTLİOĞLU (Edirne) — İkin
ci konuşmamı şu maksatla yapıyorum. Affeder
siniz, aşağıdan bâzı arkadaşlarımın ikazı üzeri
ne bir yanlışlık yaptığımı kabul' ederek sözleri
mi kesmiştim. Şimdi, düşünüyorum. Sabit fikir 
haline geldi. Bir boşluk hissediyorum. 74 ncü 
madde ile 75 nci madde arasında esaslı fark 
var. 75 nci madde zaruri mahkeme masrafları
nın ne olduğunu gösteren bir maddedir. Ne su
retle ödeneceğinden ve mahkeme masraflarının 
ne nisbet dahilinde, nasıl taksim edileceğinden 
bahseden maddedir. 74 ncü madde ise; madde
nin başlığı «istisna» olarak gösterilmesine rağ
men, mündericatı suiniyet sahibi kimselere ne 
-suretle harcın yükleneceğini de ifade eden bir 
maddedir. 

Şimdi, sayın sözcü de bu noktaya temas et
tiler. Bendeniz de yeniden huzurunuza gelir
ken bir takrir hazırladım. Bu takrirde arz et
mek istediğim nokta şu: Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununu bırakıp bu babta yeni usulü 
hükümler getirdiğimize göre, Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanununun suiniyet sahibi taraf 
olanlara yüklemiş olduğu cezayı bu maddelerle 
veremiyeceğiz. Sayın Mustafa Uyar arkadaşı
mızın noktainazarına yerden göğe kadar hak 
vererek iştirak ediyorum. Suiniyet sahibi kim
seler mahkeme harciyle vesaire masrafların 
ağırlığını nefislerinde hissetmelidirler. Ama bir 
de umumi hükümlere kıyasen, suiniyetle taraf 
teşkil ettiği için şu kadar lira para cezasiyle ce
zalandırılmasına hâkim re'sen hüküm vermeli
dir. Hukuk Muhakemeleri Usulü' Kanununda 
buna ait açık hükümler vardır. Suiniyetle ta
raf teşkil eden kimse yüz liradan, 500 liraya 
kadar cezai nakdiyle cezalandırılır, der. Suini
yetle temyiz eden kimse, reddi hâkim eden kim
se aynı şekilde cezalandırılır, der. Biz ayrı bir 
usulî muameleyi, U'sulî bir hükmü buraya ge
tirdiğimize ıgöre, maalesef Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bu maddesini tatıbik etmiye-
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eeğiz. Tasarının son kısımlarındaki cezalara ait 
bükümleri de tetkik ettiğimiz zaman görürüz 
ki, önada da tesbit ile ilgili cezalar vardır. Mah
kemede suiniyet sahihi bir kimse olarak taraf 
teşkil eden şahsa ayrıca müstakil bir ceza -gös
terilmemiştir. Tek ceza, mahkeme masrafları
nın ve harcın ona yüklenilmesinden ibaret kal
mıştır. 

Bendeniz, prensip itibariyle bu maddeye iş
tirak ediyorum, ama cezayı az (görüyorum. 10 
lira hare azdır. Suiniyet sahibi bir kimseye bu 
harcın yüklenmesini az görüyorum. Otomobil
le gidilerek yapılan keşif masrafını suiniyet sa
hihi kimıseye yüklemeyi az .görüyorum. Hukuk 
Mhakemeleri Usulü Kanunundaki umumi hü
kümlere kıyasen, sarih bir şekilde, suiniyeti sa
bit olan kimseye muayyen bir para cezasının da 
ilâveten verilmesini teklif ediyorum. Bu husu
su hâkim geniş takdir hakkına göre kullanacak
tır. Buna dair bir önerige veriyorum, kabulünü 
istirham edenim. 

Başkan — Madde hakkında başka konuşa
cak arkadaşımız yok. Değiştirge önergelerini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
74 ncü maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Gümüşane 

Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Komisyon önergeye 'katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz efendim, j 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını i 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yen'ler... 6 ya karşı "23 oyla kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
74 ncü maddenin 2 inci fıkrasının suiniyet 

sahiplerinin istismarına sebebiyet vereceğine 
kaaniıyim, bu itibarla bu fıkranın maddeden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo- | 
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rum. Kabul edenler... Etandyenler... 8 e karşı 20 
oyla reddedilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
74 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâ

vesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Dâvada suiniyetle hareket eden taraf 100 
liradan 1 100 liraya kadar para cezasiyle ce
zalandırılır. 

Bu hüküm suiniyetle temyiz halinde dahi 
ayrıca tatbik edildr. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Efendim cezai bir hüküm
dür. Cezai hükümler ayrıca gelecektir. Yeri 
ve esası bakımından katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu geri alıyor 
mununuz? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu önergeleri
ni geri aldılar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanunu) tasarısının 74 ncü 

maddesinin Anayasa diline, yaşayan ve konu
şulan Türkçeye uygunluğunun sağlanması için 
aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim, saygılarımla, 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Muaflıktan istisna 
Madde 74. — Tapulama Mahkemesi ilâm- '. 

larından, o ilâmda karara bağlanan parsellerin 
her biri için on lira ilâm harcı alınır. Bu hare 
aynı dâvada elli lirayı geçemez ve haksız çı
kan tarafa yükletilir. Traflar kısmen haklı ve 
kısmen haksız çıkmışlarsa, takdir edilecek oran 
içinde paylaştırılır. 

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

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin 
harca tabi değildir. Ancak, bu isteklerin Yar-
gıtayca reddi halinde on lira, hükmün Yar-
gıtayea tasdiki halinde, tapulama mahkemesi 
ilâmındaki miktar kadar hare alınır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
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GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA* 

UYAR (îzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon teklife .katılıyor. 

Nazara alınmasını kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Filhal katılıyor musunuz? 

GEÇÎöI KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak edi
yorlar. Maddeyi kabul ettiğiniz değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Zaruri muhakeme masrafı 
MADDE: 75. — Tapulama mahkemelerin

de ve 51 nei madde uyarınca devredilen dâva
lar hakkında mahallî asliye mahkemelerinde 
itiraz ve dâvaların icabettirdiği zaruri masraf
lar, haksız çıkan tarafa yükletilmek üzere, 
bütçeye mevzu tahsisattan ödenir. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar; 
ihtilaflı parsellerin adedi ile mütenasıibolmak 
üzere paylaştırılır, dâvada taraflar kısmen hak
lı kısmen haksız çıkmışlarsa bu masraflar 
takdir edilecek nisbet dairesinde taraflara 
yükletilir. 

Birliklerde ilk duruşma celsesi*, tahsisat 
bulunamaması gibi sebepler yüzünden açıla
mıyor veyahut gayrimenkul üzerinde keşif 
ve tatbikat gibi muameleler mahkemece re'-
sen lüzum gösterilmiş olmasına rağmen aynı 
sebepler yüzünden yapılamıyorsa, tarafların; 
hâkim ve diğer vazifelilerin 6245 sayılı Har-
cirah Kanunu hükümleri dairesinde tahakuk 
eden yevmiyelerini keşif ve tatbikatın icabet
tirdiği sair . giderleri vermeleri ve mutad va
sıtayı da temin eylemeleri halinde, ilk duruş
ma celsesi açılabilir ve arazi üzerinde lüzum
lu ıgörülen sair muameleler mahallen ifa olu
nabilir. 

Bu takdirde ifa edilen muamelelerin mas
rafı dâvada haksız çıkan tarafa tahmil olunur. 
Taraflar kısmen haklı kısmen hasız çıkmış
larsa nibetleri takdir ve tâyin edilerek ilâm
da gösterilir. 

İlk duruşma celsesinden sonra gayrimen
kul üzerinde keşif ve tatbikat icrasına mah
kemece re'sen lüzum görülen haller müstesna 
olmak üzere taraflar, icrasını talep ettikleri 
muamelenin icabettirdiği masrafları 'tediyeye 
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mecbur olup tâyin edilen müddet içinde lü
zumlu masrafı vermiyen taraf, yapılmasını is
tediği muameleye ait talebinden sarfınazar 
etmiş addolunur. 

Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı 
kanun yollarına müracaat eden taraf posta 
ve tebliğ masraflarını ödemeye mecburdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın (liritlioğlu. 

FAHİR G Î R I T L İ O Ö L U (Edirne) — Efen
dim, bu madde tahsisatla ilgili bir hükmü 
getirmiştir. Tahsisat olduğunu farz ettiğimiz 
takdirde, bu maddeye lüzum yok. Ama, tah
sisat olmadığı takdirde nasıl hareket edilecek
tir? Madde onu göstermiş bulunuyor. Madde 
bu haliyle mahkemenin ihtiyarında bırakıp 
bir durumu ihdas etmiş oluyor. 

Şöyle k i ; üçüncü fıkranın son cümlesi, 
taraflar gereken masrafı verdikleri takdirde 
celse açılabilir, şeklindedir. İhtiyarında bıra
kıyor. Kanaatimce bu masraf verildikten son
ra mâni kalkmıştır. «Memnu avdet eder cel
se açılır ve ifa olunur» denmek lâzımdır. Sa
dece buna itiraz ediyorum. Bu iki kelimenin 
tashihi içinde bir önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen?.. Buyurun Sayın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayım Başkan, 
ımuihterem arkadaşlar; tapulama dâvalarının 
süratle yürütülmesi ve işlerin sona ermesi ba
kımından tahsisat en mühim olan meseledir. 
Biraz evvel konuşan arkadaşımın,da 'izahların
dan anılıyorum ki, tahsisat bulunmadığı ızaman 
tapulama hâkimi vazifelerimi yapamıyor ve dâ
valar yüzüstü kalıyor. Komisyonda çalışan ar
kadaşlarım da takdir ederler ki, hu yüzden do
layı dâvalarımız sürüncemede kalmıiş1 ve zama
nında tahsisat yetişımeımiiştir. 3 - 5 ay tahsisat 
beklediğimiz (günleri bilmekteyiz. Yalnız arka
daşlar, maddede, Devlet tarafından' tahsisat 
gönderilmediği anlarda, taraflar tahsisatı ya
tırdıkları zaman hâkim duruşmayı açacaktır 
ve neticeye varacaktır, denilmektedir. Yukarda 
kabul ettiğimiz maddelerle, bu dâvaların süratle 
görülmesi bakımımdan, her türlü harçlardan ve 
tebligatlardan, hattâ muhterem arkadaşım Mus
tafa Uyar'ın izah ettiği gibi, posta masrafla
rından dahi muaf tutulmaktadırlar. Şimdi, 
biz öyle anlar 'biliyoruz ki, sevgili arkadaşla-
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rım, zamanında, 5 lira için koskoca, bir tarla 

• diğer bir köylü vatandaşa devredilmiştir. öyle 
anlar geliyor ki, köylü 5 lirayı bulamıyor, 10 
lirayı bulamıyor. Bu gilbi hallerde dâvaların 
(görülmesine imkân yoktur. Şu halde, muhterem 
arkadaşlarımdan rica ediyorum, komisyondan 
rica ediyoruım, yanlarında Tapu - .Kadastro 
Umum Müdürlüğünlün temsilcisi ımuhterem ar
kadaşım var, ondan da rica ediyorum ;lbu mem
leketin tapusunun Ibir an evVel yapılması için 
bu 'tahsisatların da Ibir an ewel verilmesi, 'hattâ 
fbir malî seneden diğer malî sene başına kadar 
bunlann bol hol verilmesi icaheder. Dâvalar 
tahsisat ıgelm'ediğkıden dolayı 3 veya 5 ay uza
maktadır, hattâ görülmemektedir. Bunu bil
hassa rica edeceğim. Hürmetlerimi sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında .doz istiyen? 
Yok. Değiştirge önergeleri var, okutuyorum. 

Millet ıMeciisi Başkanlığına 
75 nci maddenin 3 nçü fıkrasının son cüm-

. leşinde yazılı ıbulunan (açılaMir)ı ve (ifa olu
nabilir) kelimeleririin (açılır) ve (ifa olunur) 
şeklinde tashihini rica ederim. 

Edilme 
F. öiritlioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir)— Katılmıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... (Kabul etmiy enler... Anlaşılmadı efendim. 
Bir daha, sayılacak. Kabul edenler».. Kabul et-
miyenler... 12 ye karşı 16 oyla reddedilmiştir, 

Millet İMeclisî Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 76 nci mad

desinin Anayasa diline, yaşayan, ve konuşulan 
Türkçe'ye uygunluğunun sağlanması için aşa
ğıda belirtiilien ışelkild'e değiştirilmesini arz ve 
teklif ©derim, saygılarımla. 

> Tekirdağ 
'Turhan Kut 

Zaruri muhakeme masrafı 
MADDE 75. — Tapulama ımahlkemderlinde 

ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar 
hakkınca mahallî asliye mahkemelerinde itiraz 
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ve dâvaların 'gerektirdiği zarurî masraflar, 
haksız çıkan tar'afa yükletilmek üzere, bütçeye 
konulan ödenekten harcanır. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar^ 
ihtilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmafe 
üztere paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen 
haklı kısmen hıaksıız çıkmışlarsa hu masraflar: tak
dir 'edilecek oran i içinde taraflara yükletilir. 

Biriliklerde ilk duruşma oturumu,, ödemek 
bulunmaması giibi sebepler yüzünden açılamıyor 
veyahut gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat 
gibi işlemler mahkemede re "sen 'lüzum gösteril* 
miş olduğu halde ,aynı sebepler yüzünden, ya
pılamıyorsa, tarafların, hâkim ve diğer görevlir 
lerıin 024)5 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri 
uyarınca tahakkuk eden yevmiyelerini keşif ve 
tatbikatın »gerektirdiği sair ,gi'derleri vermeleri 
ve mûtat aracı da sağlamaları halinde, ilk du
ruşma oturumu açılabilir ve arazi üzeninde ge
rekli ıgörülen sair işlemler yerinde yapıla'bilir. 

Bu halde yapılan işlemlerin masrafı dâvada 
haksız çıkan tarafa yükletilir. Taraflar kısmen 
haklı kısmen haksız çıkmışlarsa oranlan tak
dir 've tâyin edilerek 'ilâmda 'gösterjilir. 

İlk duruşma oturumundan sonra gayrimen
ıkul üzerinde keşif ve tatbikat yapılmasına • 
mahkemece re'sen lüzum görülen haller dışında 
kalmak üzere taraiflar, yapılmasını (istedikleri 
işlemin (gerektirdiği masrafı ödemeye zorunlu 
olup tâyin edilen süre içinde gerekli masrafı 
vermeyen taraf, yapılmasını istediği işleme ait 
isteğinden vazgeçmiş sayılır. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎÖÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN s— Komisyon teklife katılmakta
dır. Nazara alınmasını oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor
lar. Maddeyi kalbul ettiğiniz değişiklikle oyu-
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nuza sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... ; 
Kaibul edilmiştir. 

Muhakeme hare ve 'masraflarınım tahsili 
MADDE 76. — Tapulama Mahkemesinde ve 

51 nci maddeye tevfikan mahallî asliye mahke
mesine devredilen dâvanın ica'böttirdiği zaru
ri masraflarla ilâm harçları, hâkim tarafın
dan hükmün kesinleşımesi tarihinden: itibaren 
onbeş ıgün zarfında yaızılacak flbir tezkere ile 
ilgili vengi dairesine (bildirilir. 

Müzakerelerde harcın ve masrafın nev'i, 
mahiyeti, miktarı, mükellefin adı ve soyadı ve 
en son ikametgâh adresi gösterilir. 

'Bu tezkerede yazılı hare ve masraflar vergi 
dairesi tarafından mükellefe yapılacak tebligat
tan itibaren iki ay içinde ödenir. 

Müddeti içinde ödenmiyeîı Iharc ve masraf
lar Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkın
daki Kânuna ıtevfikan tahsil olunur, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Değiştirge önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
"(Tapulama kanunu) tasarısının 76 ncı mad

desinin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçe'ye uygunluğunun sağlanması için aşa
ğıda belirtül/em şejkilde değistirıilmesinü arz ve 
teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

» 
Muhakeme hare ve' masraflarının tahsili 
Madde 76. — Tapulama mahkemesinde ve 51 

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

Tezkerelerde harcın ve masrafın çeşidi, ni
teliği, tutarı, mükellefin adı ve soyadı ve en 
son ikametgâh adresi (gösterilir. 

Bu tezkerede yazılı) hare ve masraflar vergi 
dairesi tarafından mükelleiflere yapılacak teb
ligattan tbasılıyarak iki ay içinde ödenir. 

ıSüresi içinde ödenmiyen hare ve masraflar 
Âmme alacaıklarmın tahsili usulü hakkındaki 
Kanun uyarınca tahsil olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge 'önergesine komisyon 
»katılıyor ımu? 

24.6.1963 0 : 1 
GEÇİCİ ÇOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değiştirge önergesine komis

yon katılıyorlar; nazara alınmasını oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyorlar mı ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Ediyoruz efendim. 
BAŞKAN —• Komisyon filhal iştirak edi

yorlar, maddeyi kafcul buyurduğunuz değişik
likle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

men veya tamamen, müstakillen veya Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ile müştereken ya
pılmak üzere Bakanlar Kurulu karariyle ha
kiki veya hükmi şahıslara ihale edilebilir. 

Bu sebeple, yıllık ödeme miktarı üç milyon 
lirayı geçmemek üzere otuz milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulun
duğu Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok, Sayın Kut 'un değişiklik önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama kanunu tasarısının 77 nci madde

sinin Anayasa diline, yaşayan ve konuşulan 
Türkçe'ye uygunluğunun sağlanması için aşa
ğıda belirtilen şekilde değiştirilımesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Fenni işlerin mütaahhide verilmesi 
Madde 77. — Tapulamanın fennî işleri bir 

kısmının veya tamamının, tek başına veya Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte 
yapılmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile ha
kiki veya tüzel kişilere ihale edilebilir. 

Bu sebaple, yıllık ödeme tutarı üç milyon 
lirayı geçmemek üzere otuz milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bu
lunduğu Bakan yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (îzınir)— Katılıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon (katılıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... E tmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Filhal iştirak ediyormusunuz ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğunuz 

değişiklik şekliyle beraber oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tercihan tapulama yapılması 
MADDE 78. — Tapulamasına başlanan böl

gelerde henüz sırası gelmiyen birliklerle çift
liklerin, tapulama masrafları ilgilileri tarafın
dan nual sandıklarına peşinen ve emaneten ya
tırıldığı takdirde, tapulamaları tercihan yapıla
bilir. 

Tapuluma masrafı; memur ve müstahdem
lerle bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin 
tazminat, yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmet
le ilgili sair masrafları ihtiva eder. Bu mas
raflar, mıahallî mal sandığına yatırılan paradan 
mahsup yolu ile ödenir. 

Tahakkuk eden tapulama masraflarım, ema
neten yatırılan para karşılamadığı (ahvalde, 'ba
kiyesi tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 
ödenmediği takdirde, birlik belediyesi veya ih
tiyar meclisi veyahut çiftlik sahiplerinden 
Amme alacaklarının , tahsil usulü -hakkındaki 
Kanun hükmjine tevfikan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen... 
Buyurun Sayın Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, 78 nci maddenin son fıkrası üzerin
de bir hususu tebarüz ettirmek için çıkmış bu
lunuyorum. 

Maddenin son fıkrası şöyledir: «Tapulama 
masraflarını, emaneten yatırılan para karşıla
madığı- ahvalde, bakiyesi tebliğ tarihinden iti
baren bir ay içinde ödenmediği ta'kdirde birlik 
belediyesi veya ihtiyar meclisi veyahut çiftlik 
sahiplerinden Âmme alacaklarının tahsil usu
lü hakkındaki Kanun hükmüne tevfikan tahsil 
olunur.» Birlik belediyesine ve ihtiyar meclisi
ne bu şekilde bir külfet yüklemek doğrudan 
doğruya hukuk prensiplerine tannaonen aykırı
dır. Çiftlik sahibi, şayet ödemiş ıolduğu pa
ranın İçifayet etmemesi halinde, doğrudan doğ-
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rüya kendisine tebligat çıkarmak suretiyle t ah 
sili cihetine gidilebilir. 

Çiftlik sahibinin borcundan, külfetinden 
dolayı birlik belediyesine veya ihtiyar mec
lisine bu kabil külfet yüklemek hakkaniyet 
ve nasıafet kaidelerine tamamen 'aykırıdır. 
Bu maddenin tayyını istirham edeceğim.' 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
maddenin son fıkrasında Tialât Oğuz arkada
şımızın temas ettiği nokta kendilerinin anladı
ğı-ve izah ettiği mânada değildir. 78 nci mad
de, tapulamaya şurası gelımedÜği halde, önce
likle tapulanması arzulanan gayrimenkullerin 
ne ışekilde bir tapulamaya tabi tutulacağını 
izah etmektedir. Şöyle ki, bir köyün tapula
ma sırası gelmemiş ama, köylü derlenmişi top
lanmış (köy bütçesinden biz bunu ödiyelim, 
masraflarının verelim, bizim köyün hudutların-
daki ıgayriımenfculleri bir an evvel tapuılayın» 
demiş ve masrafı malsandığına yatırmışlar; 
birlik ıgelmiş, ve yahut da bir belediye aynı 
şekilde şurası gelmediği Ihalde öncelikle ken
di belediye hudutları dâhilinde gayrimen-
ıkullerin tapulamasını istemiş, masraflarını 
belediye bütçesinden yatırmış, ve yahut 
bir çiftlik sahibi kendi 'çiftliğinin bir an evvel 
tapulanmasifmı arzu etmiş, masrafını yatırmış, 
ama, köyde, belediyede veya çiftlikte olsun, 
tapulama devam ederken yatırılmış olan mas
raflar 'yetmediği, kâfi gelmediği takdirde ne 
muamele yapılacak? lışte, son fıkradaki hük
me glöre tebligat yapılacak, o müddet zarfında 
da gelmezse bırakılacaktır. Yoksa, bir çiftli
ğin tapulanımasına çiftlik sahibinin parası yet
mediği takdirde, çiftliğini bağlı bulunduğu köy 
veya belediye bundan zamin olacak değildir. 
Bilmem arz edebildim mi? 

BAŞKAN — Madde iizeriınde söz istiyen yok. 
Turhan Kut arkadaşımi'zm değiştirge önerge
sini okutuyorum. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 78 nci mad-

desininı Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşa-

/ -
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gıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla, 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

öncelikle tapulama yapılması 
Madde 78. — Tapulamasına 'başlanan bölge

lerde henüz sırası gekniyen birliklerle çiftlikle
rin, (tapulama giderleri ilgilileri tarafından 
malsandıklarına peşin »olarak ve emaneten ya
tırılması halinde tapulamaları öncelikle yapıla
bilir. 

Tapulama ıgideri; memur ve hizmetlilerle 
bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin taz
minat, yevmiye ye taşıt ücretleri ile hizmetle 
ilgili diğer giderleri içine aılıır. Bu giderler, 
o yerin malsandığrna yatnrıian paradan mahsup 
yolu ile ödenir. 

Tahakkuk eden tapulama giderlerini, ema
neten yatırılan para karşılamadığı, hallerde, ge
ri kalanı tebliğ tarihinden Ibaşlıyarak bir ay 
içinde ödenmediği halde, birlik belediyesi veya 
İhtiyar kurulu ve yahut çiftlik sahiplerinden 
Âmme lailacakl arının tahsil usulü hakkındalki Ka
nun uyarınca tahsil /olunur. 

BAŞKAN — Komisyon teklife katılıyor mu ? 
GEÇlOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (dzmir) — Katılıyoruz efendim. Yalnız 
başlıktaki «terciban» kelimesinin «öncelikle» 
olmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — «Tercihan» kelimesinin «önce
likle» olması suretiyle 'komisyon teklife katıb-
yor. Bu şekliyle nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Filhal iştirak «diyor muşunu®? 

GEÇlOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Filhal iştirak ediyorlar. Mad
deyi, değişitinge önergesindeki kabul buyurdu
ğunuz şekilde, oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Katbul edilmiştir. 

Tapu sicil binalarını yaptımmak 
MADDE 79. — Tapulamasu yapılan yenlerde 

tanzim olunan tapu kütlükleri ile fer'i sicille
rin ve evrakı müsbiteieri ile kadastro plânları
nın muhafazası için Tapoı ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce lüzum görülen bölgelerde 'kabul 
edilecek plânlara göre tapu sicil '.binaları yap
tırılır. 

2 4 . 6 . 1963 O :1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Sayın Kut'un değiştirge önergesini oku
tuyorum. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanun) tasarısının 79 ncu mad

desinin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması! için aşıa-
ğıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 'Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Tapu sicil binalarını yaptırmak 
Madde 79. — Tapulaması yapılan yerlerde 

düzenlenen tapu- kütükleri ile fer'i sicillerin ve 
• evrakı müsbiteleri ile kadastro plânlarının sak
lanması için Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünce gerekli görülen bölgelerde kabul edi
lecek plânlara ıgöre tapu sicil binaları yaptırı
lır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GRÇİÖÎ KıOMîSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazara 
alınmasını oylarımıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu? 

GEÇlöt KOMİSYON (SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak, ediyor
lar. Maddeyi kaibul buyurduğunuz değişiklikle 
birlikte oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Bölüm 
Müteferrik hükümler 

Mülkiye âmirlerinin vazifesi 
MADDE 80. — Bu kanunun uygulanmasın

da mahallin mülkiye âmiri (her türlü kolaylığı 
gösterir. 

BAŞKAN —. Madde hakkında söz istiyen, 
buyurun, Sayın Eroğan, 

KADRİ EROÖAN (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, 80 nci madde: «Bu kanununun uy
gulanmasında mahallin mülkiye âmiri her 
türlü kolaylığı gösterir.» diyor. Bu doğru
dur ve umumi hükümler iktizasındandır, öy
lesine ki, , 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 
9 ncu maddesi aynen şöyle e f e k t e d i r : 
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«Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsil

cisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve 
bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır» 

(e) Fıkrasında ise «vali, kanun, tüzük, yö
netmelik ve Hükümet taraflarının neşir ve 
ilânını ve uygulanmasını sağlamak ve balkan
ların talimat ve emirlerini yürütmekle ödev
lidir. Bu işlerin gerçekleşmesi için gereken 
bütün tedbirleri almaya da yetkilidir.» der. 

Şu hale nazaran, Devlet ve Hükümet mü
messili sıf atiyle vali, esasen yalnız bu ka
nunun değil, bütün kanunların, daha açık bir 
ifade ile, adlî ve askerî mevzuat hariç, diğer
lerinin tatbikinden mesuldür ve yürütmekle 
görevlidir. Binaenaleyh burada bir kanunun 
tatbikinden mesul olan bir makama bundan 
daha çok hafif olan bir vazifenin tahmil edilmesi 
büyük bir mâna ve kıymeti hukukiye taşımaz. 
Kaldı ki, bunun mukabilinde bir de salâhiye
tinin olması ieabeder. * Gerçi, şimdi sözcü ar
kadaşımız yahut Hükümet kalkacak bu 80 nci 
maddenin gerekçesinde ileri sürdükleri husu
su dermeyan edeceklerdir. 80 nci maddenin ge
rekçesinde deniyor k i : 

«Bu madde tapulama işleri dolayısiyle ma
hallî mülkiye âmirlerinin müzaheretinden bah
setmekte olup, mer'i kanunun 41 nci madde
sinden 'alınmıştır. Mezkûr 41. nci maddenin 
idare âmirlerinin mesuliyetinden bahis olan 
son ibaresi bu makam sahiplerinin i l İdaresi 
Kanununa ve umumi hükümlere göre esasen 
mevcudolan velayeti âmmeleri ve binnetice 
mesuliyeti tabiîyeleri göz önünde bulunduru
larak maddeye alınmıştır.» G-örüyorsunuz ki, 
gerekçede de yine il İdaresi Kanununa bir atıf 
yapmakta ve velayeti âmmesini kullanmak su
retiyle, tabiî şekilde bu vazifeyi ifa edeceğini, 
ifade etmektedir. 

Binaenaleyh, valilerin esasen umumi olarak 
mücehhez bulundukları salâhiyet ve mesuliye
te istinaden yapmakla mükellef oldukları bıı 
çeşit hizmetleri, burada tekrar Tapulama Ka
nununun 80 nci maddesi olarak, bu kanunun 
uygulanmasında kolaylık gösterir gibi bir 
ibarenin konulmasında, hiçbir fayda yoktur. 
Bu bakımdan Yüksek Heyetinizden bu mad
denin çıkarılmasını, mesuliyet taşıyan maka
mın, kanunun tümünden sorumlu olması ba
kımından, âdeta tâbir caizse haşiv terakki 
etmekteyim; tayymı istirham ediyorum. 

24 . 6 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — önergeniz var mı? Sayın Ero-

ğan, 
KADRİ ERO&AN (Urfa) — Takdim ede

ceğim. 
(BAŞKAN — Lütfen çabuk alunutz. 
Komisyon ne diyor? 

GEÇİıöİ KOMİSYON iSÖZıOÜiSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Efendim, Kadri Ero-
ğan arkadaşımızın tayymı istediği 80 nci madde, 
her ne kadar İller İdaresi Kanunu ile 'bütün 
kanunları tatbik ettirmek ve Devleti temsil et
mekle mükellef bulunan valilerin vazifelerinin 
yönünden' burada küçük bir vazife hatırlatma
sından ibaretse de, bu valinin vazife ve salâhi
yetine bir taarruz değil, tapulamanın taşıdığı 
hususiyetin bir icabı olarak, süratle istenilen 
ıgayeye biran evvel varmak için bir hatırlatma
dır. Yoksa, ımeveuıt umumi salâhiyetine veya 
mesuliyetine bir taarruz veya onu nakzeden, Ikü-
ıçülten bir ibare ve maksatla kaleme almınamış-
>tır. Kalmasında, hiçbir mahzuru yoktur, Bilâ
kis arz ettiğim şekilde tapulamanın süratini te
min etmek 'bakımından kolaylığı (göstermek ve 
tekit etmek bakımından faydası vardır. Kabulü
nü istirham ediyoruz, (zararı var, sesleri) 

Birçok hususi kanunlarda da aynı şekilde 
maddeler mevcut olup, idare âmirlerine, Ana
yasa ile veyahutta İller İdaresi Kanunu ile ve
rilmiş olan vazifeler tekrar hatırlatılmaktadır. 
ıBu da aynı mahiyettedir. 

BAŞKAN — Değiştirme önergesini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
80 nci maddenin arz ve lizalı ettiğim sebep

ler yüzünden tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. . 

Urfa 
Kadri Eroğan 

ıBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ıSÖZGÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz, efendim. 

'BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
nin ' nazarı dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Sayalım, 
efendim, müsavi bir durum var. 

IBir kere daha oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler, lütfen ayağa kalksınlar... Maddenin tay
ymı istiyen'ler ayağa kalksınlar... önergenin dik-
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kate alınmasını istemiyenler ayağa kalksınlar... 
31 e karşı 85 oyla teklif reddedilmiştir. Şimdi, 
Turban Kut arkadaşımızın önergesini okutuyo
rum: 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 80 ne i mad

deden önce gelen, sekizinci bölüm başlığının, 
ı Anayasa diline, yaşayan ve konuşan Türkçeye 
uygunluğun sağlanması için: 

(Müteferrik hükümler) in ('çeşitli hüküm
ler), (mülkiye âmirlerinin vazifesi) nin (mül
kiye âmirlerinin görevi) şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve'teklif ederim, .saygılarımla, 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

(BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
CIKÇİCİ KOMİSYON «SÖZCÜSÜ MUSTA

FA IJ'YıAiR (tamir) — Katılıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Nazara alınması kabul edil
miştir. ^ 

Filhal iştirak ediyor musunuz'? 

GlEıÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA. UYAR (izmir) — Ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Maddeyi kabul edilen değişiklikle oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tesciller 
MADDE 81. — Birliklerde tapulamaya baş

landıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü 
muameleler, gayrimenkul] erin o' esnadaki tapu
lama tesbit durumu tapulama müdüründen so
rularak alınacak cevap ve malûmata göre, tapu 
idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal 
tapulama müdürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçı
larından başkası adına yapılmış ve kesinleşme
miş ise tapulama neticesini Ibeklemeleri lüzumu 
ilgililere tebliğ olunur. 

Tapımız gayrimenkullerin tesbitleri kesinleş
medikçe tapu idaresince bir muamele yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mi? Yok. Sayın Turhan Kut'un değiştirge 
önergesini Okutuyorum1: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

(Tapulama kanunu) tasarısının 81 nci mad
desinin Anayasa diline, yaşayan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Tesciller 
MADDE 81. — Birliklerde tapulamaya baş

landıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü 
işlemler, gayrimenkullerin o andaki tapulama 
tesbit durumu tapulama müdüründen sorula
rak alınacak karşılık ve bilgiye göre tapu idare
lerince yapılır ve kayıt ölmekleri derhal tapa
lama müdürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçı
larından başkası adına yapılmış ve kesinleşme
miş ise tapulama sonucumu beklemeleri gerekti
ği ilgililere tebliğ olunur. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesinleş
medikçe tapu idaresince .bir işlem yapılamaz. 

(BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü M U S T A 
F A UYAR (izmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN' :— Komisyon katılıyor. , Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etaiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

(GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — İştirak ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Filhal iştirak ediyorlar. Mad
deyi kabul ettiğiniz değişiklikle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sınır işaretlerinin korunması 
MADDE 82, — Arazi üzerindeki sınır işa

retleri ile nirengi, poligon, yeraltı ve yerüstü 
işaretleri ıgibi' teknik tesisler iyi şekilde korun
madığı ve -bozulduğu zaman keyfiyeti, bozulan 
tesisin içinde bulunduğu gayrimenkul malik ve
ya şaigilleri ve o birliğin muhtar veya belediye 
reisi derhal mahallî tapu idaresine bildirmeye 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
yok. Sayın Kut'un değiştirgesini okutuyorum: 
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Millet Meclisi (Başkanlığına 

('Tapulama kanunu) tasarısının 82. nei mad
desinin Anayasa diline, yaşayan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da (belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Sınır işaretlerinin korunması 
MADDE 82. — Arazi üzerindeki sınır işa

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, unu? 
ıGEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (izmir) — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — önergenin nazarı dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
ıGEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

F A UYAR (İzmir) — İştirak ediyoruz, efen
dim, 

BAŞKAN -— Komisyon filhal iştirak edi
yor. Kabul edilmiş olan değişiklik önergesi ile 
birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 8 nei bölüm bitmek 
üzeredir. İzin verirseniz dokuzuncu bölüme ka
dar görüşelim. (Devam devam sesleri) 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin 
•mecburiyetleri 

MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin ve
ya komisyonunun veyahut bu komisyon âzasın
dan birinin talebi üzerine gayrimenkul sahip
leri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimehkul-
lerinin sınırlarını göstermeye ve .bilgilerine mü
racaat edilmek istenilen sair kimseler de çalışıma 
yerinde hazır bulunmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Sayın Kut'un değiştirge önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 83 ncü mad

desinin Anayasa diline, yaşayan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek-, 
lif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin 
mecburiyetleri 

'MADDE .83. — Tapulama teknisyeninin ve
ya komisyonunun veyahut bu komisyon üyele
rinden birinin isteği üzerine gayrimenkul sahip
leri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimenkül-
lerinin sınırlarını göstermeye ve bilgilerine baş
vurulmak istenilen kimseler de çalışma yerinde 
hazır bulunmakla zorunludurlar. 

IBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
OEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Katılıyoruz. 
BALKAN —• Komisyon teklife katılmakta

dır. Nazarı itibara alınmasını oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu efendim? 
OEÇİCİ KOMİSYON SÖ'ZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR' (İzmir) — Ediyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon, filhal iştirak etmek

tedir. 
Maddeyi, kabul buyurduğumuz değişiklikle 

beraber oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

ftayrim'enfcullere girmek 
MADDE 84. — Bu kanunun -uygulanması 

ile ilgili işler için vazifeli memurlar, ellerinde 
o yerin mülkiye amirince verilmiş vesikaları ve 
yanlariında belediye veya köy ihtiyar meclisle
rinden bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayri-
menkullere gündüzleri girebilirler. Mümanaat 
halinde zabıta marifetiyle bu husus sağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Sayın Küt 'un önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama kanunu) tasarısının 84 ncü mad

desinin Anayasa diline, yaşayan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağı
da belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim, saygılarımla, 

Tekirdağ 
Turban Kut 
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Gayrimenkullere (girmek 

MADDE 84. — Bu kanunun uygulanması 
ile iljgili işler için 'görevli nıemurlıar ellerinde 
•o yerin mülkiye amirince verilmiş belgeleri ve 
yanlarında .belediye veya ıköy ihtiyar kurulla
rından bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayri-
ımenkullere (gündüzleri girebilirler. Karşıkoyma 
(halinde zabıta eliyle bu husus sağlanır. 

'BAŞKAN — Komisyon teklife iştirak edi
yor mu? 

ıGEÇİGÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ 'MUSTA
FA UYAR (İzmir) — İştirak ediyoruz 'efen
dim. 

(BAŞKAN — Nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul < edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Filhâl iştirak ediyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğunuz 
değişiklik önergesi ile birlikte oylarınıza sınm
ıyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

İlânların mahiyeti, hak ve vazifelerin şümulü 
MADDE 85. — Bu kanunda bahsi 'geçen 

bütün ilânlar ilgili hakiki ve hükmi şahıs
lara şahsan tebliğ mahiyetindedir. 

Kanunun hakiki şahıslara tanıdığı hak ve 
yüklediği vazifeler, Hazine ile sair hükmi şa
hısların kanuni mümessillerine de şâmildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok Sayın Kut 'un değişiklik önergesini oku
tuyorum* 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanunu) tasarısının 85 ned mad

desinin Anayasa diline, yaşıyan tve konuşu
lan 'Türkçeye uygunluğunun sağlanması için 
•aşağıda belirtilen şekilde değiştarçlmesind iarz 
ve teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

İlânların niteliği, hak ve ve görevlerin şümulü 
Madde 85. — Kanunda sözlü geçen bütün 

ilânları ilgili gerçek ve tüzel kişilere şahsan 
tebliğ niteliğindedir. 

Kanunun gerçek kişilere tanıdığı hak ve 
yüklendiği görevler, Hazine ile diğer tüzel ki
şilerin kanuni temsilcilerine de şâmildir. 

BAŞKAN — Komjsyon katrlılyor mu? 

24 .6 .1963 0 : 1 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) — .Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Nazara alınmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. Fi'lhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) —• Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi 'kabul buyurduğunuz 
değişiklik önergesi ile birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teknik hususların tesbiti-
MADDE 86. — Sınırlara konulacak işaret

lerin nevi ve şekilleri ile ölçü ve plânların ya
pılması tarzı ve sair teknik esaslar, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce tesbit olunur. 

Fotogrametrik alım yapılacak bölgelerde, 
fennî bir zaruret olmadıkça klâsik metot tatbik 
olunmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Sayın Turhan Kut'un değiştirge önergesi 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanunu) tasarısının 86 ncı mad

desinin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçe uygunluğunun sağlanması için aşağıda 
belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Teknik hususların tesbiti . 
Madde 86. — Sınırlara konulacak işaretle

rin çeşit ve şekilleri ile ölçü ve plânların ya
pılma şekli ve diğer teknik esaslar, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce belirtilir. 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Katılıyoruz «fendim. 

BAŞKAN — Nazara alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhâl iştirak ediyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) — iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhâl iştirak ediyor. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değişiklikle oyu-
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nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İmza yerine kaim işaret 
MADDE 87. — Bu kanun gereğince tanzim 

olunan belgeleri imzalamak mevkiinde bulu
nan kimse imzasını atamazsa sol elinin baş par
mağını, yoksa diğer, her hangi bir parmağını 
basması imza yerine geçer. Bu halde parmak 
işaretinin kime ve hangi el ve parmağa aidoldu-
ğu belirtilerek belgeyi tanzim eden ile diğer ha
zır bulunan alâkalılar tarafından tasdik olu
nur. 

BAŞKAN — Madde halkkmda söz istiyen?.. 
Yok. Sayın Kut'un değiştirgesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Tapulama Kanun) tasarısının 87 nci mad

desinin Anayasa diline, yaşıyan ve konuşulan 
Türkçeye uygunluğunun sağlanması için aşağıda 
belirtilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

imza yerine geçen işaret 
Madde 87. — Bu kanun uyarınca düzenle

nen belgeleri imzalamak durumunda bulunan 
kimse imzasını atamazsa sol elinin baş parma
ğını, yoksa öteki her hangi bir parmağını bas-

Not\' 

71 e ek ve 135 fi ek S. Sayılı basmayazılar 20 . 
nundadır. 

24 . 6 .1963 0 : 1 
ması imza yerine geçer.. Bu durumda parmak 
işaretinin kime ve hangi el ve parmağa aidol-
duğu belirtilerek belgeyi düzenliyen görevli 
ile hazır bulunan ilgililer tarafından tasdik olu
nur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon teklife katılın akta

dır. Nazarı itibara alınmasını oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhâl iştirak ediyor mu, efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon filhâl iştirak etmek

tedir; maddeyi kabul buyurduğunuz değişik
likle oyunuza sunuyorum; kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu bölüme geldik arkadaşlar. ' Esasen 
komisyonda bekliyen maddeler de vardır, ge
lecek birleşlime kadar komisyon o maddeleri 
de hazırlar, o zaman bitirmiş oluruz. 

Vakit geçmiş bulunduğundan, 26 Haziran 
1D63 Çarşamba günü saat 14 te toplanılmak 
üzere Birleşimi 'kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşim tutanağmm so. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZBÎRÎNCÎ BİRLEŞİM 

24 . 6 .1963 Pazartesi 

Saat : 14.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın Mali Müşavirlik ve yomdnli Müşavirlik ka
nunu teklifinin, Genel Kurulun 21 . 6 . 1963 ta
rihli 100 ncü Birleşiminde «Serbest malî müşa
virlik kanunu tasarısını görüşmek üzere kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyona havalesine 
dair Adalet Komisyonu Başkanlığı (fcezkeresi 
(2/529, 3/624) 

2. ı— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 3*4.1926 gün ve 789 sayılı Maa
rif teşkilâtına )dair olan Kanunun 19 ncu mad-
destinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rul gündemine alıniması hakkında önergesi 
(2/310, 4/228) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, İlkokul öğretmenleriyle 
ilkokul öğretmenliğinden gelip de muhtelif de
receli okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı, 
üniversite, Bakanlıklar teşkilâtında ve İktisadi 
Devlet Kurumlarında çalışanların aylık dere
celeri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınması hakkında 
önergesi. (2/176, 4/229) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının, Eğitim
cilere meslek tazminatı, mahrumiyet zammı ve 
yıpranma ödeneği verilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınması hakkında 
önergesi. (2/151, 4/230) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan ve beş arkadaşının, Emniyet Teş
kilâtı Mensupları Yardımlaşma Kurumu kanu

nu teklifinin Genel Kurulun 13.6.1963 tarihli 
80 nci Birleşiminde Edirne Milletvekili llhami 
Ertem ve beş arkadaşı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve arkadaşlarının, Emniyet 
Teşkilâtı Mensupları Yardımlaşma Kurumu ka
nunu teklifini görüşmek üzere kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyona havalesine dair 
Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (2/521, 
3/625) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

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

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — 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) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il» 
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'm, 
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 imar ve I 
îskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — 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) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, 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) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nm, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme

mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — içel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, 
Orman idaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — 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) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe caline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili tlhami 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) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehri Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. -r- Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su işleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. —Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 



26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
.u'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — 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) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlıı'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nım, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — 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) 

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. -— 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) 

35. —' İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 

3 -
i köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 

dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 
37. — 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) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
rmda ekilen tohumluk buğdayların ısflahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. —Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakandarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne Hinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali îhsan Balım'-
in, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi-

I len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 

I (6/630) 



na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve îmar ve İskân 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 Sarıibrahimoğlu'nun, 
5302 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 (F) bentlerinin, (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 Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 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 özar-
da'nın, 5G02 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/78, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25 . 5 .1963] 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve_ çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi haklnnda kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
ö. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - îğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeyfcinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) • 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz
lü sofusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
beş yıllık kalkınma plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. —• Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-

oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanunu-

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 ÎVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 



imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriysti arasındaki 5 . 4 . 1954 tarih
li Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komis
yonları raporları ve Anayasa Komisyonu müta
lâası (1/158) (S. Sayısı - 73 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 19 . 6 . 1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti Hükümeti arasındaki 31.12 .1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları ve Anayasa Komisyonu mütalâası. 
(1/187) (S. Sayısı - 262) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 • 1963] 

3. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alp-
iskender'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu
nun 1.9.1961 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 66 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (C. Senatosu 4/1; M. Meclisi 
5/22) (S. Sayısı: 270) [Dağıtma tarihi: 20. 
6.1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎSLER 

1. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 noi maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Mîllî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Birinci görüş
me tarihi : 13 . 6 .1963] 

2. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hasni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Birinci görüşme tarihi : 
13 . 6 .1963] 

3. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten 
doğma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu 
ve Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm 
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1 cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) 
(S. Sayısı : 97) [Birinci görüşme tarihi : 
13.6.1963] 

4. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevver'den doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) 
(S. Sayısı : *98) [Birinci görüşme tarihi : 
13.6.1963] 

5. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 

i sayfada 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) [Birinci görüşme tarihi : 13 . 6 . 1963] 

6. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Birinci görüşme 
tarihi : 13 . 6 .1963] 

7. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
154, 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 mersinin Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu, Naciye'den 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

I raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Birinci gö-
I rüşme tarihi : 13 . 6 .1963] 

B - BtRÎNCt GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
tŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

2. — îmar Kanununa bir madde eklenmesi 
I hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 



- a 
kaldırılmasına dair tasarı ve îmar ve İskân, 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20 . 2 .1963] 

X 4. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1963] 

5. — Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında I 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: -
29 . 3 . 1963] 

X 6. — Gümrük giriş tarif e 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] 

7. — 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] 

8. — 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] 

9. — 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 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal j 

Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9 .4.1963] 

11. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul 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] 

12. — 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 Ad-alet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
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] 

14. — Çumra'nın Adibeyhüyüğü 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 İzzet 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] 

15. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4 .1963] 

X 16. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 



raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 17. — Özel tıbb; tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 4-62) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 18. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 19. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramlanıl mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
smın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 20. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonlan rapor-
lan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

21. — içel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'ın, istiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/281) 
(S. Sayısı;: 202) [Dağıtma tarihi :' 18 . 5 . 1963] 

22. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan ra
porlan (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18 . 5 . 1963] 

23. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5.1963] 

24. — 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-
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nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

X 25. — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonlan raporlan. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30.5 .1963] 

26. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanım ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Dağıtma ta
rihi : 30 .5 . 1963] 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplanna intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisypnlan raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 30.5 .1963] 

28. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlan raporlan. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 29. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması-

• nm uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

30. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonlan raporları (1/359) S. Sayısı : 225) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 31. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıklann çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız 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 32. — Evlilik dışı çocuklann tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 



Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1963] 

33. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/205) (Gündeme) (S. Sayısı : 233) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

34. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü 
hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa ka
yıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 
doğumlu Hasan Şekerin ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/542) (S. Sayısı : 234) 
[ Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

35. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı: 235) 
[Dağıtma tarihi : 7.6.1963] 

36. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (1/277) (S. Sayısı : 236) [Da
ğıtma tarihi : 8.6.1963] 

X 37. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan ingiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

38. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8.6.1963] 

39. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 
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I 40. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi

nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Hân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

X41. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki Kanunun 6 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu rapo-

| ru (1/393) (S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

42. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

43. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

44. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1963] 

45. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tari
hi : 11 . 6 .1963] 

46. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/432) (S. Sayısı : 
247) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

47. — İstanbul Milletvekili Cihat Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa-

I vaşlanna iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
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Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plan komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

48. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 456 
ve 459 nen maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

49. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

50. — Gümüşane Milletvekili Nureddin 02-
demir ve 10 arkadaşının, 4278 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
•e 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunana ve Plân komisyonları raporlan (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .19631 

X 51. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/316) (S. Sayısı: 255) [Dağıtma tarihi : 
18.6.1963] 

X 52. — Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasansı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporlan (1/434) (S. Sayısı : 256) 
[Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

X 53. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasansı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

54. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 

Uyar'in, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtana tarihi: 15. 
6.1963] 

55. — Klüp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması (hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) ["Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 .1963] 

56. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasansı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporlan (1/456) 
(S. Sayısı: 264) ""Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 19631 

57. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sansı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 58. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasansı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

59. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

60. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasansı ve Adalet ve Tarım 
komisyonlan raporlan (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

61. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasansı ve Adalet ve Tarım komis
yonlan raporlan (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 101) 




