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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz Hükü
metin vakit geçirmeden fındık mahsulünün piya
sada değer fiyatına satışını temin edecek tedbir
leri almasını vb Fisko Birliğin müdahale alımını 
sıkıntısız ve zamanında yapabilecek imkânlara ka
vuşturulmasına dair gündem dışı demecine, Tica
ret Bakanı Fennî Istimyeli' ihracata ve ithalâta 
mütaallik ticaret rejiminin 4 Temmuzca ilân edi
leceği ve bu rejim içinde fındık hakkında gerekli 
tedbirlerin alınacağı, yolunda cevap verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İktisadi teşeb
büsleri Karma Komisyonuna ve. 

Muhtelif komisyonlardaki açıklara üye seçimi 
yapıldı ve seçilmiş olan üyelerin isimleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması, 

Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği 
mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve birliğin başka giderleri haklarındaki 
kanun tasarıları ikinci defa açık oya sunularak 
kabul olundular. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İngiliz 
Kemal namiyle mâruf Nizamettin'e vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ikindi defa açık oya sunularak kanunlaştı. 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı G^lir ver
gisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında. 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş

kanlığı tezkeresi C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi (2) numaralı Ver
gi Reform Geçici Komisyonu raporları kabul olu
narak tasarılar kanunlaştı. 

özel öğretim kurumları kanunu tasarısı ve bu
nunla ilgili teklifler üzerinde bir süre görüşüldü. 

Niğde Milletvekili Ruhi Yoyer, sözlü soruların 
görüşüleceği gün bakanların Mecliste bulunmala
rı icalbet'tiği hususunda demeçte bulundu. 

Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde İlinin 
ana ihtiyaçlarını karşılamak için bir program ya
pılıp yapılmadığına ve talbiî âfetler dolâyısiyle 
mağdur olan halka bir an evvel yardım yapılma
sı hususunda ne düşünüldüğü ve 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, Bolu, ilçe 
ve köylerinde 5 Yıllık Kalkınma Plânında ne gibi 
yatırımlar yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorularına Devlet Bakanı Nüvit Yetkin, 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, inşa
atı üç sene önce tamamlanan Sultahhisar ilçesi 
Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime başlanma
ması sebebine dair sözlü sorusuna da Millî Eğitim 
Bakanı İbrahim öktem cevap verdiler. 

697, 710, 717, 726, 734, 737 sayılı sorular il
gili Bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından, 

740 sayılı soru da sahibi mazeretli olduğundan 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

29 , 6 . 1964 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere (Saat 18,10 da) Birleşime son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili ' Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Samsun 

tlyas Kılıç 



BÎBİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER — Süreyya öner (Siirt), tsmoıt Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazlarla yoklama 
oylarınızı işaret buyurmanızı rica ederiz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ekse
riyetimiz var, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bolu Mül&tveküi Turgut Çulha ve 13 
arkadaşının, 2 No. lu Basın İlân Kurumu teş
kiline dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme - alınmasına dair 
önergesi (2/546, 4/326) 

BAŞKAN — Sunuşlarımızda Sayın Turgut 
Çulha ve arkadaşlarının bir önergesi var, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2 No. lu Basın İlân Kurumu teşkiline dair 

kanun teklifimizin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince doğrudan doğruya gündeme alınma
sını saygılarımızla arz ve 'talebederiz. 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Zonguldak 
Sadık Tckiııl Müftüoğlu 

Zonguldak 
Fuat Ak 
Ordu 

Sadi Pehlivanoğlu 

Bolu 
Turgut Çulha 

Kayseri 
Vedat Âli Özkan 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

Samsun 
Mehmet Başaran 

BAŞKAN — Sayın Çulha, buyurun. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bir noktayı peşi
nen arz edeceğini, bundan tanı bir sene bir gün 
evvel Yüce Meclise sunduğumuz bu teklifimiz 
katiyen bir öncelik veya. ivedilik durumu arz 
etmemektedir. Yüce Meclisin Temmuz ortaların
da yapacağı mutasavver tatil ile beraber 4 ay
dan evvel de görüşülmesi bahis konusu değildir. 

Talebimiz sadece tanı bir sene bir gün evvel 
Yüce Meclise sunulan bu teklifimizin bu müd
det zarfında bir muamele görmemiş olması kar
şısında ve İçtüzüğün «encümenlerde» 1,5 ay 
içinde görüşülüp Heyeti Umumiyeye gönderil
mediği takdirde teklifin sahipleri tarafından 
doğrudan doğruya gündeme alınmasını isteme 
hakkına haiz bulunmaları» hükmüne dayanmak
tadır. Teklifimizin gerekçesini izah edecek de
ğilim. Sadece birkaç kelimeyle bilgilerinize 
sunacağım. 

195 sayılı Kanuna göre teşekkül eden Basın 
İlân Kurumu geri kalmış ülkeler dışında Dün
yada bir eşine rastlanmıyan resmî ilân ve rek
lâm tevziatını bir esasa bağlamamak ve bâzı 
sosyal faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş
tu. Bu kanunla filvaki basını siyasi tesirlerden 
kurtarmak ve İcra Organının baskısını kaldır
mak gibi demokratik hayatımızın en lüzumlu 
unsurlarından birini ihtiva etmesi ve Anadolu 
basınının da inkişafını sağlamasa temenni edi
lirken, hâl aşağı - yukarı ta,m bunun aksi ol
muştur. Şöyleki: Anadolu gazetelerinin halin
den anlamıyan, onların iç bünyelerini bilmiyen, 
kanunun âmir hükümlerine rağmen, Anadolu 
gazetelerinin temsilcilerinin iştirak ettirilmedi-
ği bu teşekkül yani B. 1. K. Anadolu gazete^ 
lerinden (X) adedde bir nevi haraç mahiyetinde 
aldığı ve mukabilinde hiçbir şey vermediği ko
misyon ücretleriyle onların yıkımına çalışmak
tadır. Ele geçen ve kanunda zikredilen birçok 
imkânlar kullanılmamış, Anadolu gazetelerinden 

< - 327 — 
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bir çoğu hepinizin bildiği perişan halinde bıra
kılmış, boğulmuş, ezilmiş ve umumi efkâra bi
rer ilân ve ticaret metaı olarak tanıtılmaları 
sağlanmıştır. Halbuki Anayasanın tanıdığı fi
kir ve düşünce hürriyetinin kullanılarak hizmet 
görmeyi şiar edinmiş her partiye ait çeşitli 'si
yasi kanaatleri savunan mahallî gazeteler, Ku
rumun nedense pek hoşuna gitmemiş, bunların 
hepsiyle uğraşmaktansa tasfiyesi cihetine git
mek tercih olunmuştur. 

Nitekim B. I. K. nun 1963 yılı faaliyet rapo
runun 77 nci sayfansmda yüzde 15 nisbetindeki 
tasfiye miktarının inkişafı için tedbirler düşü
nüldüğü yazılmaktadır. 9 Haziran 1964 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanan 24 numaralı genel 
kurul kararında bu iş kısmen gerçekleştirme yo
luna sokulmuştur. Şöyle ki, bâzı müesseselerin 
köhnemiş entertiplerine yani dizgi makinaları-
na müşteri bulmak ve piyasayı yükseltmek ama-
ciyle intertiple dizilen yerde el dizgisiyle dizil-
memesi şartı konulmuştur. Muhterem arkadaş
lar en kabadayısı 68X100 ebadında mahallî bir 
gazetenin evsaf ve değeri entertiple dizilip di
zilmeme şartına bağlanamaz. Teknik gelişmeye 
uymadıkça, haber, klişe ve sair lüzumlu unsur
ları mükemmel şekilde temin edemedikçe, her 
hangi müspet bir fikre sahibolmadıkça sadece 
yazılarının makinayla dizilmiş olması bir lüks
ten ileri gidemez. Oysa ki bir entertip 150 - 200 
bin lira arasında olup ithal imkânı da şu anda 
mevcut değildir. Gönül her Anadolu gazetesi
nin bir değil birkaç entertip kullanmasını ister; 
ama şu imkânsızlık ve rantabl olmıyan bir yatı
rım karşısında biraz düşünmek ve en azından 
açıkta işsiz, az kalacak en az bin matbaa işçisi
nin durumunu da hesaba katmak gerekir. Bu 
gibi birçok isabetsiz kararın tatbikiyle Anado
lu'nun dört bir bucağında ta istiklâl Savaşın
dan bu yana 40 - 50 yıldır bu meslekte ömür çü
rütmüş, feragat ve fedakârlık göstermiş insan
lar da basın hayatına veda edeceklerdir. Evet, 
bunlar veda edeceklerdir ve belki de yerlerine 
aklıyla parası arasında münasebet bulunmıyan 
birtakım patronlar ortaya çıkarak Anadolu'da 
da bir tröst kurmaya çalışacaklardır. 

Kısa keseceğim; teklifimizin gayesi kısaca 
şudur: Bir ölü kanun şeklinde tek taraflı işli-
yen 195 sayılı Kanunun Anadolu gazetelerinde 
adil şekilde tatbiki ve şu aynı prensipler: Ma
hallî gazetelerin inkişaf ve ihtiyaçlarının temi-
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ni, basın mensupları ile bunlardan çalışamaz 
durumda olanlardan yardıma muhtaç bulunan
lara, ölenlerin ailelerine yardım ve resmî ilân -
reklâmların mevkutelere dağıtımına aracı 
olmak. 

Az evvel izah ve arz ettiğim gibi, ilk kanun
la bunların hiçbiri yerine getirilmemiştir. 
B. I. K. 3 sene içinde birbiriyle tenakuz teşkil 
eden, birbirini nakzeden, Anayasanın âmir hü
kümlerine rağmen mesnetsiz kararlar alan, bun
ların iptali kaza mercilerince gerçekleşmeye bağ
lıyacağı sırada taktik değiştirip yeni yeni mev
zuatlarla yeni zorluklar ve kararlar alan bir 
müessese olmuştur. Bu teşekkülden mahallî ba
sını, ancak bu kanunun kurtarıp geliştireceğine 
inanıyoruz. Teklifimiz aynı zamanda başlı ba
şına bir prenslik sorumluluğu içinde idare edi
len ve daha çok İstanbul, İzmir, Ankara gazete
lerinin kontrol ve denetimiyle meşgul olan İs
tanbul'daki B. 1. K. nun yükünü de hafifletmiş 
olacaktır. 

Dört ay sonra da görüşülecek olsa, gündeme 
alınmasına yardımcı olmanızı dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Telli. İlgili komisyon 
verecekleri cevap için hazır olsunlar. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar; bahis konusu teklif İçişleri Komis
yonuna havale edilmiş ve teklif matbaaya veril
miş, tabettirilmiştir. Bilâhara teklif sahibi ar
kadaşımız komisyona gelerek bu teklifin müzake
resinin geri bırakılmasını beyan etmişler, işle
rin çokluğu da nazarı itibara alınarak bu tek
lif geri bırakılmıştır. Halen İçişleri Encüme
ninde kırktan fazla kabarık dosya mevcuttur, 
teklif ve tasarılar mevcuttur. Bunları bugün
kü çalışmamızla yetiştirmemize imkân yoktur. 
Bu itibarla ilerki yani bu Çarşamba değil; ge
lecek Çarşamba günkü gündeme dâhildir. Bu 
hususu arz etmek için huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 

BAŞKAN — Teklif sahibi ve encümeni din
lediniz. Encümen, zaruretlere... 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (C. 
Senatosu Van Üyesi) — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz mü istiyor 
efendim? 

Buyurun Sayın Melen. 
MALİYE BAKANI FERlD MELEN (C. 

Senatosu Van Üyesi) — Saym Başkan, muhte-
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rem arkadaşlar; Sayın Çulha ve 13 arkadaşının I 
kanun teklifinde, mevcut Basın İlân Kurumu
nun tatbikatından ve kararlarından şikâyet edil
mekte ve Anadolu basınının bilhassa bu tatbi
kattan zarar gördüğü iddia edilmekte ve bun
lardan kurtulmak üzere Anadolu basını için ay
rı bir Basın İlân Kurumu teşkili teklif edilmek
tedir. Filhakika, gerek 195 sayılı Kanunda ve 
gerekse bu kanuna dayanılarak kurulmuş olan 
«Basın İlân Kurumunun» tatbikatında ufak te
fek bâzı noksanlar mevcuttur. Biz Hükümet 
olarak bunları tetkik ediyoruz. Ve bunları ber
taraf etmek üzere bir kanun tasarısı da hazır
lamakta bulunuyoruz Ayrıca Maliye Komis
yonunda görüşülmekte olan İhale Kanununda 
da buna ait bâzı esaslar getirilmektedir. Bu 
sebeple bu teklifin şimdiden müzakere edilerek 
ikinci bir Basın İlân Kurumunun teşkilinde 
hem isabetli hareket edilmiş olmaz ve hem de 
mevcut nizamsızlıkları artırmış oluruz. Bir 
ikinci Basın İlân Kurumunu kurduğumuzu 
düşününüz; yarın Anadolu basını da bundan I 
memnun olmıyacaktır, bir üçüncü, bir dördün
cü, bir beşinci kurum kurmaya mecbur olaca- I 
ğız. Kaldı ki, biz Hükümet olarak, murakıp 
olarak, bunları murakabe ediyoruz. Hükümet 
adına. Anadolu basınının pek de iddia olundu
ğu gibi, bundan zarar görmediğini, hattâ geliş- I 
mekte olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu I 
sebeple bu teklifin Umumi Heyette doğrudan 
doğruya müzakeresi mahzurludur. Bunun ko- I 
misyonlarda bütün şümulüyle ve etraflıca tet
kik edilmesinde zaruret vardır. Bu itibarla Sa
yın arkadaşımızın teklifinden vazgeçmediği tak
dirde, bu teklifin reddini teklif etmek duru
mundayız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Vazgeçiyor musunuz? 
TURGUT ÇULHA (Bolu) .— îzah edeyim. 
BAŞKAN — İzah ettiniz ama, buyurun. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) •— Muhterem ar

kadaşlar, her ne kadar komisyonun ilk oturu- I 
munda, İçişleri Komisyonunun ilk oturumunda I 
Hükümet Temsilcisi Hükümet tarafından böyle 
bir teklifin hazırlanmakta olduğunu söylemişse I 
de, demin de arz ettiğim gibi aradan tam bir 
sene bir gün geçmiştir. Ve Anadolu'nun muh
telif yerlerinden ve bilhassa Halk Partisine 
mensup arkadaşlarımdan, gazeteci arkadaşla- I 
rı nidan yüze yakın mektup, telgraf, telefon al
dım. Bu husustaki kanun teklifinin ne olduğu- | 
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mı soruyorlardı. Ve biz de Hükümetin her 
hangi bir tasarı getirmemiş olduğunu ve kanu
nun gündeme alınması için teşebbüse geçtiğimizi 
söyledik. Sayın Maliye Bakanına teşekkür ede
rim. Hükümet geç de olsa böyle bir teklifi ha
zırlanmış ve Anadolu gazetelerinin biraz evvel 
arz ettiğim haklı dâvalarını kabul etmiş görü
nüyor. Bu durumda gündeme alınmasından 
bendeniz.vazgeçiyorum. Hükümetin de tasarıyı 
bir an evvel Yüce Meclise getirmesini tekrar 
arz ve rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşımız teklifini geri iste
diklerine göre teklifleri .geri verilmiştir efendim. 
('Bravo sesleri) 

2. — İçişleri Baltanı Orhan Öztrak'ın, 237 
sayılı Taşıt Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanım tasarısının protokole ithal 
edilmek üzere diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi 

BAŞKAN — .Kfendim, sunuşlarda İçişleri 
Bakanının bir teklifi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel bütçeden yeteri 'kadar ödenek ayrılma

ması ve ödenek tükendiğinde birtakım uzun ya
zışmalara sebebiyot vermesi, dairelerin İhtiyaçla
rının zamanında karşılanamaması mucip sebebiy
le Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Hükümet 
teklifi olarak getirilen 237 sayılı Taşıt Kanu
nunda değişiklik yapılması hakkındaki, kanun 
tasarısı, S. Sayısı 693 ün, yıl ortasına gelinmiş ol
ması, bâzı vali taşıtlarının işlemez durumda bu
lunması ve ödeneklerin de bu seneki plân faali
yetlerini takibe yetmiyeceği sebebiyle İl özel 
idare bütçelerinden gerekli ödeneğin zamanında 
«ılın al; il in esi için, protokole ithal edilmek üzere 
diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
Orhan öztrak 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir çalış
ma programı, bir protokol tesbit etmiş idi, Parti 
Grup Başkanları iştiraki ile. Bunun dışında, 
teklif olduğu zaman Başkanlık Divanınca tezek
kür edilip Heyeti Âlinize sunulacak idi. Başkan
lık Divanı önergeyi tetkik etti ve kabule şayan 
buldu; öncelik ve ivedilik teklifini kabule şayan 
gördü, Yüce Heyete arza karar verdi, önergeyi 
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oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Geçici Komisyon Başkam Hilmi Incesu-
lu'nun, Otelcilik, motelcilik Türk Anonim Şirke
ti kurulması hakkındaki teklifin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi yolundaki önergesi. 

BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Birinci görüşülmesi yapılacak 

işler» kısmında, 9 numaralı maddesinde yazılı 
memleket turizminin gelişmesi ile ilgili «Otelci
lik, motelcilik Türk Anonim Şirketi» kurulma
sı hakkındaki tasarının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunun Genel Kurula sunulması
na müsaadelerini rica ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çorum 

Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Bu da Başkanlık Divanımızda 
görüşüldü, öncelik ve ivediliği mâkul bulundu. 
Protokole öncelik ve ivedilik olanların sonuna 
ilâve edilmiştir. (Gürültüler) Muhterem arka
daşlar bir hususa dikkatinizi rica ederim. Vak
tiyle aldığımız öncelik ve ivedilikle sıraya kon
muş olanlar var ya onlardan sonra öncelikle, 

4. — GÖRÜŞİ 

/. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7. 1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 . 1963 tarih ve 374 numaralı Kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz ey
lediği 8 . 11 . 1963 tarih esas 230 ve 281 numa
ralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun bu husustaki raporu (M. Mec
lisi 5/77, C. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 607) (1) 

BAŞKAN — Senatodan Meclise yazılan ya
zıyı okutmak kifayet edecek mi arkadaşlar, kâfi 
mi? («Kâfi» sesleri) Okutuyorum. 

(Dilekçe Karma Komisyonu raporu okun
du.) 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşımız var 

(1) 607 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

29 . 6 . 1964 O : 1 
ivedilikle sıraya konması teklifi var, bu onlar
dandır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Her hangi bir yanlışlığa meydan vermemek 
için sayalım arkadaşlar. Kabul edenler lütfen 
bir daha işaret buyursunlar... («Protokol bozu
luyor» sesleri) Protokolün sonuna ilâve ediliyor, 
protokol bozulmuyor efendim. (Gürültüler) 

Niçin bağırıyorsunuz? Bağırmadan konuşun 
Sayın Güler. Oturun yerinize, oturun, oturun da 
konuşun. Hiddete lüzum yok. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Ba
ğı rmıyorum. 

BAŞKAN — Hiç doğru konuşmuyorsunuz. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Çok 

doğru konuşuyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul etmiy enler... 
43 e karşı 56 oyla önerge kabul edilmiştir, ön
celik ve ivediliği alınıp protokola ithal edilen
lerden sonra öncelik ve ivedilikleri sıraya ko
nacaktır. 

Bir defa görüşülecek işlere geçiyoruz. Di
lekçe komisyonları kararları var. Senatodan ge
len yazı ve mucip sebeplerini okumak mümkün
dür. 

.EN İŞLER 

mı? Yok. Hükümet ve komisyon da söz istemi
yor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 : 1.963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6 . 6 . 1963 tarih ve 391., numaralı Kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz ey
lediği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 232 ve 283 numa
ralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun bu husustaki raporu (M. Mec
lisi 5/78, C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 608) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Dilekçe Karma Komisyonu raporu okun

du.) 

(1) 608 S. Sayılı basmayazı tutanağın so* 
nundadır. 
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BAŞKAN — Söz istiyen... Buyurun Sayın 

Bakan. 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 

(C. Senatosu Konya Üyesi) — Efendim, bun
dan evvelki celsede bu mesele uzun uzadıya ko
nuşulmuş, Karma Komisyondan gelen beş ka
rardan ikisini Heyeti Umumiye reddetmiş bu
lunmakta idi. Karma Komisyonda bulunan ar
kadaşımla meseleyi konuşalım derken ikincisi 
reye konuldu ve geçmiş bulundu. Meseleyi uzun 
uzun izaha lüzum görmüyoruz. Mesele, Dilek
çe Komisyonunda verilen kararın Danıştayca in
faz edildiği ve bunun üzerine bunların vaziyeti 
ele alınarak Yüksek Hâkimler Kurulu kararı 
gereğince uzun muameleye tabi tutulup mesleke 
almmanralarına karar verildiği görülmüştür. 
İki safhada olduğu ve uzun uzun izah edildiği 
için burada tekrara lüzum görmüyorum. Bu 
karar üzerine, bu zevat ayrı ayrı Danıştay a 
müracaat etmiş ve halen dosyaları Danıştayda 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Yargı merciine bir yönden intikal etmiş olan 
bu meselenin Mecliste müzakeresine cevaz bu
lunmadığını, şimdi bundan evvel ittihaz buyu-
rulan kararlara da münafi bir karar alındığını, 
bu 2 nci okunan kararda buna Yüksek Meclisin 
müsaade etmemesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon raporunu ve Hükü
metin mütalâasını dinlediniz. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ FAHİR GÎRİTLÎOĞLU (Edirne) — 
Müsaade buyurur musunuz... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ FAHİR GIRİTLİOĞLU (Edirne) — 
Pek kıymetli arkadaşlarım, Dilekçe Karma Ko
misyonuna intikal etmiş olan bir işin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bu işe taallûk eden 
Karma Komisyonun verdiği kararın infaz edi
lip edilmemesi münasebetiyle bir münakaşa ya
pılmaktadır. Evvelce komisyon tarafından it
tihaz edilmiş bulunan karar, 140 sayılı Kanu
nun bütün merasimlerinden geçmek suretiyle 
kesinleşmiştir. Bu, meselenin birinci safhası
dır. 

140 sayılı Kanunun gerektirdiği uzun mera
simler hepimizin mesuliyeti altında cereyan et
miştir ve karar kesinleşmiştir. 140 sayılı Kanun; 
yani Dilekçe Karma Komisyonuna yetki tam-

29 . 6 . 1964 0 : 1 
yan 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce bu kararların idari merciler tarafından ye
rine getirilmesini talebetme hakkı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna veril
miştir. Bu bir kanun hükmüdür. Biz mesele
nin bu safhasında 12 nci maddeyi işlettik. Ve 
Adalet Bakanlığına yazdığımız bir müzekkere 
ile Dilekçe Karma Komisyonunun kararı gere
ğince hakkındaki emeklilik işlemi iptal edilen 
filân şahsın vazifesine alınması veya alınmama
sı hususunun karara bağlanmasını ve neticenin 
de 12 nci maddenin tasrih ettiği müddet zar
fında yani iki aylık müddet zarfında bildiril
mesini talebettik. Bu da bir kanun hükmüdür. 
Muhterem arkadaşlarım, bu başlangıcı bilhassa 
yaptım. Demek ki; 140 sayılı Kanunun birin
ci safhasını işlettik. 140 sayılı Kanuna göre 
Dilekçe Karma Komisyonu kendisini yetkili 
gördü, yetkili görüp bir karar verdi. Bu ka
rar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
dağıtıldı. İtiraz süreleri geçti. Bir kısmı iti
raza uğradı, fakat kesinleşti. 

Şimdi 12 nci maddeye geliyorum; tatbik 
safhası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonu kararlarını Maliye Vekâleti, Millî 
Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı olduğu 
gibi Adalet Bakanlığının da tatbika mecbur bu
lunduğu kanaatindeyiz, kanısındayız. Bu mü
lâhaza ile 12 nci maddenin bize verdiği yetki
ye dayanarak kararı infaz edin dedik. Muhte
rem arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı otomatik 
bir surette Yüksek Hekimler Kuruluna bizim 
kararımızı havale etmiştir. Yüksek Hâkimler 
Kurulu işleyiş mekanizması itibariyle Genel 
Kurulda meseleyi mütalâa etmiyor; evvelâ bir 
kısımda bu meseleyi mütalâa ediyor, ondan son
dan sonra Genel Kurulunda karar veriyor. 
Mcvzuubahis kısım Dilekçe Karma Komisyo
nunun kararına uymak suretiyle mevzuubahis 
hâkimin tekrar vazifeye alınmasını- kabul edi
yor. Dilekçe Karma Komisyonunun bu kara
rma muvazi bir karar çıkıyor; fakat Genel Ku
rul, hayır almam, diyor. Muhterem arkadaşla
rım, benim kürsüye çıkışımın sebebi bu nok
tadadır. Yüksek Hâkimler Kurulu 45 sayılı 
Kanuna göre tamamiyle müstakil bir fonksiyo
na sahiptir. Yüksek Hâkimler Kurulunun yet
kisini tasrih eden 45 sayılı Kanun her türlü 
şüpheden uzak bir suretle bu hakkı Yüksek 
Hâkimler Kuruluna tanımıştır. Ancak Yüksek 
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Hâkimler Kurulu bir kimsenin hâkimliğe alın
ması için gereken vasıfları olmadığı kanaatinde 
ise, bunun objektif sebeplerine ve delillerine sa
hipse elbetteki almaz. Bizim bu vadide Dilek
çe Karma Komisyonu olarak bigûna itirazımız. 
ısrarımız yoktur. Ancak Yüksek Hâkimler Ku
rulu bu gerekçeye dayanmadatır. Yüksek Hâ
kimler Kurulunun mufassal gerekçesi okunma
ya değer. İki sayfa, uzun bir gerekçe var. Mec
burum bu gerekçe üzerinde de biraz durmaya 
Hulâsa olarak demek istemektedir ki, mademki 
kuvvetler ayrılığı prensibi kabul edilmiştir, 
kuvvetler ayrılığı prensibi kabul edildiğine gö
re, teşriî organın bir uzvu bulunan Dilekçe 
Karma Komisyonunun bir idari mahiyetteki ka
rarını Yüksek Hâkimler Kurulunun tatbik et
mesi gibi bir mecburiyeti yoktur. Eğer böyle 
bir mecburiyetin olduğunu farz edecek olursak, 
bu husus Anayasanın 11.4 ncü maddesine tama-
miyle aykırı olur. Zira Anayasmın 114 ncü 
maddesi her türlü idari tasarrufların kazai mu
rakabeye tabi olacağını âmir bulunmaktadır. 
Meclis Dilekçe Komisyonunun bu kararı ise ma
hiyeti bakımından, maddi bakımdan bir idari 
tasarruf mahiyetindedir. Fakat bu idari tasar
rufu veren organ teşriî organdır. Bu teşriî or
gan idarenin kazai murakabesine tabi olamıya-
cağı için böyle bir kararı vermesi Anayasanın 
ruhuna da aykırıdır, demektir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, nevi şahsına 
münhasır bir olay olarak yalnız bu dosyayı ka
bul etmediğimizi farz edersek ve Dilekçe Komis
yonunun tüm faaliyetini bir arada mütalâa ede
cek olursak Yüksek Hâkimler Kurulunun bu 
mütalâasına iştirak etmeye imkân bulamıyoruz. 
Misal: Maliye Bakanlığı teşkilâtında bulunan 
bir defterdar emekliye ayrıldığı için ve Danış
tay kapısı da kapalı bulunduğu için Meclis Di
lekçe Komisyonuna müracaat etse ve Meclis Di
lekçe Komisyonu bu müracaatı uygun görüp, 
talebi uygun görüp defterdarın emeklilik ka
rarını iptal etmiş olsa - şimdi Yüksek Hâkim
ler Kurulunun mantığı ile konuşuyorum- mad
di bakımdan bu bir idari tasarruftur. Fakat 
idari tasarrufta bulunan organ teşriî bir or
gandır. Ve Danıştaym murakabesinin dışında
dır. Şu halde bu teşriî organın yani Dilekçe 
Komisyonu kararım Maliye Bakanlığı yerine 
getirmekte mazurdur. Yani yerine getirmiyeeek-
tir. O takdirde lütfen 140 sayılı Kanunun tü-
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münü ilga edelim ve hele hele 12 nci maddeyi 
tamamiylc kaldıralım. Maliye Bakanlığı Mec
lis Dilekçe Komisyonunun bu kararını her şey
den evvel dikkate almak mecburiyetindedir. 
Buna rağmen Meclis Dilekçe Komisyonu mut
lak surette idareye bu kararını infaz et şekilde 
emir veremez. Bu hususta Dilekçe Komisyonu 
olarak vardığımız prensip kararı budur; yani 
bir idari mahkemenin karralarmı infaz gibi me
suliyetle idari mahkemeler karşı karşıya bulun
mamaktadır. Buna rağmen idari makamların 
ben bu kararı infaz etmem, demek suretiyle 
keyfî hareketleri halinde Meclis Dilekçe Komis
yonu bu konuyu Büyük Millet Meclisine getir
mek mecburiyetindedir. Şikâyet yoluyla; bu 
hareket keyfidir, binaenaleyh siyasi -mesuliyet 
vardır, Büyük Millet Meclisi bunun çaresini 
arayınız, demek mecburiyetindedir. Biz bunu 
komisyon olarak böyle mütalâa ettik. Ve şunu 
ifade edeyim ki Adalet Bakanlığından gayri 
bütün bakanlıklar, istisnasız bütün bakanlıklar, 
en başta Millî Savunma Bakanlığı olmak üzere 
Meclis Dilekçe Komisyonunun ittihaz ettiği bü
tün karraları müddeti içinde ve harfiyen bugü
ne kadar yerine getirmişlerdir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu hususa dair 
geç/en celselerde de Umumi Heyetlimizin aldığı 
kararlar vardır. Bu kararlara göre Meclis Di
lekçe Komisyonu tarafından verilen ıbütün ka
rarların infazı gerektiği mütalâasına Umumî 
Heyetiniz de iştirak etmiş bulunmaktadır. 

Şilindi meseleyi ıbiraz daha niitişahhaslandıra-
yım. Burada emekliliğe s>evk edilmiş bir hâ
kimin dosyası konuşulmaktadır. Emeklilik Ka
nununun 39 ncu maddesine göre emekliye sevk 
edilmiş olan bu gibi kimselerin idari mercilere 
dâva açmaları yasak edilmişti. Kanunen yasak 
edilmişti. Kapılar kapalı olduğu içindir ki, 
Meclis Dilekçe Komisyonuna, müracaat vâki 
olmuştur. Şu halde Dilekçe Komisyonu böyle 
bir rüycıtte kendini yetkili görmetkedir. Çünkü 
idari mahkeme kapısı kapadı idi, bu suretle 
vatandaşın müracaat edecek yeri yoktu. Nühai 

,kapı Meclisin Dilekçe Komisyonu idi. Gerek 
eski Anayasamıza göre, gerek yeni Anayasa
mıza göre ve gerekse komisyona yertki tanı
yan 140 sayılı Kanuna göre ibiziım bu kabil 
dâvalara bakmamız gerekirdi. Biz bu dâva
lara baktık. Müşahhas misal üzerinde de du-
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ruyorum. Mevzubahis meselede Adalet Bakan
lığının sicil dosyasını celbettik, bütün emsalle
rinde yaptığımız gibi. Emeklilik kararı ve
ren merci acaba haklı bir sebeple mi vermiş
tir, objektif kıstaslara göre mi vermitşir, yoksa 
tamamiyle sübjektif sebeplere dayanarak mı 
vermitşi, baktık. Gizli dosyayı getirdik. Adalet 
Bakanlığından sebebini sorduk; yok. Gizli dos
yada hâkimlik vasfına uymıyan tarafı var 
mı dedik, bu hâdise de yok. Peki emekliye sevk 
için sebep var mı, dedik. Adliye Bakanlığı 
sebep göstermiyor. Yalnız zımnî sebepler mey
dana çıkıyor, Bir politika oyunu şeklinde lüt
fen sözüm kabul edilmesin. Ama Dilekçe Ko
misyonunda böyle pek çok hâdiseler var. Po
litik sebepler bir memurun emekliye şevkime 
sebep teşkil etmiş, kapısı kapanmış, müraciaat 
imkânı da bulamamış. Kendisi bugünün Ana
yasasının ışığı altında hakkını aramak de'in 
müracalat ediyor. Dilekçe Komisyonu olarak 
mümkün olan obje'tkif usullerle hareket ettik. 
Biraz daha da ileri gittik; acaba yaşı yeniden 
bir memuriyet için uygun ımu, değil mi diye 
oraya dahi baktık ve neticede hakikaten ob
jektif sebeplerden mütevellit bir emeklilik yo
lunla gidilmemiş ise bu kararı kaldırdık. Eli
mizdeki dosya da böyledir. Bu arada Adalet 
Bakanlığına, dosyada mevcudolan, sorduğumuz 
bir yazı var. Mumaileyh acaba Danıştay nez-
dinde de dâva açmış midir? öevap, hayır. Eğer 
Danıştayda açlımış dâvlalar varsa karar vermi
yoruz. «Hayır», Verilen cevap bu. 

Muhterem arkadaşlarım, dosya elimize 1960 
yılında gelmiştir. Millî Birlik Komitesi zama
nında Büyük Millet Meclisine gelmiştir. Bu
güne kadar bize intakla! ediyor. 1963 yılının 
Mart ayında Danıştay Ibir karar verdi. Bu ka
rarı, Danıştay, Anayasa Mahkemesinin 39 ncıı 
nOaddenin (B) fıkrasını iptal eden kararı üze
rine almıştır. Emeklilik Kanununun 39 ncu 
maddesini Anayasa Mahkemesi Anayasaya ay
kırı gördüğü için iptal etmitşir. Danıştay buna 
istinaden bir klarar aldı. Ve dedi ki; 39 ncu 
maddeye istinaden emekliye ayrılanlar Danış-
taya müraacat edebilir. Bu karlar, Mart 1963 
tarihinde alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Danıştay'ın almış 
olduğu bu karar Anayasa Mahkemesinin, Emek
lilik Kanununun 39 ncu maddesini iptal ettiği 
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tarihten 90 gün sonra olmuştur. Evvelâ Danış-

; taya müracaat süresi 90 gündür. Bu suretle su-
: kutu hak dediğimiz müddet otomati'kman ve ma-
j alesef hak sahipleri aleyhine işlemiştir. Bu bir. 
I Bu noktaya, bilhassa, Adalet Bakanı temas ettiği 

için ben de temas ediyorum. Hak ve adalet na
mına bu pürüzün üzerinde durmamız lâzımgelir. 
Danıştay, daha evvel Marttan evvel bu kabîl mü
racaatları mütemadiyen reddeden bir idarî mah
keme durumunda idi. Mütemadi surette ret ka
rarlarını neşretmiş/tir. Hattâ, Anayasa Mahke
mesi 39 ncu maddeyi iptal ettikten sonra dahi 
müracaat eden kimselerin bu müracaatını reddet
miştir. 

Muhterem arkadaşlarını, Danışmayın ittihaz 
ettiği Mart 1963 tarihli kararından sonra bir hu
kukî statü meydana geliyor. İptal edilen 39 ncu 
maddeye göre, emekliliğe uğrıyan vatandaşlar, 
normal idari mahkemelere müracaat etmesi lâ
zımdı. Hukukî statü böyle teessüs ettiriliyor. Fa
kat, bu hukukî statünün başlangıç noktası yani 
müracaat hakkının başlangıç noktası Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararı günüdür. Y"ani 1963 
yılının birinci ayıdır. Birinci ayının zannediyo
rum, onaltıncı günü. Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkemesinin bu şekilde iptal kararı 
vermesinden sonra meselenin Danıştay tarafın
dan ruyet edileceğini farz etmek, her. hukukçu 
için dahi mümkün değildir. Binaenaleyh normal 
olarak Dilekçe Komisyonunda yani mercide dâ
vası bulunan kimselerin, bu dâvalarını buradan 
alıp, Danıştaya başvurması gibi halleri varit de
ğildir, kolayca akla gelmez. Bunun çünküsünü, 
müsaadenizle Yüksek Heyetinizin de vereceğim. 
Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhte
rem üyeleri dahi evvelce yapılmış müracaatların 
yani Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş ka
rardan evvel Türkiye Büyük Millet Meclisine ya
pılmış olan müracaatların normal olarak Dilekçe 

Komisyonunda devam ettirilmesinin lâzımgeldi-
ğini prensibolarak kabul etmiştir. Bu prensip 
•kararını bu kürsüde müzakere ettik, münakaşa 
ettik ve bu prensip kararı üzerine çeşitli karar
lar verdik. Demek ki, biz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gerek organları, gerek üyeleri ve ge
rekse tamamı olarak dahi Anayasa Mahkemesi
nin Emeklilik Kanununun 39 ncu maddesini ip
tal eden kararından evvel mercie verilmiş dilek
çenin bu merci tarafından yürütülmesi prensi
bini benimsemiştik, Türkiye Büyük Millet Meeli-
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sine zühul atfı mümkün değirdir.NFakat vatan- I 
daşlara bu külfeti yüklediğimiz takdirde otoma-
tikman Türkiye Büyük Millet Meclisine zühul at-
fetmiyecek miyiz? îster istemez tezada düzeriz. 
Prensip kararımız bu merkezidedir. Ve vatandaş
lar da normal olarak müracaat ettikleri merciin
den işin neticesini beklemek mevkiindedirler. Yi
ne tekrar ediyorum, ama pek lüzumlu bir nokta
ya dikkatinizi çekeceğim. Anayasa Mahkemesi
nin verdiği iptal kararından sonra Danıştay he
men müddeti içerisinde maalesef harekete geçme
miş, üç ay sonra bu yolda bir karar almıştır. Bu 
ise müracaat için geçecek olan zamanaşımı müd
detidir. Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Adalet Bakanının, Danıştayda dâva açılmış
tır veya açılması lâzımdır şeklindeki mütalâası
na evvelemirde prensip itibariyle iştirak edemi
yoruz. Kaldı ki, bu dosyada da Danıştay'da dâ- | 
va açılmadığına dair Adalet Bakanlığının yazı
sı var resmen. 

Diğer bir hususu da arz edeyim ve bu husus
la da Yüksek Hâkimler Kurulunun kararının esa
sına biraz girmek istiyorum. Yüksek Hâkimler 
Kuruluna, Dilekçe Komisyonu her hangi bir su
retle kararının infazını emretme mevkiinde de- | 
ğildir. O kadar değildir ki, İçişleri Bakanlığına 
da emretme mevkiinde değildir, Maliye Bakanlı
ğına da emretme mevkiinde değildir. Hiçbir ba
kanlığa bir idari dâvanın, bir mahkeme ilâmının 
hükmü derecesinde hükmi kararımızı tevdi etmiş 
değiliz. Yalnız ortada bir siyasi mesuliyet var. 
Yerine getirir veya yerine getirmez. Yerine ge
tirirken, getirmezken bâzı objektif kıstaslara uy
mak zorunda olduğu kanaatindeyiz. îıdari ma
kamlar bu kıstaslardan ayrıldığı takdirde keyfî 
hareket etmiş olurlar. Bir valinin emekliliği ip
tal edilmiştir. İdari makam tekrar almıyaıbilir. 
Neden? Boş valilik kadrosu yoktur. Bir kuman
danın emekliliği iptal edilmiş idari makamlar 
tekrar almıyalbilir. Neden? Kumandanlık niteli
ğini kaybetmiştir. Bir hâkimin emekliliği iptal 
edilmiştir. Yüksek Hakimler Kurulu tekrar al-
mıyabilir. Neden? Hâkimlik niteliğini kaybet
miştir. Bizim bu kararımızdan sonra, nitelik bo
zulmuşsa, yahut kadrolar dolmuşsa hakikaten in
faz etmez. Fakat bizim kararımızın mesnedini 
teşkil eden mütalâaları benimsememezlik etme
mesi gerekir. Biz ne diyoruz; siyasi sebepler do-
layısiyle bu hâkim keyfî olarak emekliye ayrıl
mıştır. Sicilinde başka hiçbir taraf yok. Hiçbir I 
hatası yok. Şu halde, Yüksek Hâkimler Kurulu, | 
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hâkimliğin başlangıç noktasına inipte yani otuz 
sene evveline inipte, bu hâkimin hâkim olmaması 
lâzımdı. Çünkü işrete müptelâdır; çünkü, kuma
ra müptelâdır, gibi sözler söylediği takdirde, 30 
senelik Adliye Bakanlığının sicil dosyasıyla veya 
tasarruf durumuyla tezata düşmüş olur. Biz, di
yoruz ki, kararımızdan sonra nitelik vasfını kay
betmişse, almamakta mazurdur, olmaz. Kadrolar 
dolmuşsa olmaz. Yüksek Hâkimler Kurulu bu şe
kilde hareket etmemektedir. Bilâkis maziye me
seleyi irca ederek areket etmektedir. Yüksek hu
zurlarınızda bu fırsatı bir daha bulamıyaca-
ğım, İm itibarla şu misal üzerinde de durayım: 
Danıştaya başvuruldu şeklinde Sayın Adalet Ba
kanımız bir itirazda bulundu. Ve Sayın Adalet 
Bakanımızın da dikkatini çekmek için bu misali 
vereyim. Aynı şekilde Dilekçe Komisyonu tara
fından hâkimliğe alınması lâzımgeldiği mütalâa
sında bulunduğumuz bir Temyiz Mahkemesi üye
sini, hâkimlik niteliği yoktur, şeklinde Yüksek 
Hâkimler Kurulu reddetti, infaz .etmedi. 

Bir tuhaf tesadüf; gözümüzden kaçmış, daha 
doğrusu Adalet Bakanlığının gözünden kaçmış, 
aynı zat Danıştaya da müracaat etmiş. Tesadüf 
on gün sonra Danıştaydan emekliliğin iptline 
dair karar istihsal ediyor. Danıştayın verdiği ka
rar, aynen Dilekçe Komisyonunun verdiği ka
rara benziyor. Aynı Hâkimler Kurulu şimdi bu 
zatı, «hâkimlik niteliği yoktur» gerekçesiyle tâ
yin etmemekte ısrar aynı zatı Danıştayda bir 
daire başkanlığına getirdi. Bu yakın tarihte 
olan ve hakikaten üzerinde durulmaya değer bir 
tezattır. Kanaatimizce bütün organlar bütün is
tiklâline rağmen her şeyden evvel kanun sorum
luluğu altındadır. Biz bunu böyle kabul ediyo
ruz. Ortada 140 sayılı Kanunun merasiminden 
geçmiş bir iş vardır. 140 sayılı Kanuna göre 
kendimizi yetkili görmüşüz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu yetkiyi kabul etmiş, karar ke
sinleşmiş, 12 nci maddeye göre bu kararın infa
zını talebetttiğimiz valkit, kararın özüne dokunur 
bir mütalâa ile reddedildiğine şaıhidoluyoruz. 
Biz bu kabîl mütalâaları kanunun ruhuna aykı
rı bir davranış olarak kabul ediyoruz. 

Uzun konuşmalarımla sizleri işgal ettiğimden 
dolayı özür dilerim. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Dilekçe Komisyonu tarafından ısrarla itti
haz edilen bu kararın yüksek tasvibinize maz-
har olmasını bilhassa istirham ederim. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN —• Talât Oğuz konuştuktan sonra 

mı konuşacaksınız Sayın Adalet Bakanı? 
ADALET BAKANI SEDAT CUMBALI (C. 

S. Konya Üyesi) — Evet Sayın Başkan. 

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

daşlar, Sayın Dilekçe Komisyonu Sözcüsünün 
hissî olan mütalâalarından ayrı olarak bendeniz 
doğrudan doğruya hâdiseyi objektif kıstaslar tah
tında ve hukukî yönden mütalâa etmek sure
tiyle arza çalışacağım. Evvelemirde, sözlerime 
geçmeden evvel şunu ifade etmeye mecburum ki, 
geçen celsede, Yüksek Meclisin, Dilekçe Komis
yonu tarafından ittihaz edilen raporların kabul 
edilmemesine mütaalik kararın hilâfına bugün bu 
raporları kabul etmek suretiyle tarihî bir hata 
işliyeceği kanaatinde değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen konuşmamda 
da arz ettiğim şekilde, Dilekçe Komisyonunun 
vazife ve salâhiyetlerinin tâyin ve tesbitine dair 
140- sayılı Kanun mevcuttur. Bu 140 sayılı Ka
nunun sarih hükümleri muvacehesinde Dilekçe 
Komisyonunun bu kabil muamelelere, bu kabîl 
istemlere bakması iktiza ederken, bunlara bakıp 
ve karara bağlanması kanaatimce idari mevzu
atımızda bizi bir çıkmaz yola götürür. 140 sa
yılı Kanunun hükmü sarihtir. Diyor ki : Dilek
çe Komisyonu şu, şu hususlara bakar. îdari, ka-
zai ve askerî yargıya konu teşkil etmiyen mese
leler. îdari, kazai ve askerî konuları teşkil etmi
yen meşelere ve bu mahkemelerde derdesti rüyet 
bulunan dâvalara ve istemlere bakamaz. Bu ka
nunun bu hükmü muvacehesinde Dilekçe Kar
ma Komisyonunun rüyet ettiği bu muamele, bu is
temler. doğrudan doğruya idari bir işlem ve mu
ameleden ibarettir, idari mercilere konu etmek
tedir. Buna bafemaması iktiza eder, kanunun 
hükmüne göre bunları rüyet etmemesi icabeder. 

Meselenin ikinci safhasına gelince, Anayasa
mızın mer'i hükümleri gereğince, Anayasa Mah
kemesi, Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin Anayasaya aykırı olduğundan bahsile ip
tal etmek suretiyle idari yargı mercilerine bir 
müracaat hakkı tanımış vaziyettedir. Eskiden 
re'sen emekliye ayrılan her hangi bir memur 
Devletin bu idari tasarrufu üzerine müracaat 
kapıları kapandığı için her hangi bir yere mü
racaat edemezdi. Fakat Anayasa Mahkemesi bu • 
maddeyi tamamen meriyetten kaldırıp iptal et-
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tiğinden dolayı memur olan vatandaş doğrudan 
doğruya mâruz bulunduğu bu kabîl işlemlerin 
iptali için idari mercilere müracaat etme hak
kına haizdir. 

Şimdi meseleyi objektif ve sübjektif yönden 
mütalâa etmek icabeder. Objektif yön şu; doğru
dan doğruya Anayasa Mahkemesinin bu maddeyi 
iptali üzerine müracaat kapısı açılmış; vazifeli 
yerlere memur olan vatandaş, müracaat suretiy
le bu işlemin iptalini talebetme hakkını haizdir. 
Hukukî işlem bu; doğrudan doğruya objektif kıs
tas olarak tâyin ve tavsif edilmesi iktiza eder. 
Yani vatandaşın talebi ile talebin karara bağ
lanması hukukî yönünden objektif olarak mü
talâa edilmesi icabeden işlemdir. Bir de objektif 
kıstaslar ve objektif safha yerine geldikten son
ra, bu kararın terviç veya ademit'ervici sübjek
tif yönden mütalâa edilmesi icabeder. Dilekçe 
Komisyonu kararı iptal etmiştir. Fakat baran 
iptal ettikten sonra kararın neticesini, kararın 
icabettird'iği safahatı ve avakibini Dilekçe Ko
misyonu tâyin ve tesbiıt etmek salâhiyetini haiz 
değildir. Aksi takdirde Yasama Meclislerinin 
vazife ve salâhiyetleriyle yargı mercilerinin, 
idari mercilerinin vazife ve salâhiyetleri birbiri
ne tedahül etmiş olur ki, bu da tatbikatta bizi 
aksi istikamete götürmüş olabilir. Yani Dilek
çe Komisyonunun işlemi iptal edilen şahıs için, 
sen bunu bu vazifeye alacaksın, sen bunu bura
ya tâyin edeceksin şeklinde bir karar ittihaz et
me salâhiyeti yoktur. îttihaz ettiği takdirde yar
gı mercilerinin! idari mercilerinin vazife ve sa
lâhiyetlerine müdahale etmiş olur ki, bu da doğ
ru değildir. 

Onun için, Yüksek Hâkimler Kurulunun 
kendi statüsü dâhilinde mütalâa ettiği işlem, 
Danıştayca da uygun görülmüş ve talep ter-
vicedilmiyerek reddedilmiştir. Şu halde Yüksek 
Hâkimler Kurulundan geçen ve Danıştay kon-
troluna tabi tutulmak suretiyle kesinleşmiş olan 
bir idari işlem ve muamele üzerinde vazife ve 
salâhiyeti oknıyan bir meselede, Dilekçe Komis
yonunun yüksek huzurunuzda diretmesi ve ısrar 
etmesi doğrudan doğruya vazife ve salâhiyetini 
tecavüz etmekten başka bir gaye tevlidetmiyeceği 
kanaatindeyim. 

Onun için muhterem arkadaşlarım, Meclisin 
tarihî bir hata işlememesi babında daha evvel 
ittihaz etmiş olduğu kararların aynısı olan mev
cut Dilekçe Komisyonu raporlarının reddi yö-
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nünde rey izhar etmenizi istirham ediyorum. 
Saygılarımla, 

BAŞKAN — Şaym Eminağaoğlu. 
«AFFET EMtNAĞAOĞLU (Artvin) — 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuun görüşülme
sinde Dilekçe Komisyonunda bentteniz de var
dım. Hâkimler Kurulunun vermiş olduğu 'kara
rın baş tarafları hakikaten biraz hissi olarak ka
leme alınmış ve Dilekçe Komisyonunun daha 
önce vermiş olduğu karar biraz tenkideder ve 
biraz da küçümser durumda izah edilmiştir. Ba
na öyle geliyor ki, Dilekçe Komisyonundaki üye 
arkadaşlarımız da bu hissin tesiri altında, Yük
sek Hâkimler Kurulunun verdiği kararın muh
tevasından çıkan mânadan biraz üzüntü duya
rak ve b'iraz da hislenerek, işi, bir başka türlü 
anlam içinde mütalâa ettiler. Benden evvel ko
nuşan Fahir Girit!ioğlu arkadaşımız meseleyi 
güzel bir şekilde vaz'etti. Aneak üzülerek ifade 
edeyim ki, önce arz etmiş olduğum o hissi tesi
rin altında bulunduğu kanaatindeyim. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun verdiği kararın 
baş tarafları üzerinde duruyorlar. Sonun da 
asıl kararın muhtevasını, özünü teşkil eden me
sele üzerinde 'hiç, durmuyorlar. Şimdi size Yük
sek Hâkimler Kurulunun vermiş olduğu kararın 
son kısmını okuyacağım. Bakınız ne diyor? 

«Her hangi bir kimsenin hâkimlik meslekine 
kabulüne dair verilen bölüm kararının, onana-
bilmesi, bu dört unsurun o kimsede bulunduğu
na Genel Kurulca kanaat getirilmesine bağlıdır.» 
Yani hâkindik niteliklerinin bulunmasına bağlı
dır. «Kâmil Gürçay'm yaşma ve incelenen ev
rak m.ündeı'eeatma nazaran bundan böyle, Yar
gıtay üyeliğini yapacak yeterlik ve verimliliğe 
sahip bulunduğuna kanaat getirilmemiştir. Bu 
bakımdan, birinci bölüm kararının Genel Kurul
ca tamamen değiştirilerek yeni bir karar veril
mesi gerekmiştir» denilerek rapor -bitirilmiş ve 
sonuç olarak da reddine karar verilmiştir. Netice 
itibariyle Yüksek Hâkimler Kurulunun verdiği 
kararın hâkim fikri benim kanaatimle göre bura
da düğümlenir. Nitelikleri haiz olmadığı için, 
yani hâkimlik niteliğini haiz olmadığı için hâ
kimlik meslekine kabul edilemez, denmiştir. 

Binaenaleyh, işin hissi tarafını bir yana bı
rakarak, bu meselenin özü üzerinde durursak, 
Yüksek Hâkimler Kurulu bu kararında haklıdır. 
Oünkü bir kimsenin hâkimlik meslekine alınıp 
alınmaması, ancak Yüksek Hâkimler Kurulu

nun kararma bağlıdır ve Yüüsek Hâkimler Ku
rulu bu işte yetkilidir; başka her hangi bir mer
ci illâki şu kimseyi hâkim olarak tâyin edecek
siniz, kabul edeceksiniz şeklinde bir zorlamada 
bulunamaz. 

Kaldı ki, bu karar karşısında ilgili kimsenin 
Danıştaya dâva açmak hakkı da bakidir ve mah
fuzdur. Danıştaya gider dâva açar. Hâkimler 
Kurulu hakkında almış olduğu bu kararında 
yanlış bir yola gitmiştir, hakkım teslim edilsin, 
diyebilir. Bu itibarla hiç yoktan Yüce Meclisle 
Hâkimi en* Kurulunun hissi bir sebepten dolayı 
bu mesele üzerinde bu kadar uzun boylu durma
ması icabeder, kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRA IJ 

(0. Senatosu Konya Üyesi) — Efendim, /mesele
nin hissi taraflarını gerçekten bir yöne bırak
mak icabeder. Bir taraftan da bu tasarrufla 
Adalet Bakanlığının bigûna ilgisi yoktur. Biz 
burada bir prensip kararının, bir hukuk kura
lının yer almasını ve bundan sonraki tatbikata 
da ışık tutmasını arzu ettiğimiz için beyanı 
mütalâa ediyoruz. Karar Yüksek Meclisindir, 

Arkadaşımız Fallı ir Beyefendi buyurdular ki, 
«Yüksek Hâkimler Kuruılu Büyük Millet Mec
lisinin, Millet Meclisinin ve Senatonun karar
larını kaale alınıyor, ehemmiyet vermiyor.» 

Geçen celsede uzun uzadıya Cihat Bilgehan 
arkadaşımız ve bendeniz izah ettiğimiz şekilde, 
mesele böyle d eğitidir. Meselenin iki yönü var
dır. 39 ucu maddenin (B) bendi aleyhine, idari, 
kaızai yola müracaat olunanı a-z, hükmü mev
cut, iken, bütün kapılar kapanmış iken, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe KJomisyıonuı-
na müracaat etmekten başika vatandaşuı hakkı 
yoktu. Bunlar da bu şekilde müracaat etmiş
lerdir. Bu arada 415 sayılı Kanun yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır. 

Anayasa, yürürlüğe girmiş bulunm'aktadi'r. 
Bir hâkimin mesleke alınab'ilm>esi için ya bu 
yolda 'bir kararın mevcudiyeti veya bizatihi 
kendisinin müracaatı zaruridir. Bu zevat hak
kında da Dilekçe Karma Komisyonu emeklilik 
işleminde kanuni bir mesnet bulunmadığı için 
bu kararı kaıldırmıştır. Kaldırılan karar emek
lilik hakkının iptaline mütedair olan karardır. 
Bu karar Yüksek Hâkimler Kurulunca kabul 
edildi mi, edilmedi mi? Bizim kararımızı ta
nımıyor Yüksek Hâkimler Kurulu, diye bir 
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ithama yer var mıdır, yok mudur? Ybktur 
böyle bir ithama sebep. Çünkü bu meseleler 
Büyük Meclisin bunlar hakkındaki, emeklilik 
işleminin iptaline mütedair karara müsteniden 
tetkik edilmiştir. Aksi halde tetkika imkân 
yoktlr . Bu tetkik edilmiştir. Birçokları be
nim yakînen tanıdığım meslek arkadaşlarım 
olduğu için isimlerini zikretmiyeceğim. Hep
sinde ayrı bir kıymet bulunabilir. Biz burada 
değiliz, mühim olan; bunlardan iptal edilenler 
reddedilmiştir. Sahibi gitmiş Danıştaya müra
caat etmiş, Danıştay Yüksek Hâkimler Kuru
lunun kararını iptal etmiştir. Ve bu karara it-
ti'ba mecburiyetinde kalanı Yüksek Hâkimler 
Kurulu bunları tâyin eylemiştir. Bunlar için de 
şimdi müzakere konusu edilen zevat hakkında-
verilen kararlar da Danıştayın •murakabesine 
tabidir. Biz burada bir hukuk prensibi olarak 
diyoruz ki, Meclis Danıştay kararlarına der
desti dâva bulunanı bir hususa müdahale hak
kını haiz değildir. Arkadaşımız tamamen baş
ka mecraya götürerek müdahale etti. Şimdi 
bu Daniıştayda derdest mi, değil mi? Arkada
şımız diyor ki ; «Adalet Bakanının bize verdi
ği cevapta değil.» Efendim, mesele 3.960 tan 
beri sürüp gelen dâvadır. O anda Danıştaya 
açılmış bir dâva yok. Ama, bugün dosyaları
mızın tetkikinde, şimdi tekrar Zatişlerinden 
numaralariyle bildirecekler bize, bunlar Danış-
taya intikal etmiştir. Bir tanesinin kararı sırf 
iptal bakımından Danışıtayda tetkik edilmiş ve 
Yüksek Hâkimler Kuruluna iade edilmiştir. 
Şimdi konuşulan Kâmil Gürçay hakkında Mec
listen karar ittihaz edilmiş, arkadaş Yüksek 
Hâkimler Kuruluna müracaat etmiş, «benim 
emekliliğimi siz de iptal edin» diye. Danıştay 
diyor ki, «Meclisçe iptal edilmiş olduğuna göre 
emeklilik, biz yeniden bu hususu tetkik etmeyiz. 

Şimdi, reddine, hâkimliğe alınnıanıasına dair 
verilen karar kazai murakabeye tabi midir, 
değil midir? Tabidir. Bunu Danıştay tetkik 
etmektedir. Ne karar verecek idi ise Yüksek 
Hâkimler Kurulu bu karara itaat etmekle mü
kelleftir, itaat etmekle borçludur. Yüksek Hâ
kimler Kurulu Yüksek Meclisin iptal kararı
nı aldım diyor, benimsiyorum diyor. Neyi be-" 
nimseımiyor? Bu iptal kararına göre; yani be
nim bu zevatı hâkimliğe almam gerekir mi, ge
rekmez mi kanunen? Yeniden hâkimliğe alın
ması icaib edeni er hakkında 45 sayılı Kanunun 
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37 nci maddesindeki şartlar da şunlardan, şun
lardan, şunlardan ibarettir. Yani şu şöyle ola
cak, bilgisi böyle olacak, alhlâkı böyle olacak, 
seciyesi böyle olacak. Bu takdirde hata mı 
etmiştir, sevap mı etmiştir; bunu biz tetkik 
edebilir miyiz, Millet Meclisi olarak? Edeme
yiz. Mademki başta gelen bu kuvvetler ayrılı
ğı prensibi esas tutulmuştur. İcraya teşriî kuv
vetin müdahale edememesi Anayasa hükümleri 
iktizasındandır. Bunda da bu hatanın, vârıt 
ise sevabın mesuliyeti Yüksek Hâkimler Ku
rulunun, denetimi de Danıştayın cümlei va-
zifesindendir. Şimdi Meclisin kararı dinlenmi
yor, Meclisin kararı nüfus müdürlüğünce, Ma
liye Bakanlığınca, Millî Savyunmaca yerine 
getiriliyor da, hâkimler neden getirmiyor? 
Bunlar hukuken burada mütalâa, münakaşa 
edilecek şeylerden değildir. Dediğimiz esaslara 
göre onlar da idari bakımdan bu tasarrufu 
yapmaya yetkilidir. Yüksek Hâkimler Kurulu 
da aynı şekilde yetkilidir. 

Hulâsa ediyorum : Yüksek Hâkimler Ku
rulunun kararı Danıştayın. murakabesine ta
bidir. Bu zevatta Danış taya müracaat etmiş 
bulunmaktadır. Meclisin, kazai muraikalbeye 
müdahale yetkisinin olmadığı, kanısındayım, 
Yüksek Heyetin takdirlerine arz ederim. 

BAŞKAN — Buy urun Komisyon. 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAHİR CflRiİTLİOÖLU (Edirne) — Kıy
metli-arkadaşlarım, çok kısa olarak bir husu
su belirteceğim. Şahsıma taallûk eden bir nokta 
üzerinde de duracağım için özür dilerim. 
Yüksek Heyetinizden özür diliyerek bir husu
su belirteyim ki, hissi olarak her hangi bir şe
kilde mütalâada bulun mam ak gibi hakikaten 
kendime mahsus bir vasfım vardır. Tabiatıma 
aykırı bir hususu bana mal etmelerini kabul 
edemiyorum. Bu ciheti belirtmek isterim. Di
lekçe Komisyonunun sözcüsü olarak ve dosya
nın - müsaade buyurursanız bu tâbiri de kulla
nacağım - hakikaten hâkimi olarak karşınız
da konuştum, hissî değildir. 

Mulhterem arkadaşlarım, bu yetkiyi bana 
komisyon verdi, şahsi mütalâam değildir. Ko
misyonda ekseriyetle çıkmış 'bir karar vardır. 
Mıuhalif arkadaşımız burada konuştular. Ben 
muhalif olsa idim. sözcülük yapmazdım, mem
nu idim. Fakat komisyonun ekseriyetle ittihaz 
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etmiş bulunduğu bu kararı yüksek huzuru
nuzda müdafaa etmek âciz arkadaşımıza düşü
yor. 

Arkadaşlarım, bir noktayı ısrarla tebarüz 
ettirmek mecburiyetindeyim. Danişjtaym duru
mu hakkında Sayın Bakamımız bize şifahi be
yanda bulundular. Resmen tevsik edecekleri
ni ifade ettiler. Karar tarihine kadar demin 
arz ettiğim gibi Danıştayda böyle bir dâvanın 
bulunduğu husus tarafımızdan bilinimiyordu. 
[Sayım Bakamın ifadesine göre de, anladığımız 
şudur : Danıştay bu zatın talebini de reddetmiş
tir; Dilekçe Komisyonu da talebine uyigun 
bir surette emekliliğini iptal etmiştir gerekçe
siyle... Sayın Balkanın ifadesi böyle olduğuna 
göre ve Danıştayım kararı da şayet böyle ise 
o takdirde daha vahim bit- durum vardır. De-
mekki Danıştay kapısı da kaıpalı. Danıştay Di
lekçe Karma Komisyonuna istinaden reddet
miştir .müracaatı ve Dilekçe Komisyonunun 
verdiği karar da işlemez durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ısrarla bir hususu 
tebarüz ettireyim : 45 sayılı Kamun, Yüksek 
Hâkinvler Kuruluma yetki tanıyan 45 sayılı Ka
nun, (hâkimlik meslekime gireceklerim lâalettâ-
yin bir usulle mesleke alınması gibi bir1 usu
lü Yüksek Hâkimler Kuruluna vermemiştir. 
Yüksek Hâkimler Kurulu elbette ki bu kamu
nun hükümlerine bağlı olarak hareket edecek
tir. 

45 sayılı Kamumun 37 nci maddesini okuya
lım : «Ahlâk, seciye, yeterlik, ve verimlilik mes
lekim gerektirdiği şartlardır.» Dört şart kabul 
etmiş : Ahlâk, seciye, yeterlik ve verimlilik. 
Biz Dilekçe Komisyonu olarak ısrarlı davram-
mamızım tek sebebi şu: : Getirdiğimiz sicile göre 
'bir ahlâksızlıktan, bir yetersizlikten dolayı bu 
zatını emekliliğe se'vk edilmediğini tesbit ettik. 
Bilâkis siyasi sebepten sevk edildiğini tesibit 
ettik. Yaşıma göre karar verdik. Yaşıma bak
tık, bulgun 59 yaşındadır. Şimdi 37 nci madde
yi işleten Yüksek Hâkimler Kurulunun karan
ını demim Saffet Bey arkadaşımız okudular. Şu 
37 nci maddedeki dört şarta göre müsaade bu
yurursanız bu maddeyi ben de okuyacağımı : 
Her hangi bir kimsenin hâkimlik meslekine 
kabulüne dair veril cm Yüksek Hâkimler Kuru
lu bölümünüm karının onanabilmesi için, bu 
dört unsurun o kimsede bulunduğuna yani 
37 nci maddede yazılı dört unsurun o kimsede 
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bulunduğuna (remel Kurulca kanaat getirilme
si lâzımdır. Kâmil Gürçay'ın yaşına ve incele
nen evrak münderecatına nazaran bundan böyle 
Yargıtay üyeliğini yapacak yeterlik ve verim
liliğe sahip bulunduğuna kanaat getirilmemiş
tir. Bu bakımdan birinci bölüm kararımı» Ge
nel Kurulca tamamen değiştirilerek yeni bir 
karar verilmesi gerekmektedir. Şu halde iptal 
kararımızın özüne dokunan bir mukabil mü
talâa ile karşı karşıya builunımaktayıiz. Bu mu
kabil mütalâada objektif kıstaslara riayet edi
lip edilmediğini reylerimizle izhar etmiş ola
caksınız. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam. 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ (C. 

Senatosu Konya Üyesi) — Gündemin ikinci bö
lümünde 608 sırasında Kâmil Gürçay arkadaşı
mıza ait dâva dosyası Danıştay Beşinci Dairesi
nin 1964/307 esasında kayıtlıdır. 609 da ve gün
demin 3 ncü maddesinde yazılı, aynı mahiyette; 
yani Yüksek Hâkimler Kurulunun bu iki zatın 
mesleke kabul edilmemelerine dair verdikleri ka
rar aleyhine müracaatta bulunan ikinci arkada-
şınki ise yine Danıştay Beşinci Dairesinin 964/61 
numarasında kayıtlıdır, bunu Yüksek Meclise arz 
etmek isterim. 

Efendim, arkadaşımız Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 37 nci maddesindeki nitelik
leri beyan eder ve biz dosyayı tetkik ettik bu 
halleri göremedik der. Bizim bütün müdahale
mizi icabettiren, burada müdafaaya sevk eden 
budur. Biz diyoruz ki, Teşriî Meclis olarak bunu 
tetkika yetkili değilsiniz. Siz yalnız kazai yollar 
kapalı iken diyoruz, Dilekçe Komisyonu ile ihti
lâfımız burada, kapalı iken müracaat etmiş olan 
arkadaşların emeklilik muamelesini iptal ettiniz. 
Bu nitelikleri tâyin hakkı Yüksek Hâkimler Ku
rulunun kararına bağlıdır ve o da Danıştayın 
murakabesine tabidir. Çok uzun konuşulduğu 
için tekrar etmiyeceğim, takdir Yüksek Meclisi-
nizindir. 

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

arkadaşlarım; meselenin müzakeresi sırasında 
görüyoruz ki, Komisyonun Sayın Sözcüsü ile Sa
yın Adalet Bakanı ayrı fikirlere sahipler. Fakat 
müzakerede bendenizin anlayışına göre teferrua
ta inildiği için prensipler unutulmuş görünüyor. 
Mesele bir bakıma Devlet felsefesiyle alâkalı, bir 
bakıma cebri icra prensibi ile, mefhumu ile alâ' 
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kalıdır. Şu suali sorarsak işin içinden kısa yol
dan çıkmak kolay olacaktır. Meclislerin bünye
sinde mevcut dilekçe encümenleri niçin kurul
muştur? 

Dilekçe Encümenleri şunun için kurulmuş
tur muhterem arkadaşlarım; kanunların tatbi
kinde haksızlığa mâruz kaldığını zanneden ha
kiki veya hükmi şahıs, idari veya adlî mercie 
gider bir ilâm alır haklılığını tesbit ettirirse, bu 
ilâmı icra dairesine götürür, bu ilâmı devlet zo-

' ru ile icra edin, der. Fakat bir ilâm devlet aley
hine alınmış ise ve devlet anlayışına göre de ken
di aleyhine cebri icra yapamıyacağma göre, Dev
letin aleyhine yapılmış bir işlemin infazı için 
bir başka yola ihtiyaç var. îşte bu ihtiyacı kar
şılamak için meclislerin, teşriî organların bünye
sinde Dilekçe Encümenleri kurulmuştur. Bir va
tandaşı devlet haksız olarak emekliye sevk etmiş
tir. Haksız bir idari tasarruf vardır. Evvelâ ne 
yapacaktır? Bunun haksızlığının tesıbit edilmesi 
için kazai bir mercie gidilecektir, işlem katileşe-
cektir. Nitekim Dilekçe Encümeninin vazifeleri
ni tâyin eden kanunda, bir meselenin Dilekçe En
cümeninde tezekkür edilmesi için kazai merci 
yollarının kapanmış olması lâzım veya aletdere-
cat hepsinden geçmiş olması lâzımdır, der. O hal
de kazai bir merciden devlet aleyhine alınmış bir 
ilâm olacak, bu ilâmı Devlet yerine getirmiyecek. 
Devlet aleyhine cebri icra olmıyacağı için teşriî 
organda, vekil siyasi yönden düşürülmek tehli
kesiyle karşı karşıya getirilmek suretiyle Devle
tin aleyhine alınmış bir ilâm, bir nevi icra edi
lecektir. Bunun içindir ki, Sayın Bakana bu nok
tada iştirak ediyorum. Ortada Devlet Şûrasın
dan bir ilâm olmadıkça, Devlet Şûrasından alın
mış, Devletçe infaz edilmiyen bir karar olmadık
ça, Dilekçe Encümeninin infaz için iki aylık 
müddet verip siyasi yönden vekili tazyik etmesi 
mevzuubahis değildir. Sayın Encümen sözcüsün
den de bu noktada ayrılıyoruz. Sayın Encümen 
Sözcüsü diyorlar ki, Meclis adına Encümen ola
rak karar aldık. Emeklilik muamelesi objektif hu
kuka göre yerinde değildir. Fakat işin özüne te-
allûk eden birtakım mütalâalarla Yüksek Hâ
kimler Kurulu bunu infaz etmiyor. Etmez. Çün
kü ortada bir kaızai karar yoktur, bir ilâm yok
tur. Onun için tekrar ediyorum; Sayın Bakanın 
görüşü doğrudur, Devlet eli ile cefori icra mef
humu buradan gelir. Dilekçe Komisyonu, Devlet 
aleyhine alınmış Devletçe keyfî olarak infaz edil
miyen ilâmların siyasi mesulü olan bir vekili, 
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Meclise müracaat edilmek ve düşünmek suretiyle 
infaz etmek için kurulmuş bir müessesedir. Bu
nun için bu mevzuubahis meselede Devlet Şûra
sından alınmış bir karar olmadığı için Yüksek 
Hâkimler Kurulu bu kararı yerine getirmemek
te mazurdur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Burhan Apaydın. 
BURHAN APAYDIN (Ankar) — Sayın ar

kadaşlar, mesele Yüsek Meclisi oldukça işgal 
etin ©İstedir. Gündemimizin de yüklü olduğu dik
kate (alınarak bu meseleyle ilgili olan İçtüzük 
ve"'Anayasa hükümlerinin tatbikinde titizlik 
göstermemiz işlerin intacı bakımından ayrıca 
önem kesbetmiş bulunmaktadır. Adliye Bakla
nının beyanından anlladığımızia göre Yüksek 
Hâkimler Kurulunca verilmiş olan 'karar aley
hine alâkalısı Danıştayda dâva açmıştır. Bu 
suretle alâkalının her iki yerde ylani hem Di
lekçe Komisyonunda bir müracaatı, hem de Da
nıştayda diğer bir müracaatı bugün için bahis 
konusu demektir. Son açılmış olan dâva dola-
yısiyle Anaylasanın 132 nci maddesini göz önün
de bulundurmamız gerekir. Madde diyor ki, 
182 nci maddenin 3 neü fıkrası, hatırlatmak 
maksadiyle okuyorum; 

«-Görülmekte olan bir dâva hakkında yasama 
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılmlasiyla 
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya 
her hangi bir beyanda bulunulamaz.» 

Şimdi mesele Yüksek Hâkimler Kurulunun 
kararı bu kazai murakabeye tabi midir, değil 
midir? Yüksek Hâkimler Kurulunun bu ka
rarı idari mahiyette olması dolayısiyla Danış
tay in murakabesine mi tabidir? Bu, 'ancak Da-
nıştayca ittihaz edilecek olan karar sonucunda, 
tezahür edecek olan bir meseledir. Fakat ma
dem ki, •durum 'bugün Yüksek Hâkimler Ku
rulunun vermiş olduğu karar bakımından dâva 
şeklinde Damştaya intikal etmiş bulunmakta
dır; şu halde bir yargı yetkisinin kullanması 
ile ilgili bulunuyor. Bu vaziyet karşısında Yük
sek Riyasetin Anayasanın bu âmir hükmünü 
utazarı dikkate alarak - meselenin Danıştayca 
ittihaz edilecek karar sonucunda tekrar Mec
liste görüşülmesi lüzumu hâsıl olabilir veya 
olmıyabilir - o tarihe talik edilmesi noktasın
da, karar verilmesini ve teklifimin Yüksek He
yetinize arzını saygılarımla rica ederim. 
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BAŞKAN — Başka söz dstiyen?.. Yok. Ko

misyon raporunu 'oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Sayalım arkadaşlar.. Ko
misyon raporunu kabul eden arkadaşlarımız 
'eillerini kaldırsın... 

BURHAN APAYDIN (Ankatfa) — Benim 
bir takririm vardı. 

BAŞKAN — Takriri almadık, o şekilde oya 
'koyamam Burhan Bey, çünkü gündem/e gir
miştir, Heyete arz edilecek. 

Komisyon raporunu kabul etmiyenler lüt
fen işaret buyursunlar... 26 ya karşı 47 oyla 
komisyon raporu kabul edilmemiştir. 

3. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7. 1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13 . 6 . 1963 tarih ve 397 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11. 1963 tarih, esas 231 ve 282 '^numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
C. Senatosu 4/63) (M. Meclisi S. Sayısı: 609) (1) 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 
(Dilekçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN —• Söz istiycn var mı?.. Buyurun 

Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 

( C Senatosu Konya Üyesi) —• Aynı mahiyette
dir, bu da Danıştiaydadır, derdesti (tetkiktir. 

BAŞKAN —• Aynı mahiyettedir, Danıştiayda 
derdesti tetkiktir, mütalâasında Hükümet. Ko
misyon kararının reddini ister. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

4.' — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
tun, Dilekçe Karma Komishyonu Genel Kurulu
nun 20 . 11 . 1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine (dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı : 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) (2) 

(1) 609 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. ' 

(2) 645 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN —• Dilekçe Komisyonu raporunu 

okutuyorum. 
(Dilekçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Hükümetin bir fikri var mı Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 
(O. ıSenatosu ıKonya Üyesi) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Komisyon raporunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmitşir. 

5. — Tapulama Kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/563) (S. Sayısı : 705) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin beşinci 
sıra sayısında kayıtlı Tapulama Kanunu ve Ge
çici Komisyon raporu vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; yüksek malûmları 
olduğu veçhile bu kanun tasarısı Cumhurbaş
kanlığınca veto edilmiş idi. Şimdi Cumhurbaş
kanlığından gelen tezkereyi ve gerekçeyi okuta
cağım, ondan sonra Karma Komisyon raporunu 
okutacağım. 

Komisyon, lütfen yerine geçsin. 
(Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve gerekçesi 

okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi Geçici Komisyon rapo
runu okutuyorum. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Muhalefet şerhini de okutuyo

rum : 

«Veto gerekçesinin yerinde olmadığına dair 
komisyon kararma tamamiyle katılıyorum. Ka
nun hakkındaki evvelki kanaatlerimi muhafaza 
ediyorum. 

Konya 
İrfan Baran 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Tapu
lama Kanununun bir kere daha görüşülmesi is
teği ile Meclisimize Cumhurbaşkanlığınca gönde
rilen tezkereyi ve gerekçesini okuttum. Bundan 
sonra Geçici Komisyonun uzun raporunu da 
Yüce Heyetinize okutmuş bulunuyorum. İç
tüzüğün 114 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası (iade 
olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş 

(î) 705 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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lâalettâyin bir kanun lâyihası veya teklifi gibi 
Heyeti Umumiyede yeniden müzakere ve inta-
cedilir) dfer. 

Bundan evvel komisyonun tabı hatası olarak 
iki tane düzeltmesi vardır, onları okutaca
ğım, ondan sonra görüşmeleri açacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 4 ncü maddedeki kadro cetvellerine 

yapılan atıfta senenin 1964 olarak yazılması 
icaıbederlken, 1963 olaralk yazıldığından tabı iha
tası yapıldığı müşahede edilmiştir. 

Kanunun tümü oylanırken bu hususun tas-
hlihini arz ve talebederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

. BAŞKAN — Kabulünü oylarınıza sunuyo
rum. 63 ün 64 olarak düzeltilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tabı sırasında aşağıda gösterilen 

baskı hatalarının yapıldığı müşahede edilmiş
tir. Bu sebeple kanunun 30 nen maddesinin 
2 nci fıkrasındaki «makalin» kelimesinin «makal-
li» olarak, 63 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının ilk 
satırındaki «medenin» kelimesinin «maddenin» 
olarak, 75 nci maddesinin 3 ncü frkra ilk satı
rındaki «bulunmaması» kelimesinin «bulma
ması» şeklinde tasih ederek oylamaya sunul
masını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Tabı hatall'arının düzeltilmesi 
hakkındaki komisyon teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kf.ibul ' edenler... 'Etmiyenler... Kalbul 
edilmişti]?. 

Komisyonun bir teklifi dlaha var, bunu oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İade gerkeçesinin mahiyeti ve bu gerekçeye 

paralel olarak Geçici Komisyon raporunun ha
zırlanmış olduğu göz önünde tutularak 'kanu
nun tümünün oylanmasını arz ve teklif 'öderim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Kanun üzerinde eskiden müza
kere olmuş ve kabul edilmiş olduğuna göre di
yor komisyon, esasen mütalâamızı da bildirdik. 
Maddeler şeklinde değil tüm olarak oylansın 
diyor. (Doğru sesleri.) Komisyonun teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Şimdi muhterem arkadaş
lar.... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İstirhamım 
vardı efendim. 

BAŞKAN — Sizin'ki müzakerelerden sonra 
sunulacaktır efendim. Bu kanun Anayasaya ay
kırıdır, reddedilsin diyerek.... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Tümü üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hiç merak etmeyin sıranızı hiç 
kaçırmıyacağım. Sizi davet edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, tümü üzerinde mü
zakereleri açıyoruz. Bir kere daha görüşülme
sine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini ve Ge
çici Komisyon raporlarını da okuttum. Buna 
göre konuşacak arkadaşlarıma söz vereceğim. 
Daha evvel Komisyonun konuşma isteği var, 
komisyona söz veriyorum. Buyurun efendim. 

GEÇlöl KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, Geçici Komisyon tarafından hazır
lanan rapor okundu. Bu raporu tekrar]ıyara'k 
malûmat arz etmiyeceğim. Yalnız Tapulama 
Kanunu mevzuunda Meclis içerisinde ve Meclis 
dışında yapılan bâzı münakaşalar olmuştur. 
Biz Meclis ciddiyetine uygun olarak sadece Sa
yın Reisicumhur'un a'ltı maddeden ibaret ileriye 
sünıü'Ş' olduğu gerekçesi üzerinde ve buma pa
ralel olarak görüşlerimizi arz ettik. Bunun dı
şında 31 . 1 . 1964 tarihinde bu kanun Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde 'kabul edildikten ve 
fakat sayın Reisicumhur tarafından henüz bir-
defa daha görüşülmek üzere Büyük Meclise 
iade edilmeden evvel, ziraat mühendislerinin 
tertibettiği bir seminerden Meclis dışında bu 
kanun hakkında bâzı sözler sarfedilmiştir. Yi
ne buna mukabil 10 Şubat tarihinde .cereyen 
eden bu seminerden sonra 24 Şubat tarihinde 
vetodan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesinde bu 
konuda bir seminer tertibedildi. Maalesef ilk 
seminerde komisyonda emek vermiş arkadaşlar 
olmamıza rağmen bizi buna davet etmediler ve 
mevzuun esası toprak reformu olmasına rağ-
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men doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul edilmiş olan bu tasarının ten
kidi cihetine gidilmiş olduğunu müşahede ettik. 
Burada yapılan konuşmalar üç bölümde toplan
mıştır. Birisi, Temyiz Mahkemesinin Sayın Baş
kanı Recai Seçkin tarafından yapılan konuşma, 
diğeri halen kabine üyesi ve Adliye Bakanı Sa
yın Sedat Çumralı tarafından yapılan konuşma 
ve yine bu konuşmaları itham eden dördüncü 
Daire Reisi Sayın Feridun Müderrisoğlu'nun 
yapmış olduğu 'konuşadır. Bu seminerde yapı
lan konuşmalar ahiren Ankara'da intişar eden 
Ulus Gazetesinde neşredilmiş ve bu şekilde key
fiyete ımuttali olunmuştur. 

Henüz veto yapılmadan evvel bir milletvekili 
olarak hatırlanacağı üzere bu gibi, davranışları 
doğru bulmadığımı izah sadedinde gündem dışı 
bir konuşma yapmış ve hatalı bir yolda bulun
duğunu izah etmiştim. Ama maalesef bizim bu 
konuşmamızın yüksek makamlara erişmediği bir 
anda kanunun veto edilerek iade edildiğini gör
dük ve üzüntü duyduk. 

Arkadaşlarım, Sayın Reisicumhurun iade 
gerekçesinin esas (mesnedi bu üç zatın mezkûr 
semin'eırde yapmış olduğu feomıuşmalara inhisar 
etmektedir. Ve aşağı - yukarı aynı kelimeler tek
rar edilmiştir. Gazetelere intikal eden bu ko
nuşmalara bir milletvekili ve itham edilen bir 
komisyon üyesi sıfatiyle hiçbir şekilde bilcümle 
arkadaşlarımız cevap vermediler ve bugünü 
bekledik, huzurunuza böyle bir raporla çıktık. 
Yalnız bu konuşmalarda tereddüdü mucibolan 
bir nokta kalmıştır. Ve sayın milletvekili arka
daşlarımız da iade gerekçesinin dışında bu ko
nular üzerinde hassasiyetle durmaktadırlar. 

Ortaya atılan bu tez iade gerekçesinde olma
dığı için tarafımızdan komisyon raporunda ce
vaplandırılmış idi. Bu konuya taallûk eden ha
zırladığımız görüşümüzü de arz ettikten sonra 
kürsüyü terk edeceğim. 

Cumhurbaşkanının iade gerekçesi dışmda, 
Tapulama Kanununa yöneltilen tenkidler cüm
lesinden olarak kamu oyuna yanlış aksettirilen 
iki mühim noktaya işaret etmek lâzımdır. Bun
lardan biri, bu kanunun yabancı özel ve tüzel 
kişilere birtakım hak ve imtiyazlar sağlıyacağı, 
diğeri ise, f|rari ve mütegayyip eşhastan hasbel-
kanun Hazineye kalan mallarının, tekrar bunla
rın eline geçeceği iddiasıdır. 

Şimdi, Tapulama Kanunu ile ne doğrudan 
doğruya vo ne de dolayisiyle ilgisini tesbite im
kân oloııyan bu isnat ve iddiaları kısaca cevap
landırmak istiyoruz. 

Yabancı özel ve tüzel kişiler : 
1. özel kişiler, memleketimizde, 1284 tarihi

ne kadar yabancı özel kişilerin gayrimenkule ta
sarruf hakları tanınmamıştı. 1284 tarihli bir ka
nunla ve bölıgev'i kısıtlamalarla yabancıların gay
rimenkul temellük ve tasarruflarına imkân veril
miştir. 

Yabancı özel kişilerin gayrimenkule ilişik 
hakları, Lozan Muahedesine bağlı (İkamet ve sa
lâhiyeti adiyle) hakkındaki sözleşme ile tes'bit 
edilmiş ve yürürlüğe konmuştur. 

Bugün yürürlükte olan bu sözleşme, tam bir 
mütakabiliyet şartına bağlıdır. Şüphesiz ki, bu 
mütekabiliyet şartının uygulanmasında kanuni 
yasaklar saklı tutulmaktadır. Zira, 2644 sayılı 
ve 22 . 12 . 1934 tarihli Tapu Kanununun 35 
nci maddesi, «tehdidi mııtazammm hükümler 
mahfuz kalmak ve karşılıklı olmak şartiyle ya
bancı hakiki şahıslar Türkiye'de gayrimenkul 
mallara temellük ve tevarüs edebilirler», demek
tedir. 

Kanunun saklı tuttuğu yasaklaşıcı hükümle
re gelince : 

a) Köy Kanununun 87 nci maddesi, Türki
ye Cumhuriyeti uyrukluğunda olmıyan yabancı 
hakikî ve hükmi şahısların köylerde gayrimen
kul almalarını meneder. 

b) 2644 sayılı Tapu Kanununun 36 nci mad
desi, yabancı özel kişilerin bir köye bağlı olmı
yan müstakil çiftliklere ve köy sınırları dışında 
kalan arazinin 30 hektardan fazlasına ancak Hü
kümetin izni ile sahibol'abileceklerini kabul eder. 
Adı geçen çiftliklere ve arazinin 30 hektardan 
fazlasına vasiyet suretiyle veya mensup mirasçı 
sıfatiyle saıhibolmak için de Hükümetin iznini 
arar. 

c) 2510 sayılı iskân Kanunu, kasabalarda 
yerleşen yabancıların yekûnu, belediye sınırları 
içindeki bütün nüfusun mecmuunun yüzde onu
nu geçmemesini emreder. 

d) Köy Kanununun 87 nci maddesiyle ya
bancı uyruklu kişilerin köylerde ikametleri 
içişleri Bakanlığının iznine bağlı tutulmuştur. 
Şimdi Tapulama Kanunu ile bu tahdidi hüküm
lerin hangisi yürürlükten kaldırılmaktadır, ki, 
özellikle köylerde uygulanacak bu kanunun ya-
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bancı uyruklulara birtakım haklar sağlıyacağı 
iddiasının yeri ve mânası olsun? 

2. Tüzel kişilerin durumuna gelince: Mem
leketimizde, tüzel kişilerin gayrimenkullere ta- I 
»arrufu, çok sıkı kayıt ve şartlara bağlıdır. Dev- ı 
let, belediye ve vakıflar gilbi kamu tüzel kişilik
lerin dışında, 1913 senesine kadar yerli Türk 
uyruklu tüzel kişilere bile gayrimenkule temellük 
ve tasarruf hakkı tanınmıştır. 

Ancak, 16 Şubat 1328 (1913) tarihli (Eşhası ' 
hükmiyenin gayrimenkule tasarrufları hakkında- I 
ki) Kanunun neşrinden sonradır ki, Türk: uy- j 
ruklu cemaat ve şirketlere gayrimenkul tasarruf 
hakkı tanınmıştır. Bu kanun, hükmi şahısların 
Türkiye'de mal iktisabedebil'meleri için Türk uy
ruklu olmaları şartını aramıştır. 

Diğer taraftan, Lozan muahedesiyle de ya
bancı hükmi şahıslara Türkiye Me gayrimenkul 
iktisap hakkı tanınmamıştır. Böylece bugün Tür
kiye'de yabancı uyruklu tüzel kişilerin gayri
menkule sahibolmaları özel bir kanunun müsaa
desine bağlı bir keyfiyettir. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 3 ncü maddesi, 
«Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hüküme- j 
tince tanınmış olan yabancılara, ailt dinî, ilmî t 
hayrî müesseselerinin fermanlara ve Hükümet 
kararlarına müsteniden temellük eyledikleri gay- j 
rimenkulleri bu vesikaların sınırları dışına çık- j 
manıak ve Hükümetten iflin almak (suretiyle mües- , 
seselerin hükmi şahsiyetleri namına tescil oluna- j 
bileceğini hükme bağlamış ve böylece vaktiyle ka- I 
bul edilen hakları dahi hükümetin kontrol ve 
murakabesi altına almıştır. 

Yeni Tapulama Kanunu hangi maddesiyle bu ı 
hükümler yürürlükten kaldırılmakta veya buna . 
imkân verecek mâna hangi maddesinden çıkarıl- i 
maktadır ki, bu kanunun yabancı tüzel kişilere i 
birtakım hak ve imtiyazlar sağladığı iddiasının, 
hak ve insaf duygularından naısibi olduğu kabul 
edilebiMn? 

Geçmişlte kapitülâsyonlar gibi, yabancılar 
için memleketimizde imtiyazlı durum taşıyan bir 
devreyi idrak etmiş ve bunun acısını çekmiş in
sanlar olarak, bu konudaki hassasiyetimiz müş
terektir. Topraklarımızın ve haklarımızın bir kı
sım yabancılara devri iddiasının sahiplerini de 
bu hassasiyetle mütehalli sayar, kamu oyuna arz 
edilen ve memleket menfaatlerini yakından ilgi
lendiren konularda ölçülü ve biraz da bilgili ol
manın lüzumunu hatırlatırız. 
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Tapulama Kanununa yöneltilen ve kamu 

oyunda birtakım tereddüt ve endişelerin doğma
sına sebebolan hususlardan biri de firari ve mü-
tegayyip eşhasın bu kanundan faydalanmalarına 
imkân verilmiş olduğu iddiasıdır. 

Yüksek malumlarınızdır ki, memleketimizde 
halen yürürlükte bulunan emvali metruke mev
zuattı, (Ahar mahallere nakledilen eşhasın em
vali ve duyun ve matlubatı metrukesi hakkında
ki 13 Eylül 1331 tarihli geçici Kanunla) bu ka
nunun bâzı maddelerinin ve 20 Nisan 1338 ta
rihli Emvali Metruke Kanununu değiştiren 15 
Nisan 1339 tarihli ve 333 sayılı Kanun ve bu 
kanunların uygulanması hakkında tüzük ve ka
rarnamelerden ibarettir. 

Sözü edilen kanunlar, gereğince Aıhar mahal
lere nakledilmiş olanlarla, her ne sebeple olunsa 
olsun bulunduğu yerden firer ve tagayyübetmiş 
kimselere ait gayrimenkullerin Hazineye intika
lini âmirdir. 

1331 tarihli Kanunun yorumlanması hakkın
daki T. B. M. M. inde 2 . 6 . 1929 tarihli ve 
146 sayılı Tefsir Kararı da bu kanunların şümu
lüne giren gayrimenkulleri Hazine adına kayde
dilmiş hükmünde saymıştır. 

15 Nisan 1339 tarihli Kanunun 6 ncı madde
si do aynı hükmü taşımaktadır. 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat Genel Ku
rulu 27 . 1 . 1954 tarihli ve 8/2 sayılı kararın
da, firarı veya mübadil eşhastan hasbel kanun 
Hazineye intikal eden gayrimenkullerin zaman
aşımı ile iktisabedilemiyeceğini karar altına al
mıştır. 

Yargıtay 19 . 6 . 1957 tarihli ve 6/24 sayılı 
içtihadı birleşt'irmo kararında, firari ve mütegay-
yip eşhasa aidolup da tapuda kayıtlı olmıyan ve 
Hükümetçe usulüne göre el konulmamış olan gay-
rimenkullerde zamanaşımı hükümlerinin işliyece-
ğini kabul etmiştir. 

Danıştay 8 nci Dairesi yukarda özetlenen ka
nun hükümlerini Anayasanın 10, 11 ve 36 ncı 
maddelerine aykırı bulmuştur. 

Anayasa Mahkemesi ise, 22 . 4 . 1963 tarihli 
esas 1963/4 karar 1963/94 sayılı karan ile bu 
kanunların Anayasaya aykırılığı görüşüne işti
rak etmemiştir. (Resmî Gazete, 31 Temmuz 1963, 
sayı: 11468) 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, söz ko
nusu kanunlar ve kararlar yürürlüktedir. Tapu
lama Kanunu ile bu hükümleri yürürlükten kal
dırmak bahis konusu değildir. 

— 343 — 



M. Meclisi B : 115 
Bu konuya avdet edişimin sebebi., matbuat

ta intişar eden ve halk efkârını yanıltan, cid
dî kişiler olması lâzımgelen kişilerin yapmış 
olduğu konuşmalardır. Ve Geçici Komisyonda 
da bu konuda ortaya atılan fikirler cevaplandı
rılmıştır. Zabıtlara dercedildiği için kanunun 
tatbikatında ilerde emsal olur düşüncesiyle bu 
konuyu da böylece işaret etmiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım. Sayın Reisicum
hurumu/ Anayasanın kendisine vermiş olduğu 
hakkı istimal etmiştir. Bu takdir yetkisi kendi
sine aittir ve bunu hürmetle karşılarız. Yalnız 
şunu belirtmek isterim ki, Yüksek Meclise niya-
beten vazife gören komisyonunuz, meseleyi ha
kikaten çok ciddî ele almıştır. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalarında olduğu gibi iade gerek
çesiyle kanunun Meclise iade edilmesinden son
ra, işi tekrar aynı ciddiyetle ele almış ve baş
langıçta acaba hata ettim mi diye düşünmüş ve 
hata etmişse bu hatanın düzeltilmesinin bir fa
zilet örneği olacağını kabul etmiştir. Bunun 
için evvela kendi aramızda münferiden çalış-
dık. Bu konuyla ilgili mütehassısları münferi
den ve şahsan dolaştık. Bu hususta yazılmış 
kitapları münferiden tetkik ettik. Komisyonu
muzda yapılan müzakerelerin de harfiyen za
bıtlara intikalini teinin maksadiyle Riyasetten 
steno arkadaşların bize yardımcı olmalarını is
tedik ve kabul edildi. Başta bu kanunun aley
hinde bulunan Temyiz Mahkemesinin Sayın 
Başkanı olmak üzere bu kanun hakkında söz 
söylemiş Yargı tayın bütün üyeleri ve Yargıtay 
Daire başkanlarını komisyonumuza davet ettik. 
Yine Ankara Hukuk Fakültesinin, Siyasal Bil
giler Fakültesinin Medeni Hukuk Kürsüsü pro
fesörlerini, tapu ile ilgili çalışmalar yapmış 
mütehassıs arkadaşları davet ettik ve sayın ba
kanları davet ettik; meseleyi ariz ve amik açıkça 
konuştuk. Vardığımız netice önünüze sunulmuş 
bulunan raporda belirtilmiştir. Ciddiyetle üze
rinde durulmuştur; Sayın Reisicumhur da müs
terih olsunlar, biz vicdanen müsterihiz ve bu 
kanunun hakikaten memleket ve millete fayda
lı olacağına kaaııiiz ve bu inançtayız. Bu iti
barla raporumuza iltifat etmenizi istirham eder 
hepinizi hürmetle selâmlarım. Şayet arkadaşla
rımızın bu konuda - hangi mevzuya aidolursa 
olsun - bir tereddütleri varsa komisyonunuz te
ferruatına kadar sizlere cevap vermeye amade-
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dir. Hepinizi hürmetle, saygıyla selâmlarım, 
arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzumu', 
ALİ RIZA İJZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, peşinen bu kanun tasarısının 
hazırlanmasında büyük emekler sarf eden, üs
tün gayretler sarf eden muhterem komisyon 
üyelerine teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum, 

Toplumumuzda, özellikle ilim adamları ara
sında geniş ölçüde sözü edilen, seminerler mev
zuu yapılan ve efkârı umumiyede yankılar 
uyandıran bu kanunun Anayasamızın 36", 37 nci 
maddelerine ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nuna, özlemi içinde bulunduğumuz toprak re
formu, Zirai Reform Kanunu prensi]) ve hedef
lerine aykırı bir tatbikata yol açacağı inancı 
içinde bulunmaktayım. 

Bu kanunun ilk müzakeresinde işaret eyle
diğimiz bâzı temel hususları işaretle diğer bir 
açıdan arza çalışacağım. 

İnsan ve toprak münasebetlerimiz, gerek 
Kalkııima Plânımızda ve gerekse Hükümet prog
ramlarında maalesef önemi derecesinde ele alın
mamıştır. Şüphesiz ki, kanun toplumumuzun 
büyük ihtiyacına cevap vermekte. Ancak bâzı 
maddeleri, özellikle 33 ncü maddesi, kanun yo
lu ile Devlet tarımsal topraklarının adaletsiz tev
ziine yol açacaktır. İnsan ve toprak münase
betlerimiz için beklenilen organik ilişgeleri bu 
kanun bâzı maddeleri ile zedelemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile affınıza 
sığınarak memleketimizin bu yönde içinde bu
lunduğu bâzı şartları kısaca arza çalışacağım. 
Topraktan faydalanmanın iskân işlerinin ve 
millî mekândan ıktisaden fayda sağlanmanın 
yeni mekân düzeninin uzak geleceğini göz önün
de tutmak suretiyle, plânlaştırılması yurdumuz
da artık sosyo - politik bir zaruret olarak, çözüm 
bekliyen çok önemli bir problem olmuştur. Ba
tı Avrupa gibi, arazisi dar olan memleketlerde, 
mahdut bir mekân üzerinde, yani bizim sahada 
büyük insan topluluklarını barındırmak diğer 
bir deyimle toprağın insan taşıma gücünü ar
tırmak, ayrıca yine bir topraktan modern cemi
yetin bütün ihtiyaçlarını devamlı olarak karşı
lamak ve toprağa bağlı bulunan ekonomik sos
yal ve politik karakterdeki bütün kudretleri ve 
imkânları ortaya çıkarmak lâzımdır. Bu ise an
cak cemiyetimizin çeşitli taleplerini mekân im
kanları ile koordone eden ve onu kamu düzeni 
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namına gerçekleştirmeye çalışan uzun vadeli 
bir mekân plânlaması ile mümkün olabilecek
tir. Bunun aksine olarak, arazisi geniş olan 
memleketlerde, «bırakınız yapsınlar...» zihniye
ti ile hareket edilerek toprak her türlü şart ve 
ihtiyattan uzak olarak, genel menfaat namına 
istismar edilir. Toprağın bitki örtüsü kaldırı-
rılınea verim, kudreti daimî bir şekilde azaltı
lır. Plânsız hareket edilerek topraktan fayda
lanılınca, çok kısa derecede geçici menfaatler 
sağlanabilirse de, netice, ekonomik sosyal başa
rısızlıklara, prizlere iç huzursuzluklara müncer 
olur. Bu konu halen memleketimizde sancılar, 
ıstıraplar kaynağı olduğu bilinen acı bir ger
çektir. 

Millî mekândan, uzun vadeli bir plâna gö
re faydalar sağlanmasının ve bu plâna uygun 
olarak memleketimizin ekonomik ve sosyal alan
larında bâzı nizamlar kurulmasının, aslında 
muayyen politik ideolojilerle veya otoriter re
jimlerle hiçbir ilgisi yoktur. Nitekim ingilte
re'de Muhafazakâr Parti Hükümetince başla
nılan memleket plânlamasına, îşçi Partisi ta
rafından devam olunmuş, ayrıca Amerika Bir
leşik Devletleri de memleket plânlamasını ka
bullenerek geniş ölçüde tatbikini başarmışlar
dır. Almanya'da, Birinci Dünya Harbinden 
sonra küçük ölçüde başlıyan memleket plânla
ması, daha sonra organik bir sistem halinde in
kişaf ettirilmiş ve bütün Almanya'ya yayılmış
tır. İspanya ve Fransa'da bize rehber olacak 
çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bendenizin ısrarla 
üzerinde durduğu, bütün bu çalışmalarımız, in
san ve toprak münasebetleri maalesef organik 
bir sebebe istinadettirilmemiş bulunmaktadır. 
özellikle 33 ncü madde tipik bir misal olarak 
zikre değer. 

Memleketimiz arazi bakımından zengin de
ğildir. Mevcut nüfusla memleketimiz yüzölçü
mü arasındaki nisbetten nüfus kesafetini he-
sabetmek ve bu suretle ferahlamak yanlıştır. 
Memleketimiz kalabalık insan kütlelerini, ta-
biatan beslemeye elverişli olan ve nisbeten mah
dut bulunan sahaları (verimli vadiler ve sahil 
nııntakaları) son yıllarda büyük ülçüde artış 
gösteren nüfusu ile kıyaslanırsa, bugün yurdu
muzun arazi yönünden aslında fakir olduğu gö
rülür. Kaldı ki, buna bir de nüfus kesafetini 
artıran, mekân darlığını çoğaltan, iptidai ve 
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daha ziyade istismarcı bir karakter taşıyan top
raktan faydalanma şeklini ilâve etmek lâzımdır. 
Bu şartlar altında bir mekân plânlaması yani 
bir iskân ve memleket plânlaması Devletimiz 
için cok önemli bir görev olmuştur. Bu plân
lama ile birlikte, topraktan faydalanma şekli
nin daha entansif bir hale getirilmesini ve ce
miyetimize yalnız ham madde kaynağı olarak 
değil, aynı zamanda çeşitli ve hayatî kollektif 
hizmetleri büyük ölçüde faydalar sağlıyan or
manlarımızın korunmasını da ele almak zamanı 
çoktan gelmiştir. îskân plânlamasından anladı
ğım mâna yeniden toprak kazanılması, toprak
sız ve toprağı kifayetsiz vatandaşlarımızın yov 
değiştirmesi işlerinin kamu yararına hizmet 
eden bir plâna bağlanması ve idare edilmesi
dir. Bu işleri yürüten bakanlığın diğer ilgili 
bakanlıklarla işbirliği yaparak, gayrimüsait yer
lerde ve iyi netice vermiyecek hallerde tesadüfi 
ve keyfî karakterlerle, toprak kazanma teşeb
büslerine ve yerleşmelere, kamu yararına kati
yen müsaade edilmemelidir. Büyük Milletin 

temsilcisi olarak bizler de bu konuda âzami ti
tizliği göstererek, kanun ve mevzuat hazırlan
masında hassasiyet göstermeliyiz. Üzüntü duy
duğum bir konu olarak Tapulama Kanununun 
hususi ile 33 ncü maddesi ilk müzakeresinde 
Yüksek Meclisten şahsan tasvibeylemediğim bir 
espri ile çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı tara
fından tekrar müzakere edilmek üzere iadesi, bu 
önemli konu üzerinde tekrar eğilmek imkânım 
bize bahşetmiş oldu. teinde bulunduğumuz 
şartlardan bir misal daha arz ede.vim. Anaya
samızın 37 nci maddesi: «Topraksız olan veya 
yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağla
mak aınaçlariyle gereken tedbirleri alır.» Âmir 
hükmüne rağmen, gerek bütçenin ve gerek ge
nel olarak bakanlığın bu konudaki tutumunun 
tatmin edici olmadığı ortada. Meselâ, yurdumu
zun birçok bölgeleri âfetlere mâruz kalmış, yüz
lerce köy iskân için yıllarca sıra bekler ve fa
kat bir türlü bunlara sıra verilmez. Ama diğer 
taraftan Hazine arazisi olan birçok araziler 
33 ncü madde ile, hele Hükümetten geldiği öl
çüde hendesi bir şekilde artmak suretiyle beher 
parçaya ilişkin kısımlar yüzer dönüme çıkarıl
mak suretiyle tescil edilmek istenir tapuda. 
Halbuki, iskân edilenlere yurdumuzun birçok 
bölgelerinde aile başına verilen arazi 20 - 30 dö
nüm arasındadır arkadaşlar. Tamamen topra-
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ğı olmıyan vatandaşlara 30 dönüm veriliyor ve 
fakat, Hazineye ait araziyi imar ihya etti di
ye yüzlerce dönüm arazi bağışlanıyor. Bunda 
büyük bir adaletsizlik ortadadır. 

Kısaca millî iskân plânı olmadığından veya 
henüz tamamlanmadığından sosyal huzursuz
luklar . ve dengesizlikler doğmaktadır. Eğer 
böyle bir dengesizliğin neticede toprağın ve top
rak istihsal kudretinin devamlılığı için daha fe
lâketli akibetler doğurması istenmiyorsa bu tak
dirde nüfus artışının toprakla ilgili olan ihti
yaç ve isteklerinin karşılanabilmesi için sistem
li bir memleket plânlamasına önceden ihtiyaç 
vardır. 

îşte arkadaşlar, bu kanun böyle genel mâ
nada bir plânlama yapılmadan hazırlanmış, il
gili kanunlarla irtibatı incelenmeden tedvin 
edilmiş bâzı maddeleri maalesef taşımaktadır. 
Şayet bu kanun çıkarsa halen meriyette olan 
Çiftçiyi topraklandırma Kanunu ve buna mu
vazi olarak beklediğimiz kanunların tatbikatı 
katiyen mümkün olmıyacaktır. Ve o zaman 
Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü gibi bir teş
kilâta kilit vurmaktan başka çare de kalmıyor. 
Fonksiyonsuz bir teşekkül olarak ortada kala
caktır. Bu konularda hazırlanacak kanunların 
bu ana plânlamanın ışığında ve onun prensip
lerine istinadettirilmesi zaruretine inanmakta
yım. Oysa ki Tapulama Kanununun bâzı hü
kümleri memleket realitelerinden, tek taraflı 
bir görüşle uzak bir şekilde hazırlanmıştır. Bu
nun bu yönden telâfi edilmesi bakımından arzu 
ederdim ki, Hükümetin getirdiği ölçüde; ki ken
di şahsi görüşüme göre bu da bâzı adaletsizlik
ler taşımaktadır; buna göre yeniden Hükümet 
tarafından bir defa daha tetkik edilmesi zaru
retine şahsan inanmaktayım. 

Diğer bir vesika: Muhterem arkadaşlar, elim
de bulunan Sayın Profesör Dr. ismet Sungur'-
un Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen bir ma-
kalesidir: 14 271 sayılı Cumhuriyet Gazetesi. 
Tarihi şu anda hatırımda yok. Bunun sonuç 
kısmını affınıza sığınarak okuyayım: 

«Şu var ki, zilyed zaten topraksız yada ye
ter toprağı olmıyan bir çiftçi ise Devletin mü
dahalesinin giderilmesi dâvasına karşı, Anaya
sa madde 37 nin verdiği temel hakkı, defî yoliy-
le kullanarak kendisine toprak verilinceyedek 
işlediği toprağı vermekten kaçınabilir. Sonuç 
olarak yeni Tapulama Kanununun 33 ncü, mad-
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desine zaten yürürlükteki bir hukuk kuralını 
doğrulıyan, açıklıyan mahiyette olmak üzere 
açıkça şu fıkranın eklenmesi Devlet tarımsal 
topraklarının kişilere tapulanmasını, böylece top
rak reformuna engel olunmasını açık saçıklık-
la, kesinlikle kökünden önliyecektir.» fıkrayı ve
riyor, «11 . 6 . 1945 gün 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu madde 10 gereğince top
raksız yada yeter toprağı olmıyan çiftçinin top
raklandırılması hizmetine tahsis edilmiş bulu
nan Devletin hüküm ve tasarrufundaki ve özel 
mülkiyetindeki topraklar zaman aşımına daya
narak kişilere tapulanamaz daha önce yolsuz ola
rak verilmiş tapular da terkin olunur.» diye bir 
de 33 ncü maddeye bir fıkra eklenmesini muh
terem profesör teklif etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bu mad
de kabul edildiği takdirde, ilk müzakeresinde de 
arz ettiğim gibi, teker teker üzerinde durdu
ğum gibi, kanun, voliyle toprakların, talanına im
kân vermiş olacağız. Katiyen memleket realite-
1 eriyle ilgisi yoktur. Hususiyle 33 neü madde
nin gerçeklerimize uygun ıbir şekilde yeniden 
tedvin edilmesini arz ve istirham ederim, teşek
kür ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler, 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Daha evvel söz 

alan var, efendim. Ben şahidim. 
BAŞKAN — Biz hiç işitmedik, Sayın Oğuz, 

sizin şahitliğinizle olmaz. Divan Kâtiplerinin 
şahitliği lâzım. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, memleketimizin süratle.. (Ortadan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Diler, bir dakika. Sayın 
Oğuz, söz almak sıraya vurmak suretiyle kâ
tiplerin, Başkanın dikkatini çekip adını 
yazdırmakla olur;. İçtüzüğün hükmü budur. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Memleketimiz 
bugün, iktisadi bakımdan foüyük bir buhran 
içindedir. Bu buhrandan kurtarmak için, sürat
li hamle yapmak mecburiyetindedir: Süratli 
hamle yapabilmesi için, sağlam, değişmez bir top
rak hukukuna dayanması şarttır. Bugün mem
leketimizin, dert ve dâvalarının temel mesnedi
ni toprak dâvası teşkil etmektedir. Toprak dâ
vasının sağlam, değişmez esaslara bağlanması 
için her şeyden evvel süratli bir kadastro ya
pılması şarttır. ; 
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Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun birin

ci görüşülmesi sırasında da maruzatımı yüksek 
huzurunuzda arz etmiştim. Bendeniz toprak dâ-
valariyle senelerce meşgul oldum. Gerek kadas
tro hâkimliğinde, gerekse 4753 ve 5618 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan mütevel
lit aksaklıkları bertaraf etmek sadedinde kuru
lan mahkeme hâkimliğinde bulundum. Bu hu
sustaki görüşlerimi kanunun 1 nci müzakeresin
de, ilgili maddelerinde ve tümü üzerinde arz 
etmiştim. Fakat maalesef kendi görüşlerimi Yük
sek Meclise kabul ettiremedim. Netice itibariyle 
bu kanun reddedildi. Esasen bu kanundan evvel 
mer'i 5602 sayılı Kanun hakikaten ihtiyaca ce
vap verebilecek bir kanundu. Bu kanunu mefluç 
hir hale getiren taraf şudur; bir tatbikçisi ola
rak, arz edeyim : Hâikim, mahkeme gezici mah
keme olarak tâyin edilmiş, fakat kâfi derecede 
ödenek gönderilmemektedir. Ve hâkimin toprak 
dâvalarını süratle halletimek için kendisine lâ
zımdan vasıtayı, hâkim, temin edememektedir. 
Bu yüzden süratli şekilde dâvalar halledileme-
mektedir. İşte 5602 sayılı Kanunun en fazla 
üzerinde durulması lâzımfgelen bir noktası bu 
maddesidir. 

Gönül arzu ederdi ki, Geçici Komisyon men
supları bu hususu nazarı dikkate alarak 5602 sa
yılı Kanunun bu maddesini bu yönden değiştir
mek suretiyle gezicilikten mahkemeyi çıkarıp 
sabit bir mahkeme vaziyetinde vazife görmesine 
imkân verip dâvaların süratli şekilde hallini te
min sadedinde madde değiştirseydi veya bu... 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Zaten öyle, 
Nihat Bey. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Evet, haddi
zatında Geçici Komisyon bir kısım iddialarla or
taya çıkmakta, yine kanunun birinci görüşülmesi 
sırasındaki mütalâalarında ısrarla, gerek tatbi
katçıların, gerekse nazariyat çil arın üzerinde dur
duğu meseleleri bir tarafa iterek, hukuk sistemi
nin aklî yönlerini; memleket gerçeklerine uygun 
şekildeki beyanlarını nazarı itibara almadan yi
ne eski düşünceleri üzerinde ısrarla durmakta
dır. Bilhassa Geçici Komisyon gerekçesinde de
niyor ki, bu kanun bir tasfiye kanunudur. Bu 
kanunun süratli bir şekilde tatbik edilmesi, dâ
vaların süratli şekilde halledilmesi lâzımgelmek-
'tddir. Bunun için ne yapmak lâzımdır? 

Vatandaşlar haricen alım satım yapıyorlar, 
gayrimenkulleri alıp satıyorlar. Bunun alım ve 
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satımını mâkul karşılamak lâzımdır. Ayrıca bu
nu şahitle, eğer alım satım mevzuubahisse, ara
larında da ihtilâf varsa bunun şahitle ispatını da 
mubah görmek lâzımdır. Komisyon, zannediyo
rum ki, müdafaa ettiği fikirler ile tam mânasiyle 
tezada düşmektedir. Bir defa şahit ile ispat key
fiyeti; gün geçtikçe gayrimenkullerin iktisadi 
değeri artmaktadır. Artınca da ihtilâflar zuhur 
ettiği takdirde onu elde etmek için bir kısım 
kimseler yine hileler ve desiselere başvuracak, 
yalan beyanlara başvuracak, yalancı şahitler ika
me edecekler, bunun neticesinde dâvalar süratli 
şekilde halledilemiyecek, tökezliyecektir. 

Hâkim olarak ben bunu müşahede ettim. Bir 
dâva ile eğer birkaç kişi alâkalı ise her iddia sa
hibi, her an hak iddia eden kimse kendi iddia
sına uygun şekilde şahit getirir dinletir. Şahit 
getirip dinlettiği vakit hâkim olarak hangisinin 
haklı veya hangisiuin haksız olduğunu ancak 
vakıaya uygun olup olmadığını takdir etmek 
için epey bir mesai sarf etmek suretiyle karar 
verebilme imkânını bulabiliyordum. Şimdi gay
rimenkulun harici intikalini mubah görmek ve 
bunu şahitle ispat etmesinin temin etmek hukuk 
bünyesinde doğrudan doğruya vatandaşların şa
hit ikame etmek gibi kolayca bir tasarruflarına 
imkân vermek demektir ve birçok iddia sahiple
rinin ortaya çıkmasına bir açık kapı bırakmak 
demektir. 

!Bu açık kapı içinde her iddia sahibi sjahit 
getirir, dinıMir; fakat netice alamazsıa, o zaman 
fiilî bir mücadeleye girer. Fiilî mücadele netice
sinde biri diğerini öldürür, biri mezara ölbürü 
de hapisaneye gider, dâva da arz ettiğim gibi 
süratle ve emniyetli şekilde halledilmez. Binaen
aleyh Komisyon eğer memleketin dâva ve me
selelerinin mesnedi olan kadastro dâvasının bir
an evvel halledilmesini istiyorsa, bu teklif etmiş 
olduğu üzerinde ısrar etmiş olduğu maddeden 
vazgemesi lâzımdır. 

Yine Komisyon iddiasında diyor ki, Medeni 
Kanun meriyete girmeden evvel, efendim, İslâm 
Hukukunun ve İslâm Hukukuna uygun şekilde 
çıkarılmış kanunlar meriyette idi, vatandaş bir 
alışkanlıkla bu şeye göre hareket etmekte, hari
cen alış-veriş yapmakta idi, bir realite olarak bu 
mevcuttur, bu realiteyi bertaraf etmek lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, Ceza Kanununun 
44 neü maddesi vardır. Ceza Kanununun 44 ncü 
maddesi diyor ki; «Kanunu bilmemek mazeret 

— 347 — 



M. Meclisi B : 115 
sayılmaz.» Bu, vatandaşların topyekûn bütün 
mer'i kanunları bilmesi mânasına gelmez ki, ka
nunu bilmemek mazeret sayılmazın esbabı mu-
cibesi araştırıldığı zaman vatandaşta bir basiret 
vardır, vatandaşta bir uyma kabiliyeti vardır, 
vatandaşlarda kanunlarda intibak hususunda 
ruhî bir faaliyet vardır. Eğer vatandaşlarda bu 
kadar uyma kabiliyeti olmaz, basiret olmaz, ru
hî faaliyet olmazsa bu takdirde cezai ehliyeti ol
maz mânasına gelir. 

Yani vatandaşlarda «'kanunu bilmemek ma
zeret sayılmaz» kaidesinin temeli, vatandaşla
rın kanunlara intibaktaki bir üstün hassanın 
mevcudiyetine dayanır. 38 seneden beri Mede-
ıiıi Kanun meriyete girmiştir. Medeni Kanunun 
sistemini biır tarafa atıp topyekûn memleket 
bünyesine huzursuzluk ve anarşi tohumu ata
bilecek, Anayasamın gayrimeşru çocuğu olabi
lecek bir kanun maddesini müdafaa etmek 
cidden hiçbir şekilde ne memleket realitelerin e 
uygundur, ne de nazari bakımdan' birtakımı 
'Otoriteleri ileri sürmek suretiyle iddia ettik
leri gibi, nazari fikirlere uygun gelmektedir. 
'Binaenaleyh bu bakımlardan komisyon yine 
kendi hatası üzerinde ısrar etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımı, bir de vergi kaydı 
üzerinde durmak isterim. Vergi kaydı için yine 
komisyon mensupları diyorlar k i ; «Vergi kayıt
larınım hudutıları, mevkileri gayrimenkuıle intı^ 
ibak -etmem ektedir, realiteye cevap vermediği 
için verigi kayıtıl ar inan naızarı itilbara alınıma-
ması icabeder...» Halbuki, vergi kayıtlan! haki
katen bulgun bir tapu- malhilyetinde olacak şe
kilde kıymetli vesikalardır. Bunların bâzıları 
hudut bakımından, mevki bakımından gayri
menkul e intibak etim emektedir. Fakat hudutları 
•sabiıttii'. Ve mevkileri mükemmel şekilde ara
ziye uyan bir verîgi kaydını tutup inkâr etmek, 
ona hiç vesika kıymetimi atfetmemek, iki tane 
yalancı şaihidin ifadesini burnum üstünde tutanak 
'bence memleket realitelerine aykırı hareket 
etmektir, ahlâksızlığı1 bir nevi teşvik etmektir. 

Üçüncü nokta, teknik elemanlara kanunun 
taniiiiııış olduğu salâhiyetlerdir. Muhterem ar-, 
kadaşlarım, 'ben kadastroda çalışan memurları 
<ve kadastro faaıliyetnide bulunan ekiplerdeki 
memurları bundan tenzih ederim. Fakat mem
leketimizin bünyesinde rüşvet, iktisap, iltimas 
son haddine kadar gelmiştir. Buıgün mahallî 
bilirkişilerin üzerinde bu kanun, yine teknik 
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elemanlara fevkalâde bir takdir salâhiyeti ta
nımaktadır. Bu takdir salâhiyetinin yine dâva
ları sürüncemede bırakıp, tökezletmesaıne se-
tbeboiacafctır. Bunun . neticesinde yine dâvalar 
halledilmiyecek ve memleket çıkmazdan kurtu -
lamıyacaktır. 

Benim mâruzâtımı şudur; eğer komisyon ha
kikaten bu memleketi biran evvel bu çıkmaz 
badireden kurtarmak istiyorsa, 5»602 sayılı Ka
nunun mefluç, vaziyette olan maddesini de
ğiştirsin, diğer maddelerine el atmasın. 5602 
sayılı Kanuna göre mahkemeyi gezicilikten 
kurtarıp sabit mahkeme1 vaziyetine getirsin, 
dâvalar süratli şekilde hailledilecektir. Ve şi
kâyet mevzuu olacak hiçbir mesele ortada kal-
mıyacaktır. Yoksa aksi halde bu kanun yeni 
maddeleriyle birlikte çıkarsa, evvelce arz et-
'tiğim gilbi, vatandaşlar bu, açık kapıdan istifa
de ederek birbirinin gırtlağına, sarılacaklar ve 
birbirini hançerliyecefcler, hu hançer darbele
rinin her birinde kendi reylerini kullanan kim
selerin de parmağı olacaktır. Benim mâruzâtım 
bundan ibarettir. Esasen 'Geçici Komisyonun 
teklif etmiş olduğu şeylerin reddi hususunda 
Başkanlığa bir önerge verdim. Anayasaya da 
aykırıdır, hukuk sistemine de topyekûn aykırı 
olduğu içini reddini istiyorum ve bu yolda rey
lerinizi kuill anmanızı istirham ediyorum1. 

Hürm etlerimle. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 

OM AY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Üyeler
den sonra konuşmam mümkündü tabiî. Ancak 
arkadaşların bâzı endişeleri var, Hükümetin de 
bir ortalama teklifi var; belki müzakereleri uzat
mamak bakımından faydalı olurum diye huzu
runuza geldim. 

Şimdi arkadaşları dikkatle dinledim, ancak 
kısaca kanunun getirdiği safhalardan birkaç 
kelime ile rahatsız etmeden bahsetmek istiyo
rum. 

Tapulama Kanunu Yüksek Meclislerden geç
tikten sonra Sayın Cumhurbaşkanına arz edil
mişti. Lehinde neşriyat yapıldı, aleyhinde neş
riyat yapıldı, birçok konuşmalar oldu. Bunun 
üzerine bu kanunun bir kere daha süzgeçten 
geçmesini temin maksadiyle Sayın Cumhurbaş
kanı Anayasanın kendilerine verdiği salahiye-' 
ti kullanarak Meclise iade buyurdular, iade 
esbabı mucibesini Hükümet tetkik etti, bunuda 
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dikkate alarak; ama herhalde taraf tutmadan, 
tam realist bir görüşle işi ele aldı, inceledi. İlim 
heyetleri teşkil edildi. İlim heyetlerine, aleyhin
de bulunanların, lehinde bulunanların cümle
si istisnasız olarak hepsi davet edildi. Ama bu
rada esefle kaydetmek isterim ki, aleyhinde bu
lunanlar çalışmalara 'katılmadılar. Çalışmaları
mızın sonucuna göre asıl mevzımbahis olan 
33 ncü maddede, ki aleyhinde çok konuşulan 
şeylerdir bunlar, vesikalar vardır, 33 ncü mad
dede sıralanan vesikaların vazgeçilmez vesi
kalar olduğu teslbit olundu. Ve umumiyetle bu 
maddenin esasını ve esprisinin muhafaza edil
mesine dikkat olundu. Ancak kanunlaşan şekil 
nihayeten vergi kaydı aranmaksızın 100 dönüm 
idi. Bidayette bu, Meclise 20 dönüm olarak gel
mişti. 75 dönüm oldu. Senatoya gitti, 100 dö
nüm oldu. Ve en son şeklinde 100 dönüm ola
rak kabul 'edilmişti. Yani »burada vergi kaydı 
aranmadan bâzı şeylerle yani Kanunu Mede
ninin aradığı sebeplerle yapılacak olan tescil 
esastı tabiî. Şimdi bu sefer Hükümet Saym 
Cumhurbaşkanının iade sebeplerini de dikkate 
alarak beher parçanın 50 dönüme indirilmesini 
kabul etti. Ve bir birlik içinde, bir tapulama 
birliği içinde bir kişinin yüz dönümden fazla 
senetsiz tescil yaptıramaması esasını da kabul 
etti. Bu suretle de 50 dönüm ve yüz dönüm ola
rak kademeli bir sistem kabul edildi. Ve bu 
sistem içinde ispat ıbelgeleri bakımından biraz 
daha teminatlı esaslar kabul edilmiş oldu. Yani 
50 dönümden fazlasında 15 senelik' vergi kay
dı aranacaktır. Yüz dönümden yukarısı içinde 
1944 tarihinden sonra vergiye kaydolması ve 
vergi kaydı aranması kabul edildi. 1944 tari
hinin kabul edilmesinin sebebi şudur, maliyeci
lerle ve vergi uzmanlariyle temas ettik, on se
nede ıbir vergi kayıtları imha edilirmiş, elden çı-
karılabilirmiş, bu itibarla 1944 tarihi esas alındı. 

Şimdi Hükümetin kabul ettiği esaslar bu
dur. Kademeli bir sistemdir, bu 50 dönümdür, 
100 dönümdür. Buna paralel olarak da ispat 
şekline bağlanmıştır. Bendeniz bu Hükümet 
görüşünü şu önerge ile Yüksek Başkanlığa tak
dim ediyorum. Komisyonun noktai nazarına 
katılmıyoruz, önergemize iltifat buyurulmasmı 
rica ederim, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Başka konu-
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şacak arkadaşlarımız varsa konuşsunlar ondan 
sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Var daha efendim. Buyurun 
Sayın Evliya. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Muh
terem arkadaşlarım, mevzu birçok cephelerden 
müzakere edildi. Ve komisyonun uzun boylu ve 
hakikaten emek sarfederek arz etmiş olduğu 
raporu da dinledik. Bu mevzu tamamen tek
nik ve hukukî olmak lâzımgelirken bâzı arka
daşlar tarafından sosyal ve politik ıbir mecraya 
dökülmek istendi. Şimdi meseleyi bendeniz ev
velâ hukukî bakımdan sonra da sosyal ve po
litik denilen bakımdan arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunların daha 
evvel meri olan kanunların prensiplerini biz 
sonradan çıkan kanunlarla ihlâl etmeye kal
karsak bu, kanun yapmanın tekniğine de, as
lına da uygun olmaz. Şimdi, mevcudolan mer'i 
esas bir kanunumuz vardır bizim: Medeni Ka
nun. Medeni Kanunun mülkiyeti ihtiva eden 
ve mülkiyetin esasını izah ettiği birçok hüküm
leri vardır. 

Medeni kanunun 641 ne i maddesi, neyin mü
lkiyet olduğunu, ve neyin Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunduğunu ayırmıştır. 

641 nci maddede Devletin hüküm ve tasar
rufu altındaki mallar sahipsiz şeyler ve men
faati umuma ait mallar, diye iki kısma ayrılır. 
Menfaati umuma aidolan inallar da yine iki 
kısma tefrik edilmiştir, bunlar, umuma ait, 
menfaati umuma aidolan şeyler, diğeri de Dev-

'letin hususi mülkiyetine giren şeylerdir. Şim
di menfaati umuma aidolan mallar üzerinde 
ferdi mülkiyet tesisine imkân yoktur. Bunlar 
şahsi mülkiyete mevzu olamazlar. . Yollar, köp
rüler, kanallar. Bunlar herkesin istifadesine 
arz edilmiştir. Bir de ancak bâzı şartların ta
hakkuk ettirildiğinde istifade edebilecek yine 
Devletin şahsi mülkiyeti vardır ki, bunlar me
selâ mektepler, meselâ üniversiteler gibi Dev
letin şahsi mülkiyetine aidolan şeylerdir. Bu
nun haricinde sahipsiz şeyler kimindir? Dev
let teşekkül etmeden kimdir, bunun asıl muta
sarrıfı? Devlet, medeni insan cemiyetinin me
deni bir seviyeye gelmesinden sonra teşekkül 
eder. Asıl toprağın zilyedi o toprağı eğer zira
ate salih ise, ekilip biçilebiliyorsa yani orman
lar, kayalıklar gibi ziraate salih olmıyan yer
lerden mahdut değilde, ziraate salih bir yer 
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ise bu yer zilyedlikle, zilyedin zamanla mülki
yetine geçer. 

Şimdi Devletin mülkiyeti diye tutturuyoruz. 
Devletin mülkiyeti acaba bütün bu ziraate sa-
lih arazi olupda Devletin hiçbir tasarrufu ol
mamış, hiçbir suretle hususi mülkiyete geçme
miş, tapusu olmamış ve menfaati umuma 
aidolan mallardan mâdut değil, ziraate salih 
olan mallar Devletim, mülkiyetindedir. Ne Dev
letin mülkiyeti efendiler? Nasıl tefrik edece
ğiz biz o zaman? Siz tapulu mülkünüzü nasıl 
bugün tasairruf ediyorsanız, bir evi nasıl tasar
ruf ediyorsanız, evi nasıl işgal etmişsinizdir, 
ya evi miras yolu ile, yahut paranızla satın aı-
mışsuniızdır, yahut da yaptırmışisınızdrr. E... 
toprağım mülkiyeti ile diğer gayrimenkulun 
mülkiyeti arasımda niçin tefrik yapıyorsunuz? 
Nasıl bu tefriki yapansınız ? iktisadi bakım
dan toprak mülkiyeti ile diğer gayrimenkulun 
arasında ne fark vardır istirham ederim? Dev
letin diye tutturuyoruz. Eğer bu noktadan ha
reket edersek Devletim olmıyan hiçbir şey yok
tur. Her şey Devletin, canımız dahi bu^ün 
Devletin öyle ise. Ama şimdi bu mevzu uzum 
uzadıya müzakere edildi seminerlerde, bende
niz t akıbettim. Bu telâkki eski k i ra l ık devri 
ve saltanat devrinden1 ıgeliyor. Çünkü o zaman 
her şey Devletin, Devlet Padişahım, Devlet 
Padişah, her şey de Devletin ve hattâ ölenler 
dalhii - dinliyorıuz hazam, okuyoruz tarihlerde -
vezirler, padişaihlar içim; ölüyordu, memleketi, 
vatanı içini değil. Binaenaleyh, bir esası iyice 
tesbit etmek ıgerek : Ne- Devletin, ne Devletin 
değil. Ziraate salih uzunboylu tasarruf edilen 
araziler iktisalbi müruruzamanla tapuya hak 
.kazanılır, tapusu alınır. Kanunda birçok hü
kümleri vaırdır. Hukukçu arkadaşlar bilirler. 
Zilyedin' bugün defi hakkı vardır. Eğer bir 
yere bir kimse zilyeıd ise >o kimsenin diğer mü
tecavizi defi hakkı vardır. Bu hak; niçin kon^ 
muştur? Gerek idari bakımdan, gerekse adlî 
bakiimdan def'-i hakkı vardır. Bu neden kon
muştur istirham ederim? Mademki her şey Dev
letin de, neden zilyede bugün Medeni Kanun
da defi hakkı, tanınımıjştıjr? 

O halde zilyedin defi hakkını tanıyınca, 
onun tasarruf hakkı var ve başka bir zilyed, 
hattâ Devlet daJhi olsa onu ziılyed elindeki Me
deni Kanunun kendisine vermiş olduğu halklar
la def etme salâhiyetine salhiptir. 
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Ben sormak isterim, çok hürmet ettiğim ve 

bu mevzuda hakikaten çok ihtisası olan Galip 
Esmer Beyefendiye. 4753 sayılı Kanun çıka
rılırken Medeni Kamunun 641 nci maddesi na
zarı itibara alanımış mıdırr? Hattâ sarabilirim, 
diyebilirim ki, böyle bir mühim kanun çıka
rılırken, kimin zamanında ve ne zaman, ne 
maksatla çıkarsa çıksın, Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünün nofctai nazarı alınmış 
mıdır? Benim kanaatime göre alınmamıştır 
arkadaşlarım. Çünkü o da başka bir nokltai 
hareketten çiftçiyi, topraksız çiftçiyi toprak 
sahibi yapalım diyor. Güzel, hiçbir kimse bu
nun aksimi iddia etmiyor. Ama ne dersiniz 
tatbikatta öyle acayip şekillerini gördük ki biz 
bunun, 8 - 9 ferdi olan bir ailenin 10 - 15 dö
nüm arazisini çiftçiyi topraklandıracağız diye 
elinden! alarak topraksız hale getirdiklerini gör
dük, buna. ne dersiniz? Çiftçiyi topraklandır
ma kanunu maalesef ye maalesef benim tatbi
katçı olduğum devrede tamamen politik mev
zularda tatbik edilmiştir. Hakiki ve hukukî 
veçhesi ile çok az tatbik edilmiştir, Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu. Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu demin arz: ettiğim Medeni Ka
nunum 641 nıci maddesini tamamen ihlâl eden 
ve ortadan kaldıran Ibir kanundur. Devletin 
hüküm ve 'tasarrufu altında dediğimiz arazi
nin hepsi Devletin değildir. 

Aksi halde ne toprakta mülkiyet 'hakkını, 
ne toprak t a zilyedlik hakkımı kabul etim<eye 
imkân yok. Ama bunu söylerken demek istemi
yorum k i ; büyük aıraızi sahibi, haddi lâyıtoım-
dan fazla arazi tasarruf eden insanların yoktur. 
Elbet bu bir hakikat işte demin arkadaşraım biri
si burada buyurdular; hakikaten bu sosyal ve 
politik bir mevzu. Bumu Meclis elbette camiamı 
gelince düşünecek ve üzerinde gerekli tasarru
fu yapacaktır. Fakat bu kanunla ben, ne ya
lancı şahitliğin, ne yalancı ehlivikufluğun mü
nasebetini göremiyorum, bu memleketin anlâ-
ki davasıdır; başka bir dâva. 

Niye, 609 ucu maddede zilyedlik şahit ile 
ispat edilmiyor mu ve birçok kanunun diğer 
maddelerinde şahide, ehlivukufa müracaat edil
miyor mu? Yani bu kanuna gelince mi şahit
lerim, Türkiye'deki şahitlerin athlâJksıızliığı, ve
yahut emlivukuıflıarın itimada şayan 'olmaması 
mevzuubahsoluıyor ? Bu memlekette, hakikaten 
Türkiye'de böyle bir şey varsa, bu, memleke-
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tin 'başka cihetten çareler arayacağı 'bir mev
zudur bu. Bumun; buı kanunla Hıiçfbir iügisini" 
bendeniz bulamıyorum. 

NÎHAT DİLER (Erzurum) — Hâkimler tak-
dir eder. 

HASAN FEHMİ EVLtYA (Devamla) — 
En az sizin kadar bendeniz de hâkimlik ettim, 
hâkimliği biliyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Sayın 
Diler, hatibin sözünü kesmeyiniz, 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlarım, bu mevzuun böylece tek
nik kısmını kısaca arz ve izah ettikten sonra, 
zaten mevzu çok işlendi, dışarıda da çok işlen
di, 'arz ve izah ettikten sonra demin arkadaşı
mın birinin buyurdukları sosyal ve politik cep
hesini arz etmek isterim. 

Muhterem 'arkadaşlarım, bu mevzu Türki
ye'de benim naçiz kanaatime göre yanlış bir 
yoldan takibediliyor : Herkesi toprak sahibi et
mek. Tatbikatta şimdi 4753 sayılı Kanunun tat
bikatından kendisine toprak verilen kimselerin 
birçoklarının topraklarını işletemediğini biliyor 
musunuz? 4753 sayılı Kanunun hükmünün bi
lisine göre de toprağı bizzat kendisi işletecek, 

. başkasına vermiyecek. İcara vermiyecek, ken
disi bizzat işletecek. Biliyor musunuz mahkeme 
Triarariyl-e yüzlerce dosyada bugün, sen çiftçi
sin, diye toprak verilip de tapusu iptal edi
len hükümler vardır, tapular vardır. Bunun 
misali çoktur. Niçin? Çiftçilik yapan adamı 
topraklandırmak ve onu ehline vermek mese
lesi. Yoksa herkesi tüt, zorla çifçi yapaca
ğım, de; olmaz arkadaşlar. Bir defa hareket 
noktalarından birisi bu. 

İkincisi; toprağın küçük parçalara ayrılması, 
'bugün Avrupa'da yeni bir mevzu. 

Muhterem arkadaşlarım; Avrupa'da Av
rupa Konseyi Hukuk Komisyonunda bendeniz 
naçiz bir üyeyim? Geçen sene Ziraat Komisyo
nu, Hukuk Komisyonuna bir rapor hazırla
mak için bir mevzuu havale elliyor. Diyor k i ; 
Avrupa'da toprağın küçük parçalara ayrılmasın
dan mütevellit rantabilite azalmaktadır, Masraf 
çoğalmaktadır, buna hukukî sistem olarak 
ne bulursunuz? Bu, uzun uzadiye münakaşa 
edildi. Orada bize de, Türkiye^de vaziyetin na
sıl olduğunu sordular, Türkiye'deki vaziyetin, 
hukukî durumun İsviçrede'ki hukukî durumun 
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aynı olduğunu, çünkü Türk Medeni Kanunu 
İsviçre'den »aynen alındığını, çiftçi taksim 
mevzuu olduğu zaman ihtilâf halinde mahke
meye intikal eden mevzuda eğer toprağın 
en küçük hissesi, hisseye düşen miktarı ikti
sadi bir kıymet ifade ediyorsa, toprağın tevzi 
edilip taksim suretiyle dağıldığını, bu şe
kilde en küçük nisbet iktisadi bir kıymet ifa
de etmiyorsa satış suretiyle şuyuun izalesine 
gidildiğini ve birçokları bu vaziyeti gördüğün
den, çiftçi aileleri umumiyetle başka geçimleri 
olmadığı cihetle hâkime müracaat etmeyip ara
larında rızaen küçük parçalara taksim -etti
ğini ve bu suretle memlekette de çiftçi aile
lerinin umumiyetle kalabalık aileyi teşkil et-
ğini söyledim. Arkadaşlar bundan sonra bana 
<en küçük aile ne kadardır, dediler. İşte va
sati olarak çiftçi ailesi 5 - 6 kişiden ibarettir 
dediğim zaman, adamlar hakikaten tevahhuş 
çittiler, Türkiye'deki mülkiyetin taksimi bakı
mından. ! * "" 

Şimdi seminerde dinlerken Plânlama Daire
sinden bir arkadaş gelmişti, orlada kalktı, cesa
retle : «Ben Türkiye'de..» - Bunu bir zaman yi
ne 'arz etmiştim, Ziraat Vekiline sormuş
tum - «Türkiye'de ben toprak reformu diye bir-
şey bilmiyorum», diye açıkladı. 

Şimdi arkadaşlarım Türkiye'de toprak re
formunu ziraat reformu ile beraber getirtmedik-
çre, yani en az topraktan çok gelir elde etme 
mevzuunu düşünmedikçe, bunu beraber dü
şünüp de toprağın mülkiyetini, işletmeyi, çift
çiye yardımı, şunu, bunu, bütün efradını cami, 
ağyarını mâni şekilde düşünmedikçe bunların 
halline imkân yoktur. Toprağı taksim »etmek 
suretiyle meseleyi biz Türkiye'de halletmiş 
sayılmlayız. Son olarak şunu arz etmek isterim 
ki, mevcut kanunun, hele Hükümettin şimdi 
yeni yapmış olduğu tekliften sonra hiçbir 
mafhznr kalmadığına kaaniim. Sebebi de şu
dur arkadaşlarım : Bu kanun kadar Mecli
simizden hiçbir kanun ince elekten geçımedi; 

bütün ilim adamlar], siyaset, adamları ve bu 
kanunu tenkid eilenl-er dahi açık oturumlara 
ibir kısımları geldiler. İlk geldikleri oturum
lardan sonra da terk etmek zorunda kaldılar. 
Çünkü dâvalarını ispat edemediler ve toplantı
lara bir kısım iştirak etmedi. İştirak edenler de 
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verilen makûl, mukni ve kantini cevaplar kar
şısında tamamen dâvalarını müdafaa edemez 
hale geldiler. Şuna ben inanıyorum ki, eğer bu 
dâvaları haklı olsaydı, muhakkak ki, bugün hiç-
olmazsa, bu dâvayı burada müdafaa eden 5 - 10 
kişiyi görürdük, maalesef, bunlardan kimseyi 
göremiyoruz. Hepinizi hürmetlerimle selâmla
rım. (Alkışlar) («Oylansın» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim daha birçok arkadaş
larımız söz almış durumdadırlar. Kifayet öner
gesini oya koyabilmem için altı arkadaşımızın 
konuşmuş olması lâzımdır, ü ç arkadaşımız ko
nuştu, bir de komisyon sözcüsü arkadaşımızı 
dâhil edersek dört. («Daha fazla konuşuldu» ses
leri) Efendim, herhalde biz burada hesabı kitabı 
tutarak konuşuyoruz. Belki siz unutmuş olacak
sınız. Bakınız: Evvelâ İsmail Hakkı Tekinel Ko
misyon adına konuştular. Ondan sonra Ali Rıza 
Lîzuner arkadaşımız, ondan sonra Nihat Diler, 
arkadaşımız, sonra Hükümet adına konuşuldu. 
Hükümet tabiî sayılamaz. Sonra Hasan Fehmi 
Mvliya arkadaşımız konuştular, etti dört kişi. 
Gerçi vaktimiz de geldi. İsterseniz bir arkada
şı daha konuşturabilirim. Ama saat 19 da ta
til edeceğim; aldığınız karara göre. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Kısa olarak 
bir hususu beyan edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, sizin söz hakkınız var, 
size söz vereceğim. («Oylansın» sesleri) Efen
dim, oylanması imkânı altı arkadaşımız ve 'ko
misyonun konuşmasından sonra olacaktır. 

Vaktin gecikmiş olmasından dolayı... (Sar
fınazar ediyorlar, konuşmıyacaklar sesleri) Pe
kâlâ soracağım, belirtilmesini isterim. Ahmet 
Üstün arkadaşımız, sarfınazar ediyor mu? 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Efendim, altı 
'kişinin konuşması mecburiyeti yoksa sarfınazar 
ediyorum. 

BAŞKAN — Mustafa Kaptan arkadaşımız ne 
diyor? 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Efendim 
bu şekli ile oylanacaksa ben de vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, kimisyon da vaz
geçiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Reis Bey, 
buradan ifade edeyim, Hükümetin getirmiş ol
duğu teklife iştirak etmiyoruz. (Gürültüler). , 
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BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 

Arkadaşlar, bir karara varabilmem için dinle
mem lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Hükümetin 
getirdiği teklife iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümetin getirdiği teklife 
iştirak etmiyorsunuz. Şimdi, Mustafa Kaptan 
arkadaşımız feragat ediyor mu? 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Ediyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Mehmet (Jeçioğlu arkadaşımız? 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Ediyo

rum, efendim. 

BAŞKAN —. Fahir Giritlioğlu arkadaşımız 
feragat ediyor mu? 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Ediyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Tamam. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — önergem var, 

efendim. 
BAŞKAN — Önergeye lüzum kalmadı. Ar

kadaşların vermiş olduğu önergeler vardır. Bu 
husus üzerindeki konuşmalar bitmiştir. Forma
liteyi ikmal edeyim. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hepsinin birden oya konulması hakkında bir 
önerge verilmiştir. Komisyonun bu teklifini oyu
nuza sunuyorum.. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — önergem var
dı efendim. 

BAŞKAN — Okutacağım Sayın Diler, siz, 
bir takririniz olduğunu söylediniz. Ben de, tak
ririnizi okutacağımı söyledim. Niçin acele edi
yorsunuz? 

Nihat Diler Beyin takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1. Geçici Komisyonun raporu, bunca mü

nakaşa ve müzakerelere rağmen Anayasanın 
I I , 37, 38 nci maddelerine aykırıdır. 

2. Anayasadan gayrı Medeni Kanun siste
mine de aykırıdır. 

3. Gayrimenkul lerin haricen satışını ve 
satışın şahitli ispatı gibi hukukî sistemimizin 
terviç edemediği fikir ve prensipler üzerinde 
ısrar edilmektedir. Bu hal vatandaşlar arasında 
fiilî bir mücadeleye sebebolacak katil hâdise
lerine sebebolacaktır. 
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Ayrıca şahitli ispatlı olunca her iddia sahi

bi şahit dinletecek mahkemeye intikal edecek, 
hangi şahidin doğru hangi şahidin yalan söy
lediğini anlamak için uzun bir mesai sarf etmek 
mecburiyetinde kalacak. Dâvalar süratle halle-
dilemiyecek, tökezlenecektir, çoğalacaktır. 

Bu sebeplerden Geçici Komisyonun raporu
nun reddini arz ve t&lebederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
le"/... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Hükümetin teklifini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama Kanunu hakkmda'ki Hükümet tek

lifi 33 ncü madde aşağıdadır. Oya vazmı arz 
ederim. 

Devlet Bakanı 
ibrahim Saffet Omay 

Görüşülmekte olan Tapulama Kanunun 
«Bir kere daha görüşülmesi öngörülen madde
lerinden; madde 33 bu madde üzerindeki tek
lifler neticesinde Hükümet maddenin şu şekli 
almasını uygun bulmuştur. 

Madde 33. — Tapuda kayıtlı olmıyatı ve 
beher parçasının yüzölçümü (50) dönüm kadar 
olan (50 dönüm dâhil) gayrimenkul, nizasız, 
fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfa-

tiyle zilyedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut 
şahit beyanlariyle tevsik edilen, zilyedi adına, 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olupta yüz
ölçümü tpplamı (50) dönümden fazla bulunan 
müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı 
ayrı sebeplere dayandığı takdirde beher parça
nın yüzölçümü (50) dönümü geçmemek ve zil-
yedliğe ait diğer unsurlar mevcudolmak şartiy-
le bu parçalar zilyedi namına, tesbit ve tescil 
olunur. 

Bir tapulama birliğinde aynı şahıs adına 
yukardaki fıkralar gereğince, zilyedliği bilirkişi 
veya şahit beyanlariyle tevsikine dayanılarak 
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tesbit edilecek tapusuz gayrimenkullerin yüz
ölçümü toplamı (100) dönümü geçemez. 

Yüzölçümü (50) dönümü geçen müstakil 
parçaların veya aynı şahsın ayrı ayrı sebeple
re dayanarak zilyedi bulunduğu yekdiğerine bi
tişik ve yüzölçümleri (50) dönümü aşan bir
den fazla parçalarının her birinin (50) dönüm
lük kısmı zilyedliğe ait birinci fıkradaki unsur
ların mevcudiyeti halinde zilyedi adına tes
bit ve tescil olunur.. Bunların (50) dönümü ge
çen ve (100) dönüme kadar olan kısmının zilye
di adına kaydedilebilmesi için zilyedliğin ay
rıca aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biriyle 
tevsiki lâzımdır. 

a) Onbeş yıl veya daha önceki vergi kay-
di, 

b) - zilyed lehine katiyet kesbetmiş zilyed-
likle ilgili ilâm, 

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

messük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga 

Hazineyi hassa senedi veya muvakkat tasarruf 
ilmühaberi, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtla
rı, 

g) Mülkname, muhasebatı atika kalemi ka-
y'O arı, 

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

miş tasarruf kayıtları, 
Yüz dönümü aşan kısmın zilyedi adına kay

dedilmesi için (L) fıkra gereğince delil lendiri-
len zilyedliğin ayrıca 19.44 yılma veya daha ön
ceki yıllara ait vergi kaydı ve usulüne göre 
muntazaman ödenmiş son on yıllık vergiler ve-
ya kesinleşmiş ilâm ile tevsiki gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon Hükümetin teklifi
ne katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 
HAKKİ TEKİNEL (istanbul) — Gerekçede de 
izah ettiğimiz veçhile katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Hükümetin tekli
fine katılmıyor. Nazara alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAlL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, di
ğer fıkraların bununla ilgileri vardır. Bu ka-
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bul edilmediğine göre diğerlerinin de oylanma
sını rica ederim. 

BAŞKAN —• Okutuyorum. (Greri almıyor 
«esleri). 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OM AY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Bu kı
sımları geri alıyoruz. 

BAŞKAN —. Artık bu şekil kabul edildiği
ne göre, bundan sonraki kısımlar birinci ka
bul buyurduğunuz şekil ile alâkalı bulunduğun
dan Hükümet geri kalan kısmı geriye , almıştır. 

Başka söz istiyen? Yok. Efendim bu kanun 
müzakeresinde açık oylamaya tabi olduğu için 
yine açık oylarınıza sunacağım. Yuvarlakları 
dolaştırınız. Tümünü açık oyunuza sunuyirum. 
Hemen acele oylarınızı kullanınız, bitirelim bu 
işi. 
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Muhterem arkadaşlarım, yarın saat 10,00 

da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı 
vardır, hatırlatıyorum. 

Oy kullanmıyan arkadaşımız var mı? 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Efendim, Tapulama Kanununun açık oylama 
neticesini arz ediyorum: 

Oylamaya 70 arkadaşımız katılmış 63 kabul, 
6 ret, 1 eekinser oy çıkmıştır. Aranıîan nisap 
temin edilemediği için gelecek birleşimde oy
lama tekrarlanacaktır. 

Vaktin gecikmiş olması, dolayısiyle 30 Ha
ziran Salı günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,07 
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Tapulama kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur. 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ANKARA 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BOLU 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
70 
63 

6 
1 

36Q 
11 

[Kabul 
Rahmi İnceler 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekinel 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

edenler] 
İhsan Gürsan 
Mustafa Uyar 
Şinasi Osma 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
A.hmet Bilgin 

KONYA 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hamit Kiper 

SİVAS 
Adil Altay 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

'-um--*** 

AYDIN 
Nedim Müren 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 
KARS 

Kemal Okyay 

[Çekinser] 
ELAZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 
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ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral (I.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Voli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Kesat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Iiaif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eccvit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (1. Ü.) 
thsan Köknel 

[Oya katı 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörü! 

ANTALYA 
IStem Ağva 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumug 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
A'hmet Çakmak 
Turgut Çulha 

YYiıyarilar] 
Kemal Demir (B.) 
<\ıat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
tödip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
''^evdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat (t.) 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Nccmi ökten (t.) 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Ilüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Ve Pik Pirinç.cioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

I Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

| ESKİŞEHİR 
I ibrahim Cemalcılar 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (t.) 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMttŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
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Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
'Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
FaJhrettin Kerim O-öka.v 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Ada! 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 

Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu f'B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turban Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mebkd Kesikin 
(Bşk. V.) 
Abdüssaraet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 

Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyuri 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Y"akup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu '' 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evlivaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan . 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakma^ 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 
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TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Onhan özıtralk (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Uhısoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 

Ahraet Şener 
Kârrıuran Ural 
Zeki Yagmurdoreli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanl» 
Sabri Kılıç 

Celâl Öncel 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç, 

VAN 
ihsan Bedirhauoğlu 
MusliMttin <ı ören taş 
(\ t)) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdog 
ismet Kapısız 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
izmir 1 
Kocaeli 1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

an 

1 

i—
 

ı—
1 

—
 

. 
11 

Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramız Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

\>9<i <•• 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZ ONBEŞÎNOÎ BİKLEŞÎM 

29 .6.1964 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Rollı Milletvekili Turgut Çulha ve 13 
arkadaşının, 2 No. lu Basın İlân Kurumu teş
kiline dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/546, 4/326) 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
C. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genlel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

3. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13 . 6 .1963 tarih ve 397 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
C. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1964] 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24.3.1964] 

5. — Tapulama Kanunla tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/563) (S. Sayısı : 705) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 5 .1964] 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve 
5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 
ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci madde
sinin (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/328) (S. Sa
yısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14.9.1963] 

8. — Cumfauriyletı Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
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ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayı
sı : 393) [Dağıtma tarihi : 14.9.1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye Komis
yonu tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) 
[Dağıtma tarihi : 14.9.1963] 

10. — Samsam Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim 
Komisyonunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı : 
396) [Dağıtma tarihi : 14.9.1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14.9.1963] 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanıga'-
nm, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayıh Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve. 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldınm'ın 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi-
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayıflı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporlan (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) ("S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

17. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilğehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

18. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 saydı Ka
nunla muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/1İ8) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1963] 

19. — Giresun Milletvekili Ali Cüoeoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayıh Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporlan (2/124) (S. Sayısı : 448> 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 



20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

21. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğüu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

22. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail San-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

23. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının? Evlenen veya tekaüde tabi 
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larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

25. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meseileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

27. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

28. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

29. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak 
şifin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

30. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

31. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 

I subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın-



da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 . 10 .1963] 

33. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harc-

,1ar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

34. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

35. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür 
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

36. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

37. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

38. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun-
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(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

39. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

40. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

41. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1963] 

43. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

44. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12.1963] 

45. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi, ile 15 nci 

I maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 



kanun teklifi ve Adalet Ko&tisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

46. *— İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi: 28.1.1964] 

47. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç
ların Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad
desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

48. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26.2.1964] 

49. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 . 3 . 1964] 

50. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında ka
zanç sağlıyacak hizmet ifasında bulunmamaları 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonları raporları (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1964] 

51. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/660) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1964] 

• > - « 
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52. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın men ve taki
bine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâv&i 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/55) (S. Sa
yısı : 49 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 4 . 1964] 

53. —- Türküye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı 
Kanunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/650) (S. Sayısı : 709) [Da
ğıtma tarihi : 12.5 .1964] 

54. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 6122 ve 6122 sayılı 
kanunlarla değiştirilen 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasının birinci bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/504) (S. 
Sayısı : 713) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1964] 

5 5 — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

56. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın 
ile İstanbul Milletvekili Suphi Bay kam'm, 
1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnameye bir 
fıkra eklenmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/658) (S Sayısı : 
691) [Dağıtma tarihi : 14 .4 .1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(Yüz Onbeşinci Birleşim) 



Dönem : 1 
Toplantı .3 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/653) 

Türkkiye 
Cumhurbaşkanliğfi 13 . 2 , ,1964 

4-66 Ek: S 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 6 Şubat 1964 tarihli ve 2400/11414 sayılı yazı karşılığıdır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunduğu bildirilen 396 numaralı Kanunu, 

ekli gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığımdan ilişik olarak takdim ediyorum. 
Tülkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica ede

rim, " 
Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

1. Bugün yürürlükte bulunan hükümlere nazaran kanunda meydana getirilen yeniliklerin, 
yurtta hukuk istikrarım takviye etmiyeceği ve âmme menfaatine aykırı olabilecek müsavatsız
lıklar ihdasından hâli kalmıyacağı; 

2. Gerek 6333, gerekse 6365 sayılı kanunlarla 19*54 yılında alman tedbirl-eri o zaman için 
haklı gösteren sebeplerin bugün mürtefi olduğunu mübeyyin hiçbir deldi bulunmadığı halde o 
hükümlerle ihdusı istihdaf edilen teminatın haleldar olacağı; 

3. Tapulama Kanunu hükümleri, tapulamanın henüz uygulanmadığı bölgelerde dahi uygula
nacağından, Medeni Kanunun önceden tahmin olun&mıyacak bir müddet zarfında fiilen tatbikten 
kalkmış olacağı; 

4. Zaruretlerin ancak makul sınırlar içinde takdiri lâzım iken, kanunun gerek tümü ve ge
rek özel hükümleri itibariyl-e, Medeni Kanun hükümlerinden inhirafında, zaruretlerin takdiri 
noktasında, ileri derecede zühule düşüldüğü; 

5. Eskiden fertlerin tas&rurfları altında bulunan mirî toprakların bugün, doğrudan doğru
ya, efradın mülkiyetine geçmiş olduğunu mutazammın hiçbir hüküm mevcudolmamasına ve Me
deni Kanun sisteminde de tapusuz arazi üzerindeki hakların, zilyedlikten ibaret bulunm'asına 
göre hiçbir fert Devlet arazisi üzerinde, hakkı müktesep olarak, mülkiyet iddia edemez. Ka
nunun bütün hükümlerinde ve bahusus temlike mütaallik hükümlerinde bu cihetl-erin dahi, her 
zaman kâfi derecede nazarı itibara alınamadığı; 

6. Bugün için hukukî değerini kaybetmiş birtakım belgelerin ihdası hak vesikası mahiye
tiyle kanuna ithal edilmiş olması, tatbikatta Devlete ait ve Devlette kalacak olan büyük miktar
lara baliğ gayrimenkullerin özel kişilerin mülkiyetine geçmesi neticesini doğurabileceği; 

Hususlarında haklı tereddütler yaratabilecek bir mahiyet arz ettiği intibaı uyanmaktadır. 
Nitekim Başbakanlıkça da, «Kanunun bu hali ile yürürlüğe konulmasının bâzı mahzurlar 

doğuracağının anluşlımış bulunduğuı» 11 Şubat 1964 tarühli ve 534 sayılı yazı ile bildirilmiştir. 
Yüksek Meclisin hukuk prensiplerine ve memleket menfaatlerine aykırı tatbikat yaratabilecek 

bir kanunu kabul etmiyeceği şüphesizdir. 
iBu sebeplerle tatbikatta kanunun vaz'ı ile istihdaf ve gerekçede beyan olunan gayelere mü-

bayin neticelere müncer olabilecek mahiyette bulunan bu kanunun bir kere daha görüşülmesi uy
gun olacaktır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 31 . 1 . 1964 tarihinde kabul edilen 396 sayılı Tapulama 
Kanununun, Anayasanın 93 ncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye istinaden Cumhurbaşkanı ta
rafından yayınlanmıyarak, müddetinde; bir daha görüşülmek üzere gösterdiği gerekçe ile birlikte 
13 Şubat 1964 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmesi ve Millet Meclisi Başkanlığın
ca dosyanın ekleriyle birlikte Komisyonumuza tevdi edilmesi üzerine, Hükümet adına gelen ve Dev
let ve Adalet bakanlariyle alâkalı bakanlıklar temsilcileri ve İçtüzüğün 40 ncı maddesinin komis
yonlara verdiği yetkiye istinaden mütehassıs olarak davet olunan Yargıtay Birinci ve konu ile alâ
kalı dâvalara bakan İkinci Daire Başkanlariyle Ankara Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Medeni 
Hukuk Kürsüsü öğretim üyelerinden davete icabet edenlerin de iştirakiyle 19 . 3 . 1964, 26.3.1964 
ve 2.4.1964 tarihlerinde 396 sayılı Tapulama Kanunu, Komisyonumuzda bir kere daha tetkik ve mü
zakere edildi. • 

Tapulama Kanunu Cumhurbaşkanlığınca; 
1. «Bugün yürürlükte bulunan hükümlere nazaran kanunda meydana getirilen yeniliklerin, 

yurtta hukuk istikrarını takviye etmiyeceği ve âmme menfaatine aykırı olabilecek müsavatsızlıklar ih
dasından hâli kalmıyacağı; 

2. Gerek 6333, gerekse 6335 sayılı kanunlarla 1954 yılında alman tedbirleri o zaman için haklı 
gösteren sebeplerin bugün mürtefi olduğunu mübeyyin hiçbir delil bulunmadığı halde o hükümler
le ihdası istihdaf edilen teminatın haleldar olacağı, 

3. Tapulama Kanunu hükümleri, tapulamanın henüz uygulanmadığı bölgelerde dahi uygulana
cağından, Medeni Kanunun önceden tahmin olunanuyacak bir müddet zarfında fiilen tatbikten kalk
mış olacağı; 

4. Zaruretlerin ancak mâkul sınırlar içinde takdiri lâzım iken, kanunun gerek tümü ve 
gerek özel hükümleri itibariyle Medeni Kanun hükümlerinden inhirafında, zaruretlerin takdiri nok
tasında, ileri derecede zühule düşüldüğü;' 

5. Eskiden fertlerin tasarrufları altında bulunan mirî toprakların bugün doğrudan doğruya ef
radın mülkiyetine geçmiş olduğunu mutazammın hiçbir hüküm mevcudolmanıasına ve Medeni Kanun 
sisteminde de tapusuz arazi üzerindeki hakların zilyedlikten ibaret bulunmasına göre hiçbir fert Dev
let arazisi üzerinde, hakkı müktesep olarak mülkiyet iddia edemez. Kanunun bütün hükümlerinde ve 
bahusus temlike mütaallik hükümlerinde bu cihetlerin dahi her zaman kâfi derecede nazarı itibara 
alınmadığı; 

6. Bugün için hukukî değerini kaybetmiş birtakım belgelerin ihdası - hak vesikası mahiyetiyle 
İvanıma ithal edilmiş olması tatbikatta Devlete ait ve Devlette kalacak olan büyük miktarlara baliğ 
gayrimenkullerin özel kişilerin mülkiyetine geçme si neticesini doğurabileceği; 

Hususlarında haklı tereddütler yaratabilecek bi" mahiyet arz ettiği intibaı uyanmaktadır. «Gerek
çesiyle yayınlanmamış ve bir daha görüşülmesi talebiyle» Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edil
miştir. 

Bu iade gerekçesinde ileriye sürülen sebepler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde ve dışında; 
kanun tasarısının hazırlık safhalarında, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonlariy-
le Genel Kurullarında defalarca dermeyan ve tetkik edilmiş ve ancak Medeni Kanunun yürürlüğe gir
mesinden evvelki ve sonraki devirlerde, arazinin hukukî rejiminin takibettiği seyir, Türkiye'nin ger
çekleri, Anayasanın ve özel kanunların teminatı altında bulunan temel hakların korunması. wunluğıı 
karşısında tek yetkili organ Türkiye Büyük Millet Meclisince varit görülmemiştir. 
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396 sayılı Tapulama Kanununun 31 1 . 1964 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabu

lünden sonra ve kanunun bir kere daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edil
mesinden evvel, 10 Şubat 1964 tarihinde Ziraat Mühendisleri Odasının tertiplediği «Toprak Reformu» 
adlı seminerde bu kanunun, yapılması lâzımgelen toprak reformu ile ilgili olduğu konusu da ele alın
mış ve bunu 24 Şubat 1964 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesinde tertiplenen (Tapulama Kanunu 
ve toprak reformuna tesiri) konulu seminer takibetmiş ve her iki seminerde ortaya atılan zıt görüş
ler haklı olarak kamu* oyunda kanun hakkında tereddütler yaratmıştır. 

Tapulama Kanunundaki mülkiyet hakkının tesbitindeki esasları mütedair hükümlerin, toprak ve
ya zirai reformla ilgili görülmesi konunun ehemmiyetini artırmaktadır. 

Gerçekten Anayasanın 36 ncı maddesi : «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. ' 
Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.» 
Hükmünü vaz'etmiş ve temel hakların özü, başlığı altında 11 nci maddesinde de; 
«Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınır

lanabilir. 
Kanun, kamu yaran, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle 

de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz.» 
Hükmüne yer vermiştir. 
Anayasanın 37 ve 38 nci maddeleri zirai reform veya toprak reformu ile ilgili hükümleri ihtiva 

etmektedir. 
Bu hükümler muvacehesinde Devlet bir taraftan mülkiyet hakkının tesbitindeki esasları nizam

larken; kanunların ve özellikle Medeni Kanun gibi özel hakları (müktesep hakları) düzenliyen 
ana kanunların himayesinde bulunan haklara riayet etmek; 

Diğer taraftan Anayasanın 37 ve 38 nci maddeleri uyarınca toprağın verimli olarak işletilmesi
ni gerçekleştirmek veya topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçlariyle gerekli tedbirleri almak zorundadır. 

Bu seboplerle; iade gerekçesindeki tenkid ve temennilerin ve izhar olunan endişelerin yerinde olup 
olmadığının sıhhatli bir şekilde tesbiti için iade gerekçesi hudutları dâhilinde arazinin hukukî 
rejiminin vakıalara istinaden tarihî seyrine kısaca işaret etmekte faide mülâhaza edilmiştir. 

1. Tapu sicilli müessesesinin doğuşu bilhassa tasarruf hukukiyle ilgili olarak, tapu sicilinde 
kayıtlı olan ve olmıyan gayrimeııkuller tefrikine imkân vermiştir. 

Bu zaruri tasnifin neticesi olarak bahusus memleketimizde arazinin hukukî rejimini takibettiği 
istihaleler, tapu sicilli düzeninde meydana getirilen yenilikleri; - Tapusuz ve senetsiz tasarruf
ların - doğmasına, ve tarihi seyrine göre zamanının mevzuatının zorlanması sonucunu doğurmuş
tur. 

1874 tarihinde Tapu Sicilli Teşkilâtının kurulmasından sonra, 1274 tarihli Arazi Kanununun 
tatbikatında bu durum müşahede edildiği gibi, Medeni Kanuna intikal devrinde; ve Medeni Kanu
nun yürürlüğe girmesinden bu yana da ehemmiyetini daha açık bir şekilde hissettirmektedir. 

Prensiplerinden makûl ölçüler içerisinde ayrılmanın sebebi, şüphesiz ki kaynağı ihtiyaç ve zaru
ret olan sosyal ve hukukî vakıalardır. 

Kazanılmış hakların mevcudiyeti, Medeni Kanunun^ 1274 tarihli Arazi Kanunundan farklı olarak, 
tek tip gayrimenkul prensibini benimsemesi, Kanunu Medeninin gayrimenkulle ilgili hükümlerini 
tam bir şekilde uygulanabilmesi için, aynı kanunun 910 ve mütaakıp maddelerinde tesbit edilen tarzda 
tapu kütüklerinin tanzim edilmesi lüzumu, ve bugüne kadar memleketimizde bu uygulamayı temin 
edecek tapu kütüklerinin tesis edilmemiş olması, kanun koyucuyu zaman zaman tedbirler almaya 
sevk etmiştir. 

Yurdumuzda ve özellikle köylerimizde, sahipli bulunan gayrimenkullerin % 60 nisbetindeki bü
yük bir kısmı tapuda kayıtlı değildir. Tapuda kayıtlı olanlardan bir kısmının tesis tarihlerinin 
kadîm oluşu, sebebiyle arazi üzerinde uygulanmasına maddeten imkân kalmamıştır. Tapuda kayıtlı 
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olanlardan mühim bir kısmı Medeni Kanunun meriyetinden önce ve sonra çeşitli zaruretler ve se
bepler tahtında sicil dışı - yani tapu daireleri haricindeki satışlarla elden ele geçmiş ve böylece; 
Medeni Kanunun gayrimenkullerle ilgili hükümlerini bütün memleket sathında tam olarak uygula
nabilmesini temin için; zilyedliğe dayanan tasarrufların kesin bir tasfiyeyi gerektirdiği sabit ol
muştur. 

Medeni Kanunun meriyetinden evvel ve sonra halkımızı harici alım ,- satımlara, ve intikal işle
rindeki aksaklıklara zorlıyan sebepler üzerinde durulursa asıl neticenin (Medeni Kanunun gayri-
menkulle ilgili hükümlerinin bütün yurtta tam bir şekilde uygulanabilmesi) istihsali için, ana pren
siplerden mâkuı ölçüler içinde ayrılma zaruretinin nedenleri daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

Bu konudaki tarihî gelişme ve ilmî mütalâalar : ' : i" • F * w 

Medeni Kanundan önceki mevzuatımızda da gayrimenkule ilişkin muameleler birtakım şekil 
şartlarına bağlanmıştı. 1274 (1858) tarihli Arazi Kanununun 36 ncı maddesi, resmî memurların izin 
ve muvafakati alınmadıkça arazinin ferağını muteber saymamıştı. Diğer taraftan 1318 (1902) tarihli 
irade ile mülk nevinden olan gayrimenkullerin âdi senetle satışı ve mahkemelerin bundan çıkan ih
tilâflara bakmaları yasak edilmişti. Buna rağmen tatbikattaki zorluklar dolayısiyle tapu dairesi 
dışındaki alım satımların önüne geçilememiş ve bu türlü muamelelerin gittikçe artması karşısında 
Devlet yeni yeni tedbirler almaya mecbur olmuştur. Ezeümle : 

a) Medeni Kanunun kabulünden önce 19 . 4 . 1926 tarihli ve 810 sayılı Kanun kabul edilmiş
tir. Bu kanun, hakkı karar ve senetsiz tasarrufat ve tashihi kayıt muamelâtının sureti icrasına dair 
olup eski hukuka göre müruruzaman esasına dayanmakta idi. O kadar ki tapuya tescili istenilen gay
rimenkullerin tescili muamelesinin bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın doğrudan' doğruya tapu 
dairelerinde yapılması sağlanmış bulunuyordu. 

4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun karşısında, aykırı hükümler taşıdığından 
sözü edilen kanun yürürlükten kaldırıldı. Ancak, hâdiselerin zorlamasiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde 11 Mayıs 1929 tarihli ve 501 sayılı karar ittihaz olundu. Bu kararla 810 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber, senetsiz tasarrufların halledilmesi ve bunlara son veri
lerek tapuya tescillerinin yapılması hususunda sözü geçen 810 sayılı Kanunun getirmiş olduğu kolay
lıklar, ana prensiplerin istisnaları sayılarak tatbikatın devamı uygun görülmüştü. 

b) 810 sayılı Kanun ve 501 sayılı Büyük Millet Meclisi Kararı, tapuda kayıtlı olup da gayrires-
mî surette satılan ve zilyedleri elinde bulunan gayrimenkullerin, zilyedleri adına tescillerini temine 
kâfi gelmediğinden 8 . 6 . 1929 tarihli ve 1.515 sayılı Kanun kabul edilmiştir. «Tapu kayıtlarından 
hukukî kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiyesine» dair olan bu kanun, tapuda kayıtlı olup da gayri -
resmî surette aharın mülkiyetine geçen ve Medeni Kanunun yürürlük tarihine kadar musakkaf ve bu 
hükümde bulunan bağ, bahçe veyahut arsaları 15 diğer arazi 10 sene malik sıfatiylc nizasız ve fa
sılasız ve hüsnüniyetle tasarrufu altında bulunduranların namlarına tescilini sağlamaktadır. Halen 
yürürlükte bulunan bu kanun dahi memleket ihtiyaçlarını karşılamadığı içindir ki, 16 . 3 . 1950 tarih
li ve 5602 sayılı Tapulama Kanunu kabul edilmiştir. Genel yapısı itibariyle zilyedliğe dayanan tas
fiye hükmü getiren bu kanunun aşağıda ilgili bölümlerde temas edileceği şekilde ihtiyaçlara cevap 
verememesi karşısında yeni hükümlerin tedvini zorunluğu doğmuştur. 

Gerçekten yakın zamanlara kadar tapu dairelerinin günlük işleri karşılayacak imkânlara sahibolama
ması, köylülerin günlerce şehirlerde kalıp masrafı göze alamaması, fiyatların çok düşük olduğu de
virlerde Bina ve Veraset vergileriyle tapu harcını ödiyememeleri ve hizmetin vatandaş ayağına gö-
türülememesi gibi sebeplerle harici alım satımlar bir teamül ve zaruret haline gelmiştir. 

Medeni Kanundan önce yürürlükte bulunan mevzuata göre arazinin çeşitli nevilere ayrılışı ve her 
nevi araziye tasarruf belgesi veren mercilerin ayrı ve bunların müdahalelerinin sağlanmasındaki güç
lükler ise bugün memleketimizde tasfiye hükümlerine duyulan ihtiyacın diğer bir sebebidir. 

Bu sebeple bu zaruretler ilim muhitince de benimsenmiş ve bu sahada yetki sahibi* olan ilim 
mensuplarından . 

Ord. Prof. Ebülûlâ Mardin : Bu türlü hükümleri, halkın ihtiyacını zorlıyan ve imkânsızlıklar-. 
dan doğan güçlüklerini hafifletmek gibi isabetli bir görüşün eseri saymış ve memleketimizin şartlan 
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bakımından ilmî münakaşaların çok üstünde hayati bir ehemmiyet trz eden bu meselede nazariyat ba
kımından yapılan ve yapılacak fedakârlıklara karşı, ilim mensuplarını müteselli kılacak pek büyük 
menfaatlerin elde edilmiş olacağı kanaatini izhar etmiştir, (istanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası se
ne 1944 Cilt : 10 Sayı : 1 ila 2 Sayfa : 423 ilâ 428) J l * ? r y 

Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu : Kabul etmek lâzımdır ki, tapu sicillerini Medeni Kanunun 
kabul ettiği sistemde vücuda getirmek, malî külfetler ve memleketimizde arazi hukukunun geçirdiği 
istihaleler bakımından kolay değildir. Halbuki içtima ve iktisadi hayatımızdaki rolü pek mühim 
olan gayrimenkul leri, muasır hukukumuzun aradığı evsaftaki plân ve kayıtlara bağlamak bir zaruret 
halini almıştı. İşte Tapulama Kanunu, böyle bir zaruretin ifadesi saymak lâzımdır. Demek suretiyle 
memleketimizde tasfiye hükümlerine olan ihtiyacı belirtmiş bulunmaktadır. (Gayrimenkul tasarruf
ları ve Tapu sicilli tatbikatı sayfa : 583 ve mütaakıp) 

Ord. Prof. Mustafa Reşit Belgesay : Memleketimizdeki bu durumu, halkın ihtiyaç ve zaruretler 
içinde teamül haline getirdiği âdetler diye vasıflandırmıştır. (Türk Medeni Kanunu şerhi, 1957) 

Prof. Dr. ilhan Postacıoğlu: Türkiye'de Medeni Kanunun tapu sicilli ile alâkalı hükümlerinin 
işliyebilmesi için tapulama hareketlerinin haricî satışları da kanunlaştırarak tasfiye etmesi lazım-
geldiğini ileri sürmüştür. (Gayrimenkullere mütaallik akitlerde şekle riayet mecburiyeti sayfa: 
250 ve mütaakıp) 

Doç. Dr. Safa Reisoğlu: Tapulama Kanunu bir tasfiye kanunu olduğuna göre 32 nci maidde-
nin («e) fıkrasını çok lüzumlu saymış ve buradaki on yıllık zilyedlik süresinin 5 yıla indirilmesini 
istemiştir. (27 . 1 . 1961 tarih 67/62 numaralı mütalâa) 

Ankara Barosu Başkanlığı : 4 . 12 . 1959 tarih ve 620 sayılı mütalâasında: 32 nci maddenin (e) 
fıkrasındaki tasfiye hükmünün çok yerinde olduğunu bildirmiş, fkiradaki 10 yıllık zilyedlik 
süresinin 3 yıla indirilmesinin uygun olacağını mütalâa etmiştir. 

Cevat Abdürrahim Gücün : Bizim köylümüz ekseriya parasızdır. Şehre gelip işini taki'betmek 
ve müterakim borçlarını ödemek imkânından mahrumdur. Onun içindir ki, itimat, samimiyet ve 
mütehalli olduğu hüsnüniyet içinde haricî alını - satımlara başvurur demektedir. (Eski Temyiz Baş
kanlarından Prof. Cevat Abdürralhim Gücün, Hukuk dâvalarında gayrinıen'kuller sayfa: 117 ve 
mütaakip) 

Bu açıdan konu ele alınırsa 396 sayılı Tapulama Kanununun, Medeni Kanun prensiplerinden, 
zaruretlerin dışında mâkul olmıyan ölçülerle ayrılmış olduğu söylenemez. 

Bu ayrılış tapu sicilli düzeninin 'kurulması faaliyetiyle ahenlkli olarak tedricen azalacak ve 
düzenin bütün vatan sathında kurulması ile son bulacaktır. 

Esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi Medeni Kanun hükümlerinden zaruretlerin ötesinde her 
hangi bir inhirafa sebebiyet verecek, kanunların himayesinde bulunan âmme menfaatlerine aykırı 
olabilecek teklifler karşısında daima hassasiyet göstermiştir. 

Bu cümleden olarak : 
a) 396 sayılı Tapulama Kanununun 2 nci maddesi, sevk şeklinde ayrı olarak düzenlenmiş, Dev

letin hüküm ve tasarrufunda bulunan ve Medeni Kanunun 641 nci maddesinde tarifi yapılmış ma
haller ile; ormanlarla ilgili Anayasanın 131 nci maddesi ve 6831 sayılı muaddel Orman Kanunu 
hükümleri âmmenin yararına değerlendirilmiştir. (Geçici Komisyon Başkanı ismail Hakkı Tekinel ta
rafından komisyon âdına verilen izahat. Millet Meclisi Tutanak Dergisi Dönem: 1, cilt: 18, toplantı: 
2, 104 ncü Birleşim 28 . 6 . 1963 sayfa: 625 ve mütaakıp); 

b) Yürürlükteki 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinde tasfiyeye imkân veren 
daha geniş bir hüküm mevcuttur. O maddede, tapuda kayıtlı olup gayriresmî surette satılan bir 
gayrimenkulun bilirkişi beyanına dayanılarak zilyed adına tesbit ve tesciline cevaz verildiği halde, 
10 yıllık zilyedlik süresi aranmamıştır. 396 sayılı Tapulama Kanununun 32 nci maddesinin (e) ben
dinde bu gibi hallerde ayrıca 10 yıllık zilyedlik şartının da aranması kabul edilmek suretiyle mer'i 
mevzuattan farklı yeni bir teminat getirmiştir. 

c) Kanunun 32 nci maddesinin (d) bendinde Cumhuriyet Senatosunca (kayıt sahibi veya keli
melerinden sonra ilâve edilen mutasarrıfı) kelimesi âmmenin menfaatleri ile kabili telif görülmedi-
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ğinden komisyonumuzun vâki müdahalesi ile Millet Meclisi Genel Kurulunca madde metninden çı
karılmış, vakıf ve binnetice Hazine hukuku teminat altına alınmıştır. 

Gerçekten; bu tadille, tapuda mutasarrıfı adına kayıtlı bulunan ve belli bir vakfın icareteynli ma
lı olduğu anlaşılan gayrimenkul mutasarrıfı, 20 sene önce; ölmüş olsa dahi, o gayrimenkul hakkın
da Medeni Kanunun 639/2 nei maddesindeki fevkalâde iktisabi müruruzaman hükmünün tatbik 
olunamıyacağı şeklindeki 4 . 3 . 1959 tarihli 2 esas, 19 karar sayılı içtihadı Birleştirme Kararı ber
taraf edilmiş, mutasarrıfının ölümü ile gayrimenkulun mahlûlen vakfa rücu eylemesi hükmü kaldı
rılmış, ve icareteynli vakıfların, efradın mülkiyetine bu fevkalâde iktisabı müruruzaman yolu ile 
geçmesi temin edilmiş olacaktı. 

d) Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Hidayet Aydmer'in tapu kayıtlarında hukukî kıy
metini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 1515 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki 2/375 esasta kayıtlı kanun teklifi Geçici Komisyonumuzca ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisince mazbatasında gösterilen mufassal gerekçeye istinaden reddedilmiş ve teklifin kanunlaşma
sına imkân verilmemiştir. 

Bu teklif tasdiksiz yoklama kayıtlarının tasdikli defter hükmünde sayılması hedefini gütmekte 
ve böylece Medeni Kanununun aradığı nitelikte olmıyan bir kayda hukukilik vasfı verilerek netice 
istihsal etme amacını gütmekte idi. 

e) Yine Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin Kadastroya müstenidolmıyan tapu kayıtlarında 
hukukî kıymetini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 2/467 esasta kayıtlı kanun teklifi Geçici Ko
misyonumuzca ve Türkiye Büyük Millet Meclisince mazbatasında gösterilen gerekçe ile reddedil
miş ve keza kanunlaşmasına imkân verilmemiştir. 

Bu teklifin kabulü halinde tapu sicillinde kayıtlı olup da gayriresmî surette başkasının mülkiye
tine geçen ve 10 sene müddetle malik gibi nizasız ve fasılasız elde bulundurulan gayrimenkullerin 
kaydının iptali ile zilyedi adına tapuya tesciline ve böylece Medeni Kanunun 639/1 nci maddesin
deki (gayrimenkul mülkiyetini iktisap için tapu sicilline kayıt şarttır) şeklindeki tescilin lüzumu 
prensibine aykırı bir hüküm kabul edilmiş olacak idi. 

f) Cumhuriyet Senatosunca Tapulama Kanununun 92 nci maddesi (Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 1 nei maddede yazılı yerlerde bulunan gayrimenkuller hakkında bu ka
nunda zilyed yararına tanınan hükümler umumi mahkemelerde de uygulanır. 

Bu haklar zilyed aleyhine açılan dâvalarda dahi defan ileri sürülebilir.) şeklinde değiştirilmiş; 
Ve madde metni bu haliyle 396 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerinin; tapulamanın henüz uy

gulanmadığı bölgelerde dahi uygulanma imkânını verdiğinden, 
Millet Meclisince, (Bu kanunun zilyede tanıdığı iktisap hakları, tapulamasına başlanan bölgede 

zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan dermeyan edilebilir.) şeklinde kabul edilmek suretiyle uygu
lama sahası sadece tapulamasına başlanan bölgelere hasredilmiştir. 

g) İade gerekçesinde müdafası yapılan 6335 sayılı Kanunun ek maddesi ise 395 sayılı Tapulama 
Kanununun 97 nci maddesine tekabül etmektedir. 

Görülmektedir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurullarında, kanu
nun gerek tümü ve gerekse özel hükümleri itibariyle Medeni Kanundan inhirafında zaruretlerin tak
diri noktasında asla zühule düşmemiştir. 

II - Gerek 6333, gerekse 6335 sayılı kanunlarla 1954 yılında alınan tedbirleri o zaman için haklı 
gösteren sebeplerin bugün mürtefi olduğunu mubeyyin hiçbir delil bulunmadığı halde o hükümlerle 
ihdası istihdaf edilen teminatın haleldar olacağı, şeklindeki iade gerekçesine gelince : 

Tetkik konusu 396 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü maddesi 6335 sayılı Kanunla muaddel 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13/D maddesine tekbül etmektedir. 

22 . 3 . 1950 tarihinde meriyete giren 5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla ta
dilinden evvelki 13/D maddesi tapuda kaydı olmayıp da en az 10 yıldanlberi malik sıfatiyle fasılasız 
ve nizasız zilyedliği belgelerle veya bilirkişi sözleriyle sabit olan gayrimenkullerin zilyedi adına 
tescili yapılır hükmünü ihtiva etmektedir. 
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Maddenin bu mevzuda 2613 sayılı Tapu ve Kadastro Tahriri Kanunu ile Medeni Kanunun 
639 neu maddesinden ayrılığı tek husus ilk ikisinde iktisap için 20 senelik zilyedlik esasının kabul 
edilmesine mukabil bu sonuncusunda 10 senelik zilyedliğin tescil için kâfi görülmesinden ibaret
tir. 

5602 sayılı Tapulama Kanununun bu hükmü kanunun tatbik edildiği belediye hudutları dışın
da 22 . 3 . 1950 tarihinden iade gerekçesinde bahsi geçen 6335 sayılı Kanunla tadil edilmiş bulun
duğu 9 . 3 . '1954 tarihine kadar müstemirren uygulanmıştır. 

Kanunun bu haliyle 4 sene müddetle uygulanmasından sonra Hükümet tarafından yeni bir 
tasan hazırlanmış ve bu tasan ile (1936 - 1937 yıllannda umumi vergi tahriri yapılmış olması do-
layısiyle vergiye kaydolmamış gayrimenkul bıılunamıyacağı ve motorlu ziraat vasıtalarının 
çoğalmış bulunması da bâzı kimselerin geniş Devlet veya köy orta malları arazileri, iki şahitle ve 
kolaylıkla namlanna tescil yaptırabildikleri ve böylece Hazine Hukukunun ziyama sebebiyet 
verildiği gerekçesiyle 5602 sayılı Kanunun 13/D maddesinin değiştirilmesi cihetine gidilmiştir. 

9 . 3 . 1954 tarihinde 6335 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikle : 
a) Zilyetlik müddeti 10 seneden 20 seneye çıkartılmış ve Medeni Kanunun 639 neu madde

siyle 2613 sayılı Tapu ve Kadastro Kanununa zilyetlik müddeti bakımından 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun intibakı sağlanmıştır. 

b) 20 dönüme kadar (20 dönüm dâhil) tapuda kaydı olmıyan arazide tescil için başkaca bir 
unsurun ilâvesine lüzum görülmemiş ve ancak 20 dönümden daha büyük olup da tapuda kayıtlı 
olmıyan arazilerin zilyedi adına tescili için fasılasız ve nizamsız malik, sıfatiyle 20 senelik- zilyetlik 
unsurlanndan gayn 10 sene veya daha önce vergiye kayıtlı olma hususunun aranması unsuru 
ilâve edilmiştir. 

c) Aynca bu kanuna ek madde ile bu son hükmün umumi hükümlere göre Medeni Kanunun 
639 neu maddesine istnaden ikame edilecek dâvalar ile belediye hudutları dâhilinde kabili tatbik 
olan 2613 sayılı Kadastro ve Topu Tahriri Kanununun tatbikatına da teşmil edilmiştir. 

Bu hükümler halen meridir ve belediye hudutları dâhilinde ve haricinde gerek köy tapulamasın
da ve gerekse Şehir kadastrosu tesbitlerinde ve umumi hükümlere göre umumi mahkemelerde ikame 
edilmiş dâvalarda tatbik edilegelmektedir. 

Yine 3 . 9 . 1954 tarihinde kabul edilen 6333 sayılı Kanunla Hazine ve âmme hükmi şahsiyetleri
nin ve gayrimenkullerle ilgili olanların himaye edilmesi düşüncesiyle Medeni Kanunun 639 neu 
maddesinde esas unsurlar muhafaza edilerek tadilât yapılmış ve Kanunu Medeninin 639 neu mad
desine aşağıda yazılı 2 fıkra eklenmiştir. 

(Tescil dâvası, Hazine ve ilgili ftmme hükmi şahsiyeti aleyhine açılır ve mahkeme gazete ile ve ay
rıca mahallinde münasip vasıtalarla en az üç defa ilân olunur. 

Son ilândan itibaren 3 ay içinde bir itiraz dâvası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sa
bit olursa tescile karar verilir; karara gayrimenkulun haritası veya ebatlı krokisi eklenir.) 

Vaz'edilen bu hükümle hasımsız tescil dâvası açılma imkânı kaldmlmış ve Hazine ile ilgili âmme 
hükmi şahsiyetlerinin kendileriyle alâkalı konularda haklarının ziyama imkân vermiyecek tedbirler 
ikame edilmiş, ve ilân mecburiyetinin konulması ile özel kişilerin dahi kendi haklarına taallûk eden 
konularda keyfiyetten haberdar olunmaları sağlanmak istenmiştir. 

îade gerekçesinde gösterilen bu sebeplerle ilgili olarak yapılan açıklamadan sonra bugün yürür
lükte bulunan hükümlere nazaran kanunda meydana getirilen yeniliklerin lüzumlu olup olmadığı ve 
bilhassa 6333 ve 6335 sayılı kanunlarla alman tedbirleri o zaman için, haklı gösteren sebeplerin bu
gün mürtefi olup olmadığı hususlannm vakıalarla karşılagtmlmak suretiyle izahı icabetmektedir. 

A) 6333 sayılı Kanunla muaddel Medeni Kanunun 639 neu maddesinin tapulama konusu ile il
gisi vardır, 

Ancak 396 sayılı Tapulama Kanunu ile Medeni Kanunun 639 neu maddesinde 6333 sayılı Kanun
la meydana getirilen değişiklik ilga edilmemiştir. Bu kanun 396 sayılı Tapulama Kanununun yü
rürlüce girmesinden sonra dahi aynen uygulanacaktır. 
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396 sayılı Tapulama Kanununun bütünü ve bilhassa 10, 11, 13, 20 ve 26 ncı maddeleri tetkik edi

lirse bu kanunun tatbikatında dahi gerekli ilân yapılacak ve tesbitlerde Hazine ve âmme hükmi şa
hısları bulundurulacaktır. 

Bu itibarla iade gerekçesinin 6333 sayılı Kanunla ilgili kısmının vâridolmadığı sarahaten anla
şılmaktadır. 

B) 6335 sayılı Kanunla muaddel 5602 sayılı mer'i Tapulama Kanununun meriyetinden bu yana; 
tatbikatında görülen aksaklıklar sebebiyle değiştirilmesi için yapılan kanun teklifleri ve 6335 sayılı 
Kanun tatbikatına yöneltilen tenkidler: 

6335 sayılı Kanunun 9 . 3 . 1954 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra yapılan uygulama
sında aksaklıklar müşahede edilmiş ve muhitlerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli bölgelerin milletvekilleri 
tarafından sahih ve gerçek vakıalara müstenit gerekçelere istinadeden kanun teklifleri ile mezkûr 
kanunun tadili temin edilmek istenmiş ve elde edilen bu tatbikat sonucunda hükümetlerin de konu 
üzerine eğildikleri görülmüştür. 

Ezcümle; 
a) Tunceli Milletvekili Arslan Bora 10 . 3 . 1957 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine ver

miş bulunduğu kanun teklifinde; 5602 sayılı Tapulama Kanununun boşluklar hâsıl eden ve müspet 
sonuçlar vermiyen bâzı maddelerine tenkidlerini yöneltmiş ye tapulaması yapılan yerlerle alâkası ol-
mıyan kişilerin tapulamaya vaki mücerret itirazlarının suiistimallere sebelbiyet veıdiği gerekçe
siyle 5602 sayılı Tapulama Kanununun 54 ncü maddesine bir fıkra eklenmesini 'teklif etmiştir. 

b) Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu 
13 . 1 . 1958 tarihli kanun teklifinde; 6335 sayılı Kanunla muaddel 5602 sayılı Kanunun 13/D 
maddesi ile 35 nci maddesinin tadilini talebetmiş ve gerçekten teklifinin gerekçesinde müşahhas 
misaller ve mahkeme kararlarından örnekler vermek suretiyle 6335 sayılı Kanunun tatbikatta 
adaletsizliklere sebebiyet verdiğini, küçük ve fakir çiftçinin zararına olarak kanun tatbikatının 
devam ettiğini belirtmiş ve neticede 6335 sayılı Kanunla yapılan tadilâtı memleket gerçeklerine 
uymadığını ifade ederek Medeni Kanunun 639 ncu maddesinin aynen muhafazasını talebetmiş ve 
miktar yönünden her hangi bir tahdide taraftar olmadığını 'belirterek topraksız köylü için 10 
senelik zilyedliğin yeterli sayılması fikrini savunmuştur. 

c) Van Milletvekili Sait Erdinç; 7 . 2 . 1958 tarihli kanun teklifinde 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun tatbikatta aksayan hükümlerine işaret ederek mezkûr kanunun 23, 33, 13/D mad
delerinin tadilini 26 ve 34 ncü maddelerine bir fıkra ilâve edilmesini ve 20 dönümlük tahdidin 
100 dönüme çıkartılmasını ve ancak 100 dönümden fazla arazinin tescili taleplerinde 10 senelik 
vergi kaydının aranmasını talebetmiştir. 

d) Giresun Milletvekili Doğan Köymen; 10 . 2 . 1958 tarihli kanun teklifinde 5602 sayılı 
Kanunun muaddel 13/D maddesinin tadilini talebetmiştir. Ve ancak muhitinin hususiyetlerini 
nazarı itibara alarak diğer mmtakalar milletvekillerinin fikrinden ayrılmak suretiyle 20 dönüm
lük tahdidin kalmasını ve vergi kaydı aranmak şarfciyle müstakillen veya ayrı ayrı olmak üzere 
zilyedliğe müsteniden yapılacak tescillerin mecmuunun 250 dönümü aşmaması lâzumgeldiği fikrini 
savunmuştur. 

e) Ankara Milletvekili Selim Soley; 28 . 4 . 1958 tarihli kanun teklifinde 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun muaddel 13/D maddesinin tadilini istemiş ve 20 dönümlük tahdidi 50 dönüme çıkar
tılmasını talebetmiştir. 

f) Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan; 9 . 4 . 1958 tarihli kanun teklifinde keza Tapu
lama Kanunu 13/D maddesinin tadilini teklif etmiştir. Ve <bir başka usul ile miktar tahdidini 
tamamiyle kaldırılmasını istemiştir. 

Mehmet Ali Arıkan, vergi tahrirlerinin 6335 sayılı Kanun gerekçesi hilâfına sıhhaJtsizMğine 
işaretle vergi kaydı olmaması halinde tescil talebinde bulunanlar haklı bir sebeple zilyedi bulun
duğu gayrimenkulun vergiye kaydettirmemiş olması hususunun mahkemelerde isbat edilmesi im
kânının sağlanması ile bu neticeyi alma cihetine gitmiştir. 
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g) 6335 sayılı Kanunun tatbikatının bu anlamda adaletsiz sonuçlar doğurması muvacehesinde 

kanunun diğer maddelerine yöneltilen sair teklifler de nazara alınmak suretiyle milletvekillerinin 
tekliflerine paralel olarak zamanın Hükümetince aynı konu üzerinde durulmuş ve Hükümetçe 
hazırlanan tasarı 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) bendine hasren 
19 . 7 . 1958 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Tasarı gerekçesinde; ilk defa, vergi kaydı unsurunun dışında bu kayıttan daha kuvvetli ve sıh
hatli vesikaların 8 . 6 . 1929 tarih ve 1515 sayılı «Tapu kayıtlarının hukuki kıymetlerinin kay
betmiş olanların tasfiyesine dair kanun» ile uygulama sahası belediye hudutları dâhili olan 2613 
sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununda yer alan ve meriyet tarihlerinden bu yana uygula
nan ve uygulanmasında mahzur değil 'bilâkis fayda tesbit edilen vesikaların miktar tahdidi
nin dışında kalan ve tapuda kayıtlı bulunmıyan gayrimenkuller hakkındada uygulanması fikri 
üzerinde durulmuş ve zilyedliğin sıhhatli bir şekil e ispatı için çareler araştırılmıştır. 

Milletvekilleri tarafından yapılan tekliflerin cümlesi Hükümet tasarısiyle birleştirilmiş ve Mil
let Meclisi encümenlerinde görüşülerek hazırlanan rapor 3 . 6 . 1959 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmuştur. 

Ancak elimizde mevcut 396 sayılı Tapulama Kanununun nüvesini teşkil eden hu tadil tek
liflerinin neticeyi istihsale kâfi görülmediği anlaşıldığından Devlet Bakanlığınca uzun çalışmalar 
sonunda hazırlanan Tapulama kanunu tasarısı M . 2 . 1960 tarihinde îcra Vekilleri Heyetince 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve (ienel Kurulda bir kısım maddelerinin görüşül
mesinden sonra 27 Mayıs 1960 tarihinde Mil ı>t Meclisinin feshedilmesi sebebiyle kanun
laşması mümkün olamamıştır. 

h) Kurucu Meclis zamanında kanuna duyu an acil ihtiyaçlar sebebiyle kanun üzerinde Hü
kümetçe yeniden çalışılmış ve ancak Kurucu MetLisin zamanının kifayetsizliği ve işlerinin çoklu
ğu sebebiyle tasarı bu devrede de kanunlaşma imî.ânmdan mahrum kalinistir. 

iade gerekçesine paralel olarak sunulan bu ta ihî gelişmelerden de anlaşıldığı şekilde, 1936 - 1937 
yıllarında yapılan vergi tahrirlerinin mükemmelh etine ve tahrir dışı kalmamış sahipli arazi bu
lunmadığına dair gerekçenin, 3 senelik tatbikat sonunda gerçeklere uymadığı anlaşılmıştır. 

Kanunun bu haliyle uygulanmasında objektif kıstaslardan uzaklaşmış bulunulması sebebiyle 
adaletsiz sonuçlar meydana geldiği ve bundan da özellikle fakir vatandaşların zarara uğradıkları 
müşahede edilmiştir. 

3S'6 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü mad iesinde 6335 sayılı Kanunla muaddel 5602 sa
yılı Kanunun 13/D maddesinden farklı olarak miktar tahdidi ve ispat vasıtaları bakımından ya
pılan değişikliklerin esasını yukarıda izah edilen gerçek sebeplere bağlamak lâzımdır. 

Esasen,; tescile ait genel unsurlar aynen muhtfaza edilmiş gerek esas ve gerek ispat vasıtaları 
bakımından ortaya çıkan adaletsizlikler önlenmek istenmitir. 

Gerçekten konunun esası, kazanılmış haklara ihlâli olmayıp; bu hakların tesbitindeiki esas
ların hakikate usul bakımından; memleket şart arma ve gerçeklerine ve temel haklara en uygun 
şekil ve ölçüye bağlanması hususuna inhisar etmiş olmak lâzınalgelir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlayışla kendisine mevdu mutlak takdir yetkisini, Devleti ve 
va/tandaşı zarardide etmiyecek ve âmme menfaatine aykırı olabilecek müsavatsızlıkların ihdasına 
sebebiyet vermiyecek şekilde kullanmıştır. 

/ / / — Kanunun 33 ncü maddesinde zikredilen ispat 'belgelerinin hukuki durumu : 

Bu bölümde ele alman husus, iade gerekçesinin 6 ncı bendi ile ilgilidir. 
Yüzölçümü belli miktardan fazla çıkan gayı imenkullerdeki zilyedliğin ispatı için aranılan ve 

33 ncü maddede sözü edilen belgeler, hukukî değerlerini kaybetmiş birtakım vesikalara hukukî 
itibar sağlamayı hedef tutmamıştır. Esasen bu belgelerin' kanunda yer alması ihdas niteliğinde de 
değildir. " 

M. Meclisi (S. Sayısı : 705 ) 
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Bugün yürürlükte bulunan 1515 sayılı Kanunla 1934 tariijli ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 

Tahriri Kanununun uygulanmasında bu belgeler, zilyedliğin ispat delili olarak kabul edilmekte
dir. 

Komisyonumuz, bu belgeleri mahiyetleri itibariyle, yürürlükteki kanunda; zilyedlik delili ola
rak kabul edilmiş bulunan vergi kayıtlarından daha sağlam bir ispat vasıtası olarak telâkki etmiş 
ve madde metninde bu vesikalara yer vermek suretiyle 6335 sayılı Kanunun ispat vasıtaları yönün
den meydana getirdiği adaletsizlikleri bertaraf ve 1.515 sayılı Kanun ile 2613 sayılı Kanunun tatbi
katına intibak spğlamak amacını gütmüştür. 

Gerçekten, 2901- sayılı Vergi tahriri Kanunu ile 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bu kanunu 
değiştiren 213 sayılı Kanun vergi kayıtlarını mülkiyetin ve zilyedliğin delili saymamıştır. 

»Sözü geçen kanunlar vergi kayıtlarının zilyedlik delili olamıyacağını açıkça ifade etmişlerdir. 
İlgili kanunların bu sarahati ve memleketimizdeki vergi tahrirlerinde takibedilen sistem, özel

likle vergi kayıtlarının durumu göz önünde tutulursa, kanunda yer verilen ve zamanında meri 
olan kanunlara göre yetkili mercilerce verilen, ve kişilerin arazi ile olan hukukî irtibatlarını ifade 
eden belgelere yöneltilen tenkidlere iştirak etmeye imkân görülememiştir. 

Medeni Kanunun meriyetinden önce memleketimizin arazi hukukunu tanzim eden 1274 (1859) 
tarihli Arazi Kanunu araziyi; 

1. Mülk arazi, 
2. Arazii memleket (Mirî arazi), 
3. Vakıf arazi, 
4. Metruk arazi, 
5. Arzı mevat, 
Olarak 5 kısma ayırmış ve her nevi arazi için tasarruf belgesi verme yetkisini ayrı ayrı mercile

re tanımıştır. 
396 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü maddesinde zilyedliğin ispatında ayrıca aranılan belge

lerden ; 
İ. Tasdikli irade suretleri ile fermanlar : Bunlar 1274 tarihli Arazi Kanunu gereğince rekabesi 

(kuru mülkiyeti) Devlete ve hukukî tasarrufiyesi şahıslara aidolan Arazii memleket yani mirî top
rakların, îhale, tahsis, ve tefvizleri ile ilgili Padişah tasarruflarıdır. 

Padişah, sahibi arz sıfatı ile aıazii miriye üzerindeki tasarruf hakkını haizdir. Hattâ, maslahatın 
gerektirdiği hallerde, Mirî Araziyi temliki sahih ile temlik etmesi de mümkün idi. Meselâ Devletin 
borçlu bulunmas;, arazinin geliri masrafını korumaması veya iki kat fiyatla talip çıkması hallerinde 
(müsevvigatı şer'iye) denilen şartlar mevcut sayılırdı. (Atıf Bey şerhi Sayfa : 29, Haydar Bey şer
hi Sayfa : 10) 

2. Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senedi : Araziyi mirîye (arazii memle
ket) nov'inden olan gayrimenkullerin hukukî tasarruf iyesini bir şahsa tefvizi muamelesinde, akdin 
bir tarafını teşkil eden Devlet şahsiyeti hükmiyesini; 

a) 1255 tarihine kadar eshabı tımar ve zeamet, 
b) 1255 -1263 tarihine kadar kısmen eshabı tımar ve zeamet ve kısmen mültezimler, 
c) 1263 tarihinden 1274 tarihine kadar kısmen mültezimler ve kısmen muhassıllar, 
d) 1274 tarihinden tapu teşkilâtının kurulduğu 1290 (1874) tarihine kadar mal memurları 

temsil etmişlerdir. 
Kanunun 33 ncü maddesinin (d) fıkrasındaki temessük veya senetler, yetkili bulundukları tarih

lerde bunlar tarafından verilen tasarruf belgeleridir. 
8. Kayıtlan bulunmıyan tapu ve mülga Hazinei Hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmü

haberi : Taşra tapu idareleri tarafından tutulan defterlerin birer nüshası her ay Genel Müdürlük 
arşivine gönderilir. Bunlardan gönderilmemiş, yangın, seylâp ve benzeri sebeplerle ziyaa uğramış 
ola olar da vardır. Bunlara dayanılarak verilmiş olan ve malikin elinde bulunan tapu senetlerine de 
tesadüf edilmektedir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 705 ) 
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Hartnei Bassa senedi ise, nMei - «enSyeyie ait gayrimenkuller için vaktiyle sarayda vazifelendi

rilmiş olan Hazinei Hassa Nâzırlığmca tutulan defterlere göre verilen senetlerdir. 
4. Öayrimusaddak tapu yoklama defterleri : 1287 tarihinde başlayıp, fasılalı olarak 1305 tari

hine kadar devam eden ve bir heyet tarafından arazi tahriri maksadiyle tutulan defterlerdir. Bu 
defterlerden harcı ödenerek, Meclisi Livaya tasdik ettirilenler (tasdikli yoklama) olarak isimlendiril
miş ve bugün muteber tapu kaydı niteliğinde sayılmıştır. 

Harçları verilmiyenler ise tasdik edilmemiş ve (tasdiksiz yoklama kaydı) adı altında sadece zil
yedlik delili sayılmıştır. 

5. Mülkname, Muhasebatı Atika Kalemi kayıtları : Mülkname Padişah tarafından temliki sahih 
ile temlik olunan araziler için verilen belgedir. 

Muhasebatı Atika kaydı ise Maliye Nezaretinde mevcut kayıtlara istinaden İstanbul'da tesis «dil-
miş bulunan gediklere verilen belgelerdir. 

Filhakika bu belgelerin mevcudolduğu yerler şehirlerdir. Ancak kanunun 97 nci maddesi gere
ğince umumi hükümlere göre ikame edilecek dâvalar ile 2613 sayılı Kanun tatbikatında da bu hü
kümler tatbik edileceğinden Tapulama Kanunu içerisinde yer almasındaki zaruret aşikârdır. 

6. Mubayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri : Bunlar tapu dairelerinin teşekkülünden önce, sırf 
mülk gayrimenkuller için Seriye mahkemelerinden verilen belgelerdir. 

7. Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları : Tapu idarelerinin tesis tarihi 
olan 1290 (1874) tarihine kadar vakıf gayrimenkullerin (mülhak ve müstesna vakıfların) bütün mua
melâtı mütevelliler tarafından yürütülürdü. Mutasarrıflarına da temessük senedi verilirdi. 1874 ta
rihinde bu kayıtlar tapuya devredildi. Defterleri tapuya devredilmemiş ve fakat mutasarrıflarına 
temessük senedi verilmiş olan hallere çok tesadüf edilmektedir. 

Tarihî ve hukukî menşeleri itibariyle ve özellikle 1515 sayılı Kanunun 35 seneyi, 2613 sayılı 
Kadastro Kanununun 30 seneyi bulan uygulama süresince bu belgelerin, memleketimizde sebebol-
duğu haksızlık ve adaletsizlik için bir misal gösterilememiştir. 

Kaldı ki, maddede sözü edilen belgeler, tapusuz arazi üzerinde mülkiyet hakkını tesis eder kuvvet 
ve nitelikte sayılmamıştır. Şahit ve bilirkişi suiistimalini önlemek üzere, 20 yıllık zilyedliğin "ay
lıca bu belgelerle delillendirilm'esi bir tedbir olarak düşünülmüştür. 

Oysa ki, kanuna ve özellikle 33 ncü maddeye yöneltilen tenkidler, bu belgelerin aranılma-
smdaki maksat ve gayenin dışında bir izah tarzına tebi tutulmuştur. Her şeyden evvel açıklan
ması gereken husus, bu belgelerin hak tesis edici mahiyetleri olmadığı ve kanuna bu maksatla 
alınmamış olduklarıdır. Binaenaleyh tapusuz arazinin zilyedi adına tescili için, Medeni Kanunun 639 
ncu maddesinde öngörülen şartlar, yani nizasız, fasılasız ve malik sıfatiyle 20 yıllık zilyed
lik şartı gerçekleşmedikçe mücerret bu belgelere dayanılarak bir kimseye bir metrekarelik ara
zinin dahi verilmesi bahis konusu değildir. 

Görülmektedir ki, 36 ncü maddede yer alan belgeler, belli yüzölçümünü aşan tapusuz arazide, 
20 yıllık zilyedliğin ispatı için Medeni Kanuna göre aranılan delillerin yanında ve onlara ek ola
rak aranılan ispat vasıtalarıdır. Ayrıca zilyedle bu ispat belgeleri arasındaki ittisal ve irti
bat, hem kanun koyucunun ve hem de tatbikatın aradığı şartlardandır. 

İlim mensupları, nitelikleri münukaşa edilen bu belgelere yöneltilen tenkidlerin ve bu belge
lerin davet edeceği mahzurlarla ilgili görüşlerin varidolmadığmı açıklamışlardır. (Doç. Dr. Safa 
Reisoğlu sözü edilen broşür sayfa : 24 ve mütaakıp.) 

İstanbul Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Profesörü îsmet Sungurbey, zilyedlik, 33 ncü mad
dede sayılan belgelere istinadediyorsa bu takdirde zilyedlikle iktisap için ayrıca 20 yıllık sürenin 
aranmaması lâzımgeldiği zira zamanında mer*i kanunlara göre verilen bu belgelerin doğrudan 
doğruya tesis edici nitelikte olduğu görüşündedir. (Medeni Hukuk eleştirileri 1963 sayfa : 9 
ve mütaakıp.) 

Komisyonumuz bu ilmî görüşten ayrı düşünerek, 33 ncü maddedeki belgelerin, Medeni Ka
nunun 639 ncu maddesine göre gerçekleşen diğer şartlardan ayrı olarak aranılacak bir zilyedlik 
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delili saymayı, memleket şartlarına uygun bir tedbir saymıştır. Binaenaleyh yürürlükteki 1515 
sayılı Kanunla 2613 sayılı Kanunda yer alan ve ispat delili sayılan bu belgelere Tapulama 
Kanununda yer vermek ,ihdas mahiyetinde görülmemiş, bilâkis uygulamadaki ahenksizliği ve 
adaletsizliği giderecek bir tedbir sayılmıştır. Bu itibarla zilyedliğin ispat şeklini daha ciddî ve 
daha sağlam esaslara buğlıyan bu tedbirde, Devlete ait büyük arazilerin elden çıkması tehlikesi 
görülmemiş, bilâkis bu belgelere dayanan zilyedliklerin ileri sürülen tehlike ve mahzurları önliye-
ceği kanaat ve neticesine varılmıştır. 

IV - 1274 tarihli Arazi Kanunu ve ziraat arazisi üzerindeki mülkiyet hakkı : 

Eskiden fertlerin tasarrufu altında bulunan mirî toprakların, bugün doğrudan doğruya efra
dın mülkiyetine geçmiş olduğunu mutazammın hiçbir hüküm mevcudolmamasma, ve Medeni Ka
nun sisteminde de tapusuz arazi üzerindeki hakların zilyetlikten ibaret bulunmasına göre hiç
bir fert Devlet arUzisi üzerinde hakkı müktesebolarak mülkiyet iddia edemez şeklindeki iade 
gerekçesi, komisyonumuzca gözden kaçmış hukukî bir anlayış olarak yorumlanmıştır. 

iade gerekçesinin bu bendi, Yargıtay Başkanının Ziraat Mühendisleri Odasının 10 . 2 . 1964 
tarihinde düzenlediği (Toprak Reformu) seminerindeki konuşmasına ve bunu takibeden ulus 
Gazetesinin 13 - 14 Şubat 1964 tarihli nüshalarında (Toprak reformunun hukuki esasları) başlığı 
altında yayınladığı makaleden mülhem olduğu anlaşılmaktadır. 

Halbuki Yargıtay Başkanının sözü edilen konuşmasında ve yazısında açıkladığı görüş herşey-
den evvel Yargıtay Tevhidi İçtihat Genel Kurulunun 27 . 1 . 1943 tarih 7 sayılı, 9 . 2 . 1944 tarih 
4 sayılı, 9 . 10 . 1946 tarih 12 sayılı ve 27 . 4 . 1949 tarih 7/7 sayılı kararları ve makalenin da
yandığı 837 sayılı Kanunun gerekçesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50.1 sayılı Kararı kar
şısında hukuki mesnetten yoksun kalmıştır. Zira sözü edilen kararlarda ve 837 sayılı Kanunun 
Hükümet gerekçesiyle Meclis zabıtlarında 1274 tarihli Arazi Kanununun mülga olduğu ve 
gayrimenkul e ilişkin mülkiyet haklarının Medeni Kanunun kabulü ile ona tâbi bulunduğu açıkça 
belirtilmiştir. 

Ayrıca bu görüş, ilim mensuplarının tenkidine uğramış İstanbul Hukuk Fakültesi Profesörle
rinden Dr. İsmet Sungur Bey bu görüşü gözdenkaçırılmış bir hukuki anlayış olarak ifadelendin
miştir. (Cumhuriyet Gazetesi 16 . 4 . 1964 tarihli nüshası) 

Diğer 'taraftan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Medeni Hukuk Doçenti Dr. Safa Reisoğlu, 
Yargıtay Başkanının 1858 tarihli Arazi Kanununun mirî topraklara ilişkin hükümlerinin Medeni 
Kanundan sonra da yürürlükte olduğu hususundaki iddiasına iştirak etmemiş ve Medeni Kanun 
karşısında 1858' tarihli Arazi Kanununun yürürlükte olamıyacağını ilmî ve muknî delilleriyle 
açıklamıştır. (Doç. Dr. Safa Reisoğlu, sözü geçen Tjraşür sayfa : 20 ve mütaakıp) 

Ayrıca Komisyonumuza davet edilerek, iade gerekçesinin hukuki esasları konusunda görüş
lerine başvurulan Ankara Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Profesörü Dr. Hüseyin Cahit Oğuz-
oğlu ile Siyasal Bilgiler Fakültesi Medeni Hukuk Doçenti Dr. Sait K. Mimaroğlu da Doçent Dr. 
Safa Reisoğlu'nun görüşüne aynen katılmışlardır. 

Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesi Başkanı İmran öktem ile Birinci Hukuk Dairesi Başkanı Kâmil 
Tepeci'nin görüşleri ve müşterek raporları ise, üniversite öğretim üyelerinin görüş ve kanaatle
rini teyideder mahiyettedir. 

Bu açıklamalar karşısında, ziraat arazisi adı verilen ve eski hukukumuzda «mirî topraklar» 
olarak Vasıflandırılan arazinin asıl malikinin Devlet olduğu ve elinde tapusu bulunan özel kişi
lerin dahi kaide olarak arazinin maliki olmayıp, ancak yararlanma hakkına sahiibolduğu ve tapu
suz bir yerin elinde bulunduran kimsenin durumu fiilî zilyedlikten ileri gitmiyeceği yolunda 
izhar olunan görüş ve iade gerekçesinin hukuki ve tatbiki bir mesnedi bulunmadığı anlaşılmak
tadır. 

Binaenaleyh izah edilen bu hususlara zamimeten iade gerekçesinde bir taraftan Medeni Kanun 
prensiplerine sadık ^kalınması hususuna işaret edilmesine rağmen, diğer -taraftan mülga Arazi 
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Kanunundan neticeler çıkararak Medeni Kanunun düzenlediği zilyedlikle mülkiyetin iktisabı 
müessesesinin işlemez hale getirme sonucunu doğuran bu zıt görüşe iştirake 'hukuki imkân görü
lememiştir. 

Komisyonumuz, başlangıçtan beri izah edilen vakıalar ve sebepler muvacehesinde, bilgilerine 
müracaat edilen mütehassısların görüşlerinden de faydalanmak suretiyle, ileri sürülen ve prensip
lere taallûk eden iade gerekçesinin tümünün varit bulunmadığı neticesine varmıştır. 

Hükümet, komisyonumuzun prensiplere taallûk eden görüşüne iştirak etmiş ancak bu vesile ile 
kanunun 33 ve bu maddeyle ilgili 97 nci ve geçici 3 ncü maddelerde miktarla ilgili tadil teklifinde 
bulunmuştur. 

Komisyonumuz Anayasanın 93 ncü maddesinde belirtilen geri çevirme müessesesinin hudut, şü
mul ve mânası ve miktara taallûk eden takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisince değerlendiril
diği hususu üzerinde durarak tadil tekliflerini varit görmiyerek reddetmiş ve kanunun tümünün 
aynen ipkasına karar vermiştir. 

Tatbikatta duyulan ihtiyaç ve özellikle yatırım bölgelerindeki tapulama faaliyetlerinin biran 
evvel sonuçlandırılması lüzumunun arz ettiği ehemmiyet göz önünde tutularak, kanunun öncelik ve 
ivedilikle ve gündemde mevcut bilcümle işlere takdimen görüşülmesi hususu da karar altına 
alınmıştır. 

öncelik ve ivedilikle ve gündemde mevcut bilcümle işlere' takdimen görüşülmek üzere işbu ra
por Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
ve bu rapor yazan Başkanvekili Sözcü Kâtip 

İstanbul* Adıyaman İzmir Konya 
/. H. Tekinel A. Atalay M. Uyar 

Veto gerekçesinin yerinde 
olmadığına dair komisyon 
kararma tamamiyle katılı
yorum. Kanun hakkında

ki evvelki kanaatlerimi 
muhafaza ediyorum. 

/. Baran 

Giresun Maraş Maraş Sivas 
N. Erkmen A . Hüdayioğlu 1 . Karaküçük t. Göker 
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Tapulama Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Umumi hükümler 

Kanunun konusu ve uygulama alam 

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

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

Kanunun uygulanması dışında kalan gayrimenkuller 

MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz kayalar, 
tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmaz. Bir
lik sınırları içinde kalan bu gibi gayrimenkullerin tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda il
gililer arasında anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi tu
tanakla belirtilir. 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili kanunların esasları dairesinde çözülür. 

Bölge ve birlikler 

MADDE 3. — Tapulama işleri için her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer bölge, her 
bucak merkezi ile her teöy birer birlik sayılır. 

ti ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları dışında kalıp da bir bucak merkezine veya köye 
bağlı olmıyan mahalleri, bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, bir birlik saymaya veya
hut yakınlık ve sair hususiyetlerini gözeterek topluca veya kısım kısım bucak veya köylerin 
birlik sınırları içerisine almaya tapulama müdürü salahiyetlidir. 

İdari teşkilâtta değişiklik 

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

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

Teşkilât 

îdari teşkilât 

MADDE 5. — Tapulama işleri her bölgede bir tapulama müdürü tarafından idare olunur. 
Her bölgeye lüzumu kadar kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol memurları ile en az dört 
teknisyen ve dört teknisyen yardımcısı, kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir. 

Adlî tesküât 

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

Mahkeme emrine lüzumu kadar zabıt katibi, mübaşir ve hademe verilir. Zabıt kâtibi ve mü
başirler, adliye başkâtip ve zabıt kâtibi hükümlerine tabidir. 

İdcuri memurların tâyini 

MADDE 7. — Tapulama müdürleri, kontrol mühendisleri, fen ve tasarruf kontrol memurları, 
teknisiyen ve yardımcıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce resen, bu teşkilât mensupla
rından ve bu maksatla açılmış ve açılacak kurs ve okullardan mezun olanlar arasından tâyin 
edilir. 

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

Bunların vazife ve salâhiyetleri yönetmelik ile belirtilir. 

Tapulama müdürünün vazifeleri 

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

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme salahiyeti 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM , 

Hazıriıfls işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 

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

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

Tapulama birliklerinin tâyini ve ilânı 

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

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

Kayıt, harita ve plânların çıkarılması 

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

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

Mahallî mahkemelerden dâva listesinin istenilmesi 

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

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

Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında ma
hallî hukuk mahkemelerine açılan dâvalar derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde tapula
ma müdürü yukanln fıkralar hükmü dairesindve işlem yapar. Mahallî hukuk mahkemesinde gö
rülmekte olan dâvanın konusu gayrimenkul hakkında, tapulama tutanağı tanzim edilince, keyfiyet 
hemen dâvanın görülmelcte olduğu mahkemeye bildirilir. 

Bilirkişilerin seçilmesi 

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

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

Bir birlikte birden fazla tapulama teknisyeni ile yardımcısının çalıştırılması halinde diğer 
her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. 
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Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde veya üçüncü madde uyarınca bir bucak veya 

köye bağlı olmaksızın birlik sayılan mahaller için bilirkişiler o bölgenin mülkiye amirlerince 
seçilir. 

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

Yemin 

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

Bilirkişiliği engelliyen haller 

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

Bilirkişi ol a rai- dinlenemiyecekler 

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

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

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

hısımlığı olanlar, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Birlik, sınırının tâyini 

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

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

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

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

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

İtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz. 

(rayrimenkul şuurlarının belirtilmesi 

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tesbit işleri 

Teshili yapılacak mevkiin ilâm 

MADDE 20. — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı 12 ve 13 ncü maddeler gereğince alınacak 
kayıtlarla, listelerden ve bilirkişilerin vereceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını yapacak-
lan mevkii veya sokağa gidecekleri günü tesbit ve en az iki gün evvel muhtar veya belediye baş
kanı marifetiyle ve mûtat vasıtalarla birlikleri içinde ilân ettirir ve aynca bu hususta düzenle
necek ilân ihtiyar kurulunun çalışma yerinin veya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet 
bir tutanakla tevsik olunur. * 

Bu ilânda, belirli günds mal sahiplerinin ve diğer alâkalıların gayrimenkullerinin sınırlarını 
göstermek ve iddialannı bildirmek için hazır bulunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyaplann-
da tapulama yapılacağı belirtilir. 

' (ktyrimcnkullerin teshit usulü 

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

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

Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkisi 

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

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

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir ekiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar kurulun
dan bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar kurulu üye
sine terettübeden vazifeler, varsa mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar kurulu üyesi, yoksa belediye 
başkanı ve encümen üyesi tarafından görülür. 

17 nci maddede gösterilen memnuiyet hükmü, tapulama teknisyeni ve yardımcısı ile muhtar ve 
belediye başkanı ve bunların yerine kaim olanlar hakkında da tatbik olunur. 
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Tapulama tutanağının tanzimi 

MADDE 23 .— Tapulama teknisyeni ve yardımcısı tetkikat ve tahkikat neticesinde elde ettik
leri malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini her gayrimenkul için açacakları bir tutanağa ya
zarlar. 

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

Tapulama tutanakları; teknisyen ve yardımcısı ile muhtar, bilirkişiler, mütalâa ve şahadetleri
ne müracaat edilen diğer kimseler, orada hazır bulunan alâkalılarla bitişik gayrimenkul sahipleri 
ve tesbite itiraz edenler varsa bunlar veya mümessilleri tarafından imza edilir. İmzadan istinkâf 
halinde keyfiyet o şahsın imzasının yerine yazılarak diğer hazır bulunanlar tarafından tasdik 
olunur. 

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

Tutanakların tevdii 

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

Müdür tarafından cetvelin bir nüshası imzalanarak iade olunur. İkinci nüshası evrakı müsbite 
mahiyetinde saklanır. 

Tutanakların tetkiki 

MADDE 25. — Tapulama müdürü 24 ncü madde gereğince kendisine verilen tutanakları en 
kısa bir zamanda tetkik ederek noksan veya yanlışlıklar görürse ilgili teknisyen ve yardımcısına 
ikmal ve tashih ettirir. 

İkmal ve tashih, alâkalıların haklarına müessir bulunuyorsa, bu hususta tapulama tutanakla
rının tanzimindeki esaslara riayet olunur. 

Tutanakların askı ilânı 

MADDE 26. — Tapulama müdürü; tapulaması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin tes
bit durumunu ve maliklerini ve varsa itiraz edenleri gösteren bir cetvel hazırlıyarak birliklerde 
ihtiyar kurulunun veya belediye başkanının çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge merkezinde' 
belediye başkanının göstereceği yere (30) gün astırmak suretiyle, itirazı olanların bu müddet için
de tapulama müdürlüğüne müracaat etmelerini ilân eder. 

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

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

Bu kanunda yazılı müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükmü uy
gulanır. 

Tutanakların tasdiki 

MADDE 27. — (30) günlük itiraz müddeti geçtikten sonra itirazsız olan tapulama tutanak
larına ait tesbitler kesinleşir. Tapulama müdürü müddetin bitimini takibeden günün tarihini ko
yarak tutanakları tasdik eder. 
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İtirazların komisyonda tetkiki 

MADDE 28. — itirazlı tutanakları tetkik etmek üzere tapulama müdürünün başkanlığında 
fen ve tasarruf kontrol memurlarından müteşekkil bir «Tapulama Komisyonu» kurulur. 

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

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

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

Tapulama komisyonu kararı aleyhinde (30) gün içinde dâva açılmadığı takdirde komisyon 
kararı kesinleşir ve keyfiyet tapulama müdürü tarafından kararın altına yazılarak tasdik olunur. 

İtirazları inceleme süresi ve sonuçları 

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

Komisyon, itirazın mahiyeti itibariyle işin halline kendisini salahiyetli görmediği hallerde, se
bebi belirtilmek suretiyle itirazlı tutanaklar müdür tarafından derhal Tapulama Mahkemesine 
tevdi olunur. 

Plân ve kütüklerin tanzimi ve tapu senetlerinin verilmesi 

MADDE 30. — Tapulama müdürü tarafından tasdik edilen tutanaklarla, Tapulama Komisyo
nunun kesinleşen kararlarına ait tutanaklar, birlikler itibariyle parsel numarası sırasına göre ve 
tutanakların tasdik tarihi, tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle tapu kütüklerine geçirilir. 
ttirazlı olup Tapulama Komisyonunca tetkik edilmekte olan-veya Tapulama Mahkemesine intikal 
etmiş bulunan gayrimenkullerin parsel numaralarına ait kütük sayfaları boş bırakılır. 

Kütüğe geçirme işlerinde mahalî tapu teşkilâtı memurlarını çalıştırmaya Genel Müdürlük sa
lahiyetlidir. 

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten sonra çaplı tasarruf vesikaları veya çapları ayrıca ve
rilmek üzere tapu senetleri alâkalılarına dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar ve sair fer'î siciller ma
hallî tapu idarelerine devir ve teslim edilir. Tanzim olunacak üç nüsha devir cetvelinin 'birisi ta
pulama müdürlüğünde, diğeri tapu idaresinde saklanır ve üçüncü nüshası kütük ve pafta örnek
leriyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Pafta ve foto plânlar fennî esaslar dairesinde tanzim edildikten sonra teknisyen ve teknisyen 
yardımcısı tarafından imzalanır. Bunlar bölgede bulunan harita ve kadastro yüksek mühendisi 
veya bunların yerine vazife gören fen kontrol memuru tarafından fennî kontrolü yapıldıktan 
sonra tasdik olunur. 

Sicillerin hukukî kıymeti ve sukutu hak müddeti 

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

Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene geçtikten sonra, tapula
maya takaddüm eden sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz ve dâva açılamaz. 
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BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esa&lar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller 

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

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

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müddeti 
içinde dâva yolu ile tapulama hâkiminden talebedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre 
aranılacak belgelere istinaden idareden de istiyebilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devredilme
miş ise tapulama müdürü, devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapılacak 
intikal muamelelerinin intikal harç ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

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

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

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

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

Tapusuz gayrimenkuller 

MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve beher parçasının yüzölçümü yüz dönüme kadar olan 
(Yüz dönümü dâhil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfatiyle zil-
yedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tesbit olu
nur. 

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

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

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

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

haberi, 
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f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı atîka kalemi kayıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. 

' Taksim halinde 

MADDE 34. — Tapuda kayıtlı gayrimenkulun malikleri veya bunların mirasçıları ve tapuda 
kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 33 ncü madde gereğince tahakkuk eden zilyedleri arasında taksim 
edildiği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile sabit olduğu takdirde, gayrimenkuller 
taksim veçhile zilyedleri adına tesbit olunur. 

Umumun istifadesine mahsus köy ortamallan 

MADDE 35. — Mera, yayla, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi âmmenin 
istifadesine tahsis edildiği veya kadimden beri umumun istifade ve intifa ettiği, belgelerle veya 
bilirkişi ve şahit beyanı ile tevsik edilen ortamalı arazi smırlandınlır, parsel numarası verilerek 
yüzölçümü hesaplanır. 

Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirtilen gayrimenkuller, hususi 
kanunlarında yazılı hükümler mahfuz kalmak üzere hususi mülkiyete konu teşkil etmezler. 

Kamu hizmetlerinde kullanılan köy ortamallan 

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

Tapu kayıtlarına veya özel kanunlarına göre Hazine, özel idare veya belediyeye ait bu gibi 
gayrimenkuller adı geçen tüzel kişiler adına, 

Tesbit edilir. 

İhya 

MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre; Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis olunmıyan taşlık ve delicelik araziden 27 . 3 . 1950 
tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik veya tarla haline getiril
mek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller, Hazine adına tesbit ve tescil olunur. îhya edenlerle 
kanuni veya akdi halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler 
hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü 
uygulanır. 

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

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

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında şartları uygun bulunduğu takdirde 33 ncü madde 
hükmü uygulanır, 

Hazine adına tesbit 

MADDE 3â. — Ihıkardaki maddelerin hükümler dışında kalıp da tescile tabi olan gayrimen
kuller Hazine adma tesbit olunur. 
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Takyitler ve mülkiyetin gayrı aynî haklar 

MADDE 39. — Tapuda kayıtlı gayrimenkulun zilyed lehine, tesbitinde, gayrimenkulun takyi-
- dinden, mülkiyetin gayri aynî haklardan, tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü şahısla

rın hakları saklı tutulur. Tapu kayıtlarındaki bu nevi hak ve mükellefiyetler tapulama tutanağın
da belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. 

Mûhdesat 

MADDE 40. — Gayrimenkul üzerinde arzın malikinden başkasına ait mûhdesat mevcut ise, muh-
desatın cinsi ve ihdas tarihi tutanağın iktisap sebebi sütununda izah edilmek suretiylej muhte-
satın sahibi tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. 

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller 

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

Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin 

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

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

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

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

Miktar fazlasının ifrazı 

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

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

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

Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit şart
ları mevcudolmadığı takdirde, fazlalık Hazine adına tesbit olunur. Şu kadar ki, fazlalığın bulun
duğu sınırda 35 nci maddede yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde hükmü 
uygulanır. 

Kısmi iktisap ve şayi hissenin iktisabı 

MADDE 44. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun ifrazı kabil bir kısmı-
nın veya şayi hissesinin, bu kanunda zilyed lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir, 
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Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin eklenmesi 

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

Evvelce kadastrom yapılan yerlerle müseccel ormanlar 

MADDE 46. — Bir birlik sınırları içinde evvelce kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan 
yerler yeniden tapulanmıyarak o birlikte tapulanmanm bitiminde son parsel numarasından sonra 
numaralamaya devam edilmek suretiyle o birliğin tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi yazı
lır. Bu gayrimenkullerin eski tapu kütüklerindeki kayıtları kapatılmakla beraber paftalarında 
da buna göre gerekli düzeltme yapılır. 

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

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

ALTINDI BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların tapulama mahkemesinde çözülmesi 

Genel olarak görev 

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

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

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

Zaman bakımından görev 

MADDE 48, — Tapulama mahkemesinin görevi her gayrimenkul hakkında tapulama tutanağı
nın düzenlediği tarihte başlar. 

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

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

verilecek itirazlı işlere ait dâvaları, 28 nci maddeye göre tapulama komisyonu kararlan aleyhine 
müddeti içinde açılacak dâvaları, 
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c) Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâva konusu gayrimenkuller hakkında dâvanın 

derdest bulunduğu süre içinde yapılacak diğer itirazları, 
İnceler ve çözer. 
Tapulama işlerinde 3553 sayılı Kanun hükmü uygulanmaz. 

Yer bakımından görev 

MADDE 49. — Tapulama mahkemesinin yer bakımından görevi, bulunduğu bölgedeki birlik
lerin genel sınır krokisinde belirtilen sınırları belli edilir. 

tdari kuruluşta değişiklik yüzünden, sonradan başka bir bölgeye bağlanan birliklere ait uyuş
mazlıkları çözmeye o birliğin tapulamaya başlandığı tarihte bağlı bulunduğu bölgenin tapulama 
hâkimi yetkilidir. 

Mahallî mahkemelerde görülmekte olan dâvaların devri 

MADDE 50. — Mahallî hukuk mahkemelerinde görülmekte olan tapulama ile ilgili bulunan 
ve kesinleşmemiş gayrimenkul dâvaları hakkında o gayrimenkul için tapulama tutanağı tanzim 
edildiği tarihte bu mahkemelerin vazifesi sona erer ve dâvalara ait dosyalar tapulama mahkeme
sine re'sen devrolunur. 

Tapulama mahkemesinde görüh.ıckle olan dâvaların o yer mahkeme I eri ne devri 

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

Mahkemede tatbik edilecek esaslar 

MADDE 52. — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde veyahut tapulama tesbitleri aleyhine sonradan mahalli mah
kemelere açılacak dâvalarda bu kanunun beşinci bölümünde yazılı esaslar uygulanır. 

Deliller 

MADDE 53. — Beşinci bölümdeki esasların lygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda 33 
ncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartiyle her türlü delile dayanılarak hüküm 
verilebilir. 

Yeniden ölçme veya tapulama plânında değişiklik yapmak gerektiği hallerde bu işlem mah
kemece tapulamada uygulanan fennî usullere göre tapu fen memuruna veya kadastro veyahut 
tapulama fen elemanına yaptırılır. 

Hâkimin takdiri 

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

MADDE 55. — Tapulama mahkemesi kararları dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde muhkem 
kaziye teşkil eder. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen 
hüküm tarafları da bağlar. 

Vekâlet 

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

Bir gayrimenkulde menfaatleri zit olmıyan kimseler de yekdiğerini tevkil edebilir. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti 

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

Avukat veya dâvavekili ile takibedilen dâvalarda vekâlet ücreti; dâvanın Önemi, vekilin sarf 
ettiği emek, taraflann dâvada hüsnüniyetle hareket edip etmediği ve nasafet kurallan göz önün
de tutularak maktuan takdir ve tâyin olunur. 

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

Muhakeme usulü 

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

Adlî tatil 

MADDE 59. — Tapulama mahkemeleri adlî tatile tâbi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun müddetlerin adlî tatil sebebiyle uzatılmasına dair hükümleri uygulanmaz. 

Tapulama mahkemesine aeııacak dâvaJar ve itiraz yolu ile gelen işler 

MADDE 60. — Tapulama hâkimi askı ilân süresi içinde kendisine verilen itiraz dilekçesini ve
rildiği tarihi imzası le belirttikten sonra derhal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tarafından 
dilekçe ilgili tapulama tutanağı ile birleştirildikten sonra 28 noi madde uyannca işlem yapılır. 

Tapulama hâkimi tapulama komisyonu kararları aleyhine süresinde açılacak dâvalar vs tapu
lama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak itirazlı gayrimenkullere ait tapulama tuta
naklan hakkında dâva dosyası açar. İlgililerin başvurmalanm beklemeksizin uyuşmazlığın çö
zülmesine etkili kayıt ve diğer bilgileri tapulama komisyonu karan ile tutanaklan ve ilişiklerini 
ilgili dairelerden getirir. 

İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilekçesinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu husus bil
dirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde uyannca gönderilecek davetiye ile bu hususlann bildirilme
si gerektiğini tebliğ eder. Muteriz en geç ilk duruşma oturumuna gelmez veya itiraz sebep ve de
lillerini bildirmezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye kâğıdında açıkça belir
tilir. 

Muteriz, teknisyene, tapulama müdürüne veya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep ve de
lilleri ile bağlı değildir. 
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Mahallî mahkemelerden devi edilen dâvalar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 61. — Tapulama hâkimi; mahallî mahkemelerden devredilen dâva dosyaları ile 13 
ncü madde gereğince müdür tarafından tevdi edilecek tapulama tutanaklarını birleştirerek 26 ncı 
maddede yazılı askı ilânını yaptırır. İlân süresi bit neden duruşmaya başlanamaz. Henüz hükme bağ
lanmamış olan dâvalara kaldıkları noktadan bu kanunda gösterilen esas ve usul dairesinde devam 
olunur. 

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

İlk duruşma oturumu, ilân ve davetiye tebliği 

MADDE 62. — Tapulama hâkimi 60 ncı madde gereğince dosyalarını tamamladığı işlerin ilk 
duruşma oturumunu birlik mahallinde açar. Aynı birlikteki dâvalara aynı veya sonraki günlerde 
bakılır. Tapulama hâkimi birliğe gideceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edenlerle edilen
lerin ad ve soyadlarını en az sekiz gün önce köy odası veya belediye kapısına astıracağı bir çizel
ge ile o birlikte ilân eder. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar kurulu 
veya belediye tutanağı ile belirtilir. Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün önce mahkeme ilân tah
tasına astırılır. 

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

Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 

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

Muterizin itirazdan vazgeçmesi veya 60 ncı mdenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş 
sayılması hallerinde tapulama hâkimi bu cihetleri zabıtla tesbit ederek ilgili tapulama tutanakla
rının, kütükler tapu dairesine devredilmemiş ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise tapu idare
sine geriverilmesine karar verir. İtirazın yenilenmesi yolundaki iddialar idareten dinlenmiyerek 
ilgili gayrimenkullerin tesbit veçhile kütüklere tescilleri yapılır. 

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

Duruşmanın taliki halinde 

MADDE 64. — İlk duruşma oturumunda hüküm verilmesi kabil olmıyan hallerde, sonraki 
oturumlar bölge merkezinde yapılır. Talik kararında, sonraki oturumun nereden ve ne zaman ya
pılacağı hazır bulunanlara açıklanır. ı 

Her duruşma tutanağında oturumun nerede ve ne zaman açıldığı belirtilir. 

İlânın muhtevası ve tebliği 

MADDE 65. — Tapulama mahkemesi ilâmları, asliye mahkemesindeki usule göre düzenlenir 
Ve re'sen taraflara tebliğ olunur. Dâva dosyasında ikâmetgâhı ve kimliği belli olmıyan tarafa 
tebligat umumi hükümler gereğince ilân yolu ile yapılır. 

Mahkemenin kararı tapulama plânının geometrik durumunda değişikliği gerektiriyorsa bu de 
ğişikliği belirten plân ilâma eklenir. 
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Kanun yollarına müracaat 

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

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

İlâmların infazı 

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

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

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Memurlara verilecek eşya 

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

Veraset ve İntikâl Vere/isi 

MADDE 69. — Bu kanuna göre hibe ve intikal suretiyle tesbit edilen gayrimenkullar hakkın
daki işlemler, Veraset ve İntikal Vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır. 

Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin listesini, tescillerinden sonra bir ay içinde tapulama mü
dürü Maliye dairesine vermekle yükümlüdür. Tescil işinin tapu idaresince yapılması halinde bu 
sorumluluk tapu idaresine düşer. 

Tapulama harcı 

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

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

Tapulama harçlarının tahakkuku 

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

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

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı 
mahfuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule fiilen zil yed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen 
zilyed bulunuyorsa bunlardan her hangi birinden tahsil olunur. 

Hare re resimden muaflık 

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

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

Muaflıktan istisna 

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

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

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin harca tabi değildir. Ancak, bu isteklerin Yargıtayca 
reddi halinde on lira, hükmün Yargıtayca tasdiki halinde, tapulama mahkemesi ilâmmdaki miktar 
kadar hare alınır. 

Zaruri muhakeme masrafı 

MADDE 75. — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde itiraz ve dâvaların gerektirdiği zaruri masraflar, haksız 
çıkan tarafa yükletilmek üzere, bütçeye konulan ödenekten harcanır. 

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

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

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

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

M. Meclisi (S. Sayısı : 705 ) 



— 30 — 
Mahkeme hare ve masraflarının tahsili 

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

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

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

Süresi içinde ödenmiyen hare ve masraflar Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Ka
nun uyarınca tahsil olunur. 

Fennî işlerin mütaahhide verilmesi 

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

Bu sebeple, yıllık ödeme tutan üç milyon lirayı geçmemek üzere otuz milyon liraya kadar ge
lecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu 
bakan yetkilidir. 

Öncelikle tapulama yapılması 

MADDE 78. — Tapulamasına başlanan bölgelerde henüz sırası gelmiyen birliklerle çiftliklerin, 
tapulama giderleri ilgilileri tarafından mal sandıklarına peşin olarak ve emaneten yatınlması ha
linde tapulamaları öncelikle yapılabilir. 

Tapulama gideri; memur ve hizmetlilerle bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin taaminat, 
yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmetle ilgili diğer giderleri içine alır. Bu giderler, o yerin malsan-
dığına yatırılan paradan mahsup yolu ile ödenir. 

Tahakkuk eden tapulama giderlerini, emaneten yatınlan para karşılamadığı hallerde, geri ka
lanı tebliğ tarihinden başlıyarak bir ay içinde ödenmediği halde, birlik belediyesi veya ihtiyar 
kurulu veyahut çiftlik sahiplerinden Âmme Alacaklannın Tahsil Usulü hakkındaki Kanun uya* 
rınca tahsil olunur. 

Tapu sicil binalarını yaptırmak 

MADDE 79. — Tapulaması yapılan yerlerde düzenlenen tapu kütükleri ile fer'i sicillerin ve 
evrakı müsbiteleri ile kadastro plânlarının saklanması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün
ce gerekli görülen bölgelerde kabul edilecek plânlara göre tapu sicil binaları yaptmlır. 

SMKÎZlNCl BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Mülkiye âmirlerinin görevi 

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

MADDE 81. — Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü 
işlemler, gayrimenkullerin o andaki tapulama tesbit durumu tapulama müdüründen sorularak alı
nacak karşılık ve bilgiye göre tapu idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal tapulama mü
dürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise 
tapulama sonucunu beklemeleri gerektiği ilgililere tebliğ olunur. Ancak, ilgililer tapulama neti
cesinde hâsıl olacak kesin durumu kabul edeceklerini noterde tanzim edilmiş belge ile veya tapu 
memuru huzurunda tesbit olunacak ifadeleriyle beyan ederek, akdin, tescilin veya sair işlemin ya
pılmasını isterlerse o işlemler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet derhal tapulama müdürlüğüne 
bildirilir. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılmaz. 

Sınır işaretlerinin korunması 

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

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri 

MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun veyahut bu komisyon üyelerin
den birinin isteği üzerine gayrimenkul sahipleri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimenkulleri-
nin sımrlannı göstermekle ve bilgilerine başvurulmak istenilen kimseler de çalışma yerinde hazır 
bulunmakla zorunludurlar. 

(rayrimenkullere girmek 

MADDE 84. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili işler için görevli memurlar, ellerinde o ye
rin mülkiye amirince verilmiş belgeleri ve yanlarında belediye veya köy ihtiyar kurullarından 
bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayrimenkullere gündüzleri girebilirler. Karşı koyma halinde 
zabıta eliyle bu husus sağlanır. 

ilânların niteliği, hak ve görevlerin şümulü 

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

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

Teknik hususların tesbiti 

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

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

İmza yerine geçen işaret -

MADDE 87. — Bu kanun uyarınca düzenlenen belgeleri imzalamak durumunda bulunan kim
se imzasını atamazsa sol elinin baş parmağını, yoksa öteki her hangi bir parmağını basması im
za yerine geçer. Bu durumda parmak işaretinin kime ve hangi el ve parmağa aidolduğu belirti
lerek belgeyi düzenliyen görevli ile hazır bulunan ilgililer tarafından tasdik olunur. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cezai hükümler 

İnzibati ceza 

MADDE 88. — Tapulama işlerine engel obanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu kanunun 
19 ve 82 nci maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmiyenler, fiil daha ağır cezayı gerek-
tirmiyorsa elli liradan yüz liraya kadar, 

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

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

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

Hile ve desise ile malikinden başkası adına yazdırmak 

MADDE 89. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı gay
rimenkulu hile ve desise veyahut kendisine aidolmıyan evrak ve kayıttan kullanarak, kendisi ve
ya başkası adına kaydettirirse, fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç sene
ye kadar hapis ve elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

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

Yalan beyan 

MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen
kulu kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adına 
yazdırmak için vakıaların aksine beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 343 ncü 
maddesinin 1 nci fııkrasında yazıflı ceza uygulanır. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 
MADDE 91. — Tapulama dolayısiyle vücuda getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, röper 

gibi tesisleri bozanlar imha veya tahribedenler veyahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanunu
nun 516 ve mütaakıp maddelerince cezalandırılırlar. 

ONUNCU İBÖLÜM 

Son maddeler 

Zilyedin defi hakları 

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

Eski tapulama harçları 

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

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

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

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

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

Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül eden veya üzerinde başkalarının aynî haklan taallûk 
«den gayrimenkullere ilişkin düzeltmeler, ilgililerin izni ile yapılır. 

Adalet Bakanlığı teşkilâtına eklenecek kadrolar 

MADDE 95. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı kısmına, ilişik (1) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

Tapu ve kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar 

MADDE 96. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmından 
ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar eklenmiştir. 

Kanunun uygulanacağı diğer haller 

MADDE 97. — Bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı yerler dışında bulunan gayrimenkuller 
hakkında umumi hükümlere göre açılmış ve açılacak dâvalarda da bu kanunun 33 ncü ve 42 nci 
maddeleri uygulanır. 

Bu hükümler, zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan ileri sürülebileceği gibi, kesinleşmemiş 
olan dâvalarda dahi tatbik olunur. 

Kanuni sebeplerle görevleri başında bulunmıyan memurlar 

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

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

*• 
Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi olacağı işlem 

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

29 ncu maddedeki üç aylık müddet, bu dosyaların tapulama komisyonlarına devrinden itibaren 
bir ay sonra işlemeye başlar. 
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Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tesbitlerde veya açıllan tescil dâvalarında, zil-
yedliğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde; vergi kaydı bulunmadığından tamamı Ha
zineye maledilen gayrimenkullerin, 100 dönüme kadar olan kısmı (100 dönüm dâhil) bu kanunun 
33 ncü maddesi hükmüne göre tahassul eden iktisap şartlanna istinaden zilyedlleri adına tesbit ve 
tescil olunur. 

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

İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve dâva hakkı, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden 
itibaren on sene geçmekle düşer. 

Mevkuf kadrolar 

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

Kaldırılan hükümler 

MADDE 98. — 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik ya
pılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapulama Kanunu
nun 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair 6383 sayılı Ka
nunun birinci maddesi ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı Tarifenin 26 ncı sırasının 
son fıkrası kaldırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğü 

MADDE 99. — Bu kanunun teşkilât ile ilgili hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir ay son
ra ve diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 100. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 705 ) 



D. Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

3 Hâkim 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 

— 35 — 
[1] SAYILI CETVEL 

Aylık 
Aded tutarı 

5 
10 
10 
20 
40 
15 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

D. 

11 

12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Kâtipler 

Başkâtip, Başkâtip Muavin
leri 
Zabıt Kâtibi ve Muavinleri' 
Kâtip 
Mübaşir 

Aded 

25 
40 
50 

150 

Aylık 
tutarı 

450 
400 
350 
300 

[2] SAYILI CETVEL 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
5 

6 

7 
7 

12 
13 
12 

MERKEZ 
Raportör 

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

» 
Fotoğraf ve Pafta Arşiv 
Memuru 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

X 

2 
3 
3 

10 
10 

10 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

1 100 

950 
800 
800 
400 
350 

400 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
13 
14 
10 
11 
12 
14 

14 

VİLÂYETLER 

Arazi Kadastrosu Müdürü 

» » » 
» » » 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Sicil Kâtibi 

Kadastro Teknisyeni 
» » 

Kadastro Teknisyeni 
vini 
Kadastro Teknisyeni 
dımcısı 

Mııa-

Yar-

14 
27 
27 
32 
44 
70 
88 

100 
100 
225 
315 
640 

640 

540 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
350 
300 
500 
450 
400 

300 

300 

[3] SAYILI CETVEL 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
5 

MERKEZ 

Raportör 
» 
» 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Baş Fen Müfettişi' (Yüksek 
Mühendis veya 
ihtisas mevkii) 

Mühendis 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

1 100 

6 

7 

7 

12 

13 

12 

Fen Müfettişi (Yüksek Mü
hendis veya Mühendis ihti
sas mevkii) 

Fen Kontrolörü 

idare Kontrolörü 

Memur 

» 

Fotoğraf ve Pafta 
Memuru 

Arşiv 

2 

3 

3 

10 

10 

10 

950 

800 

800 

400 

350 

400 
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D. Memuriyetin nev'i 

9 
10 
9 

10 
11 

İLLER 

7 Tapulama Müdürü 
» 
» 
» 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Aylık 
Aded tu tan 

28 
54 
54 
64 
84 
120 
148 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 

13. Memuriyetin nev'i 

10 Tapulama Teknisyeni 
11 » » 
12 » » 
14 Tapulama Teknisyeni Yar

dımcısı 
12 Tapulama Sicil Kâtibi 
13 » » » 
14 » » » 

Aded 

375 
478 
941 

920 
100 
200 
100 

Aylık 
tutarı 

500 
450 
400 

300 
400 
350 
300 

3 Hâkim 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 

İLLER 

[4] SAYILI CETVEL 

8 Hâkim 

ö 
10 
10 
2 

40 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

Kâtipler 

15 700 

11 
12 
13 
14 

Başkâtip, Başkâtip Muavini 
Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 
Kâtip 
Mübaşir 

25 
40 
50 

150 

450 
400 
350 
300 

[5] SAYILI CETVEL 

İLLER 

7 
8 
9 

10 
9 

10 

Tapulama Müdürü 
» » 
» » 
» » 

Tapulama Kontrol Memuru 
» » » 

14 
27 
27 
32 
40 
50 

800 
700 
600 
500 
600 
500 

1.1 Tapulama Kontrol Memuru 
10 Tapulama Teknisyeni 
11 » » 
12 » » 
14 Tapulama Teknisyeni Yar

dımcısı 
12 Tapulama Sicil Kâtibi 
13 » » » 

60 
150 
163 
151 

7 
100 
100 

450 
500 
450 
400 

300 
400 
350 

»»-<« 
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İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 20 . 11 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 962 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporları (M. Meclisi 5 /82 ; C. Senatosu 4 / 6 5 ) 

T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

20 . 11 . 1963 tarih ve 23 sayılı Haftalık Karar Cetvelinin 962 sayılı Kararma aşağıdaki ge
rekçeye dayanılarak itiraz eyler ve yeniden tetkiki ile kararın tashihini rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

GEREKÇE 

1. 140 sayılı Kanun, vatandaşların vâki şikâyet ve talepleri mevzuun kamın hükümlleırine uy
gunluğu bakımından tetkıka tabi tutularak karar ittihazını âmirdir. 

2. Aynı kanunla af talepleri ise dilekçinin affa şayan olup olmadığı ve şayet affa lâyık gö
rüldüğü takdirde kanun tasarısının hazırlanmasını emreder. 

Bu suretle; kanun teklif etme hakkı komisyona aittir. Affa şayan görülmediği takdirde du
rum ancak, dilekçiye tebliğ edilir, konunun her hangi bir iptal kararı ile ilgisi olmadığına 
göre itirazen kanun teklifine komisyonu îmale veya acbara hukukan mesağ yoktur. Bu sebeple 
bu kabîl affa şayan görülmiyen hususların Haftalık Karar Cetveline geçirilmesi de bahis mev
zuu olamaz. 

Durumun incelenerek yeniden bir karara varılması iktiza eder. 

962 sayılı Karar 

7027/7027, 7201/7201 - 21 . 3 . 1963 (Dilekçi : Anayasayı ihlâl suçundan dolayı mah-
I „ „ kûm edildiği müebbet hapis cezasından maddi ve 

~ , , , . , -r,.., ~ „ . adlî bir hataya düşülmüş olduğu cihetle, düzeltil-
Çanakale eski mebusu - Bölge Ceza Evin- . . . J , , „ . . , - * , . . T A -, 
, mesı ıçm yapmış olduğu müracaatın Yüksek Ada

let Divanınca 79/192 sayılı bir Kararla 4 muha-
KAYSERl life karşı 5 gibi cüzi bir oy farkı ile reddedilmiş 

bulunduğundan bahsile, bidayeten dâvaya rüiyet 
eden Yüksek Adalet Divanınca; Savcılığın esas hakkındaki mütalâasında kendisinin faili asli olarak ce
zalandırılması gerektiği yolundaki iddiası varit görülmemiş, ancak; Çanakkale olaylarındaki tutumu 
teşdit sebebi olacağı ve kül halinde önceden yazılıp hükmün tefhimi ile birlikte verilen kararda belir
tilmiş bulunulduğu halde, gerekçeli kamr bilâhara yazılmışçasına mütalâa edilerek, hatanın mevcudi
yeti kabul edilmekle beraber, bâzı tatbikat, karar ıfe mütalâalara dayanılarak hüküm fıkrasının asıl ol
duğu neticesine varılmış olmasının yerinde ve İsaBetU bulunmadığını, muhalefet şerhlerinin ve hattâ 
bu ret kararında belirtilen Otto Chwvartzhn «eğer bu tenakuzlar zabıtnamenin yardımı ile reddedil-
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miyor ise hüküm fıkrasına kıyas olunur» görüşünün dahi kendisinin iddia ve görüşünü teyideyliyeceğı, 
zira; hakkında verilen hüküm, zabıtlarda görüleceği üzere, Türk Ceza Kanununun 146/3 ncü maddesi
ne göre tâyin edilmiş iken tertip ve tefhim olunan cezanın 146/1 e göre verilmiş olması halinin dü
zeltilmesi gerektiği, aksi halde alınmamış bir karara uyularak mahkûmiyeti cihetine gidilmiş olduğunu 
kabul etmenin zaruri bulunduğunu belirterek, gerek arz etliği bu sebepler, gerekse cezanın tâyin ve 
tesbitinde teşdit sebebi addolunan Çanakkale (İskele ve 31 nci kilometre) olayları failleri son çıkan
lar} Af Kanunu ile affedilmiş bulunduğu halde bu hâdisede fer'i fail olan kendisinin bundan dola
yı müebbeden mahkûm bulunmuş olması bakımından merhamete şayan bir durumda bulunduğu na
zara alınarak, cezasının, Af Kanunu şümulüne alınmasını, bu mümkün olmadığı takdirde hususi af yo
lu ile kaldırılmasını istemektedir. 

Gereği düşünüldü : 1 Numaralı Geçici Kanunun 6 ncı maddesine göre Yüksek Adalet Divanı ka
rarlan nihai ve kesin bulunmaktadır. 

Aynı Divan tarafından verilip dilekçinin şikâyet konusu yaptığı tavzih ve tashihi karar taleple
rinin reddi ile ilgili hüküm de aynı hukukî mahiyettedir. Kaldı ki, mahkemelerin bilcümle mukarre-
ratmın, hâkimlerin takdir ve kanaatlerinin Anayasa hükümleri muvacehesinde tahlil ve münaka
şası gayrimümkün bulunduğundan, müştekinin adlî ve maddi hata iddiasının kabule şayan bulun-
rc adığma, vâki özel af talebinin ise keza dikkate alınacak değerde görülmediğine üyeden Fuat 
Ak'm muhalefetine, Turgut Çulha, Mehmet Dkuçan, Ahmet Gürkan ve Kerem özcan'ın müstenkif 
kalmalarına karşı ekseriyetle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

962 4 . 7 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 6 . 2 . 1964 

Rapor No. 50 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Af taleplerine dair Karma Komisyonca verilecek ret kararlarının da haftalık karar cetvellerin
de neşri hakkında ittihaz olunan prensip kararı üzerine 20 . 11 . 1963 tarih ve 23 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelinde neşrolunan 962 sayılı Kararımız, hakkında istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ta
rafından vâki itiraz üzerine durum Genel Kurulca incelendi. 

itirazın müddeti zarfında verildiği görülmekle işin esasına geçildi. 
Filhakika evvelce neşri lüzumu 24 . 10 . 1963 tarihindeki Kurul toplantısında takarrür etmiş 

ise de Adalet Bakanlığının 22 . 1 . 1964 tarih ve 1611 sayılı yazısı üzerine Başkan tarafından vâki 
takriri müzakere talebi üzerine keyfiyet yeniden incelendi: 

140 sayılı Kanunun vatandaşlara vâki şikâyet ve talepler mevzuu ıkanun hükümlerine uygun
luğu 'bakımından tetkika tabi tutularak karar ittihazını âmir bulunduğu ve hususi af taleplerinin 
ise uygun görüldüğü takdirde kanun tasarısı hazırlatmayı gerektirdiği ve red halinde keyfiyetin 
ancak dilekçiye tebliği lâzımgeleceği ve hâdisenin 140 sayılı' Kanunun 7 nci maddesinin hükümle
rine tâ'bi mevzulardan 'olmadığı ve bu suretle vâki itirazın yerinde görülerek bu kabîl kararların 
haftalık ıkarar cetvellerinde neşrine lüzum ve mahal lOİrmyacağma ittifakla karar verildi. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 645 ) 
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Keyfiyet; 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak tanzim olunan bu raporumuzun Sena

to Genel Kurulunun yüksek takdir ve tasviplerine sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Ay diner 

Balıkesir 
H. Oğuzbeyoğlu 

Sözcü 
Edirne 

F. Oiritlioğlu 

Bolu 
A. Çakmak 

Tabiî Senatör 
M. Yurdakuler 

ıSözcü 
iBolu 

S. Uzunhasanoğlu 

ıSivas 
S. Hastaoğlu 

îmızada bulunamadı 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Urfa 
S. Kılıç 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Rapor No. 50 

18 . 3 . 1964 

Millet.Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Nuri Tugay'm mahkûmiyet cezasının hususi af yoliyle kaldırılması hakkındaki isteği Dilekçe 
Karma Komisyonunca reddedilerek 20 . 11 . 1963 tarih ve 23 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde neş
rolunan 962 numaralı Kararına karşı istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn vâki itirazı üzerine 
durumu yeniden inceliyen Komisyon Genel Kurulu bu hususta tanzim eylediği 6 . 2 . 1964' tarihli 
ve 50 sayılı Rapor C. Senatosu Genel Kurulunun 20 . 2 . 1964 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen 
kabul edilmiş bulunduğundan 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak işbu raporumuz Ko
misyonumuz Genel Kurulunda tekrar incelenip görüşülmüş ve aynen Millet Meclisi Genel Kuru
lunun Yüksek takdir ve tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkan V. 

Aydın 
R. özarda 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Sözcü Sözcü 
Edirne Bolu 

F. Giritlioğlu S. Uzunhasanoğlu 

Cumhurbaşbanmca S. Ü. Bolu 
H. Ay diner A. Çakmak 

Tabiî Üye 
M. Yurdakuler 

Ankara 
M. Mıhçıoğlu 

Balıkesir 
//. Oğuzbeyoğlu 

M. Meclisü ( S. Sayısı : 645 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 13 . 6 .1963 
tarih ve 397 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun it
tihaz eylediği 8 . 1 1 . 1 9 6 3 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Kararı ve Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun bu husustaki raporu 

(M. Meclisi 5 /79; C. Senatosu 4 /63) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 376) 

T. C. 
Yüksek Hâkimler 

Genel Kurulu 
Bölüm : 1/22 

Esas : 231 
Karar : 282 

KARAR 

Yüksek Hâkimler Genel Kurulu 8 . 11 . 1963 Cuma günü saat (10) da Tuna caddesindeki bi
nasının müzakere salonunda Başkan Suphi örs'ün Başkanlığında, aşağıda adları yazılı asıl üyeler 
ile, asıl üyelerden Hasan Remzi Çitçi, Mükremin Poyraz hasta ve Nuri Tarhan'm engeli bulunduğu 
bildirilmiş olduğundan onların yerine yedek üyelerden Hulusi özden, Cahit Türesay ve Saim Ün-
sev'in katılmaları ile (Üye tamsayısı) toplandı. 

Gündemde bulunan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunca, 
emeklilik işleminin iptaline karar verilmiş olan sabık Yargıtay Üyesi Reşat Bayramoğlu'nun (4905), 
hâkimliğe kabulüne dair birinci bölüm tarafından verilen 9 . 10 . 1963 tarih ve (22) sayılı Kararın 
incelenmesine başlanıldı. Birinci bölümün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun, 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde yayınlanan 13 6 . 1963 tarih ve 
397 sayılı Kararı ve bu işle ilgili bütün kâğıtlar okundu. 

GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu tarafından verilen hâ
kimlere ilişkin bu kabil kararlarının Yüksek Hâkimler Kurulunca, 45 sayılı Kanunun hâkimlik 
meslekine kabulde takdir serbestliğinden bahseden 37 nci maddesi hükmü nazara alınmadan ye
rine getirilmesi gerekip gerekmiyeceği konusunun da, bu işin esası ile birlikte incelenmesine lüzum 
görülmüştür. Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe ile başvurmaları ve 
dilekçelerin incelenmesi ile karara bağlanmasının düzenlenmesine dair bulunan 140 sayılı Kanu
nun genel gerekçesinde : «. .. gerçekten, Anayasamız, kuvvetler ayrılığı prensibine dayanmak
tadır. Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yet- alan bu prensip gereğince. Anayasanın cevaz 
verdiği haller dışında yasama organının müşahhas ferdî ve maddi tasarruflarda bulunmasına im
kân yoktur. Aksi halde, yasama organı, idari tasarruflar yapmak yoliyle icra organının yerini 
almış, onun yetki alanına tecavüz etmiş olur Dilekçe hakkının mevcudolduğu kuvvetler ayrılığı 
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sistemine dayanan paıiömanter rejimlerde de, dilekçeler hakkında yasama organının alacağı ka
rarların, icra organının ve idareyi zorlayıcı bir kuvveti mevcut değildir. Aksi vâridolsaydı, yasa
ma organının Hükümetin ve idarenin yerine kaim olmasını kabul etmek iktiza ederdi. 

Aslında, bunu kabul etmek, icra fonksiyonunun kaynağını resmen yasama organında bulduğu 
«Meclis rejimleri» nde (reginıes dAssemblee) dahi mümkün olamamaktadır. 1924 Anayasasının 
sistemine göre, icra fonksiyonu ilkel bir yetki olarak Büyük MilJet Meclisine ait bulunuyordu; an
cak 1924 Anayasası, aynı zamanda, icra fonksiyonunun Bakanlar Kurulu eliyle kullanılmasını ge
rektiren bir âmir hükmü ihtiva etmekteydi. îşte, bu sebepten dolayıdır ki, eski Büyük Millet Mec
lisi içtüzüğünün dilekçelerle ilgili kesinleşmiş kararlar hakkında 57 nci maddesinin son fıkrasına 
dair 1132 sayılı Tefsir Kararma «Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesinin son fıkrası mucibince 
kesinleşen Arzuhal Encümeni ınukarreratmın infaz edilmemesi halinde mebusların nizamnamede
ki usul yoliyle murakabe vazifelerini yaparak kanun hükümlerinin tatbikini aramaları mümkün ve, 
tabiî olmasına göre, tereddüde mahal bırakmıyacak bir vuzuhta olan Dahilî Nizamnamenin bu 
maddesi hükmünün tefsirine mahal görülmemiştir.» denmekle, dilekçeler hakkında kesinleşmiş 
teşriî kararların Bakanlar Kurulunu ve idareyi bağladığı arıkça ifade edilmiş oluyordu. Yani, 
•eğer bir dilekçe, hakkındaki kesinleşmiş bir teşrii karafm eğer idarece otomatik olarak infazı 
gerekseydi, artık teşriî nıecMvs üyelerinin murakabe vazifelerini ifa etmelerine de lüzum olmıya-
•caktı. Nitekim, dilekçe hakkındaki kesini eşmiş Meclis kararınıımı infaz edilmemesi İmlinde, teşıiî 
Meclis üy esimim elinde meveudolan imlkân'lar sadece teşriî murakabe imkânları olunca, bu ka
rarların idare için otomatik ollaırak vacibülifa oltınyacağı da kendiliğinden anlaşılıyordu. Oysaki, 
yeni Amayaısamıız fonksiyondar ayrılığı esasını âmme hukukumuza açıkça- soktuğuna göre, bu 
esas mevcut değilken, uygulaman bu 'hususun ihalen evleviyetle tatbiki iktiza, eder. 

Bu durumda, dilekçe hakkında keısimleşmiş bir teşriî kararın infaz edil meşini sağlamak için 
Türkiye Büyük Millet (Meclisi üyelerinin elinde bulunan, tek imkân Oumihuriyet Senatosunda so
ru, igenel 'g'örüşme ve incelenle, araştırma yolları ve Millet ıMeellisimde de bu yollara ilâveten gen
soru yoluyla Bakamlar Kurulumun veya belli bir Bakanın siyasi sorumluıluğutnu tahrik etmek
ten ibarettir. 

Burnum böyle (»İmasını gerektiren bir önemli sebep daha vardır. O sebepten Anayasanın 114 ncü 
maddesinde yer alan bütün idari tasarrufların ' ikaza! murakabeye tabi olması ilkesinden 
doğmaktadır. ıfıerçekten, Anayasamızın sistem ine göre, teşriî organdan çıkan kamım ve iç
tüzükler kazai murakabeye taibi olduğu halde, teşriî organların kararları kaza i murakabeye 
tabi değildir. Eğer teşriî oılgamda yer alım iş- bulunan bir çoğunluk, rmaddi balkımdan idari tasar
ruf mahiyeti arz edem taısarufları dilekçeler Hıak kındaki kesin teşriî kararların infazımı mecburi 
kılmak suretiyle gerçek lleştirilebilşeydi. Bu yoldan maddi haklımdan idari tasarruf olan birçok 
işlemler (kazai miurakabenin dışımda; kalmış olurdu. 

imdi, mademki, dilekçeler hakkımdaki kesinleşmiş teşriî kararlarım idare için otomatik olarak 
tatbiki gerektiği ilkesini vaz'etmek Anayasamızın temel esaslarına aykırıdır. Ve mademki bu ka
rarların infazını sağlamak ancak teşriî murakabe yollarımı işletmekle mmımkümdür; dilekçeler 
hakkımdaki kesim kararları ittihaz edecek son merciin LVIillet Meclisi olarak tesbiti, teşriî mu
rakabemin en tesirli vasıtasına yani Bakanlar KAH rul umum veya. bel'Ili bir Balkanım siyasi sorumlu
luğumu tahrik yetkisine m/unhasırau sahip bulunan Meclis olması ibakınnındau zaruridir. 

Bu kan um teklifi, bu temel esasa göre 'hazırla mirastır, denil mıektedir. 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 5 . o' . 191J2 tarih ve 28 sayılı raporumda,, kanuni tekli

finim genel ^gerekçesine -aynen iştinaJk edildiği açıklanmıştır. 
Filhakika 140 sayılı Kamumun •genel gerekçesi, Türkiye Ourrihuriyeti Amaya'saisımım temel 

huikuık kurallarına uygun builummaktadır. Amayasamıım 144 nıcü maddesi ve 45 sayılı Kanunun 
'2 mci maddesimim 1 nci bendi, bu temel kulkuk kurallarımıın bir iıfaıdesi olarak tedvin edilmiştir. 
Şu halde, Büyük Millet Meclisi Kanma Komisyonu (jenel Kurulunca, müzalkere konusu işle il-
>g]M olarak verilen kararlar, Yüksek 'Hâkimler Kuu'ukı yetkili organları tarafıındam mutlaka ye-
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rine getirilmesi gereken biır idare mahkemesi (Danıştay) kararı 'niteliğimde değildir. İdari bir 
kaza organı olarak Danıştay tarafından verilen kararların, idareyi bağlayıcı, infazının mecburi 
bulunduğu bedinidir. 

İşin esasına gelince : 45 sayılı Kanunun «Hâkimlik meslekine kabulde takdir .serbestliği» baş
lığını taşıyan 37 ne i maddesin/in son fıkrasında «Bir kimsenin hâkimlik nıcıslelkinıe kabulüne ka
rar verilebilmesi meslekin (gerektirdiği ahlâk, seciye, yeterlik ve verimliliğe sahip bııulunmjası-
ııa bağlıdır.» denilımektedir. Her Ihangi bir kimsenin hâkimlik meslekine kabulüne dair verilen 
Bölüm kararının onanabilmesi, bu dört unsurun o kimsede bulunduğuna Genel Kurulca kanaat 
getirilmesine bağlıdır. Reşat Bayranıoğlu'nım yaşına ve incelenen evralk münderecatına nazaran 
bundan böyle, Yargıtay üyeliğini yapacak, yeterlik ve verimliliğe sahip bulunduğuma kanaat 
getirilmemişti i'. Bu bakımdan, Birinci Bölüm kararının Genel Kurulca tamamen değiştirilerek 
yeni bir karar* verilmesi .gerekmiştir. 

•SONUÇ! 

Yukarda yazılı sebeplerden ötürü Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Karma Dilekçe Komisyo
nu Genel Kurulunca emeklilik işlemi iptal edilmiş olan sabık: Yargıtay Üyesi Reşat Bayramoğ-
lu'nıın hâkimlik meslekine kabulünıe dair Birinci Bölüm tarafından verilen 9 . 1 0 . 1963 tarih 
ve (22) sayılı kararın 'tamamen değiştirilerek, lıâlkimlik .meslekine kabul edilmemesine, Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 33 ncü maddesine dayanılarak 8 . 11 . 1963 tarihinde oy çokluğu ile 
k " " ™ r i W İ - 8 .11.1963 

(397 numaralı Karar) 

4 .3 .1962 3261/3261 

REŞAT BAYRAMOĞLU 
Kavaklıdere caddelsi N'o: 59/5 

(Dilekçi : Yurdun muhtelif yerlerinde 'müddei
umumi, hâkim v'e 7 yıl da Temyiz Mahkemeni üyesi 
olarak hizmet ifa etmiş olup meslekine bağlı ve de-
ruhde ettiği vazifeleri dürüstlük ve feragatle gör-

ANKARA muş, eser ve makaleleri ile meslekdaşlanna müfid-
olmuş meslekî, ahlâki ve sair hiçbir yönden hakkın

da menfi bir beyanda bulunulamıyamk bir kimse olduğu halde, İnkılâbı mütaakıp re'sen emekliye 
sevk edilmiş bulunulduğundan bahis ve şikâyet ederek bu haksız ve isabetsiz muamelenin iptaline ka
rar verilmesini istemektedir.) 

AdaM Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin, 1 500 lira maaşlı Yargıtay üyesi iken, 
28 . 6 . 1960 tarihli bir kararla 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin değişik (b) fıkrasına uyu
larak re'sen emekliye sevk edilmiş bulunulduğu bildirilmektedir. 

hereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicillerine göre dilekçi hakkındaki emeklilik işleminin 
kanuni ve muhik hiçbir sebebe dayanmadığı ve bu konuda takdir hakkının istimalinde de keza bir 
isabet bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilcümle idari tasarrufların, velev takdir hakkına taalluk etse dahi objektif ölçü ve esaslara, 
maddi vakıa ve delillere istinadetmesi ve kamu yararına bulunması idare hukuku esaslarındandır. 

Belirtilen bu maddi ve hukukî esaslara uyarlığı bulunmıyan emeklilik işleminin iptaline ve 
dilekçi hakkında idarece yeni bir tasarruf tesis kılınıncaya kadar emekli aylığının mahfuz bulun
durulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

397 13 . 6 . lî>63 

M. MecM ( S. Sayısı : 609 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 9 . 1 . 7.96'/ 

Rapor No : 55 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Yükselk 'Hâkimle!' Kurulunun Dilekçe Karma Komisyonunca ittihaz edilmiş} ve ike's&nieşmiş bu

lunan Kesat Bayramoğlu hakkındaki 1963/397 numaralı kararının infaz edilmesinde kanuni ibir 
mecburiyet olmadığı hakkındaki .kararı kurulumuzca incelendi. 

Kuvvetler ayrılığını kabul etmiş bulunan Anayasamız hükümlerine göre teşriî organın .idare
nin yerine ıgeçcre'k idarece infaz edilmesini mecburi kılacak karar ittihazı mevzııubahsolamaz. 

idarenin hiçbir* fiil ve işleminin. İcaza denetiminden 'mahrum olmadığı da yine Anayasanın 
114 ncü maddesi hükmü iktizasındandır. 

Ballıse konu teşkil eden kararlarımız Anayasanın tedvininden evvel denetimden mahrum edilmiş, 
f>434 sayılı Kanunun tatbikatından doğmaktadır. Bilindiği üzere 61,22 sayılı Kanuna 'istinaden ida
rece görülen lüzum üzerine emekliye ayrılanların idarî ikaza, mercilerine başyuramıyacaiklarına 
göre son merci Millet mimimi, hükümranlığı nefsinde toplamış olan Büyük Millet Meclisidir. 

Büyük Millet Meclisi, kanunların tatbikatında murakabe hakkını haiz olmasına ve vatandaşla
rın bu haktan istifadeleri de gerek eski ve ıgerek yeni Anayasanın açık teminatı altında bulunduğu
na göre, bu kararlar idare yerine kaim olmaktan ziyade bu tatbikatı ımurakabe hakkına malik 
olan büyük meclislerin kanun hükümlerinin tatbikini sağlamak maksadına göredir. 

Bir kanun hükmünün, yerine getirilmemesi, getirmeyen idare 'başındaki zatın siyasi ve hukukî 
mesuliyetini intacedcccği de aşikârdır. Yeni Anayasamızda hu siyasi mesuliyeti taşıyan bir ima-. 
kam. mevcııdolmadığı sebebiyle Yüksek Hâkimler Kurulunun siyasi mesuliyetine muvazi olarak 
cezai ve malî bakımdan mesuliyetleri tabiîdir. Çünkü : 

Murakabe hakkının mutlaka bir netice doğurması hukuk anlayış icabıdır. Eğer, mur'akabe 
hakkının hiçbir netice doğurmaması kabul, edilirse; kanun tatbikatında kanun çıkaran Mec
lislerin hikmeti, vücudu bile düşünülemez. 

Nitekim (2)5 . 3 . Hm - 27 . 4 . 1968 tarih ve 4/(54 sayılı) (II . 4 . 196:1 - 27 . 4 . 1963 tarih 
ve 4/67 sayılı) .(13 . 4 .1963 - 1 . 6 . 1963 tarih ve 4/69 sayılı) (17 . 4 . 1963 - 1 . 6 . 1963 tarih 
ve 4/65 sayılı) raporlarımız Meclislerce kabul olunmuş ve idari kaza yetkisinin movcudolmaması 
sebebiyle Dil'kçe Karma, Komisyonunun bu görüşü tasvibo'lunmuştur. 

Yüksek Hakimler Kurulu da; idari kaza yetkisine 1abi olmıyan kararhırı infaza mecburdur. 
Ancak; Hakimler Kanununun hâkimlik niteliği hakkındaki görüşü ayrı bir mevzudur. Ve 

bu görüş zaletı Anayasa hükmüne göre, idari kazanın murakabesine tahidir. Ancak; bu görü
şün. kesinleşen kararımızdan sonra, haklarında iptal, kararı verilmiş olanların niteliklerinde 
vâki. değişikliklere şâmil olması lâzımgelir. Şu hakle; Hâkimler Kurulu; kuvvetler ayrılığına 
tabi. bir idarede teşriî organın karar ittihazının idareyi ilzam edemiyeceği hususundaki noktai 
nazarı bu kaini kanarlarımız hakkında asla varit, değildir. Binaenaleyh Yüksek Hâkimler Ku
rulunun bağlı kararındaki bu mütalâa Büyük Meclisin murakabe hakkından mahrumiyetini inta-
ceder mahiyet arz etmekte okluğundan münhasıran ve emekli muamelesinin iptal tarihine si
rayet eden kararlarımız için lâhik olan bu görüşün hukukî olmadığına Üyeden Sırrı Uzunha-
sanoğlu, Mehmet îlkuçan, Saffet Emin Ağaoğlu'nun muhalefetlerine karşılık karar verilmiş ve 
işbu raporumuz 140 sayılı Kanunun 12 ne i maddesi mucibince Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 
Dilekçe Karma, Komisyonu Başkanvekili Sözcü Sözcü 

Başkanı Aydın Klinıe Bolu 
TJrfa E. özarda F. (Uritlioğlu 8. TTzunhamnoğlu 

V. Gerger 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 609 ) 
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Kâtip 

Antalya İçel Bolu Sivas 
M. tlhuçan M. Ali Arslan A. Çakmak 8. Ilastaoğlu 

Ürfa Balıkesir Artvin 
8. Kün^- II. Oğuzhcyoğlu 8. Eminağaoğlu 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 12 . 2 . 1964 

Rapor No. : 55 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yargıtay Üyesi iken 5434 sayılı Kanunun 39 ucu maddesinin (B) fıkrasına göre emekliye sevk 
edilmiş bulunan Kesat Bayramoğlu hakkındaki emeklilik kararının iptalinin uygun görüldüğüne 
dair Komisyonumuzun 13 . G . J063 tarihli \v 397 numaralı kesinleşmiş bulunan Kararma karşı in
faz edilmesinde kanuni bir mecburiyet olmadığı hakkındaki Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz 
eylediği karara karşı Komisyonumuz Genel Kurulunun bu hususta tanzim eylediği 9 . 1 . 1964 
tarihli ve 55 sayılı Kaporu Cumhuriyet Senatosunun J6 . 1 . 1964 tarihli 29 ucu Birleşim Genel 
Kurul toplantısında reddedilmiş olmakla iade olunan dosya, Komisyonumuz Genel Kurulunun 
6 . 2 . 1964 tarihli toplantısında yeniden incelendi : 

9 . 1 . 1964 tarihli ve 55 sayılı raporumuzda ileri sürülen görüş ve kanaatin ne kuvvetler ayrılığı 
Ve ne de Hâkimler Kurulunun istiklâli prensiplerine her hangi bir aykırılığı mevcudolmadığı, 
aksine esas kanuna dayanan tasarrufun istinadettiği gerekçesiyle o kanun hükümlerinin objektif 
hukuk kaidelerine uymıyan yanlış tatbikatın düzeltilmesi mahiyetinde bulunan bu kabîl kararlarımız 
hakkında Yüksek Hâkimler Kurulunca ileri sürülen g'erdkçe hukuk ve mevzuat kaideleriyle ve yine 
aynı kurulun tatbikatı şekliyle telifi mümikün görülemediğinden mezkûr raporumuzun .140 sayıiı 
Kanunun 12 nci maddesi mucibince Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvibine sunulmasına karar 
verilmiştir. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Sözcü Sözcü Kâtip 
Urfa Edime Bolu Antalya 

V. Gerger F. Giritlioğlu Muhalifim Muhalifim 
Zonguldak Cumhurbaşkanınca S. Ü 8. Uzunhasanoğlu M. tlhuçan 
A. Fuat Ak Muhalifim Bolu Kırlareli 

i II. Aydmer A. Çakmak F. Filiz 

Ankara Hakkâri İçel Tabiî Üye 
M. Mıhçtoğlu A. Z ey dan M. Ali Arslan M. Yurdakuler 

*»• >m>m-<mı> ••»-
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Dönem : 1 
Toplantı :3 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 6 . 6 . 1963 
tarih ve 391 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun it
tihaz eylediği 8 . 1 1 . 1 9 6 3 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Kararı ve Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun bu husustaki raporu 

(M. Meclisi 5 /78; C. Senatosu 4 /62) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 375) 

T. C. 
Yüksek Hâkimler 

Genel Kurulu 
Bölüm : 1/23 

Esas : 232 
Karar : 283 

K A R A R 

Yüksek Hâkimler Genel Kurulu, 8 . 11 . 1963 Cuma günü saat (10) da, Tuna caddesindeki 
binasının müzakere salonunda Başkan Suphi örs 'ün Başkanlığında, aşağıda adları yazılı asıl üye
ler ile, asıl üyelerden Hasan Remzi Çitçi, Mükremin Poyraz hasta ve Nuri Tarhan'm engeli bu
runluğu bildirilmiş olduğundan onların yerine yedek üyelerden Hulusi özden, Cahit Türesay 
ve Saim Ünsev'in katılmaları ile (üye tam sayısı) toplandı. 

Gündemde 'bulunan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunca, emeklilik işleminin iptaline karar verilmiş olan sabık Yargıtay Üyesi Kâmil Gürçay'-
ın (4892), hâkimliğe kabulüne dair birinci bölüm tarafından verilen 9 . 10 . 1963 tarih ve 
(23) sayılı kararın incelenmesine başlanıldı. Birinci bölümün, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun, 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 
yayınlanan 6 . 6 . 1963 tarih ve 391 sayılı kararı ve bu işle ilgili bütün kâğıtlar okundu. 

G E R E K Ç E 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu tarafından veri
len hâkimlere ilişkin bu kabil kararlarının Yüksek Hâkimler Kurulunca, 45 sayılı Kanunun 
hâkimlik meslekine kabulde takdir serbestliğinden bahseden 37 nei maddesi hükmü nazara alın
madan yerine getirilmesi gerekip gerekmiyeceği konusunun da, bu işin esası ile birlikte incelen
mesine lüzum görülmüştür. Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe ile 
başvurmaları ve dilekçelerin incelenmesi ile karara bağlanmasının düzenlenmesine dair bulunan 
140 sayılı Kanunun genel gerekçesinde: «.... gerçekten, Anayasamız, kuvvetler ayrılığı pren
sibine dayanmaktadır. Anayasamızın 5, 6 ve 7 nei maddelerinde yer alan bu prensip gereğince 
Anayasanın cevaz verdiği haller dışında Yasama Organının müşahhas ferdî ve maddi tasarruf
larda bulunmasına imkân yoktur. Aksi halde, Yasama Organı, idari tasarruflar yapmak yoliyle 
icra organının yerini almış, onun yetki alanına tecavüz etmiş olur. Dilekçe hakkının mevcut 
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olduğu kuvvetler ayrılığı sistemine dayanan parlönıanter rejimlerde de dilekçeler hakkında 
Yasama Organının alacağı kararların, icra Organını ve idareyi zorlayıcı bir kuvveti mevcut de
ğildir. Aksi vâridolsaydı, Yasama Organının Hükümetin ve idarenin yerine kaim olmasını 'kabul 
etmek iktiza ederdi. 

Aslında, bunu kabul etmek, icra fonksiyonunun kaynağını resmen Yasama Organında bul
duğu «Meclis rejimleri» nde (regimesd Assemblee) dahi mümkün olamamaktadır. 1924 Anaya
sasının sistemine, göre, icra fonksiyonu ilkel bir yetki olarak Büyük Millet Meclisine ait bulu
nuyordu; ancak, 1924 Anayasası, aynı zamanda, icra fonksiyonunun Bakanlar Kumlu eliyle 
kullanılmasını gerektiren bir âmir hükmü ihtiva etmekteydi, işte, bu sebepten dolayıdır ki, 
eski Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün dilekçelerle ilgili kesinleşmiş kararlar hakkındaki 57 nci 
maddesinin son fıkrasına dair 1132 sayılı Tefsir kararma «Dahilî Nizamnamenin 57 nci mad
desinin son fıkrası mucibince ıkatîleşen Arzuhal Encümeni mukarreratınm infaz edilmemesi ha
linde mebusların nizamnamedeki usul yoliyle murakabe vazifelerini yaparak kanun hükümle
rinin tatbikini aramaları mümkün ve tabiî olmasına göre, tereddüde mahal bırakılmıyacak bir 
vuzuhda olan Dahilî Nizamnamenin bu maddesi hükmünün tefsirine mahal görülmemiştir.» 
'demmelkflie, didakçjeüer Ihalkkıtnlda Ikesin'leşjmlüş teşriî Ikararların Bakanlar Kurulunu ve idareyi fbağla-
jdığı aıçıkıça ifade edilmiş loluyordu. Yanı, eğer ı'bir dilekçe, hakkındaki kesinleşmiş Ihir ıteşriî ka
rarın «ger idaneıee toitomatilk olarak Maz ı gerekseydi, antik 'teşriî Mıeclis üyelerinin ımurakafbe va
zifelerini ifa eltmellerine de lüzum loılmıyacalktı. Nitekim, dilcikçe 'halkkımıdalki kesinleşmiş Meclis 
kararınım inıfaız eldilmieımelsi kaimde, iteışriî Meclis üyesinin elinde mıevcuidoian imkânlar ısadece teş-
riî muralkalbe imkânları olunca, (bu kararların idare için 'Oltlomaitik ıolara!k vacibülifa lolmıyacağı da 
fkendıiliğinden anlaşılıyordu. 'Oysaki, yemi AnayaJsamız fonksiyonlar ayrılığı esasını âmime (hukuku
muza açıkça islolkttuığuma ,göre, (bu lelsals Im'erraiıt değilken uygulanan Ibu hususun halen evleıviycltle 
tajtlbikı iktiza eıder. 

Bu d'urumda, dilekçe hakkında keteinlıeşnıâiş bir .teşriî kararın in'faiz edilmesini ısapaırnafc için 
Türkiye Büyük Millelt MeclM üyelerinim elinde (bulunan Itclk imkân Cuımhuriıyeft iSenaltıolsunda sıo-
ru, genel görüşme ve ineelem'e, arafşltırma yolları ve Milüelt Meclisinde de Ibu yollara ilâveten gem-
ısioru yol'iiyle Bakanlar Kurulunun velya (belli bir Ibakanın siyasi sorumluluğunu tahrik etmekten 
i|baretltir. 

Bunun böyle olmasını gerektiren Ibir önemli selbep dalha vardır. O (sebepten Anayasanın 114 
njcü mıaddelsiinıde yer adan Ibültün idarî (tasarrufların kazai ımurakaîbeye italbi lollması ilkesinden dtoğ-
anaıMadir. Gençıelkten, Anayasalınızın siısltemrme göre, iteışriî lorgandan çıkan (kanun ve içtüzükler ka> 
!zai 'murakabeye talbi değildir. Eğer ıteişriî organda yer almış (bulunan (bir yoğunluk, madidii Ibalkıım-
dan idari Jtaisarruf maihiiyelti arz >edem ItaisarruflaTi dilekçeler haıkkınıdaki kesin teşriî (kararların in-
'fazını mneclburi Ikıllmiaik. ısure'tiiyle gerçefcleşltirilelhıllseydi, (bu yoldan ımadidi bakılma an idari İtaısarruf 
(ollan birıçıok işlemler (kazai murakabenin dışında kalmış olurdu. 

İmdi; madem iki, dilekçeler hakkınıdaki kesinleşmiş .teşriî kararların idare için la'tloımatük ala-
•ralk ıtaltlbilkı ıgerelktiği ilkesini vaz'etaıdk Anayasamızın ıteımel (esaslarına 'aıylkırıdır. Ye ımaldeim ki, 
Ibu kararların infazını sağlamak -ancak (teşriî muralkalbe yollarım işlenmekle (mümkündür; dilelkçıe'-
ller hakkındaki kesin karar lan ittihaz edecek sion Imerciin Mill'elt Mıeclilsi olaralk 'tesbilti, Iteşriî mııra-
kajb'enitn en itesirli vasıltaısıma yani Bakanlar Kurulunun vefya (belli (bir bakanın siyasi ısorumlulu-
ğunu (tebrik yeltkisime ımûnlhasuran salh'ip (bulunan Meclîs >ol)ması bakımımdan zaruridir. 

Bu kanun ftekliıfi, Ibu (temel ıelsasa ıgöre Ihazıirlanmıiştır.» denilmıekıtedir. 
Millelt Meclisi Anayasa Komisyonunun '5 .6 .1962 ıtaıri'h ve 28 sayılı raporumda, kanu'n teklifi

nin genel gerekçesine aynen işltirak edilldiği açı'ldainımı^ltır. 
'Fil'haikika 140 ısayılı Kanunun 'genel gerekeeısî, Türkiye Cumhuriyeti Anayaısasınm Itemel huJkük 

kura lar ına uygun IbuİunmaMadır. Anayasanın 144 ;ncü 'maddelsi ve 45 sayılı Kanunun 2 nci (mad
desinin 1 nci Ibendl, hu ıteftnel hukulk Ikurullarının hir ifaldesi loiaralk 'tedvin ediJımiışltir. Şu halde, 
Büyük Millet MeclM Karma Komisyonu Gfıenel Kurulunca,, müzakere konuısu işle ilgili ıolarak ve
rilen Ikararlar, Yüiklsok Hâkimler Kurulu yeîtlkili lorganlan 'tarafımdan ımuıülaka yerine ıgatİTİlmelsi 
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gereken Iblr idare m'alhkeım'efsi (Danıştay) karan niteliğimde İdeğMir. idari (bir ikaza lorganı olarak 
Danıştay tarafımdan verilen fcsrarlann, idareyi ıbağlayıcı, infazının mecburi In^unlduğu *bedi!hi~ 
ddr. 

işin esasına ıgelinıce: 45 sayılı Kamunun, «Hâkimlik 'rneısleikinıe lka|bü!ld>e taifedir ıserfbesıtlig:i:» baş
lığını kaşıyan 37 inci 'maddesinin ıson fılkrasınıda, «Bir ikiimsemin Ihâkinılilk 'meslekine kabulüne ka
rar verilebilmesi mıeislekin gerektirdiği anlak, seciye,, yeterlik ve verimlliğe sahip (bulunmasına 
bağludır.» denilimelkJteidir. Her 'hangi Ib'ir kimsenin Ihâkilmlik meslekine kaibülüne dair verilen bölüm 
kararının onanabilmeısi, bu dört unsurun IO kimse d'e bulunduğuna Genel Kurulca kanaat getiril
mesine (bağlıdır. Kâmil Gürçay'ın yaşına ve incelenen evrak ımünıderecatına nazaran (bundan 'bay
ie, Yargıltay üyeliğini yapacak yeterlik ve verimliliğe «sahip bulunduğuna kanaait getirilmemiştir. 
Bu bakımdan, birinci böüü'm kararının Genel Kuralca Itaımamen değiştirilerek yeni (bir karar ve
rilmesi gerekmiştir. 

SONUÇ 

Yukarda yazılı ısefbeplerden 'ötürü Türkiye Büylülk Millet 'Melcliisi Karma Dilekçe Koım'isiyonu Gê  
nel Kurulunca enııeklillik işlemi iptal edilmiş oîaa ısabıik Yargıtay Üyesi Kâmil Gürçay'ın, hâkimlik 
meıslelkîne kabu'llüne idalir (birinci Ibölüım tarafından verilen 9.10.1963 tarüh ve 23 sayılı karann 
tamaımen değiştirilerek hâkimlik ımelslekkue kabul edilmemesine, Yüiksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun 33 ncü maddesine dayanılarak 8.11.1963 tarihinde oy çiokluğu ile karar verildi 

8 .11.1963 

(391 numaralı Karar) 

&9I7/4847, 706/4877 (Dilekçi ; 1931 senesinde, Ankara Sulh Hukuk 
2216/2216 - 27 . 7. H960 Hâkimi olarak mesleke 1955 te de Yargıtay'a inti-
TCÂ"VfÎT rÜTJPAV sahetmiş olup, 30 yıl Ankara'da müstemirren ada-
m „ , ., T. 11( • r̂ ,ı ,ı n xT r, 7e#e hadim olmuş, dürüst, sicillen tertemiz terfileri Turgutreıls manaltesıi' Yıanılkses sokak No: 2 T , . , , . , , \ . , . • , , . - , ' , , daima tercihli bulunmuş hır kimse olduğu halde, 

ANKARA Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Üyesi iken 5.7.1960 
tarihinde, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi

nin (B) fıkrasına uyularak haksız ve sebepsiz olarak r^e'sen emekliye sevk edilip manen ve maddeten 
mağdur edilmiş bulunulduğundan bahis ve şikâyet ederek, sicillerinin ve kendisini tanıyanların kâf-
fesinin hu durumunu ve beyanlarını teyideyliyecekleri cihetle, hakkındaki bu emeklilik muamelesinin 
kaldırılmasını, kırılan meslekî ve şahsi onurunun iade edilmesini istemektedir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin emekliye sevkı sebebinin ilişik kapalı zarf 
içerisindeki gizli notta belirtilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillere göre, dilekçi hakkındaki emeklilik işleminin 
kanuni ve muhik hiçbir sebebe dayanmadığı ve takdir hakkının kullanılmasında da keza bir isabet 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilcümle idari tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, 
maddi vakıa ve delillere dayanması ve kamu yararına bulunması idare hukukî esaslanndandır. 
Bu hukuk esaslarına uyarlığı bulummıyan mezkûr emeklilik işleminin belirtilen bu sebeplerden 
dolayı iptaline ve müşteki hakkında idarece yeni bir tasarruf tesis olununcaya kadar emekli aylı
ğının mahfuz tutulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

391 6 . 6 . 1963 

M. Meclis ( S. Sayısı : 608 ) 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 9 . 1 . 1964 

Rapor No. : 54 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Hâkimler Kurulunun Dilekçe Karma Komisyonunca ittihaz edilmiş ve kesinleşmiş bulu
nan Kâmil Gürçay-Jıakkmdaki 1963/391 numaralı Kararının infaz edilmesinde kanuni bir mecburiyet 
olmadığı hakkındaki kararı Kurulumuzca incelendi. 

Kuvvetler ayrılığını kabul etmiş bulunan Anayasamız hükümlerine göre teşriî organın idarenin 
yerine geçerek idarece infaz edilmesini mecburi kılacak karar ittihazı mevzuubahis olamaz. 

idarenin hiçbir fiil ve işleminin kaza denetiminden mahram olmadığı da yine Anayasanın 114 ncü 
maddesi hükmü iktizasındandır. 

Bahse konu teşkil eden kararlarımız Anayasanın tedvininden evvel denetimden mahrum edilmiş 
5434 sayılı Kanunun tatbikatından doğmaktadır. Bilindiği üzere 6122 sayılı Kanuna istinaden 
idarece görülen lüzum üzerine emekliye ayrılanların idari kaza mercilerine başvuramıyacaklarma 
göre son merci millet namına hükmüranlığı nefsinde toplamış olan Büyük Millet Meclisidir. 

Büyük Millet Meclisi, kanunların tatbikatında murakabe hakkını Haiz olmasına ve vatandaş
ların bu haktan istifadeleri de gerek eski ve gerek yeni Anayasanın açık teminatı altında bulundu-
ğuna göre bu kararlar idare yerine kaim olmaktan ziyade bu tatbikatı murakabe hakkına malik 
olan Büyük Meclislerin kanun hükümlerinin tatbikini sağlamak maksadına göredir. 

Bir kanun hükmünün yerine getirilmemesi, getirmeyen idare başındaki zatın »siyasi ve hukukî 
mesuliyetini intaeedeceği de aşikârdır. Yeni Anayasamızda bu siyasi mesuliyeti taşıyan bir ma
kam mevcudolmadığı sebebiyle Yüksek Hâkimkr Kurulunun siyasi mesuliyete muvazi olarak ce
zai ve malî bakımdan mesuliyetleri talbiîdir. Çünkü : 

Murakabe hakkının mutlaka bir netice doğurması hukuk anlayışı icabıdır. 'Eğer, murakabe 
hakkının hiçbir netice doğurmaması kabul ediiinse; kanun tatbikatında kanun çıkaran Meclislerin 
hikmeti vücudu bile düşünülemez. 

Nitekim (23 . 3 . 1963 - 27 . 4 . 1963 tarih ve 4/64 sayılı) (11 . 4 . 1963 - 27 . 4 . 1963 tarih ve 
4/67 sayılı) (13 . 4 . 1963 - 1 . 6 . 1963 tarih ve 4/69 sayılı) (17 . 4 . 1963 - 1 . 6 . 1963 tarih ve 
4/65 sayılı) raporlarımız Meclislerce kabul olunmuş ve idari kaza yetkisinin ımevcudolmaması 
sebebiyle Dilekçe Karma Komisyonunun bu görüşü tasvibolunmuştur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu da; idari İkaza yetkisine Itâbi olmıyan kararları infaza mecburdur. 
Ancak; Hâkimler Kurulunun hâkimlik niteliği halkikmdaki görüşü aym bir mevzudur. Ve bu 

görüş zaten Anayasa hükmüne göre, idari kazanın murakabesine tâbidir. Ancaik; bu görüşün ke
sinleşen kararımızdan sonra haklarında iptal kararı verilmiş olanların nitelilklerinde vâki değişik
liklere şâmil olması lâzımgelir. Şu halde; Hâkimler Kurulu; kuvvetler ayrılığına tâbi bir ida
rede Teşriî Organın (karar littihazının idareyi ilzam edemiyeceği hususundaki ııoktai nazarı bu 
kabîl kararlarımız hakkında asla varit değildir. Bmaenaleyhı Yüksek -Hâkimler Kurulunun bağlı 
'kararındaki bu mütalâa Büyük Meclisin muralk-tbe halkkmdan mahrumiyetini iııtaceden bir mahi
yet arz etmekte olduğundan münhasıran ve emekli (muamelesinin- iptal tarihine sirayet eden ka
rarlarımız için lâhiık olan bu görüşün hulkukî olmadığına Üyeden Sırrı Uzunhasanoğlu, Mehmet 
llkuçan, Saffet Eminağaoğlu'nun muhalefetlerine (karşılık karar verilmiş ve işbu raporumuzun 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi mucibince ('. Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunul
muştur. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Başkan V. Sözcü Sözcü 
Urfa Aydın Edirne Bolu 

V. Gerger R. özar&a F. Giritlioğlu S. Uzunhasanoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 608 ) 
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Kâtip 

Antalya 
M. îlkucan 

İçel 
M. Ali Arslan 

Bolu 
A. Çakmak 

Sivas 
8. Hastaoğlu 

Urfa 
8. Kıhç 

Balıkesir 
.Fi. Oğuzoeyoğlu 

Artvin 
ASf. Eminağaoğlu 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Rapor No. : 54 
12 . 2 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yargıtay İkinci Hukuk Beiresi Üyesi iken 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkra
sına göre «mekliye sevkedi'lmiş bulunan Kâmil Gürçay hakkındaki emeklilik kararının iptalinim uy
gun görüldüğüne dair Komisyonumuzun 6 . 6 . 1964 tarihli ve 391. numaralı kesinleşmiş bulunan 
kararma 'karşı infaz edilmesinde kanuni bir mecburiyet olmadığı hakkındaki Yüksek Hâ'kimler 
Kurulunun ittihaz 'eylediği karar ve Komisyonumuz Genel Kurul unca :bu hususta tanzim eylediği 
9 . 1 . 1964 tarihli ve 54 sayılı raporu -Cumilıuriyet Senatosunun 3*0 . 1 . 1964 tarihli 33 ncü Bir
leşim Genel Kurul toplantısında reddedilmiş olmakla iade olunan dosya, Komisyonumuz Genel Ku
rulunun 6 . 2 . 1964 tarihli toplantısında yeniden incelendi: 

9 . 1 . 1964 tarihli ve 54 sayılı raporumuzda ileri sürülen görüş ve kanaatin ne kuvvetler ayrı
lığı ve ne de Hâkimler Kurulunun istiklâli prensiplerine her hangi bir aykırılığı mevcudollmadığı, 
a'ksinc esas kanuna dayanan tasarrufun istinadettiği gerekçesiyle o kanun hükümlerinin objektif 
hukuk kaidelerine uymıyan yanlış tatbikatın düzeltilmesi mahiyetinde ibulunan bu fcabîl kararları
mız hakkında Yüksek Hâkimler Kurulunca ileri .sürülen gerekçe hukuk ve mevzuat kaideleriyle ve 
yine aynı kurulun tatbikatı sekliyle telifi mümkün ıgörülemediğinden mezkûr raporumuzun 140 sa
yılı Kanunun l!2 nci maddesi mucibince Millet Meclisi Genel Kural unun tasvibine sunulmasına ka
rar verilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
(Başkanı 

Urfa 
V. Gerger 

Zonguldak 
A. F. Ak 

Anikıara 
M. Mihçıoğlu 

Sözcü 
Edirne 

F. Giritlioğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhalifim 

II. Ay diner 

Hakkâri 
A. Zeydan 

ıSözcü 
Bolu 

ASf. TJzunhasanoğlu 

Bolu 
Muhalifim. 
A. Çakmak 

İçel 
M. Ali Arslan 

Kâtip 
Antalya 

M. llkuçan 

Kırklareli 
Muhalifim 
F. Filiz 

Tabiî Üye 
M. Yurdakuler 

ir—«•> • <* :<•»' 
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Dönem : 1 
Toplantı :3 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haf
talık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 2 3 . 5 .1963 
tarih ve 374 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun it
tihaz eylediği 8 . 1 1 . 1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Kararı ve Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun bu husustaki raporu 

(M. Meclisi 5 /77; C. Senatosu 4 /61) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 374) 

T. C. 
Yüksek Hâkimler 

Genel Kurulu 
Bölüm : 1/21 
Esas : 230 
Karar : 281 

K A R A R 

Yüksek Hâkimler Genel [Kurulu, 8 .11.1963 'Cuma günü saat (10) da, Tuna caddesindeki 
binasının müzakere salonunda Başkanı Suphi örs'ün. başkanlığında, aşağıda adları yazılı asıl üye
ler ile, asıl üyelerden Hasan Remzi Çi'tçi, Mükremin Poyraz -hasta ve Nuri Tarhan'ın engeli 
bulunduğu bildirilmiş olduğundan onların yerine yedek üyelerden Hulusi Özden, Cahit Türesay 
ve Saim Ünsev'in '.katılmaları ile (Üye tam sayısı) toplandı. 

'Gündemde bulunan, 'Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunca, emeklilik işleminin iptaline karar verilmiş olan sabuk Yargıtay Üyesi Necati Erdoğan'ın 
(5731), hâkimliğe kabulüne dair Birinci ©ölüm tarafından verilen '9 . 10 .1963 tarih ve 21-sayılı 
kararın ine el enine sin e başlanıldı. Birinci Bölümün, Türkiye Büyülk Millet'Meclisi Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun, 1. 7 .1968 tarihli haftalık karar cetvelinde yayınlanan 
23 .5 .1963 tarih ve 374 sayılı 'kararı ve bu işle ilgili 'bütün kâğıtlar okundu. 

GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu tarafından verilen 
hâkimlere ilişkin 'bu kabil kararlarının Yüksek Hâkimler Kurulunca, 45 sayılı Kanunun hâkim
lik -meslekine kabulde takdir serbestliğinden bahseden 37 nci maddesi hükmü nazara alınma
dan yerine 'getirilmesi gerekip gerekmiyeceği konusunun da, bu işin esası ile birlikte incelenme
sine lüzum görülmüştür. Türk vatandaişlarının 'Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe ile 
başvurmaları ve dilekçelerin incelenmesi ile karara bağlanmasının düzenlenmesine dair bulunan 
140 sayılı Kanunun genel gerekçesinde : « Gerçekten, Anayasamız, kuvvetler ayrılığı pren
sibine dayanmaktadır. Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer alan bu prensip gereğince, 
Anayasanın cevaz verdiği haller dışında yasama organının müşahhas ferdî ve maddi tasarruflarda 
bulunmasına imkân yoktur. Aksi halde, yasama organı, idari tasarruflar yapmak yoliyle icra 
organının yerini almış, onun yetki alanına tecavüz etmiş olur. Dilekçe hakkının meveudolduğu 
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kuvvetler ayrılığı sistemine dayanan parlömanter rejimlerde de, dilekçeler hakkında yasama urga
nının alacağı kararların, icra organını ve idareyi zorlayıcı bir kuvveti mevcut değildir. Aksi varit 
olsaydı, yasama organının Hükümetin ve idarenin yerine kaim olmasını kabul etmek iktiza 
ederdi. 

Aslında, bunu kabul etmek, icra fonksiyonunun kaynağını resmen yasama organında bulduğu 
«Meclis rejimleri» nde (regimes dAssemblee) dahi mümkün olamamaktadır. 1924 Anayasasının 
sistemine göre, icra fonksiyonu i lke lb i r yetki olarak Büyük Millet Meclisine ait bulunuyordu; 
ancak, 1924 Anayasası, aynı zamanda, icra fonksiyonunun Bakanlar Kurulu eliyle kullanılmasını 
gerektiren bir âmir hükmü ihtiva etmekteydi.îşte, bu sebepten dolayıdır ki, eski Büyük Millet Mec
lisi içtüzüğünün dilekçelerle ilgili kesinleşmiş kararlar hakkındaki 57 nci maddesinin son fıkrasına 
dair 1132 sayılı Tefsir Kararına «Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesinin son fıkrası mucibince 
katilesen Arzuhal Encümeni mukarreratmın infaz edilmemesi halinde mebusların Nizamnamedeki 
usul yoliyle murakebe vazifelerini yaparak kanun hükümlerinin tatbikini aramaları mümkün ve 
tabiî olmasına göre, tereddüde mahal bırakmıyacak bir vuzuhta olan Dahilî • Nizamnamenin bu 
maddesi hükmünün tefsirine mahal görülmemiştir.» denmekle, dilekçeler hakkında kesinleşmiş 
teşriî kararların Bakanlar Kurulunu ve idareyi bağladığı, açıkça ifade edilmiş oluyordu. Yani, eğer 
bir dilekçe, hakkındaki kesinleşmiş bir teşriî kararın eğer idarece otomatik olarak infazı gerek-
seydıi, arıtıtk Teşriî Meclis üyelerinin murakabe vazifelerini ifa etmelerine de lüzum olmıyacakt;. 
Nitekim, dilekçe hakkındaki kesinleşmiş Meclis Kararının infaz edilmemesi halinde, Teşriî Mectis 
Üyesinin elinde ımievcudolan imkânlar sadece teşriî murakabe imkânları olunca, bu kararların 
idare için_otomatik olarak vacibülifa olmıyacağı da kendiliğinden (anlaşılıyordu. Oysa ki, yeri 
Anayasamız fonksiyonlar ayrılığı esasını âmme hukukumuza açıkça soktuğuna göre, bu esas mev
cut değilken uygulanan bu hususun halen evlcviyetle tatbiki iktiza eder. 

Bu durumda, dilekçe hakkında kesinleşmiş Lir teşriî kararın infaz edilmesini sağlamalk için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin elinde 'bulunan tek imkân Cumhuriyet Senatosunda soru, 
genel görüşme ve inceleme araştırma yolları ve Millet Meclisinde de bu yollara ilâveten gensoru 
yoliyle Balkanlar Kurulunun veya belli bir Ibaikanıın siyasi sorumluluğunu tahrik etmekten iba
rettir. 

Bunun böyl'e olmasını gerektiren bir önemli sebep daha vardır. O sebep de Anayasanın 114 ncü 
maddesinde yer alan bütün idari tasarrufların kazai murakabeye tabi olması ilkesinden doğmak
tadır. Gerçekten, Anayasamızın sistemine göre, Teşriî Organdan çıkan kanun ve içtüzükler ikaz a i 
(murakabeye taıbi olduğu halde, Teşriî Organların kararları kazai murakabeye tabi değildir. 
Eğer Teşriî Organda yer almış 'bulunan bir çoğunluk, maddi batkımdan idari tasarruf mahiyeli 
arz eden tasarrufları dilekçeler hakkındaki kiesin teşriî kararların infazını mecburi kılmak sure
tiyle gerçekleıştirebilseydi, bu yoldan maddi bakımdan idari tasarruf olan bir çok işlemler ka/iıi 
murakabeninim dışında kalmaş olurdu. »»<•*. ••• ; 

tmdii; mademki, dilekçeler hakkındaki kesinleşmiş ticari kararların idare için otomatik olara it 
tatbiki gerektiği ilkesini vaz'etmek Anayasamızı ı temel esaslarına aykırıdır. Ve madem İki" bu 
kararların infazını sağlamak ancak teşriî murakabe yollarını işletmekle mümkündür; dilekçe
ler hakkındaki ktsin kararları ittihaz edecek son merciin Millet Meclisi olarak tesbiti, teşriî 
murakabenin en tesirli vasıtasına yani Bakanlar Kurulunun veya belli bir bakanın siyasi sorum
luluğunu tahrik yetkisine münhasıran sahip bulunan Meclis olması bakımından zaruridir. 

Bu kanun teklifi, bu temel esasa göre hazırlanmıştır.,» denilmektedir. 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 5 . 6 . 1962 tarih ve 28 sayılı Raporunda, kanun tek

lifinin genel gerekçesinde aynen iştirak edildiği açıklanmıştır. 
Filhakika 140 sayılı Kanunun genel gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel hu

kuk kurallarına uygun bulunmaktadır. Anayasanın 144 ncü maddesi ve 45 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin 1 nci bendi, bu temel hukuk kurallarının bir ifadesi olarak tedvin edilmiştir. 
Şu halde, Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu Genel Kurulunca, müzakere konusu işle 
ilgili olarak verilen kararlar, Yüksek Hâkimler Kurulu yetkili organları tarafından mut-
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laka yerine getirilmesi gereken bir idare mahkemesi (Danıştay) kararı niteliğinde değildir. 
İdari bir kaza organı olarak Danıştay tarafından verilen kararların, idareyi bağlayıcı infazının 
mecburi bulunduğu bedihîdir. 

İşin. esasına gelince : 45 sayılı Kanunun «Hâkimlik meslekine kabulde takdir serbestliği» 
başlığını taşıyan 37 nci maddesinin son fıkrasında «Bir kimsenin hâkimlik meslekine kabu
lüne karar verilebilmesi meslekin gerektirdiği ahlâk, seciye, yeterlik ve verimliliğe sahip 
bulunmasına bağlıdır.» denilmektedir. Her hangi bir kimsenin hâkimlik meslekine kabu
lüne dair verilen bölüm kararının onanabilmesi, bu dört unsurun o kimsede bulunduğuna 
Genel Kurulca kanaat getirilmesine bağlıdır. Necati Erdoğan'ın yaşma ve incelenen evrak mün
derecatına nazaran bundan böyle, Yargıtay üyeliğini yapacak yeterlik ve verimliliğe sahip bu
lunduğuna kanaat getirilmemiştir. Bu bakımdan, birinci bölüm kararının Genel Kurulca ta
mamen değiştirilerek yeni bir karar verilmesi gerekmiştir. 

SONUÇ' 

Yukarda yazılı sebeplerden ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Dilekçe Komisyonu 
Genel Kurulunca emeklilik dşremi iptal edilmiş olan sabık Yargıtay Üyesi Necati Erdoğan'ın 
hâkimlik meslekine kabulüne dair (birinci bölüm tarafından verilen 9 . 10 . 1963 tarih ve (21) 
sayılı Kararın tamamen değiştirilerek, hâkimlik meslekine kabul edilmemesine, Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 33 neü maddesine dayanılarak 8 . 11 1963 tarihinde oy çokluğu 
il o karar verildi. '* 

8 . 11 . 1963 

(374 numaralı Karar) 

82/4219 - 7 .7 . 1960 (Dilekçi : Temyiz Mahkemesi Üyesi iken, 30 
vrnri A mt -rm-r»/'\/"î »AT hizmet yılını doldurmaya 4 ay kala 5434 sayılı Ka-virjLıA.ıl İjtlDOLrAvi • . . „.T „ „ , ,. i ,.T n,,. nunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına tevfikan Eceaibat sokalk No: 6/5 „,. , - , . , - , • , . « , - , « T 
p emekliye şevkine dair Adalet Bakanlığınca yapılan 

muamelenin tamamen haksız ve isabetsiz olduğunu, 
Oeibeci - ANKARA çünkü; gerek sicilinde^ gerekse maddi ve mânevi 

durumunda, bu maddenin hakkında uygulanmasını 
icabettiren hiçbir sebep bulunmadığını ve ancak aleyhindeki mezkûr tasarrufun iptali halinde ba
his konusu haksızlığın tamir ve telâfi edilebileceğini beyanla, bu hususta bir karar verilmesini iste
mektedir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin T. C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 
39 ncu maddesi gereğince 13 . 6 . 1960 tarihinde emekliye çıkarılmış olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki emeklilik işleminin, 
kanuni ve haklı bir sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılmasında da bir 
isabet bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasarrufların, objektif esas ve ölçülere, 
maddi vakıa ve delillere dayanması gerektiği cihetle, belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere bi
naen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline, yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli ay
lığının mahfuz bulundurulmasına Üyeden Nihat Berkkan ve Süreyya öner'in ayrışık, Sırrı Uzun-
hasanoğlu, Oğuzdemir Tüzün ve Lokman Başaran'in müstenkif oylarına karşı ekseriyetle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

374 23 . 5 . 1963 
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Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyona 9 . 1 . 1964 

Rapor No. : 53 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Yüksek Hâkimler Kurulunun Dilekçe Karma Komisyonunca ittihaz edilmiş ve kesinlşemiş bu
lunan Necati Erdoğan hakkındaki 1963/374 numaralı kararının infaz edilmesinde kanuni bir mec
buriyet olmadığı hakkındaki kararı kurulumuzca incelendi. 

Kuvvtcler ayrılığını kabul etmiş bulunan Anayasamız hükümlerine göre teşriî organın idarenin 
yerine geçerek idarece infaz edilmesini mecburi kılacak karar ittihazı mevzuubahsolamaz. 

idarenin hiçbir fiil ve işleminin kaza denetiminden mahrum olmadığı da yine Anayasanın .11.4 
neü maddesi hükmü iktizasındandır. 

Bahse konu teşkil eden kararlarımız Anayasanın tedvininden evvel denetimden mahrum edil
miş 5434 sayılı Kanunun tatbikatından doğmaktadır. Bilindiği üzere 6122 sayılı Kanuna istina
den idarece görülen lüzum üzerine emekliye ayrılanların idari kaza mercilerine başvuramıyacak-
larma göre son merci millet namına hükümranlığı nefsinde toplamış olan Büyük Millet Meclisidir. 

Büyük Millet Meclisi, kanunların tatbikatında murakabe hakkını haiz olmasına ve vatandaşla
rın bu haktan istifadeleri de gerek eski ve gerek yeni Anayasanın açık teminatı altında bulundu
ğuna göre bu kararlar idare yerine kaim olmaktan ziyade bu tatbikatı murakabe hakkına malik 
olan Büyük M'eclislerin kanun hükümlerinin tatbikini sağlamak maksadına göredir. 

Bir kanun hükmünün yerine yctirilmcmesi, getirmiyen idare başındaki zatın siyasi ve hukukî 
mesuliyetini intacedeceği de aşikârdır. Yeni Anayasamızda bu siyasi mesuliyeti taşıyan bir makam 
mvecudolmadığı sebebiyle Yüksek Hâkimler Kuıaılunun siyasi mesuliyete muvazi olarak, cezai ve 
malî bakımdan mesuliyetleri tabiîdir. Çünkü : 

Murakabe hakkının mutlaka bir netice doğurması hukuk anlayış icabıdır. Eğer, murakabe hak
kının hiçbir netice doğurmaması kabul edilirse; kanun tatbikatında kanun çıkaran meclislerin 
hikmeti vücudu bile düşünülemez. 

Nitekim" (23 . 3 . 1963 - 27 . 4 . 1963 tarih ve 4/64 sayılı) (11 . 4 . 1963 - 27 . 4 . 1963 ta
rih ve 4/67 sayılı) (13 . 4 . 1963 - 1 . 6 . 1963 tarih ve 4/69 sayılı) (17 .4 1963 - 1 . 6 . 1963 
tarih ve 4/65 sayılı) raporlarımız Meclislerce kaimi olunmuş ve idari kaza yetkisinin mevcudol-
maması sebebiyle Dilekçe Karma Komisyonunun bu görüşü tasvibolunmuştur. 

Yüksek Hâkimler Kurulu da; idari kaza yetkisine tabi olmıyan kararları infaza mecburdur. 
Ancak; Hâkimler Kanununun hâkimlik niteliği hakkındaki görüşü ayrı bir mevzudur. Ve bu 

görüş zaten Anayasa hükmüne göre, idari kazarım murakabesine tâbidir. Ancak; bu görüşün 
kesinleşen kararımızdan sonra haklarında iptal kararı verilmiş olanların niteliklerinde vâki de
ğişikliklere şâmil olması lâzımgelir. Şu halde; Hâkimler Kurulu; kuvvetler ayrılığına tâbi bir 
idarede teşriî organın karar ittihazının idareyi ilzam edemiyeceği hususundaki noktai nazarı bu 
kabîl kararlarımız hakkında asla varit değildir. Binaenaleyh, Yüksek Hâkimler Kurulunun bağlı 
kararındaki bu mütalâa Büyük Meclisin murakabe hakkından mahrumiyetini intaceden bir mahi
yet arz etmekte olduğundan münhasıran ve emekli muamelesinin iptal tarihine sirayet eden karar
larımız için lâhik olan bu görüşün hukukî olmadığına üyeden Sırrı Uzunhasanoğlu, Mehmet İlk-
uçan, Saffet Eminağaoğlu'nun muhalefetlerine karşılık karar verilmiş ve işbu raporumuzun 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi mucibince O. Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Başkan V. Sözcü Sözcü 

Urfa Aydın Edirne * Bolu 
V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu S. Uzunhasanoğlu 
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içel Bolu Sivas 
M. A. Arslan A. Çakmak 8. Hastaoğlu 

Balıkesir Artvin 
H. Oğuzbeyoğlu S. Eminağaoğlu 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bilekçe Karma Komisyonu 12. 2 .1964 

Rapor No. : 53 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yargıtay üyesi iken 5434 sayılı Kanunun 39 ,ncu maddesinin (B) fıkrasına göre emekliye 
sevk edilmiş bulunan Necati Eırdoğan hakkındaki emeklilik kararının iptalinin uygun görüldü
ğüne dair komisyonumuzun 23 .5 . !ll%3 'tarihli ve 374 numaralı kesinleşmiş bulunan kararına 
karşı infaz 'edilmesinde kanuni bir mecburiyet olmadığı, hakkındaki Yüksek Hâkimler Kurulu
nun ittihaz eylediği karara kar§ı Komisyonumuz Genel Kurulunum bu hususta tanzim eylediği 
9 .1 .1964 tarihli ve 53 sayito Raporu Cumhuriyet Senatosunun 16 . 1 . 1%4 tarihli 29 ncu Birleşim 
Genel Kurul toplantısında reddedilmiş olmakla iade olunan dosya, Komisyonumuz Genel Kuru
lunun 6.2.19164 tarihli toplantısında yeniden incelendi : 

9 .1 .1964 tarihli ve 53 sayılı raporumuzda ileri sürülen görüş ve kanaatin ne kuvvetler ay
rılığı ve ne de Hâkimler Kurulunun istiklâli prensiplerine her hangi bir aykırılığı mevcudolma-
dığı, aksine esas kanuna dayanan tasarrufun istinadettiği 'gerekçesiyle o kanun hükümlerinin 
objektif hukuk kaidelerine uyımıyan yanlış tatbikatın düzeltilmesi mahiyetinde bulunan bu kabîl 
kararlarımız hakkında Yüksek Hâkimler Kurulunca ileri sürülen gerekçe hukuk ve mevzuat 
kaideleriyle ve yine aynı kurulun tatbikatı şekliyle telifi mümkün görülemediğinden mezkûr ra
porumuzun 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi mucibince Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvi
bine sunulmasına karar verilmiştir. 

Dilekçe Karma Ko. Başkanı Sözcü 'Sözcü Kâtip 
Urfa Edirne Bolu Antalya 

V. Gerger F. Giritlioğlu ' Muhalifim Muhalifim 
S. Uzunhasanoğlu M. îlkuçan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bolu Kırklareli Ankara 
Muhalifim A. Çakmak F. Filiz M. Mıhçıoğlu 

H. Aydıner 
İçel Tabiî Üye 

M. A. Arslan M. Yurdakuler 

••>—^s>e<ı 

Kâtip 
Antalya 

M. îlkuçan 

Urfa 
S. Kılıç 

Zongulda'k 
A. F. Ak 

Hakkâri 
A. Zeydan 
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