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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Birinci Oturum
Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu ve
iki arkadaşının, Eskişehir'de yaptırılacak mes
kenler hakkındaki Kanun teklifi, Geçici Komis
yona verildi.
Rize Milletvekili Hasan Cavid Belûl'ün öl
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi okunarak
iki dakika saygı duruşu yapıldı.
Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün,
Orman Kanununa ek 3444 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin yorumlanmasına dair önerge
si isteği üzerine geri verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Ara
lık ve 1950 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı
hakkındaki rapor okunarak bilgi edinildi.
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753
sayılı Kanunun bâzı madedlerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine
dair Kanun tasarisının tümü üzerindeki görüş

melere devam olunduktan sonra maddelere ge
çildi, ma<Melerin bir kısmı kabul edilerek,
Birleşime ara verildi.
İkinci Oturum
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine
dair Kanun tasarısının maddeleri üzerinde gö
rüşme devam etti ve 15 . III . 1950 Çarşamba
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son
verildi.
Başkanvekili
Trabzon Milletvekili
R. Karadeniz

Kâtip
Manisa Milletvekili
H. öztarhan

Kâtip
Tunceli Milletvekili
Necmeddin Sahir Sılan

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR
Tasanlar
1. — Köy okulları ve köy enstitüleri teşkilâ
tına dair olan 4274 sayılı Kanuna bir madde
eklenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/759)
(Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına);
2. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolariyle merkez ^kuruluşu ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 1 sayı
lı cetvelin Rasathane başlıklı kısmında değişik

lik yapılması hakkında Kanun tasarısı (1/760)
(Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına);
3. — Yüksek öğrenim öğrenci yurtları ve aş
evleri hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek Kanun
tasarısı (1/761) (Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonlarına) ;
önergeler
4. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'in,
Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 1950 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 2933 saydı Kara-
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n n Kamutayda görüşülmesine dair önergesi
(4/203) (Dilekçe Komisyonuna);

5. _ gâmsun Milletvekili Hüsnü Çakır'in,
Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 1950 tarihli
Haftalık Karar Cetvelindeki 2035 sayılı Kara
rın Kamutayca görüşülmesine dair önengesi
(4/204) (Dilekçe Komisyonuna);
Raporlar
6. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel'in, Ereğli Kömür Havzasındaki ocakla
rın Devletçe işlettirilmedi hakkındaki 3867 sa
yılı Kanunun 10 neu maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair Kanun teklifi ve A'dalet Komis
yonu mütalâasiyle Ekonomi Komisyonu raporu
(2/133) (Gündeme);
7. — Bolu Milletvekilleri Hasan Şükrü Adal
ve thsan Yalçın'm, Albant Gölü ve çevresinin
Bolu özel İdaresine temlikine dair Kanun tek
lifi ve İçişleri ve Maliye Komisyonları raporla
rı (2/227) (Gündeme);
8. — Denizyolları İşletme Kanununun 1 ve 2
nci maddelerinin değiştirilmesi ve 3 ncü madde
sinin birinci fıkrasının kaldırılması hakkında
Kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/636) (Gündeme);
9. — Subay ve Askerî Mamurların Aylıkları
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'hakkındaki 3661 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4989 sayılı Kanunun 1 nci
ve 4600 sayılı Kanunun 3 ncu maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici iki madde ek
lenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/694)
(Gündeme);
10. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve
bu Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair
Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Ko^
misyonları raporları (1/693) (Gündeme);
11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imzalanan Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin onanması hakkında Ka
nun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu
(1/721) (Gündeme);
12. — Ordu mensuplariyle Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele
sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını
verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek
4786 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Savunma
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/692) (Gün
deme).

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Baskanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan

(Tunceli), Hilmi Öztarhan (Manisa)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARİ
1...— Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan'%n, Devlet Memurları
Aylıklarının
Tevhit ve
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 12 nci
ve bu kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 2 nci mad
delerinin yorumlanması hakkındaki
önergesinin
gündeme alınmasına dair önergesi (4/202)
Yüksek Başkanlığa
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te

adülüne dair olan 30 . VI . 1939 tarih ve 3656
sayılı Kanun ile buna ek 3 . I X . 1949 tarih ve
4644 sayılı Kanunun tatbikatı sırasında Devlet
memurlarından bâzıları gadre uğramış olmaları
itibariyle B. M. Meclisine vâki müracaatları
Dilekçe Komisyonunca incelenmiş ve bunların
mağduriyetleri anlaşılmış ve meselenin bir yo
rum ile halli cihetine gidilmesi tensip olunmuş
tur.
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Bu yorumun yapılması hakkında 23 . X I I .
1948 tarihinde Yüksek Başkanlığa takdim etti
ğim teklif Bütçe Komisyonuna havale buyurulmuştu.
Bir seneden fazla bir zamandan beri Bütçe
Komisyanunda bekliyen bu teklif bugüne kadar
görüşülüp bir karara varılmamış ve Yüksek
Başkanlığa da sunulmamış olduğundan, İçtüzük
hükümlerine müsteniden, bunun gündeme alın
masını arz ve rica ediyorum.
Hatay Milletvekili
Gl. Eyüp Durukan
BAŞKAN — İzah edecek misiniz?
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar; 3656 sayılı Barem Kanunu çık
tığı vakit, Barem Kanununun tatbikatı sırasın
da, ücretliler hakkında yapılan tatbikat esna
smda bu kanun gereğince hizmet ve tahsil de
recelerine göre almakta oldukları ücretler aynı
tahsil ve hizmet müddetine sahip olan memur
lardan fazla ise bu fazla maaş o dereceye indi
rilir. Şayet yeniden almacaksa, aynı tahsil de
recesinde ve aynı vaziyette bulunanların hiz
metlerine nazaran bir derece üst maaşla ücrete
alınabilirler. Ve yine diğer bir fıkrasında, al
makta oldukları maaşlar hizmet ve tahsil derece
lerine göre memurların aldıkları dereceden aşa
ğı ise oraya yükseltilemez, diyor. Yani yalnız o
kanundan sonra yeni alınacak ücretli memur
lara tahsillerine göre memurlara nazaran b'nderece yüksek maaş almak imkânını veriyor. Bu
kanuna ek olmak üzere bilâhara çıkarılan 47-14
sayılı Kanun sıktığı vakit, bunun ikinci madde
sinde ücret kadroları kaldırıp, memuriyet kad
rolarma geçirildiği vakit de bütün ücretlilerin
hepsi memurlara nazaran bir derece üst maaş
alıyormuş farzedilerek ve madde sarih olmadı
ğından bilaistisna bütün ücretlilerin memuriyet
kadrolarına geçmeleri halinde maaşlarından bi
rer derece indirilmiştir. Bunların içerisinde 3656
sayılı Kanunun hükümleri gereğince maaşları
bareme göre hesap edilip ve bir derece yüksel
tilmemiş olanlar dahi tıpkı yükseltilmiş- gibi
maaşları bir derece indirilmiştir. Bu vaziyete
düşürülen fabrikalar mensuplarından bir memur
Askerî Yargıtaya müracaat ediyor ve Asker^
Yargıtay da vaziyeti tetkik ediyor ve tetkikaU
nihayetinde de evet haklıdır, fakat 4744 sayılı
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Kanun hükümleri karşısında bir şey
imkân yoktur diyor.

yapmaca

Bu zat Büyük Millet Meclisine müracaat edi
yor. Dilekçe Komisyonu vaziyeti tetkik ediyor
ve verdiği kararda da bunun tamamiyle haki:
olduğu ve hakkında yapılan muamelenin bozul
ması lâzımgeldiği kanaatine varıyor. Bundar.
sonra o vakit Millî Savunma Bakanı olan Münir
Birsel arkadaşımız kararın Kamutayda görüşül
meşini teklif ediyor, Kamutaydaki müzakeresi
neticesinde tekrar Dilekçe Komisyonuna gidiyor.
Dilekçe Komisyonu, Münir Birsel arkadaşı
mızın verdiği izahattan sonraki zabıtlarda ve
Dilekçe Komisyonunun raporunda aynen mün
demiçtir, evet bu memur haklıdır ve 4744 sayılı
Kanunun maddesi sarih olmadığından dolayı
bu hakkı kendisine verilememiştir ve sizin ver
diğiniz karar da doğrudur, fakat Askerî Yargı
tay bunun hakkında bir karar vermiş olması dolayısiyle bunun bu şekilde bozulması doğru değil
dir. Ben bir yorum teklif ederim ve bu yorum
yoliyle bu mesele halledilir diyor. Bu teklif üze
rine Dilekçe Komisyonu kararını buna göre de
ğiştirmiştir.
Bu vait edilen yorum uzaymca yine bu va
ziyette olan diğer bir memur Dilekçe Komisyo
nuna müracaat ediyor. Dilekçe Komisyonu va
ziyeti tetkik ediyor ve bunun hakkında da Mil
lî Savunma Bakanlığının yazdığı cevapta bunun
tamamiyle haklı olduğunu fakat yine 4744 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin sarih olmadığını
ve maaşlarına zammedilmemiş olanların maa*şlarmda bir indirme yapılmıyacağma ait bir
hükmü olmadığından dolayı böyle muamele ya
pılmış olduğunu ileri sürüyor ve Dilekçe Ko
misyonu da diyor ki, esasen bu mesele hakkında
Başbakanlığa sunulmuş bir yorum teklifi vardır
ve o yorum mucibince mesele halledilecektir,
başka bir işlem yapılmaya imkân yoktur diyor.
Bunlar 1948 senesinde cereyan ediyor. Bu
kararlardan sonra Millî Savunma Bakanı sa
yın Münir Birsel arkadaşımız Millî Savunma
Bakanlığından çekilince diğer Millî Savunma
Bakanı olan zat bu yolda bir yorum teklifinde
bulunmuyor ve bunların temadi etmekte olan
mağduriyeti dolayısiyle bu yorum teklifini ben
yapmış bulunuyorum.
Benim bu yorum teklifim 23 . XII . 1948 ta
rihindedir. Ve o tarihten beri bu yorum teklifi
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Bütçe Komisyonunca görüşülüp halledilmemiş
tir.
Maruzatım ve bu mağdurlar namına dileğim
ve arzum 3656 sayılı Kanunun tatbikatı sırasın
da maaşlarına, memur maaşlarına göre bir de
rece, zam yapılmamış olanların maaşlarından tıp
kı bir derece zam yapılmış gibi bir dersçe indi
rilme ve bu suretle mağdur edilen bunların
mağduriyetlerinin önlenmesidir. 474.4 sayılı Ka
nunun ruhundan anlaşıldığına göre maaşları
memur maaşlarına nazaran bir derece üstün
olanların maaşlarının bir derece aşağı indirilme
sidir.
Ücretlilerin bilaistisna maaşları bir derece in
dirilmiştir. Bu suretle kendilerine zam yapılmadı
ğı gibi, almakta oldukları maaştan da bir derece
aşağısına indirmişlerdir. Bu tatbikat hatası dolayısiyle mağdur olan bu arkadaşların, mağduriyet
lerinin telâfisi ve bu suretle yapılan tatbikatın
yolunda olmadığıdır. 4744 sayılı Kanunun ikin
ci maddesindeki hükmün doğrudan doğruya
maaşları, tahsil dereceleri ve hizmet süreleri bir
olan memurlara nazaran fazla ücret ve'rilmiş
olanlara ait olduğunu yorumlamaktır yani mad
denin bu şekilde tatbikinin doğru olmıyacagı
kanaatini arzediyor. Bu mağduriyetin ıslâhını
yüksek Kamutaydan rica ediyorum.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Sayın arkadaş
lar, Eyüp Durukan arkadaşımızın gündeme alın
masını teklif ettikleri yorum talebi Bütçe Ko
misyonunda bulunmaktadır. Bu teklif Bütçe
Komisyonuna geldiği vakit komisyonunuz 1949
yılı Bütçesini, incelemekle meşguldü. Arkadaş
larımız hatırlarlar ki, 1949 yılı Bütçesini zama
nında çıkarmak mümkün olamamış, evvelâ bir
aylık, ondan sonra ikinci bir aylık muvakkat
bütçe hazırlanması için Bütçe Komisyonu dört
ay bu bütçe ile meşgul olmuş ve bütçe tetkikatı
sırasında başka bir kanun teklifini veya yorum
lama taleplerini incelemeye imkân bulamamış
tır. Bütçenin kabulünden sonra da bütçe ile alâ
kalı veya mühim ve müstacel olan diğer bâzı
mevzuatın tetkikleriyle meşgul olmuş ve bunu
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mütaakıp araya yaz tatili girmiş, yaz tatilinden
sonra da 1950 Bütçesinin müzakeresine girişmiş
ve bu arada Sayın General arkadaşımızın yo
rumlama talebinin tetkikma el atmaya fırsat
bulamamıştır. Ancak, komisyon, bu işin tetkiki
ni arkadaşlardan birisine tevdi etmiş ve bu hu
sustaki tetkikleri tamamlanmak üzere bulun
muştur. Bu yorumlama talebinin lehte veya
aleyhte çıkacağına göre malî tesirleri, kaç şah
sı, kaç memuru ilgilendirdiği ve bütçeye tahmil
etmesi zaruri olan külfetin miktarının ne olaca
ğının hesaplanması zarureti vardır. Ve talebin
ne dereceye kadar yerinde olduğu da ayrıca ve
dikkatle üzerinde durulacak bir karar mevzu
unu teşkil etmektedir. Onun için benim istirha
mım, müsaade buyurunuz Bütçe Komisyonunun
yapmakta olduğu bu tetkikleri sona erdirsin
alacaği kararı huzurunuza getirerek bu yoru
mu da birlikte müzakere buyurun.
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Gönlüm
arzu eder ki İhtisas Komisyonu olan Bütçe En
cümeni bunu inceleyip hakkın nerede olduğunu
meydana çıkarsın.
Bütçe Komisyonu sözcüsünün taleplerine ben
de iştirak ederim. Ancak şu şartla ki bu devre
nihayete ermeden bunu neticelendirip getirsin.
Bu şartla Bütçe Komisyonun teklifine rıza gös
teriyorum.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Yetiştirmeye
çalışacağız.
BAŞKAN — Bütçe Komisyonu yetiştirmeye
çalışacaktır. Önergenizi geri alıyor musunuz?
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Yetiştir
mesi şartiyle geri alıyorum.
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA ER
TEN (Mardin) — Yetiştirmeye çalışacağız.
BAŞKAN — Yetiştirmeye çalışacaklardır,
komisyon da nihayet imkânlarla mukayyettir.
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Yetiştir
meleri şartiyle geri alıyorum.
BAŞKAN —• Şartla mukayyet olamaz.
Geri aldığınıza göre geçiyoruz.
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4. — GÖRÜŞ LEN İŞLER
i. —• Erzurum Milletvekili Ol. Vehbi Kocagüney'in, memur ve müstahdemlere
verilecek
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı
Kanunun
9 ncu maddesinin üçüncü fıkrasının
değiştiril
mesi hakkında Kanun teklifi ve Bütçe Kornişyonl raporu (2/177) [1]
(Bütçe Komisyonu raporu okundu)
Gl. VEHBÎ KOCAG-ÜNEY (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlarım; 1500 ve daha yukarı rakımlı
yerlerde bulunanlara 4178 sayılı Kanunun hü
kümlerine uyularak her sene altı ay baremin aşa
ğı derecelerinden itibaren 15 lira ve daha yu
karı rakımlı yerlerde ise 30 lira yakacak zammı
verilir, Bu yardım, yüksek yerlerdeki memur
lar için çok yerinde olmaktadır. Bu para bir
denbire ellerine geçiyor, bu suretle evlerine bir
iki çeki odun almak imkânını buluyorlar. Bu
kanunun şümulüne Devlet Demiryolları, Maliye
ve Saymanlığı da Erzurum'daki atelye müseçcel ve daimî işçilerini ithal etmek suretiyle bir
kaç sene bu parayı Vermişlerdir, Fakat 1948 se
nesinde Maliye bu paranın verilmemesini teklif
ediyor, Devlet Demiryollarının ısrarına rağmen
bu para verilmiyor; bu sene de verilmemiştir.
Müseccel işçilere de böyle bir yardım lâzımdır.
Onlar da bu sayede bir iki çeki odun alabiliyor
lardı. Fakat Bütçe Komisyonu da şimdi oku
nan raporu mucibince bu raporun verilemiyeceğini yazmaktadır. Mülhak ve hususi idare büt
çeleri de ihtiyaridir. Diğerleri de hiç vermiyor
lar. Şunu arzedeyim. Gönül istiyor ki, mülhal:
ve hususi bütçeli idareler de o kanunun şümulü
dâhilinde bu zammı versinler. Muhtar ve ay^ı
bütçeli daireler de gene bu kanunun şümulüne
kendi memurlarını da ithal etsinler. Çünkü çok
lüzumlu bir ödenektir. Komisyon bunu reddet
niştir. Tabiî noktai nazarı sarihtir. Fakat Yükek Huzurunuzda bir noktayı işaret edeyim: Bu
tu Bütçe Komisyonu kabul etmemekle beraber
)evlet Demirolları son verdiği bir emirle geçmiş
melerde verdiği parayı geri istemektedir. Yük)k Meclisin işçilerimize karşı olan sevgi ve sef
irim bildiğim için arzediyor'um, dört beş sene
vel verilmiş olan bu parayı isçilerden birden[1]2,2£ sayılı l)asmayazı tutanağın

sonunda-

bire kesmek onları yeni bir ıstıraba sevkedeeek*
tir. Onlar bu para ile odun almış ve sıfırın: al
tında 30 - 40 derecede ısınmışlardır. Şimdi bu
paraların istenilmesi onları büsbütün sıkıntıya
düşürmek demektir. Onun için bir önerge takdim
ediyorum ve hiç olmazsa bu verilmiş olan para
ların geri alınmaması ve bağışlanmasını rica edi
yorum.
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayıa
arkadaşlar; Vehbi Kocagüney arkadaşımızın yap
mış olduğu teklif çok yerinde olduğu halde bunu
Bütçe Komisyonu reddetmiştir.
Arkadaşlar; Devlet bu ihtiyacın katı olduğu
nu anlamıştır ki, 1500 metreden yukarı rakımda
bulunan mahallerde yaşıyan memurlara bu hakkı
vermiştir." Acaba Devletin hak olarak tanımış ol
duğu bu mahrukat bedelinden mahrum kalan
insanların yaşamak hakkı yok mudur ki, katma
ve hususi 'bütçeli idarelerdeki memurlara bunun
tatbiki ihtiyarı bırakılmıştır. Ondan sonra bı:ı
ücretli memurlara aynı zamanda çocuk zammı
•ölüm ve saire yardım "parası da» verilmemektedir
Devletin, memurlarını böyle iki kısma ayırarak
bir kısmına mahrukat bedeli, evlenir^ parası,
ölüm parası, çocuk zammı verip de diğer bir kıs
mını bundan mahrum etmek adaletle katiyen ka
bili telif değildir. Acaba bu ücretli memurların
katma Bütçeden para alan memurların yaşama
hakları yok mudur ki, Bütçe Komisyonu bunu.
derhal reddetmiştir. Türk milleti kendi memur
lan arasında yapılması icabeden adaleti "temin et
mek hakkını Büyük Millet Meclisine vermiştir.
Biz, acaba soğuk bir mmtakada on, on beş lira
maaş ve ücret alan bcı memurların soğuktan mü
teessir olmıyaeağmı mı tasavvur ediyoruz? Ar
kadaşlar, bunu reddetmek doğru bir şey değil
dir. Biz Bütçe Komisyonunun reddini reddede
lim. Tekrar Bütçe Komisyonuna gitsin, tetkik
edilsin. Diğer memurlar gibi üşüyecek olan,
mahrukata muhtaç olan, evlendiği zaman para
ya ihtiyacı olan öldüğü zaman gömülmeye muh
taç olan bu zavallı vatandaşları da düşünelim.
Bu hususta Yüksek Meclisin , merhamet ve
şefkatini rica ederek sözlerime son veririm.
ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Aziz arkadaş
larım; ben de sayın General Vehbi Kocagüney
arkadaşımızın bahsettikleri mesele üzerinde
durmak isterim.
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Dört senede 180 lira olarak verilen bu mah
rukat zamlarının tekrar geri alınmasını istemek
yapılmış olan bir yanlışlığı beş sene sonra bu
adamlardan tahsil etmek, bilhassa soğuk babın
da büsbütün hususiyet arzeden bu yerlerde bir
kısmına Verip bir kısmını mahrum bırakmak
muhtacı tetkik bir keyfiyettir. Birine verilirken
ikinciye verilmemek gibi bir cihete gidilmesi
hakikaten müziçtir. Yüksek Meclisten bu arka
daşlar namına bendeniz de ayni rica ve istir
hamda bulunarak huzurunuzdan ayrılıyorum.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZĞÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Saym arkadaş
lar,, evvelâ Kocagüney arkadaşımızın tadilini
teklif ettikleri kanunun mahiyetini, ondan son
ra hangi cihetlerinin tadilini istediğini ve Büt
çe Komisyonunun bunu neden kabule imkân
bulamadığını arzedeyim. Bundan sonra da kür
süden mütalâada bulunan arkadaşlara komis
yon adına cevap arzedeyim.
Tadili mevzuubahis olan kanun rakımı 1 500
ün üstünde olan yerlerde çalıştırılmakta bulu
nan memurlara yakacak zammı verilmesi hak
kındaki kanundur. Bu kanuna göre 1500 rakım
dan daha yüksek yerlerde vazife gören memur
lardan birinci dereceden altıncı dereceye kadar
olanlara ayda 30, yedinci dereceden 15 nci de
receye kadar olanlara da ayda 15 lira Birinci
teşrin ayından Mart sonuna kadar yakacak
zammı verilmektedir.
Bu kanunun hükmünden yalnız memurlar is
tifade etmektedir. Kanunun memurlar dışında
ki hizmetlilere şümulü yoktur. Bu kanun, me
murlara münhasır kakmak ve miktarı, Devlet
memurları için tesbit edilmiş olan miktar dai
resinde ödenmek şartiyle, bu yakacak zammı
mülhak ve hususi bütçeli dairelerin, 3659 sayı
lı Kanuna tâbi müesseselerin de kendi memur
larına verebileceklerine dair bir hükmü de ih
tiva etmektedir.
Şimdi sayın* general arkadaşımız, kanunun
bu maddesinin son fıkrası hakkında bir değişik
lik teklif etrpektedir. Yani mülhak ve hususi
bütçeli idarelerle 3659 sayılı Kanunun şümulüne
giren memurlara mensup olduğu idarelerin ya
kacak zammı verebilecekleri hakkındaki fıkra
ya taallûk etmektedir, îhtiyari hükmü, verilir
diye âmir hüküm haline getirmektedir ve
ikinci olarak da, Devlet memurları için bu hak
sadece aylıklı memurlara münhasır ve daimî
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hizmetlilerle işçiler bundan müstefit değilken
bu ikinci katagoriye dâhil memurların da fay
dalandırılmalarını istemektedir. Teklifin mahi
yeti bundan ibarettir.
Bütçe Komisyonu bu teklifi neden kabule
imkân bulamadı? Bu teklifin kabulü bâzı esaslı
prensip meselelerini zedelediği gibi, bazı esaslı
kaideleri ihlâl eylediği gibi, tutarı bir milyon
liraya ihtiyaç göstermektedir. Şimdi ihlâl edi
len prensip ve kaideler nelerdir?
Birincisi şudur: Hususi bütçeli idareler,
3659 a tâbi memurların mensup olduğu idarele
rin muhtariyeti mevcuttur. Bunların çalıştırıl
dıkları memurlara yakacak zammı verilmesini
kendi müesseselerini idare eden, bütçelerini ka
bul eden meclislerin takdirine bırakmak bu mü
esseselerin muhtariyetinin icabı görüldüğü gi
bi, yakacak zammı verilmesini icabettiren şart
ve hususiyetlerin, mahallî imkânların, kendi
malî durumunun ve nihayet bütçede karşılığı
nın temini ile de alâkalı bir mevzu olmak itiba
riyle esas kanunda bunların takdirine bırakıl
mıştır. Sayın arkadaşımızın teklifi bu takdir
hakkı ile beraber bu takdir hakkının dayandığı
zaruri sebepleri de zedelemekte ve ortadan kal
dırmaktaydı.
Komisyonumuzun bu teklifi kabul etmemesi
nin ikinci sebebi ise: esas kanunda Devlet me
murları için yakacak zammı verilmesi munhası-,
ran aylıklı memurlar hakkında kabul olunmuş
tur. Hizmetliler ve işçiler bunun dışında kaldığı
halde esas kanunun dışında kalan ve 3659 sa
yılı Kanunla hususi bütçeli idarelerle mülhak
bütçeli idarelere mahsus olmak üzere işçilere
ve hizmetlilere de teşmil ediyordu.
Şu halde saym Generalin teklifinin kabulü
halinde Devlet bütççesinden paralarını alan hiz-.
metli ve işçilerle Devlet bütçesi dışında saydı
ğım idarelerde bulunan hizmetli ve işçiler ara
sında birincilerin aleyhine sebepsiz ve kabili
müdafaa olmıyan bir fark olacaktı. Bundan
dolayı kabulüne imkân bulamadık.
Üçüncü sebep malî karışıklık meselesidir.
Filhakika yaptığımız tetkiklere göre münhası
ran katma bütçeli dairelerde daimî hizmetli
ve işçilerin miktarı 1420 dir. Bunların yıllık tu
tarı 127 800 liradır. Özel idarelerle ve belediye
lerle 3659 sayılı Kanun hükmüne tâbi daire
lerde çalışan hizmetlilerin miktarı tesbit edile-
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memiştir, ama, en aşağı bunun 3 - 4 misline ba
liğ olacağına nazaran bu teklifin yarım milyon
lirayı aşacağı muhakkaktır. Yarım milyon lira
ya yakın da Hazineden aylık alan işçi ve müte
ferrik hizmetlilere tesiri olacağına göre bunun .
yuvarlak rakam olarak bir milyon liralık bir
karşılığa ihtiyacı olduğu meydana çıkar, kabulü
halinde.
Kaldı ki, arkadaşlar; komisyonumuzda iza
hat veren Maliye temsilcisi katma bütçeli ida
relerin de memurlarına Devlet memurları gibi
bu yakacak zammını verdiklerini beyan etmiştir.
Şimdi bu kürsüden bu kanun münasebetiyle
mütalâalarını söyliyen arkadaşların fikirleri
hakkında mâruzâtta bulunayım.
Saym General asıl teklif sahibi arkadaşımız,
şimdi tekliflerinde ısrar . etmiyorlar, . fakat di
yorlar k i ; hiç olmazsa bu kanunun kendilerine
de şümulü olduğu zanniyle bâzı idareler hizmet
lilere yakacak zammı ödemişlerdir. Sonra bu,
memurlara münhasır olup işçi ve hizmetlilere
münhasır olmadığının anlaşılması üzerine şimdi
istemeye kalkışılıyor, hiç ,olmazsa bu verilen
paralar geri alınmasın, diyor.
Şimdi arkadaşlar; eğer Koeagüney arkadaşı
mızın teklifini Bütçe Komisyonu kabul etmiş
olsaydı, şüphesiz kanun yürürlüğü tarihinden
meriyete girecekti. Yürürlük tarihinden evvel
ki kanundan haksız olarak faydalananlar hak
kında bu paraların istirdadı lâzımgelirdi, me
ğer ,ki, bir geçici hüküm ilâve edilmiş olsun.
Saym arkadaşımızın esasen teklifleri dışında
kalan bu talebinin bu kanun teklifleri kabul
edilmemiş olması üzerine bunu değiştirerek bu
nun kabulünü istemek suretiyle Yüksek Baş
kanlığa bir önerge vermişlerdir. Kanaatimce bu
son teklif önerge ilö ileri sürülecek bir teklif
mahiyetinde olamaz. Çünkü saym* arkadaşımız
Kanun tekliflerini değiştirmekte ve bu kanunun
yürürlüğü sırasında verilmiş bulunan paraların
hilafı kanun tediye olmuş bulunmasına rağmen istirdat edilmemesi hakkında bir defaya
mahsus bir hüküm kabul edilmesini istemekte
dirler. Bu, bir ayrı Kanun teklifi ve mevzu ol
ması lâzımgelen bir mahiyet taşımaktadır. Sa
yın General bu son taleplerini bir Kanun tek
lifi halinde Başkanlığa sunarlarsa Bütçe Ko
misyonuna gelir, orada yeniden müzakere mev- zuu ederiz. Teklifleri bir kanun mevzuu olması
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itibariyle karara bağlanacak bir mevzu teşkÜ
etmiyeceği kanaatinde bulunduğumdan bu hu
susta vef ilecek önerge üzerine de bir muamele
yapılmaması icabeder.
Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın mütalâala
rına gelince; diyorlar ki; çocuk zammı, ölüm ve
doğum yardımı ve nihayet yakacak zammı bu
işçilere ve hizmetlilere neden verilmiyor? Onlar
insan değiller midir? Yaşamaya muhtaç değil
ler midir? soğuktan üşümezler mi? Diyor.
Arkadaşlar, memurların tâbi oldukları statü
ve rejimle memur dışındaki ücretli ve işçile
rin tâbi oldukları sitatü ve rejim biribirinden
ayrı kayıt ve şartları muhtevi bir manzume
teşkil etmektedirler. Binaenaleyh memurlar için
kabul edilen memur sitatüsüne, durumuna, şart
larına, istihdam hususiyetine ve yaptığı işin ma
hiyetine göre onlar için tanınan hakların, istahdam şartları ve teşkil ettiği manzumenin he
yeti mecmuasiyle bunların dışında kalan.hiz
metlilerin ve işçilerin vasıf ve şartlarını, hizme
tin mahiyeti bakımından tâbi olduğu şartları
biribirine karıştırmak hatalı olur. Eğer bu sta
tülerin, heyeti mecmuası bakımından yeni bir
tetkika ihtiyaç görülüyorsa o ayrıca ele alınır.
Fakat her hangi bir kanun teklifi münasebe
tiyle biribirinden tamamiyle ayrı bir manzume
teşkil eden hizmetli ve işçiler rejimiyle memur
lar rejimim biribirine karıştırmanın isabetli olmıyacağı kanaatindeyim. Takdir Yüksek He
yetinizindir.
BAŞKAN — Arkadaşlar; bir noktayı izah
edeyim, Koeagüney tarafından verilen önerge
ayrı bir kanun mevzuuna taallûk eder. Bu se
beple oya konulmasına imkân yoktur. Yeni bir
kanun mevzuuna taallûk ettiği için yalnız yük
sek heyetinizin ıttılaına arzediyorum.
Yüksek Başkanlığa
Devlet Demiryolları Erzurum Atelyesinin
daimî ve müseccel işçilerine 1949 dan evvel ve
rilen" yakacak bedelinin istirdadına tevessül
edilmemesini ve bağışlanmasını arz ve teklif
eylerim.
Erzurum Milletvekili
Gl. Vehbi Koeagüney
BAŞKAN — Bugünkü konuşma konumuz
olan kanunla bir ilgisi yoktur. Mamafih söz
alan arkadaşlarıma söz vereceğim. Bu ayrı mev-
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zu hakkında temenniyat izharına hacet yoktur.
Arkadaşımız bu ayrı mevzu hakkında bir tek
lifi kanunide bulunurlar, Encümene gider, ko
misyondan gelince üzerine ayrıca konuşulabilir.
Buyurun Salamon Adato.
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Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin
katılması
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Sa
vunma, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Büt
çe Komisyonları raporlun (1/268) | İ |

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir; madde
SALAMON ADATO (İstanbul) — E f e n d i m ;
lere geçiyorum.
kanun dışı olarak işçi ve hizmetlilere verilen
mahrukat bedelinin istirdadı bahis mevzuu ol
Birleşmiş Millet'er Genel Kurulunca kabul edi
muştur. Arkadaşların verdikleri izahata göre,.
len «Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafi
bu mahrukat bedeli beş sene müddetle verilmiş
yetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuri
tir, şimdi bu beş senelik ücretin istirdadına te
yeti Hükümetinin katılması hakkında Kanun
vessül olunmak isteniyor. Bu suretle hareket
MADDE 1. —• Birleşmiş Milletler Genel Ku
edildiği takdirde ahkâmı umumiye ihlâl edilmiş
rulunca
13 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen
olacaktır. Çünkü Borçlar Kanununun haksız mal
«Birleşmiş
Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetle
iktisabı hakkındaki hükümlerine göre, bir kim
rine
dair
Sözleşme»
ye Türkiye Cumhuriyeti
seye haksız olarak para verildiği takdirde bu
Hükümetinin ikinci maddede yazılı ihtirazi ka
nun ancak bir seneliği kendisinden talep edile
yıtlarla katılması onanmıştır.
bilir. Müruru zaman kaidelerine göre, işçilerden
de ancak bir senelik bedelin istirdadı bahis mev |
BAŞKAN - - Değiştirge yok. Maddeyi kabul
zuu olabilir.
\ edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olundu.
Maruzatım bundan ibarettir.
MADDE 2. — A) Birleşmiş Milletler teş
BAŞKAN — Salamon Adato'nun bahsettik
kilâtında görevlendirilecek Türk vatandaşı kim
leri mütalâa, mahkeme huzurunda müdafaa edi
selerin 1111 sayılı Askerlik Kanununun altıncı
len mesailde serd ve beyan edilebilir. Bu mad
maddesinin yüklediği askerliklerini yedek su
de ile alâkası yoktur. Kocagüney, önergenizde
bay veya er olarak yapmış olmaları şartiyle
ileri sürdüğünüz hususat, yeni bir kanun mev
bunların bundan sonraki yedeklik hizmetlerin
zuudur. Bu madde ile alâkası yoktur, geri alı
de bu teşkilâttaki görevlerinin devamı süresince
yor musunuz?.
yedeksubay veya er durumunda bulundukları
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) —
na ve Askerlik Kanunundaki usullere göre er
Kanun teklifini Bütçe Komisyonuna iade buyu
telenmeleri yapılır.
run.
B) Birleşmiş Milletler teşkilâtının siyasi
BAŞKAN — Komisyon istemeden nasıl ve j faaliyeti dışında kalacak ve ticari bir mahiyet
ririm? Komisyona geri verilmesi hakkında bir 1 arzedecek iş ve teşebbüslerden elde edilecek ge
önergeniz varsa oya sunarım. Yoksa şahsan hal
lirler vasıtasız vergi kanunlarımız hükümlerine
lolunacak mesele değildir.
\ tâbi tutulur.
(Reye reye sesleri)
C) Gümrük muafiyetinden istifade ile yur
da sokulan Birleşmiş Milletler teşkilâtına ait
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — O
mallar, Türkiye'de satıldığı takdirde Gümrük
halde önergemi geri alıyorum.
Kanununun
«4» ncü maddesi gereğince Ilımlar
BAŞKAN — Geri veriyoruz.
dan
Gümrük
Vergisi ile girişe terettüp eden diKomisyon raporunu yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor kabul \ ğev vergi ve resimler alınır.
Ç) Birleşmiş Milletlerin Türkiye dâhilinde.
<olmımuştuı\
arazi ve gayrimenkul mubayaaları, yabancılar
İkinci defa. görüşülecek maddelere geçiyo
hakkındaki mubayaa şartlarına tâbi olduğu, gibi,
rum.
satın, alacağı her türlü mallardan, yurt dışına
fi. — Birleşmiş Milletler Genel
Kurulunca : çıkarılmayıp Türkiye'de istimal ve istihlâk edi13 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen ve üye dev
letlerin tasdikına sunulan «Birleşmiş Milletlerin I
[1] Birinci görüşülmesi 62 nci Birleşim tutaAyrıcalık ve ,Muafiy eti erine dair Sözleşme» ye j nağtndadtr.
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leııler de istihlâk ve muamele veya hu nevi mal
lar üzerine mevzu vergi kanunları hükümlerine
tâbidir.
D) Birleşmiş Milletler teşkilâtınca Türkiye
dâhilinde, görevlendirilecek Türk vatandaşı me
murlar, vatandaşların tâbi tutulduğu vergilere
tâbi tutulur.
Bunlar ücretlerini de, 5421 sayılı Gelir Yer
gisi Kanununun dördüncü kısmının ikinci bö
lümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname
ile bildirirler.
BAŞKAN — Madde hakkında
değiştirge
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul. olundu.
MADDE o. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanını hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler.... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
3. — Amerika Birleşik Devletleri ve Avru
pa Ekonomik îş Birliğine dâhil
memleketlerle
akdolunan
borçlanma, bağış, ödeme ve takas
Anlaşmaları gereğince hariçten ithal olunacak
mallardan menşe şahadetnamesi aranmaması ve
bunlara ahdî Gümrük Resmi tenzilâtı uygulan
ması hakkında Kanan tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/703)
[1]
BAŞKAN —• Tasarının ikinci görüşülmesidir. Maddeleri okutuyorum.
Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memleket
ler ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan
Anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak mal
ların menselerinin tesbiti hakkında Kanun
MADDE 1. — 5252 sayılı Kanunla onanan
«Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi» ve
.5253 sayılı Kanunla onanan «Türkiye Cumhu
riyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
Ekonomik îş Birliği Anlaşması» nın ieaplann.lan
olarak Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
[1] Birinci görüşülmesi 62 nci Birleşim tuta
nağındadır.
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veya bu Hükümetin ajanı sıfatiyle hareket edecak kurumlarla ve Avrupa Ekonomik îş Birli
ğine dâhil diğer memleketlerle akdolunan ve
olunacak Anlaşmalar gereğince açılan ve açı
lacak olan kredi, bağış ve sair malî kaynaklar
karşılığında yurdumuza ithal edilecek malların
ahdî indirimden faydalanmalarında esas olacak
menşelerin tâyininde Ekoomi ve Ticaret ve
Oümrük ve Tekel Bakanlıklarınca birlikte ka
rarlaştırılacak usule göre muamele yapılır ve
bunlardan ayrıca menşe şahadetnamesi aran
maz.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE :">. — Bu. kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum.
4. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu'nun, köy bütçelerinden
yapılacak
inşaat
mütaahhitlerinden Kazanç ve Buhran
vergileri
alınmaması hakkında Kanun teklifi ve Millî Eği
tim, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porları (2/119) [1]
BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir.
Köy inşaatı dolayısiyle köylülerle muhtarlardan
aranılan Kazanç vergilerinin silinmesi hakkında
Kanun
MADDE 1. — Köy bütçesinden ayrılan pa
ralarla veya köylünün bedenî, nakdî yardımları
ve teberrullariyle veya 5210 sayılı Kanun gere
ğince sağlanan yardımlarla bir köy içinde veya
birkaç köyün birleşmesinden doğan bölge mer
kezlerinde, bu köylerde oturan ve mesleği mütaahhitlik ve inşaatçılık olmıyanlar tarafından
yapılan ve bedeli (20 000) lirayı geçmiyen okul
binaları, öğretmen evleri, sağlık binaları ve
[1] Birinci görüşülmesi 62 nci Birleşim
nağındadtr.
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
köy «ağlık memurları evleriyle köyün tü- j
zel kişiliğine ait ohıp irat getir miyen bi- i bul edenler.. Utnıiyenlcr.. Madde kabul olundu.
nalar dolayısiyle bıı kimseleri adına 19 Haziran
MADDE 2. - Bu fabrikanın belediyece gül
I
1942 tarihinden 1 Ocak 1950 tarihine kadar ta- i yağı istihsaline yarar bir halde muhafaza ve
hakkuk ettirilen ruhsat tezkeresi harçlariyle j idamesi mecburidir.
Kazanç Vergisi ve zamları, İktisadi Buhran Ver
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
gisi ilo bunların cezalan silinir ve tarhedilmebul edenler.. Ktmiyenler.. Madde kabul edilmişnıiş olanları tarhedilmez ve bunlardan tahsil
1 ir.
edilmiş olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği
MADDHl :•!. - - Bu kanun yayımı talihinde
tarihten itibaren bir yi) içinde istenilmek şaryürürlüğe
girer.
tiyle geri verilir.
BAŞKAN
Maddeyi kabul edenler.. Etmi
BAŞKAN — Değiştirgeg yoktur. Maddeyi
yenler..
Madde
kabul
edildi.
kabul Edenler... Etmiyenler... Madde kabul
olundu.
MADDE 2. — Birinci maddede sayılanlara
yaptıkları tediyelerden vergi kesmediklerinden
dolayı ita âmiri ve muhasip sıfatiyle muhtarlar
adına tarhedilen vergilerle zamları ve cezaları
hakkında da yukarıki madde hükmü uygulanır.
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi
kabul, edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE o. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olundu.
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakam
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
5. — İsparta Milletvekili Kemal Turan ve
<lört arkadaşının, İsparta Gül Yağı Fabrikasının
Tekel İdaresince İsparta Belediyesine .devri hak
kında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/222) | 1 |
İsparta Gül Yağı Fabrikasının Tekel İdaresin
ce İsparta Belediyesine devri hakkında Kanun
MADDE 1. — Tekel İdaresinin mülkiyet ve
tasarrufu altında bulunan İsparta Cîülyağı Fab
rikası bütün müştemilât ve teferruatiyle birlik
te İsparta Belediyesine parasız olarak devir ve
temlik edilmiştir.
11] Birinci görüşülmesi 02 uci
lanağındadır.

Birleşim tu-

MADDE 4. ----- Bu kanun hükümlerini (lümiük ve Tekel Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kaimi edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edildi.
"Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
6'. -— Çiftçiyi Topraklandırma
hakkındaki
1753 saydı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Trabzon Milletvekili
M usla'fa I?eşit Turakçıoğlu'nun, yayla ve mera
ların köylerin tüzel kişiliklerine tahsis kılınması
veya kamulaştırılmaları hakkında Kanun teklifi
ve Tarım, İçişleri Komisyonları raporları ile Ma
liye Komisyonu mütalâası ve Adalet ve Bütçe
Komisyonla)-! raporları (1/315, 2/82)
BAŞKAN
(Jiftçiyi Topraklandırma Ka
nunun görüşülmesine devam ediyoruz.
Madde 20.
Tarım Bakanlığınca kamulaş
tırılmasına karar verilen arazi ve üzerindeki ya
pı ve tesislerin sınırlarını, genişliğini ve nitelik
lerini ve değerlerini gösteren kroki ve tutanak
lar kamulaştırma kararma bağlı olarak o ilin
'.alisine gönderilir. Kararın bir sureti sicile şerh
verilmek üzere tapu idaresine tebliğ olunur.
Kamulaştırma kararının bir örneği, kamulaş
tırılan arazi ve üzerindeki yapı ve tesislerin bu
lunduğu yerde mahallî gazetelerle ve herkesin
kolaylıkla görebileceği yerlere asılmak yolu ile
yayınlanır ve ilgililerin beyannamelerindeki ad
reslerine bildirilir. İlânın yapıldığı, tutanak kâ
ğıdı ile belirtilir. Bu ilân, adresi belli olmıyan
veya beyannamesinde yazılı adreslerde bulunmıyan ilgililere tebliğ yerine geçer. Arazi sahiVue duyurulacak kamulaştırma kararma 25 nci
maddedeki müddeti içinde itiraz edildiği tak-
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dirde altı ay zarfında kamulaştırma kararı kal
dırılmadıkça bu yerler üzerinde temliki tasar
rufta bulunulamaz.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir.

de kamulaştırma hisse esası üzerine yapılır. Ta
rım Bakanlığı şüyuun izalesi için mahkemeye
müracaat eder.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kalbul edil
miştir.

Madde 21. — Kamulaştırmalarda, 1944 Büt
çe yılı Arazi Vergisine matrah olan kıymetin
dört katı kamulaştırma karşılığıdır.
1944 Bütçe yılı başında kesinleşmiş değeri
bulunmıyan arazide bu değer Vergi Usulü Ka
nunu gereğince yetkili komisyonlar tarafından
belli edilir. x\neak bu değer, çevrelerindeki en
yakın benzeri arazinin 1944 Bütçe yılı vergisine
matrah olan değerlerden fazla olamaz. Bu yolla
bulunan değer kesinleştikten sonra, dört katı
kamulaştırma karşılığı olur. Bu fıkra gereğin
ce tesbit olunacak değere Vergi Usulü Kanunu
hükümlerine göre itiraz edilebilir.
Hazinece taksitle satılmış olup da kamulaş
tırma tarihinde taksit bedelleri tamamen öden
memiş olan arazilin ihale tarihinden kamulaş
tırma tarihine kadar geçen her yıl için ihale be
delinden !% 5 tenzil edildikten sonra kalan mik
tar vergi kıymetinden fazla olduğu takdirde ka
mulaştırma bedeli olarak kabul edilir.

Madde 33. — Kamulaştırma işlerinin başla
dığı bölgelerde kamulaştırılaeak arazinin belir
tilmesi ve ilgililere bildirilmedi işi 11 nci mad
dede yazılı ilân tarihinden itibaren beş yıl için
de tamamlanarak ilân olunur. Bu ilândan son
ra o bölgede bu suretle belirtilmiş bulunan
arazinin dışında yeniden kamulaştırma yapıla
maz. Sonraki edinmelerle arazinin 14 ve 15 nci
maddelerde yazılı kamulaştırma hadlerine dâ
hil olması veya arazinin işlenmemesi halleri bu
hükmün dışındadır.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaş
lar, bu maddenin beşinci satırında 14 - 15 nci
maddelere atıf yapıldığına dair fıkra Adalet
Komisyonunun tertip ettiği sıraya göre yazıl
mış, Bütçe Komisyonu 15 nci maddenin yerine
J6 nci maddeyi, 16 nci madde yerine 15 nci
maddeyi alıp değiştirdiği için bu atfın da ona
yapılması lâzımgelmektedir.
Bu itibarla 14 rakamı aynen kalacak 15 ra
kamı 16 olacaktır.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bu
tashihle maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul olun
muştur.

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kafoııl edil
miştir.
Madde 24. — 2.1., 22 ve 23 ncü maddelerde
yazılı işlemlerle ödevli bütün daireler en geç
on beş gün içinde karar vermek zorundadırlar.
Bu süre içinde özürsüz olarak ödevini yapmıy a n komisyonların başkan ve üyeleri hakkında
kanun gereğince kovuşturma yapılır, ödevli ko
misyonlar çalışma halinde değillerse yetkili
makamlar tarafından hemen toplantıya çağrı
larak ödevleri yaptırılır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
Madde 31. — Kamulaştırma yapılan yerler
de arazi ile ilgili dâvalara Tarım Bakanlığı müdahil sıfati ile katılabilir. Tarım Bakanlığının
1xı dâvalarda taraflara bağlı olmaksızın delil
gö'stermeye, isteklerde bulunmaya ve kanun
yollarına baş vurmaya hakkı vardır.
Tamamı kamulaştırılmıyan müşterek arazi-

Madde 34. — Bu katlim hükümlerine göre
dağıtılacak arazi aile reisine verilir. Arazi ve
rilmesinde aşağıdaki sıra gözetilir :
a) Kendisinin veya ailesinin hiç arazisi ol
mayıp başkalarının arazisinde ortakçılık, kira
cılık yapanlar;
b) Kendisinin veya ailesinin arazisi yetmiyen çiftçiler;
c) Tarım ve Veteriner Fakülteleri ile okul
ları veya Tarım Bakanlığınca tanınmış tarımkurslarını bitirenlerden arazisi oîmıyanlar veya
yetmiyenler;
d) Tarım'işçiliği il e geçinenler;
e) Aaile dışında kalmayı tercih eden foirular;
f) Göçebeler ve göçmenler, ve göçürülen-,
lerdeıı çiftçi obanlar;
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g) 59 iKîtı madde hükmüne göre miras or
taklığından ayrılanlar.
Bu kanana göre aile; karı, koca ve birlikte
oturan fürulardır. Reşit olan fürular kendi ar
zuları ile aile dışında kalabilirler.
Bu madde şümulüne giren kimselerden ba
ğımsız 'bir işletme kuracak durumda bulunan
lara, aile sahibi olmasalar dahi arazi verilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
du.
Madde 38. — Arazi istiyenler :
a) Kimliklerini ve medeni durumlarını;
b) Arazileri olup olmadığını, varSa çeşitle
rini ve 'gerçek yüz ölçülerini;
c) Arazi üzerindeki yapı ve tesislerle ta
rım alet ve vasıtalarını;
d) Arazi istedikleri yeri.
(fösteren o yerin ihtiyar kurulundan onan
mış bir beyan kâğıdını Tarım Bakanlığınca yet
kilendirilecek, yerlere verirler-.
Lüzum görülen yerlerde ihtiyar kurulu
Önünde, toprak komisyonu memurlarınca dü
zenlenecek: bir tutanak ile de yukarıki bilgiler
ve istek tesnit edile'bilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
du.
Madde 39. —• İliç arazisi oİmıyatılavfi, bölge
Jere ve tarım çeşitlerine göre bire çiftçi ailesi
ııin geçinmesine ve aile fertlerinin iş kuvvetler1'
nin değerlendirilmesine yetecek genişlik, kuv
vet ve çeşitte olmak üzere küçük arazi had;! ;
içinde arazi verilir.
Toprağı yetmiyeıılerin arazileri yukarda ki
fıkra hükümleri dairesinde yeter miktara çık'i •
rılır.
Verilecek arazinin imkân nispetinde bir yer
de ve toplu olması gözetilir.
Toplu bir şekilde bağ ve bahçe yapılmasında
fayda görülen yerlerde hiç arazisi olmıyanlarb
arazisi yetmiyenlere ve arazisi yeter derecede
olanlara kendi ihtiyacını karşılamak ve en çok
üç dönümü geçmemek üzere TTazine toprakların
dan ayrıca bağ ve bahçe yeri verilebilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.... Etmiyenler... Madde kabul olundu
Madde

45. --- Kamulaştırma

bedellerinden

O : 1

3 000 lirası ile 100 liraya kadar kesri nakden r(r
artanı tahville kamulaştırmanın yapıldığı farihi»
takibeden malî yılın ilk üç. ayı içinde ödenir.
Tahvillerin kamulaştırma tarihinden mü
taakıp malî yıl başına kadar geçecek müddete 1
ait faizi de nakden ödenecek miktara ilâve edi
lir.
Bu tahviller, itibari kıymetleri üzerinden ve
faiz, vâde, amortisman ve sair şartlar bakımın
dan son çıkarılmış bulunan Hazine tahvilleriyle
eşit olarak ihraç edilir ve ilıny; edildikleri ma'r
yıl başından itibaren faize tâbi tutulur,
Yıllık amortisman taksitlerini, faizleri ve di
ğer giderleri karşıIıyacak ödenek her. yıl Devlet
Borçları Bütçesinde ayrı bir bölüme konur.
Her tertipte tahvillerin ihraç giderleri Der
let Borçları Bütçesinde açılacak ayrı bir bolüme'
ödenek kaydedilerek harcanır.
Maliye Bakanlığı her tertipte yapılacak ih
raç masrafı için 50 000 liraya kadar geçici ha'camaya izinlidir.
29 ncıı madde hükmü mahfuzdur.
BAŞKAN — Söz istiyen .yoktur. Maddeyi kıbul edenler.... Etmiyenler-... Madde kabul (dundu.
Madde 47. - - Arazi verileceklere kuracak
lan işitme, yapı ve tesislerini meydana getir
mek, bunların onarılmasını ve işletmenin yıllık
işletmesini sağlnıak üzere Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankasında kurulacak özel bir fondan
kredi açılır.
Kuruluş ve onarma kredisi yirmi beş ve yıl
lık işletme kredisi üç yıla kadar vadeli olabilir..
Bu kredilerin açılma şekillerine ve miktarla
rına. ve % 5 i geçmemek üzere faizlerine ilgili
esaslar Maliye, Tarım ve Ticaret Bakanlıkları^:ca birlikte belirtilir.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasındaki
özel fon için, her yıl bütçesine konacak miktar
Hüküm (îtçe belirtilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu.
Madde 51. — Bu kanun ile Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasına verilen işler, bankanın
asli görevlerinden olup banka bu işlerin yürü
tütmesi için kuruluşuna, zaruri gördüğü servi.-;
ve kadroları Trını ve Maliye Bakanlıklarını;.
muvafakatiyle ekli ve bilir. Ek kuruluş giderleri
özel fondan ödenir. Banka bu işler için yıllık
ayrı hesap tutarak bilanço tanzim eder.
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Özel fonun bilançosu zarar gösteren yıllarda
bu zarar, ertesi yıl Devletçe bütçeye konacak
ödenekle karşılanır.
BAŞKAN — Söz istiyeıı yok. Maddeyi kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu.

O : 1

!
İKİNCİ MADDE — 475:5 sayılı Çiftçiyi Topı raklandırma Kanununa, aşağıdaki maddeler ek| lenmiştir:

1
EK MADDE 1. — Tarım Bakanlığı gerekli
| gördüğü yerlerde bu kanunun sekizinci maddeMadde 53 — Bu kanun hükümlerine göre | sinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı arazide yeverilen gayrimeııkııller 42 nci maddeler ge j ter derecedeki miktarı üzerinde kuruluş ve onar
ma kredisi karşılığında yapı ve tesislerini vü
reğince borçlandırılacak miktar ile 47 nci mad
cuda getirmek ve çevresinde örnek teşkil etmek
deye göre Ziraat Bankasında kurulacak özel
üzere köyler kurabilir.
fondan verilecek kredinin ulaşabileceği mikta
Topraksız veya az topraklı çiftçilerle Tarım
rm tamamı için borçlandırma senedinde ya
ve Veteriner Kakül t e ve okulları mezunlarından
zıh şartlar dairesinde Ziraat Bankasına ipotek
istekli olanlar bu köy'.ere yerleştirilerek toprak
edilmek suretiyle arazi verilen adına tapuya
landırılırlar. Verilecek yapı ve tesisler arazi ve
bağlanır.
rilenlere açılacak kuruluş ve onarma kredisi
Tescili yapılan gayrimenkullerin- tahliyeleri
şartlarına göre temlik, olunur. Bu s u r e t e veri
hükme hacet kalmaksızın o bölgnin en büyük
lecek arazi, yapı ve tesisler de yedinci bölüm
mülkiye âmiri tarafından icra dairesinden iste
deki takyitlere tâbi tutulur.
nir. İcra dairesi gayrimenkulde bulunanlara bir
Clerekli bulunduğu hallerde 3116 sayılı Or
tahliye emri tebliği suretiyle 15 gün içinde tah
man Kanununun 15 nci maddesince yapılacak
liye ve teslim etmelerini bildirir. Bu müddet
nakillerde bu madde hükmünden faydalanılır.
bitince gayrimenkul usulü dairesinde tahliye
Yukarıki fıkralar gereğince yeniden kuru
ve arazi verilene teslim edilir. Bu yerler başka
lacak köylerde veya mevcut köylere yapılacak
sına kiraya verilmişse, tahliye olunması sebe
eklemelerde Tarım Bakanlığı 3116 sayılı Orman
biyle kiracı kiralıyandan tazminat isîiyenıez.
Kanununun. 17 nci. ve 19 ucu maddelerindeki im
İcra dairelerinin yapacakları bu muameleler'
kânlardan faydalanıl'.
harç ve resme tâbi değildir.
Bu madde gereğince kurulan köylere veya
BAŞKAN — Söz istiyeıı yok. Maddeyi kabul
mevcut köylere eklenen, evlere yerleştirilen, aile
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu.
ler 2510 sayılı Kanunun, 368.') sayılı Kanunun
Madde 5G. — Bu kanunla verilen arazi or
ikinci ve 5098 sayılı Kanunun sekizinci, madde
takçılıkla işletilemez ve kiraya verilemez. As
si ile değiştirilen, otuz yedinci maddesi ile otuz
kerlik ve belgelendirilen uzun hastalık gibi mâ
sekizinci maddenin (g) fıkrasındaki muafiyet
kul sebepler varsa dilendiği şekilde işletilebilir.
ten. faydalanırlar.
1
BAŞKAN — Söz istiyeıı yok. Maddeyi kaim
BAŞKAM - Ek birinci madde hakkında söz
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu.
istiyeıı yoktu;'. Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Bİ KİNCİ MADDE — 4753 sayılı Çiftçiyi.
Kabıd edenler., Etmiyenler . Ek birinci madde
kabul olundu.
Topraklandırma Kanununun : 1, 2, 0. 7, 11, 13,
14. 15, 16, 18. 20. 21, 24, 31, 33, 34. 38. 39, 45,
EK MADDK 2. — 4753 sayı'ı Kanunun 10
47, 51, 5.') ve 56 nci maddeleri aşağıdaki şekilde
ncu, maddesi gereğince Tarım Bakanlığı emrine
değiştirilmiştir :
geçmiş ve geçecek olan. arazi hiçbir sebep ve su
retle satılamaz. Şu kadar ki dağıtılmasında
BAŞKAN —• Birinci maddenin tümünü oyu
fayda olmadığı Tarım Bakanlığınca belirtili])
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kim iyen'er..
Maliye Bakanlığına bildirilen arazi Hazinece sa
Birinci maddenin, tümü kaimi edilmiştir.
tılabilir.
BAŞKAN —• Efendim, şimdi ikinci madde
ile kanuna bâzı maddeler eklenmesi teklif ed.ilİfaziımee öze! kanunları hükümlerine göre
mektediı'. Bundan, evvelki değiştirmeleri nasıl j miktar üzerinden, satılan, tefviz veva tahsis edibir tek madde ile göstermişsek bunları da ikin i len, paralı, veva parasız dağıtılan arazide ölçü
"
ci madde olarak bir tek madde i'.e göstereceğiz. ji ; .îicesinde çıkan
fazlalık bitişiğinde başkaca
i
.
İkinci maddeyi okuyoruz.
i Devlet arazisi voksa, ve bashbasına dağıtılaını-
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ve aynı d u r u m d a olan hakiki ve hükmi şahıslara
ait t o p r a k l a r h a k k ı n d a da aynı muamele ya
pılır.
Mübadele meselesi, t o p r a k dağıtım komisyon
larının faaliyette b u l u n d u ğ u bölgelerde bu ko
misyonlarca. ve komisyon bulunmıyan y e r l e r d e
Maliyece aşağıda yazılı şekilde ifa olunur.
a)
Kıymet ve vasıfta fark bulunmadığı tak
d i r d e müsavi m i k t a r d a arazi değiştirilir.
b)
Kıymet ve vasıfta fark b u l u n u r s a , bu
fark mübadele edilen arazinin m i k t a r l a r ı n d a n
değişiklik y a p ı l m a k suretiyle kapatılır.

yacak bir şekilde otı d ö n ü m e k a d a r k ü ç ü k par
çalardan. ibaret ise t a p u sahiplerine veya miras
çılarına evvelki satış veya. borc/andırma, para
sız verilmişse dağıtım t a r i h i n d e k i emsaline naza
ran b u l u n a c a k bedelleri üzerinden temlik edilehiliı". E ğ e r fazlalık ilk i s k â n l a r ı n d a ıımvcut aile
nüfusu a d e d i n e göre iskân h a d d i n d e n
noksan
verilmiş göçmen, ve emsaline ait t o p r a k l a r d a çı
karsa, iskân, h a d d i içinde bulunan miktarı para
sız olarak h a k sahiplerine temlik edilir.
M U H S İ N Â D İ L B İ N A L ( K o n y a ) - - Muhte
rem a r k a d a ş l a r ; bu m a d d e , Hazine arazisinin
tefviz işiyle saiılanııyaeağını izah edem
bir
m a d d e d i r . Hazine arazisi i!e eşhası hususiyeye
ait arazî a r a s ı n d a k i tedahülleri k a n u n h ü k ü m 
leriyle ihtilafsız bir şekilde bertaraf edebilmek
için bendeniz bir teklif y a p a c a ğ ı m . Teklifimin
esası eşhası hususiyeye ait arazi içinde, Hazine
arazisi ' mevcut ise, bu arazinin eşhası husu
siye arazisiyle mübadelesini istihdaf eltin ektedir.
B u n u n aksi de varit olabilir. Bn tedahül veya
geçit bulunmayışı v e y a h u t eşhası hususiye ile
Hazine .arasında birtakım nizalara vesile olabi
lecek bir mahiyet a r z e t m e k t e d i r . Bu itibarla ge
rek H ü k ü m e t l e , gerek komisyonlarla temas ede
rek bu gibi vaziyetlerde y a p ı l a c a k m ü b a d e l e n i n
ne şekilde yapılabileceğini tesbit eder mahiyet
te bir esas hazırlamış b u l u n u y o r u m . Bu m ü b a d e 
leye esa.s olan k ı s t a s l a r a göre, arazi k ı y m e t l e r i
aynı ise m i k t a r aynı olacaktır.Değilse kıymet
b a k ı m ı n d a n m i k t a r tâyin edilecektir. Önergem
de bu cihetler t â y i n edilmiş b u l u n m a k t a d ı r . Mak
sat arazi ihtilâflarım b e r t a r a f e t m e k o l d u ğ u n a
göre teklifimin. Yüksek Kamutayca kabul edil
mesini rica ediyorum.
AHMET REMZİ YtlRKHİH
Komisyon da. m u v a f a k a t ediyor.

(Seyhan)

_

BAŞKAN —- Önergeyi o k u t u y o r u m .
Y ü k s e k Başkanlığa.
Şifahen arzettiğim sebeplerle a ş a ğ ı d a k i pa
r a g r a f ı n ek m a d d e 2 ye eklenmesini dilerim.
Hakiki veya h ü k m i bir şahsın t a p u l u arazisi
içinde olup da geçit yeri olmıyau veya geçidi
d a r veya ihtilaflı olan ve bu sebeple bu k a n u n
gereğince dağıtılmasına imkân görülmien
Dev
let t o p r a k l a r ı , içinde b u l u n d u ğ u arazinin da
ğıtıma elverişli aynı kıymet ve vasıftaki par
en l a n ile mübadele edilebilir.
Devletin t a p u l u arazisiyle çevrili b u l u n a n
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c) Kıymetlerin muadeleti mübadelenin ya
pıldığı yılın Arazi Vergisine m a t r a h olan de
ğerler k a r ş ı l a t t ı r ı l m a k suretiyle temin edilir.
d) Yergi k ı y m e t i bulunmıyan araziye bu
k a n u n d a yazılı esaslar dairesinde vergi k ı y m e t i
t a k d i r edilir.
Konya Milletvekili
Muhsin Adil Binal
A D A L E T KOMİSYONU A D İ N A
ABDÜRR A H M A N KONUK ( B u r s a ) — A r k a d a ş l a r , ek
ikinci m a d d e n i n mucip sebebi gayet açık ve va
zıhtır. Hep biliriz, istimlâk edilen arazi, h a n g i
gaye için istimlâk edilmişse o gaye için kulla
nılır. B u n u n b a ş k a gayelere hasredilmesi doğ
ru olmadığı için bu m a d d e b u r a y a k o n m u ş t u r .
A r k a d a ş ı m ı z ı n b u y u r d u k l a r ı teklif ve m ü t a l â a
k o m i s y o n d a d e r p i ş edilmiş bir hal değildir. B u
mesele komisyonda o r t a y a k o n m u ş ve müzake
re edilmiş değildir. Yalnız benim şimdi anladı
ğım vaziyeti anladığım şekilde arzedeyim ne
tice, y ü k s e k t a k d i r i n i z e k a l a c a k t ı r ; esas itiba
riyle d a ğ ı t ı l m a k üzere k a m u l a ş t ı r ı l a n arazi, baş
ka kimseye, b a ş k a gayelere hasredilemez, ve
rilemez diye k a t i , âmir m a h i y e t i n d e bir m a d d e
kabul edildi. F a k a t a r k a d a ş ı m b u y u r u y o r l a r k i ;
öyle bir d u r u m olur k i ; toplu arazinin o r t a s ı n d a
Devlete ait bir m i k t a r arazi b u l u n m u ş t u r .
Bu araziye, t a p u l u araziden ve onun
geçit
yerinden girilip çıkılması ve bn arazi veya ge
çil y e r l e r i n d e ihtilaflı bir mahiyet m e y d a n a gel
mesi itibariyle, t a p u l u arazi ortasında b u l u n a n
bu arazinin dağıtılması veya diğerlerinin bun
dan faydalanması da güç olacağından, bu güç
lüğü k a l d ı r m a k ve t o p r a k dağıtılması dolayısiyle çiftçiyi b u n d a n lâyikı veçhile istifade et
t i r m e k için, t a p u l u arazinin bir kısmı ile Dev
let arazisinin bir kısmını mübadele etmek sure-
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tiyle doğabilecek ihtilâfları halletmek bertaraf
etmek ve dağıtılacak araziden onların lâyikıyle
istifadelerini temin için istisnai mahiyette bir
mülâhazanın tatbikatta zuhur edebilecek olan
bir tarzın, bir ihtimalin burada derpiş edilip
maddeye konulmasından ibarettir. Arzettiğim
gibi, Komisyonda böyle çok istisnai olan bir ih
timalin düşünüldüğünü hatırlamıyorum ve böy
le bir şey de Komisyonda geçmemiştir.
Bizim asıl üstünde durmamız lâzımgelen
nokta, maddenin esar bünyesidir. Yani kamu
laştırılan arazi gayesinden başka cihetlere tah
sis edilemez noktasıdır. Şahsan teklifi bu gaye
yi temin edecek, bunu kolaylaştıracak ve müş
külât doğuracak bir ihtimali bertaraf edecek
mahiyette görürüm.
ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Efendim, bu
işleri kesip bitiren bundan evvel kabul edilmiş
bir madde var buyurdular. Bu onunla acaba bir
tearuz teşkil etmez mi? Bu evvelemirde bir ko
misyona gitmelidir, tetkik edilmeli ve ondan
sonra heyeti umumiyeye gelmelidir. Yeni bir
teklif mahiyetindedir.
ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) —
Vaziyette anlaşılmadık bir nokta kalmamıştır
kanaatindeyim.
ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Acaba tatbik
edenler de zatıâliniz gibi düşünür mü?
ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) —
Zapta geçiyor, tekliften anlaşılan mânayı arzediyorum.
Maddenin istihdaf ettiği gayeyi arzettim.
Bu ihtimali önlemek için arkadaşımızın yaptığı
teklifin mânasını da arzettim. Eğer faydalı bu
lursanız kabul edersiniz. Takdir heyetinizindir.
SÎNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Efen
dim; bu teklifin doğru olmadığı kanaatinde
yim. Sebebine gelince: Asaba memleketin nere
lerinde böyle mektum kalmış Devlete ait emval
vardır, arazi vardır. Bu, ençok bizim Çukurova'
da mevcuttur. Orada bâzı açıkgözler 500 dö
nüm içerisinde böyle Devlete ait, eşhası mütegayyibeye ait araziyi de almışlardır. Binaen
aleyh bu kaydı kabul edecek olursanız bu açık
gözlere fırsat vermiş olacaksınız. Onun için çok
rica ederim, bu maddeyi kabul etmeyiniz. Bu
madde encümende görüşülürken bu kayıt ve
kuyut acaba hiç düşünülmemiş midir? Geçen
lerde belki gazetelerde okumuşsunuz dır; iki
çiftçinin arazisine tecavüz vâki olmuştur, bunu
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gazeteler büyük puntularla yazdı. İşte onlardan
ikisi de bu şekildedir. Onun için bu gayet teh
likeli olan ilâveyi yapacak olursak bendenizce,
Devleti zarara sokarsınız. Siz bilirsiniz.
BAŞKAN — Açık oya konulan tasarılara oy
vermiyen arkadaş var mı? Oy toplama muame
lesi bitmiştir.
MUHSÎN ÂDÎL BÎNAL (Konya) — Muh
terem arkadaşlar; bahis mevzuu olan madde,
Devlet arazisinden gasbedilmiş arazi maddesi
değildir. Böyle birşey varsa, kanun dairesinde
bu arazinin geri alınması imkânı daima mevcut
tur. Bendeniz, haritaları yapılmış olan arazi
içinde bu vaziyette mütedâhil arazi bulunduğu
nu yakinen bildiğim içindir ki, oradaki Hazine
arazisini tevzi ederken bir ihtilâf çıkmasın ve
bilâkis bu araziden faydalanacak olan çiftçilere
güçlük çıkarılmasın. Bunun için bu teklifi arzetmiş bulunuyorum.
Bu Çukurova'da şu şekilde olabilir, Konya'
da bu şekilde olabilir, başka; bir yerde de başka
şekilde olabilir. Esasen teklif ettiğim ilâveler,
Hükümetin mevzuata göre tesbit etmiş olduğu
şıkları ihtiva eden kısmalardır. Kaldı ki, Hükü
metle konuştum ve mutabık kaldım. Sayın Ada
let Bakanlığı Sözcüsü de kanunun espirisine,
zihniyetine katiyen muhalif olmadığını da ifade
buyurdular. Maksat, niza ve ihtilâfları berta
raf edecek mahiyette sağlam iş görmekten iba
rettir.
Yüksek takdirinize sunulmasını rica ediyo
rum.
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Seyhan)
— Efendim, 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlik
leri Kanununda da böyle bir madde vardır.
Devlet arazisi içinde bulunan eşhasa ait arazi,
ya trampa etmek o arazinin rayice göre parasını
ödemek suretiyle, veyahut da razı olmazsa istim
lâk yolu ile çıkartmak salâhiyetini vermiştir.
Tekelioğlu arkadaşımız müsterih olsunlar, Ha
zineye ait arazi nerede varsa zaten bunları bi
rer birer çıkarıp topraksız vatandaşlara dağıta
cağız ve fuzuli işgal edenlerin elleririden alaca
ğız.
BAŞKAN — Anlaşıldı değil mi efendim?
(Anlaşıldı sesleri).
(Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal'm
önergesi tekrar okundu).
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan-
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lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır.
Komisyon ilâveye muvafakat buyuruyor
mu?
SÖZCÜ ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa)
—• Muvafakat ediyoruz.
BAŞKAN — Komisyon kaJbul ediyor, ilâve
fıkra ile geçici ek ikinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
"bu ilâve ile kabul olunmuştur.
EK MADDE 3. — Bu kanunun uygulandığı
'bölgelerde köy, kasana ve şehirlerin zirai ve
ekonomik şartları ile hayvan varlıkları ve bu
yönden gelecekteki gelişmeleri göz önünde tu
tularak tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazisi ay
rıldıktan sonra mera ve yaylak ihtiyaçları Ta
rım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca kabul edilen normlara göre hesaplanır.
Belirtilen ihtiyaçlara göre kroki ve haritaları
tanzim edilmek suretiyle bu yerler sınırlandırı
lır ve tutanakla tevsik edilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
di.
EK MADDE 4. — Bu kanunun ek 3 ncü
maddesi gereğince yapılan tesbit ve tahdit ne
ticesinde ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılan mera
ve yaylakların ziraate elverişli parçaları 4753
sayılı Kanunun dördüncü bölümüne göre dağı
tılabilir.
Kabul edilen normlarına göre yapılan hesap
lama sonunda, mera ve yaylak ihtiyacı içinde
bulunduğu anlaşılan köy, kasaba ve şehirler
halkının müşterek İstifadesine, bu kanun gere
ğince Tarım Bakanlığı emrine geçen veya ka
mulaştırılan topraklardan lüzumu kadarı mera
ve yaylak olarak tahsis olunabilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka'bul edil
di.
EK MADDE 5. —- Köy, kasaba veya şehir
halkı tarafından teamül gereğince müştereken
istifade edilen mera ve yaylaklarda :
a) İstifade edenler mera ve yaylağın çev
resinde bulunuyorlarsa her birinin ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak bu kanunun ek 3
ncü ve 4 ncü maddeleri hükümleri uygulanır.
b) İstifade edenler mera ve yaylağın çev
resinde olmayıp ayrı yerlerde bulunuyorlarsa
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bu gibi mera ve yaylaklar dağıtım dışı bırakılır
ve bunlardan teamül gereğince eskisi gibi isti
fade ederler. Köy, kasaba veya şehir sınırların
da yapılan veya yapılacak değişikliklerin tea
müle dayanan müşterek istifadeye tesiri olmaz
ve bu sebeple istifade ücret veya karşılığı iste
nemez.
Ancak, bu kanunun ek 3 ncü maddesi gere
ğince yapılacak incelemeler sonunda, müştere
ken istifade hususunda kati bir zaruret görül
mezce bu gibi mera ve yaylaklarda yukardaki
ek 3 ncü ve 4 ncü maddeler hükümleri uygula
nabilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
di.
Tasarılara oy vermiyen var mı? Oy topla
ma muamelesi bitmiştir.
EK MADDE (i. — Köy, kasaba veya şehir
ler halkının münferiden veya müştereken fay
dalanmalarına terkolunan mera ve yaylaklar
Özel mülkiyet konusu olamazlar.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
EK MADDE 7. —- Tapuca Hazine namına
kayıtlı olup toprak komisyonlarınca 13 ncü mad
de gereğince yapılacak tesbite dayanan ve ölçü
neticesinde tapuda yazılı miktardan fazla çıkan,
Devlet toprakları 5520 sayılı Kanun hükümleri
ne tâbi olmaksızın bu kanun gereğince toprak
landırılacak olanlara dağıtılmak üzere Hazine
adına ve naklen hak sahipleri namına tescili ya
pılır.
8 nci maddenin (a, b, d, e) bentlerinde yazı
lı topraklardan tapuca kayıtlı olmıyanl arının
yukardaki fıkra gereğince belirtilip Hazine na
mına tescillerinde, gerçek kişiler tarafından se
netsiz olarak tasarruf edilen veya tapuda kayıt
lı miktardan fazla çıkan toprakların kamulaştı
rılmasında, usulü dairesinde yapılacak ilân müd
deti içinde bir itiraz ile karşılaşılmadığı takdir
de toprak komisyonlarının belirtişleri gibi ta
puca tescili yapılır.
İtiraz vukuunda 5519 ve 5520 sayılı kanun
lar hükümlerine göre mahkemeden karar alın
ması lâzımdır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka-
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bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir.
Ek bir madde olarak Cevdet Kerim încedayı
tarafından verilmiş bir önerge vardır, onu oku
tuyorum :
Yüksek Başkanlığa
İzah ettiğim mucip sebeplerle Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu tasarısına, bağlı maddenin
eklenmesini arz ve teklif ederim.
Sinob Milletvekili
C. K. Încedayı
Madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten en az on yıl önce yapı ve tesislerini vü
cuda getirmek suretiyle köy veya muhtarlık gi
bi topluluk vücuda getirmiş bulunan çiftçilerin
bu suretle işgalleri altında ve arsa mahiyetin
deki topraklar kamulaştırma anındaki kıymeti
üzerinden, yapı ve tesisler arazi sahibi tarafın
dan vücuda getirilmiş ise bunların o andaki ka
im kıymeti ile birlikte arazi kıymeti üzerinden
kamulaştırılarak Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunu esasları dâhilinde ilgililere temlik olunur.
Kıymetlerin takdiri, Toprak Komisyonu Baş
kanı veya namına harekete yetkili şahsın baş
kanlığında köy veya muhtarlığın bağlı bulundu
ğu ilce belediye kurulundan seçilecek bir üye
VÖ o yerin muhtarı, muhtarlık olmıyan yerler
de o yerden seçilecek biri ile arazi sahibinin
seçeceği bir şahıstan teşekkül eden komisyonun
çoğunluk kararı ile yapılır.
Kararın verildiği tarihten itibaren bir ay
içinde vergi usulü kanunu hükümlerine göre
itiraz edilmiyen kıymetler kesinleşir. itiraz vu
kuunda Vergi Usulü Kanunu hükümlerine gö
re yetkili mahallî komisyonlarca, ikinci derece
de tetkik edilerek karara bağlanır. Bu suretle
verilen kararlar nihai ve kesindir.
Arazi sahibi kendisine yapılacak tebliğ ta
rihinden itibaren üç gün içinde bir üye seçme
diği takdirde komisyon diğer üyelerle toplanır
ve kararını verir.
Komisyona belediye heyetinden seçilecek
üyenin gündelik ve yollukları Toprak Komis
yonları ödeneklerinden verilir. Gündeliğin mik
tarını beş liradan yukarı olmamak üzere Bele
diye Başkanı takdir eder.
SABÎT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Muhte
rem arkadaşlar, bu takriri veren Sayın Cevdet
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Kerim încedayı burada yok ki kendisinden so
rayım.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Takriri var ya.
SABlT SAĞIBOĞLU (Devamla) — Yalnız
alâkadar komisyonlardan soracağım. Meselâ bir
zatın kamulaştırmaya tâbi olmıyan iki bin dö
nüm, bin dönüm veya üç bin dönüm arazisi var
dır. Bunun içinde 5 - 6 evlik ortakçıları vardır.
Ortakçıları orada ortakçılık ederler. Mal sahi
binin işlerini görürler. Şimdi bu evleri onlara
temlik edersek mal sahibine ne vereceğiz, onlar
ne yapacaklar ? Yeniden bir husumet vücuda ge
lecektir. Bunda bir fayda yerine bir nifak unsu
ru çıkıyor. Daha ziyade- mal sahibi ile ortakçı
arasında yeniden bir ihtilâf, yeniden bir husu
met ve bir nifak unsuru olacaktır. Bunu her
halde bilen bir zat teklif etmezdi zannediyorum.
Takdir yüksek heyetinizindir.
BAŞKAN — Görüşme açmadan evvel komis
yon veya Hükümet bu takrir hakkında izahat
versin ki tenevvür edelim.
Hükümet ne düşünüyor? Komisyonlar ne dü
şünüyor? Sahibi takrir burada yok .
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Seyhan)
— Dün mâruzâtta bulundum.
BAŞKAN — Sırası gelmişken izah edersiniz
tenevvür etmiş oluruz, faydalı olur.
TARIM BAKANT CAVlT ORAL (Devamla)
— Arkadaşımın vermiş olduğu takrirle istemek
te olduğu şudur: Bir Arazinin kenarında 10 se
neden beri köy yapmış, muhtarlık kurmuş bir
topluluk varsa, bu topluluğu yerinden tedirgin
etmek, sosyal bir vaziyet yaratmamak ve bu
oturduğu yerdeki arsa ile yapmış olduğu evi
kamulaştırmak suretiyle temlik etmek ve orada
yerleştirmek. Bunların orada yerleşmesi ile ya
nındaki araziye tesahup etmeleri imkânı olmıyacaktır. Esasen o arazi kamulaştırmaya tâbi
tutulmadıktan sonra mesele kalmıyor. Burada
düşünülen şey yalnız sosyal bir meselenin mev
cudiyetidir. Ortada arazisi kamulaştırılmıyacak
olan mal sahibi bu köylüleri icbar ederek bu
rayı terkedin derse bunlar sıkışık ve, kötü bir
durumda kalacaklardır. Mesele buna meydan
vermemektir. Dün de arzetmiştim.
MUSTAFA KORKUT (Antalya) — iki bin
dönüme kadar uygulanacağına göre ortakçılıkla
tarla sahibine bırakıyor, uygulanırsa o zaman o
adama bırakıyor. Ohalde uygulanırsa nerede
kalıyor 1
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TABIM BAKANI CAVÎT ORAL (Devamla)
— Vaziyet şu: Köy kurulan yer tarlanın orta
sında olamaz. Kenarında olur. Yahut müteaddit
çiftliklerin içinde bulunur. Hepimiz biliriz. Köy
haline gelmiş, diyoruz. Muhtarlık olan bir top
luluk ifade ediyoruz. Bunun dükkânı vardır,
kahvesi vardır, berberi vardır, herşeyi vardır.
Kasdettiğimiz budur.
Şimdi tasavvur buyurunuz. 10 seneden beri,
20 seneden beri yerleşmiş bu insanlar yerlerini
terketmek mecburiyetinde mi kalsınlar? Tarla
Tarla vermiyoruz, Çünkü kanun artık araziyi
kamulaştırmaktan çıkarmıştır. Yalnız oturduk
ları arsa ile kurmuş oldukları şeyleri kendileri
ne bırakalım, diyoruz.
BAŞKAN — Buyurun Sabit Bey sualinizi
sorun.
SABİT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Müsa
ade buyursunlar da kürsüden sorayım.
ÎBRAIlÎM ARVAS (Van) — Ben de iste
miştim.
BAŞKAN — Evet buyurun, siz daha evvel
siniz.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar
kadaşlar, bu, dün kabul ettiğimiz 16 ve 17 nci
maddeye zıddı tamdır. Dün 2 000 orta çiftçiye
ve 5000 dönüme kadar da büyük çiftçiye ver
dik. Şimdi arazisi verilmiyor ama, içindeki evi
veriliyor. Sorarını muhterem Ziraat Bakanına,
bir fabrikada on sene çalışmış bir amele, o fab
rika patronunu mecbur edermi ortak yapsın di
ye. Yalnız ve yalnız bu memlekette böyle arazi
sahipleri mi mücrim vaziyete giriyor. İllâ başı
na vurup elinden arazisini alacağız. Bunun em
lâk kısmı var, ticaret kısmı var, mevduat kısmı
var ve saire. Memlekette binden fazla milyoner
var. Bunların kılma dokunabiliyor muyuz Ben
bunun reddini teklif ederim.
ALÎ RIZA ARİ (İstanbul) — Sayın arka
daşlar, ben Cevdet Kerim încedayı'yı bu kürsü
den bu kanun teklifi sırasında bu maddeyi koy
mak istiyen önergesinden dolayı bütün memle
ket huzurunda teşekkürle alkışlıyım bir arkada
şınızım ve bu takrire ben de imza koymaya ha
zırım ve aynen iştirak ederdim. Bu takririn
aleyhinde bulunan arkadaşlardan soruyorum ;
bir Köy Kanunu vardır, bu Köy Kanununa göre
köy şahsiyeti hükmiyeyi haizdir ve bu köy Dev
let ve memleket teşkilâtının idari varlığının
esasıdır.
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İBRAHİM ARVAS (Van) — Öyle şey, ha
yalidir.
BAŞKAN — İbrahim bey; söz kesmek yok
tur.
ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Hayalden bah
setmiyorum. Realiteden bahsediyorum. Köy Ka
nununun hükmünü söylüyorum. Çiftlik ortasın
da bir köy vardır, elli sene evvel kurulmuştur.
Bu köyde Çanakkale'ye giden canını ve kanını
akıtmış olanların çocukları onun kurduğu çatı
nın altında barınmaktadır.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Edebiyat ya
pıyorsun.
ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Edebiyat yap
mıyorum, realiteleri vakıaları söylüyorum. Ora
da o adamın 50 sene evvel babasının diktiği
ağacın gölgesinde yaşama hakkı, istenilen bu
muhalif teklifle nezedilmek isteniliyor. Ben so
ruyorum size bu kanuna göre eğer biz o adam
ları 2 bin dönüm mülk sahibi keyfine bırakır
sak ve onları dedesinin, babasının hatıratını
gömdüğü evden uzaklaştırmak istersek bu nevi
işlerle Kemalist rejimin yarttığı Cumhuriyeti
kurmak istersek bunda isabet var mıdır? Soru
yorum rize. Bu bir. Adalet olur mu?
İkincisi arkadaşlar ,biz biliyoruz ki bugün
kü dünyada bugünkü zihniyetle; 19 neu asrın
başlangıcında başlıyan görüşle su, toprak, ha
va, apartman ve apartıman gibi değildir.
Bunlar apartımandan ayrı şeylerdir. Bunlar
hakkında
cemiyetlerin hayatında
taayyün
etmiş, tebellür etmiş Batı da herkesçe kabul
edilmiş haklar ve reformlar vardır. Arkadaşlar
bir mesele ya vardır ya yoktur. Biz eğer Tür
kiye'nin modern Cumhuriyetinin çocukları isek
bu kanuna hiç olmazsa teklif edilen bu madde
nin ilâvesini kabul etmemiz zaruridir. Son mad
delerde yine noktai nazarımı arzedeceğim. Bu
kanun ne maksatla getirilmiştir? Halkın çoğun
luğunu tatmin etmek için değil mi? Kanunu
hazırlıyanlardan sormak isterim. Bu memlekette
arazi mükelleflerinin sayısı 8 milyondur. Biraz
rakamları söyletelim ve rakamları dinliydim.
2 bin dönümle 500 dönüm arasındaki mik
tarda araziye sahip çiftçi sayısı 10 binle 44 bin
dir, bunlardan başka kimseye bir şey sağlama
mıştır. îster misiniz rakamları söyleteyim:
Bütün arazi mükellefi sekiz milyondur, 500
dönümden yukarı arazi sahibinin adedi 44 bin
dir.
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BAŞKAN — Bu noktalara girmeyiniz.
ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Peki, girmiyeyim. Tasvibinize arzediyonım, isterseniz halk
mekân yapsın, isterseniz doğduğu yerde kalsın.
Bu ikisinden başka çıkar yol yoktur. (Gürültü
ler)
BAŞKAN — Rica ederim, mesele güç, anla
maya çalışacağız, lütfen dinliydim.
ADALET K. ADINA ABDÜRRAHMAN KO
NUK. (Bursa) — Arkadaşlar, önce dünkü müza
kereler sırasında burada görüşülmüş olan, 16
ncı maddede mevzuubahsedilen hal ile bu tak
riri birbiriyle karıştırmamak lâzımdır. Tarım
Komisyonunun kabul ettiği 17 nci madde di
yordu ki, eğer ortakçı veya kiracılarla tarım iş
çileri arazi üzerinde yerleşmiş bulunuyorlarsa
bu arazinin kamulaştırılması halinde sahibine
bırakılacak olan miktar 2 bin değil, 1000 olur.
Bu müzakere edildi, reye kondu, kabul buyurmadmız.
Şimdi, burada mevzuubahsolan hal, her han
gi bir şahsa ait olan arazinin ve o arazi üzerin
de yerleşmiş bulunan köylülerin kamulaştırma
üzerine dağıtılacak arazinin durumu ile işgal
ettikleri binaların istimlâki ve kendilerine tev
zii durumu arasındaki farkı gösteriyor. Türki
ye'nin arazi kamulaştırması ile alâkası yoktur.
Yalnız senelerden beri bir köy haline gelmiş,
yani Köy Kanunu mucibince 150 nüfustan fazla
ve Köy Kanununa tâbi şekilleriyle bir ünite ha
line, köy haline gelmiş ve gene Köy Kanununun
89 ncu maddesine göre gelenekleriyle idare
edilen nüfusu 150 den az ,olsa bile Köy Kanu
nuna tâbi olan bir ünite haline gelmiş ve baş
kasına ait arazide ve başkasının yaptırdığı bi
nada oturmaktadır. Arazi
meselesini 16 ncı
maddede hallettik. Şimdi takrir diyor ki, bu bi
naları kaim bedelleriyle, takdir edilen bedellerle
bunları sahiplerinden istimlâk edip içinde otu
ran kimselere verelim. Onları bu binaların sa
hipleri kılalım. Tekrar arzedeyim: Arazi mese
lesi 16 ncı madde ile halledilmiştir, 2000 dönüme
kadar olan arazi, arazi sahibinindir. Yalnız üze
rinde köy teşkil edilen arazilerin üzerinde bu
lunan binalar, binaların içinde oturanlara bı
rakılacaktır. Biaenaleyh vaziyet böyle olduğu
na göre 2000 dönüm arazi, asıl sahibinindir.
Vaziyeti sununla karıştırmamak lâzımdır;
istimlâk dışında kalmış olan miktar 5 000 dö
nüm olabilir ve sahibi tarafından işletilebilir.
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Bunun içinde ortakçı olarak, kiracı olarak
bulunanların oturdukları yerler ve üzerindeki
başkaca binalar mevcut olabilir. Ama bunlar
köy teşkil etmemişlerse, bunlar muhtarlık teşkil
etmemişlerse, bu arazi üzerindeki binaların için
de oturanlara, istimlâk edilip, verilmiyecektir.
Yani arazi işletmek için yapılmış olan tesi
sat ve sair binalar, istimlâk edilip içindekilere
vermek için takririn ortaya koyduğu şart, orada
bir ünite teşkil etmeleri, köy teşkil etmeleri ve
Köy Kanununa tâbi bir birlik haline gelmeleri
Köy Kanununun 89 ncu maddesine tâbi gele
nek ile idare edilmek, muhtarlık hale gelmeleri
şartiyle. Bunun için arazi ile ilgisi olmama
bakımından ancak köy teşkili şartiyle istimlâk
edildiği için, arazinin aahîbi tarafından işletil
mesi halinde onun ortakçıları tesisata el koyma
mahiyetinde olmayıp da ve yalnız birçok vatan
daşların içinde oturmakta bulundukları, köy ha
üne getirdikleri yerde kendilerini on sene otur
m ak şartiyle mal sahibi yapmak için sosyal bir
mesele halinde teklif edilmiş bir hükümdür, top
rak dağıtma hükmü ile alâkası yoktur. Ama ne
tice itibariyle köyde oturan, arazi içinde teşki
edilen, köy mahiyetinde bir birlikte oturan
kimseye verilecektir, bunu maddeye koymak
büyük bir aykırılık olmaz. Takriri okuduktan
sonra anladığım manayi yüksek huzurunuzda
arzettim.
BAŞKAN — Yedi arkadaş
dört arkadaşın da suali vardır.

söz istemiştir,

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Bir sualim var.
BAŞKAN — Sözünüz mukayyettir. Yedi ar
kadaşın sözü, dört arkadaşın da sorusu vardır.
Müsaade buyurursanız kâtip arkadaşımdan rica
edeceğim, bir kere daha şu metni okusun. Me
seleyi ondan sonra konuşalım. Birçok arka
daşlar da sonradan geldiler, muttali olurlar.
Ağır, ağır okuyun :
(Cevdet Kerim Incedayı'nm teklif ettiği ek
madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Abdürrahman Konuk buyurun.
Dört arkadaş tenevvür için sual sormak is
tiyor.
İBRAHİM ARVAS(Van) — Efendim, fab
rikaların işçisi de aynı sosyal vaziyette değil
midir?
ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Yine mi o mev
zu, o başka.

— 428 —

TBMM KUTUPHANESI

B : 65

15.3 .1950

İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Vay efen
dim, vay. Sen ne karışıyorsun, ben sözcüden
soruyorum.
BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı müna
kaşayı bırakın.
IBRAHÎM ARVAS (Van) — Fabrika işçi
lerine bunu niçin tatbik etmiyorsunuz, bu hak
kı onlar için neden aramıyorsunuz? 10 sene ça
lışmış bir işçiye de fabrikadan fabrikatör bir
hisse versin.
VASFİ GERGER (Urfa) — Efendim, tak
rirde mevzuubahis edilen kamulaştırmada bedel
hususunda mahkemeye gitmek hakkı tanınıyor
rauf Çünkü kamulaştırmalarda umumi olarak,
daima takdir edilen bedellere karşı itiraz yolu,
mahkemeye müracaat yolu açık bırakılmıştır.
Bu takdirde de mal sahipleri mahkemeye gide
bilirler mi?
MUSTAFA KORKUT (Antalya) — Bir çift
çinin bir köyde iki bin dönüm arazisi vardır.
Ve 4 - 5 tane evi varsa bu adamın ölümü halin
de bu evler çocuklarına ancak kâfi gelecektir.
Bu evler de kamulaştırılacak mıdır?
ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Sayın İbrahim
Arvas arkadaşımız diyorlar ki, yalnız tarım iş
çilerini düşünüyorsunuz, niçin sanayi işçilerini
düşünmüyorsunuz ?
Arkadaşlar, bu kanun Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunudur. Bu kanun konuşulurken, Çift
çiyi, topraksız olanı, ortakçıyı ve saireyi düşü
nür. Sanayi işçileri meselesi de elbetteki kanun
larında mevzuubahis olabilir.
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşülür
ken bu iki mevzuu birbirine karıştırmakta bir
fayda mülâhaza etmem. Mevzuun bütünü çift
çi mevzuu olduğuna göre bunu diğer meslek
işçilerine teşmil edip genişletmekte bir fayda
yoktur.
Vasfi Gerger arkadaşımız suallerine gelince;
buyuruyorlar ki...
İBRAHİM ARVAS (Van) — Cevapları be
ni tatmin etmedi.
BAŞKAN — Eder veya etmez.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Boynumu bü
küyorum.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) — Kamu
laştırmalarda umumi olarak takdir edilen be
dellere karşı daima mahkemeye itiraz yolu açık-
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tır. Burada da bu itiraz yolu açık olacak mıdır,
buyuruyorlar. Şimdi Komisyonumuzun anladığı
ve kabul edeceği tarzı anlatıyorum : Normal
olarak biz daima kamulaştırmada itiraz yolu
nu açık tutarız. Yalnız iki şeyi birbirinden
ayırmak lâzımdır. Birisi kanunen kamulaştır
manın lüzumu var mıdır, yok mudur?
VASFİ GERGER (Urfa) — Hayır, bedel
hakkında soruyorum.
ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜR
RAHMAN KONUK (Devamla) — Bedel hak
kında itirazlar daima yapılabilecektir.
VASFİ GER0ER (Urfa) — Bir sualim da
ha var.
Bu köylerde oturanlar, bu evi bana temlik
ediniz, diye bir talepte bulunmak durumunda
mıdırlar, böyle bir talep lâzım mıdır, değil mi
dir? Noktai nazarlarını rica edeceğim.
ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜR
RAHMAN KONUK (Devamla) — Kanun ka
mulaştırılacak topraklar hakkında talep aradı
ğına göre, bu mekanizma içinde mütalâa edilen
bu hususun da talebe bağlı olması lâzımdır.
VASFİ GERGER (Urfa) — Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Kendileri Adalet Komisyonu'
adına konuşuyorlar. Henüz teklif edilen madd^
nazara alınmamıştır. Tenvir içindir.
VASFİ GERGER (Urfa) — Reylerimin kul
lanmakta tenevvür için soruyoruz.
ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) Sayın Korkut buyurdular ki iki bin dönüm ara
zisi olan bir kimse tasavvur edelim. Bu kimsenin
arazisi kamulaştırma dışında bırakılmıştır. Fa
kat hemen yanında bulunan bir köyün içerisinde
bu arazi sahibinin kendisine ait birçok evi
vardır. Dört beş evi vardır ki, ayrı ayrı evler
de ortakçılar oturmaktadır. Bu evler de kamu
laştırılacak mıdır?
MUSTAFA KORKUT- (Antalya) — Müsaa
de ederseniz ilâve edeyim : Bu adamın dört be^
çocuğu vardır. Yarın bu adam ölünce çocukları
bu evlere sığınacaklardır. Bundan başka yapa
cakları şey yoktur. Bu evler alınırsa nasıl ziraat
edeceklerdir ?
ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla)
Bu madde öyle görünüyor ki, umumi olarak,
heyeti mecmuası başkasına ait arsalar üzerinde
kurulmuş evlerin de istimlâk edilmesi ve sahip •
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lerine verilmesini istihdaf ediyor. Bizim ani adı
mız bu mânadadır.
Bu itibarla 2000 dönüm arazinin yanında
her hangi bir köyde, o köydeki diğer kimseler
kendileri namına ev yaptırmışlarsa, yani ken
dileri namına arsa alıp ev yaptırmışlarsa ki, bu
arada birkaç tane de mal sahibi yaptırmıştır ve
kiracısını oturtmaktadır. Bizce buna şamil olmı
yacaktır. Böyle düşünürüm. Onun nihayet şe
hirde de evi olabilir. Maddenin mütalâa ettiği
bir bütün, toplu halde başkası tarafından yap
tırılmış olması halidir. (Kâfi kâfi sesleri, bıravo sesleri.)
SABÎT SAĞIROÖLU (Erzincan) — Söz is
lemistim.
BAŞKAN — Söze geçtik. Daha dokuz arka
daş söz almıştır. Buyurun Sabit Bey.
SABÎT SAĞIROĞLU (Erzincan) — A r k a
daşlar, biz çiftçiyi toprak sahibi edeceğiz diye
memlekette âdeta nifak ve şikak unsuru arıyo
raz. Mal vermiyoruz o adama, 2000 dönüm arazi
var, o kamulaştırmaya tâbi değildir. Lâkin onan
içinde oturan beş ev var ve bu da mal sahibinin
dir. O mal sahibinin beş evini mecbur ediyoruz
o adama sattırıyoruz. Buna mukabil o evi verdi
ğimiz adamın tarlası yok, çifti yok ve sairesi yok.
Orada nasıl yaşar? Bu hal ile, mal sahibi ile ara
larına daima bir niza mevzuu sokuyoruz. Bu da
memlekette başka bir 'hava uyandırmaktan başka
bir işe yaramaz. Bari arazi de verin, boş kalma
sın.
ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim; biz
topraksız vatandaşları, toprak sahibi yapmak
. için çalışıp dururken bunun yanında tabiî «
toprak üzerinde vatandaşın bir de yurdu, yuvası
olması lâzımdır. Benim ' tekliften anladığım
mâna şudur: Bir köy teşkil edilmiştir, 10 - 12
seneden beri bu köyde vatandaşlar nizasız otur
maktadır. Ama, toprak yahut o ev, arazi sahi
bine aittir. Şimdi, o yerdeki vatandaşı toprak
sahibi yapmak için uğraşıp dururken, toprak
verelim derken, toprak verdikten sonra *o ara
zinin sahibi, toprak senin oldu, ama, ev benim
dir dediği zaman ne yapacağız? öyle bir köy ki,
mezarı orada, camisi orada, mektebi orada
oturan vatandaşa; oğlunu, kızını, annesini ve
bütün ölülerini alıp oradan çık, hesabıma gelme
di dersek, o da ben bu köyden çıkmam diye
cektir. O adam çıkması için ecdadının kemik
lerini başka yere mi götürecektir? Yani me-
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zarları da mı seyyar hale koyalım, bir, iki, üç
beş evlik köy olmaz, muhtarlık da olmaz, bu
nun adına köy denmez. İki bin dönümlük çift
lik içinde iki, üç tane ev varsa teklifin hudu
duna girmiş değildir. 40 - bin dönüm arazi için
de 50 şer, 30 zar, hanelik köyler vardır. Bu
köyle o vatandaşlar yıllardan beri oturmakta
dırlar. Çiftlik sahibine evin bedelini verece
ğiz, arsanın da bedelini vereceğiz para alacak.
Nihayet bir kısım vatandaşları, Toprak Kanu
nu tatbik edildikten sonra, arazi sahibinin taz
yiki altında tekrar muhacir haline mi sokacağız?
Hiç olmazsa bunların toprağa bağlılığı hissine,
ecdatlarının mezarlarına hürmet ve riayet et
mek lâzımdır. Ben Yüksek Meclisin böyle bir
karara vâsıl olacağına ihtimal vermiyorum.
Bilâkis arkadaşlarımızın teklifinin kabul edile
ceğine inanıyorum.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bir
çiftlik içerisinde köy haline gelmiş vatandaşlar
meselesi fabrika işçileriyle kıyas edilemez. Bir
yere yerleşmiş çalışan bir ziraatçı ile bir fabri
kada çalışan bir işçiyi kıyasa imkân yoktur
Zira fabrika işçilerinin teşkilâtı vardır, sendi
kaları vardır, bu hususta çıkarılmış kanunları
vardır. Ama ziraat işçilerinin bir teşkilâtları
yoktur. Türkiye'de ziraat işçileri arasında bir
sendika kursak, bunlar da işçi sendikalarının
aldığı vaziyeti alsa netice nasıl olur? Bilhassa
biryere çoluğuyla çocuğuyla yerleşmiş çift çu
buk sahibi olmuş insanlar gelip geçici ziraat iş
çilerine de benzemezler.
Meselâ Orta Ana doludan Adana ovasına bir
ay müddetle çalışmak üzere on binlerce işçi ge
lir, sonra tekrar yerlerine giderler. Bunlara
da benzemezler. Vaktiyle çiftlik sahibiyle bu
türlü işçiler anlaştıkları, zımnen birleşmeyi ta
ahhüt ettikleri için bu yerleşme olmuştur. Çift
lik sahibi, muayyen işçilere, gelin benim çift
liğimde oturun, köy kurun, beraber çalışalım
demiş. Onun mülkü evlâtlarıma intikal etmiş,
onların işçilik vaziyetleri de kendi evlâtlarına
intikal etmiş. Günün birinde çiftlik sahibinin
mirasçılarından birisi kalkıyor, burası benim
babamın mülküdür, çıkın diyor. Başta bir an
laşma suretiyle ve bir zımnî taahhüt altında yer
leştirilmiş olan vatandaşlara üç batın sonra
buradan çıkın demek nasıl olur? Eğer berikinin
hakkı mülkiyeti ve hakkı tasarrufu varsa, bu
köylülerin de işçilik hakkı yaşamak hakları var-
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dır. Eğer hak ve hakikat, hakkı tasarruf filân
varsa ki kabul ediyoruz berikilerin de insanlık
hakkı işçilik hakkı vardır. Bu iki hakkı tera
ziye vurup tartmak lâzımdır.
Şimdi, Sabit Sağıroğlu arkadaşımız, efendim,
5 hane, 10 hane dediler. Beş hane, on hane esa
sen köy olmaz. Köy Kanununda, köyün ken
dine mahsus evsafı vardır, kanuni birtakım
şartları haiz olan, camisi olan, mektebi olan
bir yerde oturanlara artık siz buradan gidin de
mek doğru değildir ve bunu yaparsak hakika
ten yüreğimiz sızlar. Bir de nifak unsuru ya
ratıyoruz. O nasıl şey ki, 75 sene ömrünü ver
miş, o çiftlik sahibinin zengin olmasına hattâ
çiftliğinin genişlemesine hizmet etmiş bu vatan
daşlara gitmeyin burada oturun demek nasıl ni
fak olur1? Böyle nifak unsuru mu olur? Çıkın
dediğimiz zaman nifak unsuru doğmıyacak mı
dır1? Memlekette bunların adedi ne kadardır?
Bunlara çıkın dediğimiz zaman aksi istikamette
doğacak nifak unsurunu düşünmek lâzımgelmez
mi? Toprak mülkiyetinin kudsiyetine hürme
timiz vardır, ona birşey söylemiş değiliz. Ama
bunların yerleştikleri yerlerden, vatandaş ola
rak yaşayabilmeleri için, çıkarılmaları doğru
değildir. Bu vatan toprakları çobanından Cum
hurbaşkanına kadar, dar zamanlarında kanını
akıtarak herkes tarafından korunmuştur. Bu
müşterek korumanın temin ettiği bir nevi zımnî
hak vardır ki, bu durumdaki vatandaşa bunu
vermek mecburiyetindeyiz.
EMİN SEZÂK (Eskişehir) — Efendim, bi
zim bu taraflarda böyle bir hâdise yok. Yok
ama bu, ne demektir? Ben bir türlü kavraya
madım. Cevdet Kerim încedayı arkadaşımız
aklı başında bir arkadaştır.
Bu, bana şu demek gibi geliyor; toprağı yok,
orada ortakçı, evi var, oturuyor. Ben başka
bir ortakçı bulup eve oturtacağım, ıslah edece
ğim, işimi yapacağım. Uyuşurum, uyuşamam
o başka. Kendi evi varsa pekâlâ otursun. Bu,
Ankara kenarında bir a ısa değil. Köy evinin
arsası nerede olsa bulunur. Türk milleti bere
ket versin yapmıyor, bu, toprak sahibini kıtır
kıtır boğazlayıp, toprak sahibi olun demektir.
Bir takım arkadaşlar, ne bileyim, toprak
sahibine, memleket sevgisinden, millet sevgi
sinden mahrum bir adam gibi bakıyorlar. Ar
kadaşlar; bu memleket sıkıştığı vakit, orduyu
besliyen, acını besJiyen, fakir fukarasını bes-
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üyen onlardır. Yani akıllı adam işi değildir bu.
Hangi adam gelecek, toprakla uğraşacak, kaza
ve kader sevketmiştir; uğraşanları. Biraz dü
şünmek lâzımdır canım. Bu, hakikaten iş ya
panları, yapmak istiyenleri büsbütün cinayete
ve saireye tahrik etmek olur, nasıl olur bu?
40 - 50 hane varmış, bunları ev sahibi yap
mak... Bilmiyorum, nasıl olur, burada üç beş
çiftçiyi ev sahibi yapmak? Çiftlik sahibinin
elinden zorla toprağını alacaksın, onları oraya
oturtacaksın, ben de iki bin dönüm toprağı çocuk
larıma bıraktım diyecek. Orada oturan kimse
lerin toprağı yoksa bunlar hayvan salarak za
rar verecek, büsbütün yetimleri nafakadan
mahrum edecektir.
Canım, azizim, gücüme gidiyor, yapmayın,
toprak sahibi olmak bir cürüm mü? Sen Hazine
tahvili alıyorsun, kasana koyuyorsun, ne ver
gisi var ne de bir şeyi. Üstelik vatanperver sa
yılırsın. ö b ü r tarafta, varlığını toprağa dök
müşsün. Şüpheli olmaktan; bilmem ne olmak
tan kurtulamıyorsun. Herkes böyle vergiden
kaçacak, servetini saklıyacak olsaydı bu mem
leketin hali nice olurdu? Bereket versin bâzı
deliler topraktan nafakalarını çıkarmıya çalışı
yor] ar. Çok akıllılar bu memleket için faydalı
insanlar değildir.
Bizim taraftan böyle teşekkül etmiş 20 - 30
hane hatırlamıyorum. Fakat nerede olursa ol
sun eğer orada toprak yoksa, yarıcı için bu, şu
demektir. Bunu onun elinden alacağız, öteki
ne vereceğiz, yani biribirinizi öldürün, demek
ten başka birşey değildir, vebali boynunuza.
BAŞKAN — Başkanlığa verilmiş iki tane ye
terlik önergesi vardır, daha söz almış on arka
daş vardır.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Yeterlik aley
hinde konuşacağım.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, evvelâ ye
terlik önergelerini okutayım.
Yüksek Başkanlığa
Konuşma yeter, önergenin oya konulmasını
teklif ederim.
Bolu Milletvekili
İhsan Yalçın
Yüksek Başkanlığa
Müzakere yeter önergenin oya konulmasını
arz ve teklif ederim.
Maraş Milletvekili
Emin Soysal
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Dr. SABRİ AKIN (Aydın) — Müsaade
ederseniz bu işi muhitimden aldığım esas vazi
yetlere göre izah edeyim, mevzu, çok karışık
olarak mütalâa edilmiş ve zihinlerde karışıklık
doğurmuştur, bugünkü esas durum bu değildir,
söz vermenizi rica ederim.
BAŞKAN — Size söz vermek şimdi benini
elimde değildir, çünkü söz almış ve sıraya gir
miş daha 10 na yakın arkadaş vardır, yeterlik
kabul edilmezse siz de söylersiniz.
îbrahim bey, zatıâlinize yeterlik aleyhinde
söz vereceğim, rica ederim, mevzuu Meclis an
lamıştır, herkesin noktai nazarı taayyün etmiştir.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim, müza
kere yetmez, bu karışık işi hallüfasletmeliyiz.
Araziyi vermiyorsunuz, ev sahibi ediyorsunuz.
Bu, mal sahibi ile ortakçı arasında ilânihaye ihti
lâf doğuracaktır. Müzakerenin devamını rica edi
yorum.
BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum.
Yeterliği kabul edenler... Etmiyenler... Tereddüt
hâsıl oludu.
Yeterliği kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksın
lar... Yeterlik kabul edilmiştir.
Verilmiş bir önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Bu ek madde dün kabul edilen 16 - 17 nci
maddelerle tezat teşkil etmediğinden reddini
teklif ederiz.
15 . m . 1950
Van
İbrahim Arvas
BAŞKAN — İbrahim Arvas'm önergesi,
Cevdet Kerim Incedayı'nm önergesinin reddine
aittir. Cevdet Kerim 'in önergesi dikkate alınırsa
komisyona verilecektir.
ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Önergemi geri
alıyorum.
VASFİ GERGER (Urfa) — Cevdet Kerim
arkadaşımızın önergesi reye konur, kabul edilir
se komisyona gider, reddedilirse mesele kalmaz.
BAŞKAN — Şimdi Cevdet Kerim Incedayı
tarafından verilmiş olan önergeyi okutuyorum.
(Cevdet Kerim încedayı'nm önergesi tekrar
okundu)
BAŞKAN —- Anlaşıldı değil mi efendim?
(Anlaşıldı sesleri)
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Cevdet Kerim Incedayı'nın önergesini dikkata alanlar., önergeyi nazarı dikkat a almıyanlar.. önerge dikkata alınmıştır. (Alkışlar)
Komisyona veriyoruz. Komisyon alıp yaza
caktır.
Burada komisyon olarak Adalet Komisyonu
nu kabul ediyoruz. Bütçe Komisyonu müdafaa
hakkım Adalet Komisyonuna bıraktı değil mi
efendim?
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Evet.
Şimdi Adalet Komisyonundan ricamız şudur:
Görüşmelere biraz sonra fasıla vereceğiz. Bu
esnada birinci görüşülmenin tekemmülü için
metni müsaraaten ihzar ederlerse bugün birin
ci görüşme biter.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI IIULKÎ
KARAGÜLLE (Konya) — Sayın Başkan, me
sele gayet mudildir. Maddenin tedvini için izin
verin. Belki yetiştiremeyiz.
BAŞKAN —• O izin sizindir. Bizimki takdi
rinize arzedilmiş bir mülâhazadan ibarettir.
Kıymeti bu kadardır.
Komisyona giden önergedeki madde katî su
rette kabul edilirse 8 nci ek madde olacaktır.
Buna nazaran mütaakıp 9 ncıı ek maddeyi oku
tuyorum.
EK MADDE 9. — 4753 sayılı Kanunun 3,
4 ve 17 nci maddeleriyle 36 nci maddesinin son
fıkrası ve 62 nci maddesi ve 1505 sayılı Kanun
ile 2613 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (G)
fıkrası kaldırılmıştır. 2644 sayılı Tapu Kanu
nunun 10 ncıı maddesi ve 14 ncü maddesinin
2 nci ve 3 ncü fıkraları hükümleri kültür ara
zisi hakkında işlemez.
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul
edenler.. Etmiyenler.. Kabul olundu.
(ikinci madde tekrar okundu)
BAŞKAN —. İkinci maddenin tümünü oya
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 4753 sayılı Kanunun
geçici, maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE — 4753 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce, Devletin hususi
mülkiyetinde olmayıp hüküm ve tasarrufunda
bulunan ve âmmenin hizmetine tahsis olunmıyan
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sahipsiz ham toprağı işgal edenlere hiç toprak
l a n yoksa, bu yerlerin 5098 sayılı Kanunun 5
r-ci maddesine göre tâyin olunacak iskân haddi
içindeki miktarı; toprağı olup da tutarı iskân
haddini geçmezse bu yerlerin iskân haddini dol
duracak miktarı parasız terkolunarak adlarına
tescil edilir.
Ancak, taşlık ve pırnallık olup da imar için
masraf ve emek sarf ederek bağ ve meyvalık ha
line getirilmiş topraklar miktarı her ne olursa
olsun imar edene parasız terkolunarak adlarına
tescil edilir.
1515 sayılı Kanun ve 11 , V . 1929 tarihli ve
501 sayılı Kamutay Kararı hükümleri mahfuz
dur.
AHMET REMZÎ YÜREGİR (Seyhan) —
Muhterem arkadaşlar, bu geçici madde hakika
ten yürürlükte olan Toprak Kanunundaki hük
me nazaran, <emek ve para s'arfedilmiş arazi
meydana getirmiş yurttaşları için bir nimet
şeklindedir. Bu hakikaten çok isabetlidir. Yal
nız burada taşlık, pırnallık araziden emek ve
para sarfiyle bunu istifade edilir bir hale geti
rip meyvalık ve bağlık yaptığı takdirde, üzeri
ne bedelsiz olarak teffiz edilir, hükmü vardır.
Bendeniz bunu noksan buluyorum. Çünkü bu,
aşağı yukarı taşlık, pırnallık yer de iki milyon
insana ait bir meseledir. Herkes böyle ihya et
tiği arazide bağ ve meyvalık yapamaz. Ziraat
de yapabilir. Onun için bu maddenin sonu
(Meyvalık, bağlık ve ziraate elverişli şekle sok
tuğu halde teffiz edilir) şeklinde olursa muva
fık olur. Bu suretle para ve emek sarfeden ve
topraksız bulunan vatandaşların durumunu da
daha müsait bir şekil verilmiş olur. Bendeniz
(Meyvalık, bağlık ve ziraat yapar hale getirirse
teffiz edilsin) şeklinde bir takrir arzediyorum,
kabulünü rica ederim.
ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar; bu çıkaracağınız kanun, biraz sonra
tasvibinize arzedilecektir. Dünden beri nokta i
nazarımı muhtelif vesilelerle arzettim. Eski ka
nuna nazaran bu kanun bâzı iyi maddeleri ih
tiva etmektedir. Fakat top yekûn tatmin edici
değildir. Memlekette 8 milyon küsur arazi mü
kellefi' olduğuna göre bunun yalnız 44 bini,
500 dönüm araziye sahiptir. Bunlar istatistik
lere müstenit bir rakamlardır. Eğer iki bin dö
nüme sahip olanlar bütün memlekette sekiz mil
yonun yalnız 20 biri kadar olan kısımdır. Bina-
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I enaleyh yaptığımız hesaba göre bu kanun mem
lekette âzami 44 bin çiftçiyi memnun etmiş ola
caktır. Bunun haricinde kalan 7 980 000 vatan
daş memnun olmıyacaktır. Bu kanun arzettiğim
küçük sınıfın haklarından bahsederken...
BAŞKAN — Esasa girmeyin madde üzerin
de konuşun, kanunun esasına girmeyin.
ALI RIZA ARI (Devamla) — Arkadaşlar,
eskiden bizim bir Arazi Kanunumuz * vardı.
Onun bir de altıncı maddesi vardı bu geçici mad
de de onu tadil ve izale etmektedir. Toprak Ka
nunu çıkmadan evvel bâzı şartlar dâhilinde hâ
li arazi üzerinde muayyen şartlar içinde kazmak
ve işlemek suretiyle isterse onu fidanlık ve
meyvalık haline getirir mülkiyetini ve tapusu
nu alırdı. Bugünkü esasa göre, dünkü ve bu
günkü rakamlara göre toprak kanunu üç sene
içerisinde 30 küsur ilçede tatbik edilmiştir. Da
ha dört yüz küsur ilçemiz vardır. Bunların hep
sine tatbik edecek olursak aradan 41 sene geç
mesi lâzımdır. Şu hale göre demek oluyor ki 41
sene sonra tatbik edilecek ilçeler vardır. Bu
dört yüz küsur ilce de bu müddet zarfında ya
pılabilecek imardan mahrum kalacaktır. Bina
enaleyh bu bir zarardır arkadaşlar.
Bilirsiniz ki bu memleket imara muhtaçtır.
i Üç sene evvel başlıyan bu imar hareketinin mefluçluğu daha 41 sene devam ederse düşününüz
bundan evvel, daha Toprak Kanunu meveut de
ğilken bahşedilmiş olan kararın zararına bir kaı rar vermiş olacağız. Onun için benim ricam: Bu
maddenin birinci satırında «bu kanun yürürlü| ğe girdiği tarihten önce» ibaresi yerine «tatbik
j edileceği tarihe kadar» tâbirini koyalım. Gaye,
köylüyü toprak sahibi yapmak olduğuna göre
köyde oturmak niyetinde ve kararında olan
bir kimse dağın işlenmiyen bir yerinde küçük
I bir meyva bahçesi meydana getirmişse 44 sene
sonra, nasip olursa, Toprak Kanunu gereğince
bu meyva bahçesinin üst tarafını kendisine ve
rebiliriz. Bunun zararı yoktur, binaenaleyh bu
tashihi rica ederim. Kabul edelim.
ikincisi, «taşlık ve pırnallık» deyince, bir zi
raat memuru gelecek bu pırnallık da değil taşlık
da değil diyecek. Çağırın bakalım bir mütahassısını. Hakikaten bu pırnallık belki fundalıktır.
Burada ya tarif ve tavzih ile halledelim. Veya
unları kaldıralım. Bunun için bir önerge veris yorum. Hiç olmazsa bu Toprak Kanunundan
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hayır bekliyen ve ümit bağbyanlara ufacık bir
rahatlık batşetmiş olalım.
NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlar; bu geçici birinci madde 4753 sayılı Ka
nundaki geçici maddeyi tadil etmektedir. Ta
dilden maksat ihya ve imar usulünü kabul ey
lemektir. Eskiden istibdat devrinde bile 1274
tarihli Arazi Kanuniyle bu imar ve ihya keyfi
yeti kabul edilmişti. Ondan evvel daha pilân.1 aşmamış olan ahkâmı fıkhiye de bu merkezde
idi. Yani bir köyün, bir kasabanın veya şehrin
yakininde olan ve fakat o mahallin merası olmıyan bir yerde, eski Arazi Kanununun hükmüne
göre, (eehrüssavt) sesi yüksek olan bir kimse
nin sesinin işitilemiyeeeği kadar olan mahalde
ki ölü arazi, bu bakımdan tarif edildiği veçhile
taşlık, pırnallık, ölü araziyi ihya ederse ihya
edene temlik edilirdi. Elimizdeki umumi mev
zuat da ihyaya dair uzun kayıtlar yoktur. Ka
nunu Medeni bunu bir işgal kelimesiyle ifade
etmeye çalışmıştır. Yani tek bir kelime ile ihya
yı ifade etmeye çalışmıştır. Onun için şayanı
şükrandır ki müphem bulunan bu hüküm gerek
4753 numaralı Kanunla ve gerek bu kanunun
geçici maddesiyle biraz daha tafsil edilmiş ve
ileriye doğru bir adım atılmıştır. Ancak yüksek
heyetinizce malûmdur ki, bu kanun birdenbire
tatbika geçilecek bir kanun değildir. Zamana
muhtaçtır. Bu kanunun tatbikma kadar uzun
bir müddet, ihyaya muhtaç olan, istifadeye arzedilmesi mümkün olan ölü arazi kalsın mi, yok
sa ihyaya devam etsin, çiftçi istifade etsin,
memlekette servet tahassül etsin, ölüler dirilsin
mi? Mâkul olan, ihya canibine gitmek, Ölüyü
diriltmektir. Onun için burada «4753» sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce» ibaresi
nin yerine «bu kanunun meriyete girdiği tarihe
kadar» dersek ihya işi çoğaltmış, memlekette
serveti teksif etmiş ve çiftçiye de faydalı olmuş
oluruz.
Bir de çalılık, pırnallık olup da ihyası, eme
ğe, masrafa muhtaç olan yerler, miktarı ne olur
sa olsun, sahibine temlik edilir, deniyor. Çok
güzel. Ama bunu bağ, bahçe ve meyvalık gibi
mülk haline getirmekle diye tavsif ediyr. F a k a t
Toprak Kanununda topraklandırma, toprak, tar
la, bağ ve bahçeye tekaddüm eder. Çiftçiyi top
raklandırmak için yaptığımız şu mevzuda el
bette tarla da bulunmak lâzımgelir. Binaenaleyh
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bu metin de şu suretle yazılsa daha güzel olur.
«fundalık, pırnallık olup da ıslah için masraf,
emek sarfederek tarla, bağ, bahçe ve meyvalık
haline getirmiş...» Yani buraya (tarla) kaydınm
konmasını faydalı bulurum. Takdir, yüksek he
yetinizindir. Bir de önerge takdim ediyorum.
BAŞKAN — Hulki Karagülle.
lIULKt KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş
lar; bu maddenin son fıkrasında tatbikatta en
geli mucip olabilecek, toprak üzerinde çaluşan
vatandaşlara zararlı netice verebilecek bir nok
san mütalâa ettiğim için mâruzâtta bulunaca
ğım.
Ancak, taşlık, pırnallık olup da masraf ve
emek sarfederek bağ, meyvalık hale getirmek,
toprağın miktarı ne olursa olsun imar edene
burası tescil edilir.
Şimdi, burada, bu kanunla zilyedlere bedava
tescili icabeden toprak vardır.
1. Taşlık, pırnallık olacak, emek sarfedecek, para sarfedecek, o suretle bağ yapacak, ve
ya bahçe yapacak.
Burada arpa, hububat ve sair düşünülmemiş
tir. Bedava verilir, diyor. Biliyorsunuz ki, be
lediye sınırları içinde ihya ile araziye malik ol
mak gibi bir yol bu kanunla kapalıdır. Bu
kabil işlerde Elâzığ Ti, Malatya'lı, Diyarbakır'lı
veya her hangi bir kasaba halkı düşünecek
olursak, etraflarında yeni yeşeren şeylerin bir
çokları bu gibi sahipsiz arazidedir. Yani önle
rine düşen bir vali veya bir kaymakam veya
akıllı bir adamın delaletiyle ortaya atılmış,
bağ, bahçe ve saire gibi şeyler görünür. Bun
ların hemen yüzde mühim bir kısmı bu zümre
ye dâhildir. Şimdi madde bu vaziyette geçecek
olursa, pırnallık değilmi, taşlık değilmi, hayır,
ihya muteber değildir.
Bir de belediye sınırları içinde ise, ihya ka
nunları içinde değildir, diye sarfedilen birçok
emekler heder olabilir.
Onun için müsaade buyurursanız teklifimi
arzediyorum:
Fıkranın sonuna, «Ancak belediye sınırları
içinde olsa bile sahipsiz topraklardan masraf
ve emek sarfederek bağ ve bahçe, meyvalık ha
line getirilmiş topraklar, miktarı ne olursa ol
sun imar edene parasız terkolunarak adlarına
tescil edilir,» diye arzettiğim maddedeki müş
külleri de bertaraf edici bir hüküm koyalım,
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AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) —
önergemi ikmal eklemedim, Başkanlıktan rica
ederim, fırsat versinler birkaç kelime ile ifade
edeyim.
BAŞKAN — Şimdi müsaade buyuursanız
önergeleri okutayım.

de tadilen kabulünü teklif ederim:
Konya Milletvekili
H. Karagülle
Ancak 'belediye sınırları içinde olsa bile sa
hipsiz topraklardan masraf ve emek sarfederek
bağ, meyvalık haline (getirilmiş topraklar.u ilâh

Yüksek Başkanlığa
Geçici birinci maddenin ikinci fıkrasının an
cak (Taşlık ve pırnallık) kelimeleriyle başlıyan
yazının sonlarındaki (Bağ ve meyvalık) sözleri
nin sonuna «Tarla» kelimesinin ilâvesini arz ve
teklif ederim.
Seyhan Milletvekili
A. R. Yfüreğir

BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir.
AHMET REMZİ YÜREĞÎR (Seyhan) —
Zannediyorum ki, bendenizin önergem, kanunun
esası bakımından, en müsait, en yumuşak olanı
dır. Emek, para sarfederek taşlık ve pırnallık
ihya edenlerin bu topraklarda çavdar, arpa ek
mesine imkân vermekten ibarettir. Belediye filân
diye karıştırırsak iyi olmaz, Hükümet de, Ko
misyon da zannediyorum ki, teklifime taraftar
olacaklardır.
Takririmin kabul buyurulmasını rica ederim.
BAŞKAN — Abdürrahman Bey, şimdi ev
velâ Ahmet Remzi Yüregir'in ve diğer bir ar
kadaşın önergelerinde bahis mevzuu olan tarla
ekimi hakkındaki mütalâanızı söyleyiniz. Baş
ka türlü olursa karışır.

Yüksek Başkanlığa
Afzettiğim sebepler dolayısiyle geçici birinci
maddenin birinci fıkrasında «Yürürlüğe girdiği
tarihten önce» ibaresi yerine «Tatbik edileceği
tarihe kadar» ibaresinin konulmasını ikinci fık
rasından «Taşlık ve pırnallık» kelimelerinin çı
karılmasını arz ve teklif ederim.
istanbul Milletvekili
A. R. Arı
Yüksek Başkanlığa
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişrilmesine dair olan kanunun -geçici maddesinin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini dilerim.
Muğla Milletvekili
Necati Erdem
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
Devletin hususi mülkiyetinde olmayıp hüküm ve
tasarrufunda bulunan ve âmmenin hizmetine
tahsis olunmıyan sahipsiz ham toprağı işgal eden
lere hiç toprakları yoksa bu yerlerin 5098 sa
yılı Kanunun beşinci maddesine göre tâyin olu
nacak iskân haddi içindeki miktarı, toprağı
olup da tutarı iskân haddini geçmezse bu yerle
rin iskân haddini dolduracak miktarı parasu
terkokmarak adlarına tescil edilir.
Ancak, taşlık ve pırnallık olup da imar için
masraf ve emek sarfederek tarla veya bağ ve
meyvalık haline getirilmiş topraklar, miktarı her
ne olursa olsun, imar edene parasız terk oluna
rak adlarına tescil edilir.
1515 sayılı Kanun ve 11 . V . 1929 tarihli ve
501 sayılı Kamutay kararı hükümleri mahfuzdur.
Yüksek Başkanlığa
Geçici birinci maddenin aşağıda yazılı şekil

İBRAHİM REFtK SOYER (Niğde) — Söz
rica ediyorum.
BAŞKAN — izah etsin. Size soz verece
ğim. Belki tenevvür
eder o zamana kadar
mevzu.
ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜR
RAHMAN KONK (Bursa) — Arkadaşlar, mev
zuu arkadaşlar başka türlü telâkki ettiler. Yü
rürlükte bulunan Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun 64 ncü maddesi (Tapu Kanununun 6
ncı maddesi hükümleri kaldırılmıştır) der. An
cak bir geçici madde ile bu altıncı maddenin
hükümleri bu kanun yani şimdi mer'i olan ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten altı ay müd
det içinde bu tarzda açmak ve saire suretiyle
işgal suretiyle edinilmiş olan toprakların sa
hibi olmayı istihdaf eden bir geçici madde ka
bul edilmiştir. Esas itibariyle Tapu Kanunu
nun altıncı maddesi mülgadır. Bu tarzda ara
zi işgal altıma alanlara altı aylık bir müddet
verilmiştir. Müracaat etsinler ve bu haklarını
tapuda tescil ettirsinler diye. Bu müddet geç
miştir, tatbikatı yapılmıştır, olduysa oldu, ol
madıysa olmadı. Biz düşündük ki, Tapu Ka
nununun 6 ncı maddesindeki hükümden henüz
faydalanamamış kimseler varsa bunlar da isti
fade etsinler.
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memekten dolayı bu haktan mahrum olanlara
yeniden bir müddet vermekten ibarettir.
BAŞKAN — Taşlık, pırnallık bir de liulki
Karagülle'nin temas ettiği noktalar var.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) — Hulki
Karagülle'nin temas ettiği noktaya gelince;
Arkadaşlarımızın teklifleri Tapu Kanunu
bugünkü
geçici maddede şöyle bir hüküm var
nun altıncı maddesinin tadili mahiyetindedir.
dır:
«Belediye
sınırlarındaki arazi içinde imar
Ortadan kaldırılmış, bir maddedir. Bundan
ve ihya iddia edilemez. Ve bu yerleri işgal
•sonra yürümesi asla tecviz edilmiyen ve meri
edenlere tapu verilmez.»
yetten kaldırılmış ve altı ay müracaat hakkına
Meclisin de bir kararı vardır: Belediye sıbağlanmış bir maddedir.
I
nırl
arı içinde 6 ncı madde hükümle tatbik edile
Arkadaşlar, işgal, imar, ihya yolu bu kaırumez, yolunda. Bu itibarla yüksek takdirinize
nun yürümesini yok edecek bir yoldur. Yani biz
bırakıyorum.
komisyon olarak, bundan sonra yeniden altıncı
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) —
maddeye can verecek şekilde bir mâna verilme
Efendim,
bendeniz verilen bütün önergeleri
sine asla taraftar değiliz.
dinledim. Arkadaşlarım af buyursunlar, verilen
Bunu böyle mütalâa etmedik. Bundan son
önergelerle ileri sürülen teklifler birçok mah
ra Türkiye'de imar, ihya ve saire yoktur. Yalzurlar yaratacak tekliflerdir. Bence, bu tasarı
'nız evvelce yapılmış olan imar, ihya ve sair
da getirilen madde yerindedir. Yalnız Ahmet
yollarla edinilmiş olan, arazi varsa, bunlara mü
Remzi Yüregir arkadaşımızın «Tarla ve ziraat
racaat hakkı vermek yani evvelce edindikleri bu
yapacak hale getirilmiş..» şeklindeki teklifleri
hakkı sağlamaktan ibarettir. Bu maddenin ya
bunların en muvafıkıdır. Bundan başka olan
zılı olan şekli tamamen Tapu Kanununun 6 ncı
teklifler
birçok mahzurlar yaratacaktır. Esasen
maddesinin aynıdır. Bu itibarla biz buraya bir
bu
hususu
Abdürrahman Konuk arkadaşımız
tek kelimenin dahi eklenmesine taraftar değiliz.
da
izah
buyurdular.
Bendeniz eğer bu önergeler
Çünkü bu maddenin yaşamasına taraftar deği
den
birisi
kabul
edilecekse,
Ahmet Remzi Yüre
liz.
gir arkadaşımızın takrirlerinin kabul edilmesini
BAŞKAN — Verilmiş olan iki önerge de
teklif ediyorum.
müşterek olan bir nokta vardır; tatbik keyfiye
BAŞKAN — Efendim, daha söz istiyen üç
ti. Metinde (Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
arkadaşımız vardır. Müzakere uzarsa oturuma
ten önce) deniyor, önergelerde ise, (bu kanunun
ara vereceğimden maddenin oya konulmasını
tatbik edileceği tarihe kadar) deniyor. Bu hu
tehir etmek mecburiyetinde kalacağım. Buyu
sustaki mütalâalarınızı da söylemlisiniz ?
run Ahmet Remzi Yüregir..
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABAHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) —
DÜRRAHMAN KONUK (Devamla) — Bu mad
Muhterem Komisyon Sözcüsü arkadaşımız iza
deyi tekrar tasarıya almamızın sebebi 4753 sa
hatta bulundular ve anladığımıza göre taşlık,
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra
pırnallık meselesinin aleyhinde olduklarını söy
olan ihyaları tanımak değildir. Bu madde, şim
lediler, aynı zamanda Tapu Kanununun altın
diye kadar müracaat etmiyenler varsa, altı ay
cı maddesinin de aleyhinde olduklarına işaret
içerisinde müracaat edilmemişse bu hak tanın
ettiler.
sın diye konmuştur. Bu, müruru zamanları ge
Arkadaşlar: taşlık, kuraklık, çoraklık arazi
nişletmekten ibarettir.
de oturan yüz binlerce vatandaş vardır. Bunlar
Halbuki yapılan teklif, bu tasarının kanun
Tapu Kanununun altıncı maddesine dayanarak
laşacağı tarihe kadar ihyaları tanımaktır. Bizim
dış ve tırnaklariyle uğraşarak buralarda ekin
mütalâamız, evvelce Çiftçiyi
Topraklandırma
tarlası vücuda getirmeye gayret etmişler ve ha
kikaten de az çok bir yer temin ederek burada
Kanununun meriyete girdiği tarihe kadar yapıl
buğday, arpa ekmeye başlamışlardır. Hakika
mış olan işgalleri vesaireyi, bilmemek veya duy
ten; Toprak Kanununun çıkmasiyle bu altıncı
mamaktan mütevellit 6 ay içinde müracaat etŞimdi buraya aldığımız madde tamamen
Tapu Kanununum altıncı maddesinin aynıdır.
Bu maddeyi olduğu gibi buraya aldık. Bunu
almamızın sebebi; altı aylık müruruzaman
müddetini geçiren eşhası bu haklarından mah
rum etmemektedir.
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fiyetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin katılması hakkındaki tasa-,
riya (266) oy verilmiştir. (266) kabul, ret ve
çekinser yoktur. Nisap vardır, muamele ta
mamdır. Tasarının kanunluğu (266) oyla ka
bul edilmiştir.
Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memle
ketler ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolıınan Anlaşmalar gereğince yurda ithal olu
nacak malların menşelerinin tesbiti hakkındaki
Kanun tasarısına (264) oy verilmiştir. (264) ka
bul, ret ve çekinser yoktur. Nisap vardır. Mua
mele tamamdır. Tasarının kanunluğu; (264) .oy
la kabul edilmiştir.

madde de kaldırıldı ve bir ıstırap yarattı. Bu
gün Tapu Kanununun altıncı! maddesi mucibince
bu türlü açılan arazinin kendilerine verilmesi
hakkında binlerce müracaat olmkta ve Toprak
Kanunundan bu noktada* şikâyet edilmektedir.
Toprak Kanunu buntu ihlâl etmekte ise de; vazi
yeti müşkülâta sokuyorsa bile, biz bu sızlıyan
vatandaşlara haklarını vermek için tesisi yapma
lıyız. . Bu tesis de nihayet bağ, meyvalık ve bir de
arpalıktır. Bu hak tanılırsa mesele kalmaz.
6 ner maddenin kaldırılması doğru olmadığı için
bu şekilde onu da telâfi etmiş oluruz. Tapu Ka
nununun eski 6-ncı maddesi -yalnız meyvalık
ve bağ vardı buyurduk r. Bendeniz alâkalı ze
vatla temas ettim, tarlanın da bulunduğunu
söylediler. Binaenaleyh bendenizee oyunuza su
nulacak takririm, zannederim ki,- maksadı hâ
sıl eder. Belediye 'hudutları meselesi bendenizi
alâkadar etmez. Yâlnız meyvalık, bağlık ve
tarla haline getirilirse çok iyi olur. önergemin
kabulünü rica ederim.

Köy inşaatı dolayısiyle köylülerle muhtar
lardan aranılan Kazanç vergilerinin silinmesi
hakkındaki Kanun tasarısına (256) oy veril
miştir. Ret ve çekinser yoktur. Yeter sayı var
dır, muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu
(256) oy ile kabul edilmiştir.
İsparta Gül Yağı Fabrikasının Tekel İdare
since İsparta Belediyesine devri hakkındaki Ka
nun tasarısına (259) oy verilmiştir. Ret ve çe
kinser yoktur. Yeter sayı vardır, muamele ta
mamdır. Tasarının kanunluğu (259) oy ile ka
bul edilmiştir.

•BAŞKAN--;—t Necati Erdem, kısa konuşa
caksanız oturuma ara vereceğim, sonra konuşur
sunuz.
NECATİ ERDEM (Muğla) — Pazarlığa ge
lemem.
BAŞKAN — Açık oyların sonucunu arzediyorum.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul
edilen «Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Mua-

15 dakika istirahat etmek üzere Oturuma son
veriyorum.
Kapanma saati : 18

•>-»-«

IKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 16,20
BA'ŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTİPLER : Kecmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi öztarhan (Manisa)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır; geçici mad
denin müzakeresine devam ediyoruz.
Buyurun Necati Erdem.
NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlar; verdiğim takriri izah etmek istiyorum,
mevzu çok basittir.
I ••-' Araziyi ihya etmek hususunda tâyin edil
miş olan müruruzaman müddetini bir kaç sene

uzatıp, elimizdeki tasarının mevkii meriyete gir
diği tarihe kadar yapılan, ihyayı kabul etmek
ten ibarettir, çok ehemmiyetli bir şey istemiyo
rum*
: I I - Eski Tapu Kanununun altıncı maddesin
de tasrih edildiği veçhile, . ihya edilmiş olan
araziyi ihya edenin, kendisine verilmesini istiyo
rum.
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Benim anlayışıma göre bu gibi arazi, (arazii
mevat) denilen yerlerdir. Arazii Kanunnameyi ,
Hümayununda, (Arazii mevat) denilen yerler,
ümrandan uzak, yani belediye sınırları haricin
de, köyün en son mamur evinden itibaren, eski
Arazi Kanununun tarifi veçhile: Cehirüssavt
yani en yüksek sesli bir adamın sesinin işitilemiyeceği kadar uzak olan yerlerdir. Eğer bir va
tandaş, emek sarfı, para sarfı ile, ölü bir yeri,
mahsul verecek bir hâle getirmiş, mamur etmiş
se niçin buna mâni olmak istiyoruz? Devletin
büyük bir teşkilâtla, para sarf ederek, çiftçiyi
topraklandırmak suretiyle yapmak istediği bir
işi çiftçi kendi kendine yapmışsa buna niçin
mâni olalım?
Efendim, benim mâruzâtım bu kadar basit
tir. Birincisi; şu müruruzaman haddini bir kaç
sene daha uzatıp, elimizdeki kanunun mevkii
meriyete girdiği tarihe kadar açılan yerleri sa
hibine bırakalım.
İkincisi; yalnız bağ, bahçeye inhisar ettirmeyip, emek sarfı ile bağ, bahçe haline getirilmiş
olan yerleri, Tapu Kanununun 6. maddesini kal
dırıp atarken ve yerine başka kanun koyarken
diğer vatandaşlardan diriğ etmek doğru olurm u ! Geçen defaki kanunda tarla vardır, bu
defaki Kanunda ypk. Halbuki biz, çiftçiyi top
raklandırma mevzuunda kıskanç davranıyoruz,
bu şekil hareket, mevzua aykırı hareket etmek
tir.
Sayın arkadaşlar; Cumhuriyet bu memleket
te bir çok nimetler temin etmiştir. Fakat şu hâ
dise Cumhuriyetin temin ettiği nimetler meyanmda değildir. Bu, Meşrutiyet ve istibdat dev
rinde de böyle idi.
Arzettiğim Arazi Kanunu 1274 tarihlidir,
ona göre ölü bir yeri ihya edenler ona sahip
oluyorlardı. Ama belediye sınırı içinde olanlara
karışmam.
ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Meralar.
NECATİ ERDEM (Devamla) — Meraya da
karışmam. Çünkü öteden beri, hattâ istibdat
devrinden beri takip edilen usul, Devletin hu
susi mülkiyetinde olmıyan, ahaliye tahsis edilmiyen mera, otlak halinde bulunmıyan, memle
ketin haricinde aksayı ümrandan en agagi ya
rım tfaat uzak olan yerlere inhisar ettiriliyordu.
ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşlar,
mevzu üçe ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi taş- I
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lık, pırnallık gibi yerleri meyvalık, bağlık hali
ne getirenlere nasıl bu araziyi parasız vermek
istiyorsak tarla olarak da verelim deniyor.
Esasen Tapu Kanununun 6 ncı maddesinde
meyvalık, bağlık yanında tarlanın da zikredil
miş olduğu göz önünde tutulursa ve bu madde
nin, Tapu Kanununun 6 ncı maddesinin tama
men aynı olduğu dikkate alınırsa buraya tarla
kelimesinin eklenmesinde komisyon olarak mah
zur değil, fayda telâkki ederiz. Kendi noktai
nazarımıza tamamen uygun buluruz. Birinci me
sele bu.
İkinci mesele : 4753 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önceki imar ve ihyaların
sahiplerine verilmesi maddede tasrih edildiği
halde, şimdi çıkacak olan bu tasarının kanun
laştığı tarihe kadar imar ve ihyayı kabul ede
lim yolunda ikinci bir teklif var.
Arkadaşlar, madde ikiye ayrılmaktadır. Bun
lardan bir tanesi Devletin hususi mülkiyetinde
olmayıp, hüküm ve tasarrufunda bulunan ara
ziyi ihya edenler, İkincisi pırnallık ve taşlık
giibi araziyi ihya edenler.
Bunun mebdeini tâyin eden hüküm her iki
sine de şâmildir. Eğer birinci fıkraya da teşmil
etmek üzere Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
meriyete girdikten sonra da yapılmış imar ve
ihyayı kabul edecek olursak bundan büyük bir
zarar doğacağına kaniiz. Ve bunun kabulüne
sureti katiyede muhalifiz. Bunun da sebebi bu
kanunu kabili tatbik bir hale getirmektir. Bu
maddenin bu tasarıda yer almasının bir tek se
bebi, altı ay içinde müracaat etmemiş olanlara
ve bundan haberdar olmıyanlara da bu hakkı
bahşetmekten ibarettir. Yeniden ihyayı kabul
etmiş değiliz. Ancak bu teklifi yalnız taşlık ve
pırnallık gibi maddenin 2 nci fıkrasında yazıl
mış olan hususlara inhisar ettirmek düşünülebi
lir. Birinci fıkraya bunu teşmil etmeyi zararlı
addetmekteyiz.
Üçüncü nokta, belediye sınırları içindeki
araziye de bu madde hükmünün teşmili yolun
dadır. Komisyonda bu nokta müzakere edilmiş
ve şimdi arkadaşlarla yaptığımız temasta bu
nun, bu mevzuun belediye hudutları içinde ka
lan araziye de teşmili hususu düşünüldüğü, gö
rüşüldüğü ve kararlaştırıldığı yolundadır. Bu
itibarla sözcü olan bendenizle komisyondaki
bâzı arkadaşlar arasında bu bakımdan bir fi
kir ayrılığı doğmuş bulunuyor. Eğer tenevvür
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ettinizse buraya «Tarla» kelimesini eklemek ve
tarih bakımından ikinci fıkraya bir sarahat ver
mek suretiyle kabul buyurursunuz. Eğer maddenin bu hususlardaki mütalâaları olgunlaşma
mış bir vaziyette ise, zaten bir maddeyi emir
buyurdunuz, komisyona verdiniz, yeniden ya
zılmasını emrettiniz.. Tensip buyurursanız bu
hususları da mütalâa eder diğer madde ile bir
likte bunu da daha olgun bir şekilde getiririz.
(Doğru sesleri).
NECATÎ ERDEM (Muğla) — Bir sual so
racağım. Takriri bendeniz verdim. (Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan) kay
dından ne demek istediklerini anladım. Ben
de kabul ediyorum. Para, emek sarfiyle vücuda
getirilen araziyi bağ ve bahçeye teşmil etmek
muvafıktır. O kaydın yerine getirilmesini kabul
ederim.
BAŞKAN — Maddeyi komisyona veriyoruz.
ALI RIZA ART (istanbul) — Takririme ait
olan safhayı kabul edersek, zararı verebiliriz
buyurdular. Acaba söyliyebilirler mi, zarardan
kasıtları nedir? öbür taraftan mevcut olan eski
Toprak Kanununun hükmünü alsaydık o zaman
bunun kaldırılması lâzımdı. Biraz evvel arzettiğim gibi, imara ihtiyacı olan ve 44 sene bekliyen
vatandaşlara ne gibi zarar olur? Bunu anlamak
isterim.
ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa — Arkadaşlar; Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu yürürlüğe girdik
ten sonra, Devletin hususi mülkiyetinde olmıyan
araziyi sürmek suretiyle yapılmış olan ihyayı
kabul edecek olursanız motorlu vasıtalarla, ya
pılmış olan tecavüzleri, Devlet toprağına yapıl
mış kilometrelerce tecavüzlerin hepsini onlara
bahşetmiş oluruz.
Bu gibi tehlikeleri önlemek için, artık bun
dan sonra imar ve ihya bahanesi ile bu yurtta
yarın bu mânada bir tecavüze, Devlet toprağına
yapılan tecavüze yer verilmiyecektir. 4773 sayılı
Kanun, Tapu Kanununun 6 ncı maddesini kal
dırmış; imar ve ihya sureti ile iktisabı da kal
dırmıştır. Bu madde ancak eski tarihli işgalleri
kanunlaştırmak için tasarıda bırakılmıştır.
ALÎ RIZA ARI — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Söz veremem, madde komisyona
verilmiştir.
ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) -^ Bu
itibarla eğer herhangi bir münakaşa konusu teş-
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kil ediyorsa, yarın komisyona teşrif edersiniz,
komisyonda da mülâhazanızı dinliydim. Komis
yon maddeye vereceği şekli ona göre versin.
BAŞKAN — Komisyon maddeyi istedikten
sonra tekrar münakaşa açtıramam.
ALI RIZA ARI (İstanbul) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Bendeniz de söz istediğinizi an
lıyorum. Fakat maddeyi komisyon istediği için
oraya veriyorum.
AHET REMZİ YÜREĞİR (Seyhan) — Usul
bakımından arzedeceğim: Esas itibariyle bende
nizin önergemi kabul •ettiğini komisyon söylü
yor. Binaenaleyh evvelâ önergeleri reye koya
lım, eskiden olduğu gibi, o şekilde komisyona
gitsin.
BAŞKAN — Reye koyup da yüksek heyete lü
zumsuz bir mesai sarf ettirmenin mânası yok. Mü' saade buyurun, maddeyi komisyon istiyor,
ahenk dairesinde ve sizin de noktai nazarınızı
alarak bu maddeyi tanzim edip getirecektir.
Bundan daha pratik yol nasıl olur?
önergelerle birlikte maddeyi komisyona ve
riyorum.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 4753 sayılı Kanuna
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir:
GEÇİCİ MADDE 1. — 4753 sayılı Kanunun
uygulanmaya başlanmış bulunduğu bölgelerde
33 ncü maddede yazılı müddet, bu kanun yürür^
lüge girdiği tarihten itibaren iki yıl uzatıl
mıştır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 21 nci
maddesinin kamulaştırma bedelinin hesabında
tatbik edilecek misle ait hükmü ile 45 nci mad
desinin kamulaştırma bedellerinin ödenmesine
mütaallik hükmü, bu kanunun yayımı tarihin
den önce kamulaştırılmış bulunan arazinin
ödenmiş veya henüz ödenmemiş bedelleri hak
kında da uygulanır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum; Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun uygulan
ma sırası gelmemiş olan yerlerde; köy, kasaba
t ve şehir halkı teessüs etmiş teamüllere .göre,
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mera ve yaylaklardan münferiden veya müşte
reken eskisi gibi istifadeye devam ederler.
Köy, kasaba, şehir ve il sınırlarında yapılan
veya yapılacak olan değişiklikler mera ve yay
laktan teamüle dayanan istifade hakkına te
sir etmez ve sınır değişikliği sebebi ile mera ve
yaylaklardan teamüllere göre istifade hakkı
olanlardan her hangi bir ücret veya karşılık
istenemez.
İhtilâf vukuunda mahkemeler görevlidir.
BAŞKAN — SÖz istiyen yoktur. Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
İki madde komisyondadır. Komisyondan rica
ederim, yarın çalışarak bunu ikmal ederek He
yete sunsunlar.
Tapulama kanunu tasarısının müzakeresine
geçiyoruz.
7. — Tapulama Kanunu tasarısı ve Adalet
ve Bütçe Komisyonla/n raporları (1/358) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
ını ?
Eminittin Çeliköz, sonra Ahmet Remzi Yüregir söyliyecektir.
EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Sa
yın Milletvekilleri, Tapulama Kanunu tasarısı
hakkında B. M. Meclisi kürsüsünde beyanda bu
lunmak, beni iç ve gönül genişliğine götürüyor.
Tapulama deyince, ağzımdan bu kelime çıkınca,
«Ne dedin, ne dedin» diyen haykırmaların ku
lağıma değdiğini, köylünün ve kasabalının se
vinç tezahürleri göstererek : «Tapulama, evet Ta
pulama Kanunu tsarısı Büyük Millet Meclisi
Heyeti Umumiyesi önünde görüşülüyor» demek
te, kıvanç sesleri çıkarmakta olduklarını işi
tir gibi oluyorum.
Çünkü değerli arkadaşlarım, Tapulama Ka
nunu, köylünün kentlinin beklediği kanundur.
Dolaştığımız yerlerde, dinlediğimiz dertler ara
sında dertlerin en büyüğü olarak (Tapusuzluk)
ileri sürülmekte idi. Bundandır ki, Hükümeti
mizin Tapulama Kanun tasarısı ile gerekçesini
içercesine okudum. Memleketim hesabına sevin
dim. Adalet ve Bütçe Komisyonları raporlarını
ve tedvin edilen kanunu dikkatle okudum.
Tapulama Kanun tasarısı, her bir ağzm iste
di] 210 şayıh basmayazı Ütanağm

sonundadtr

O :2

diği ve beklediği, Türkiye'nin ruhu sayılan ve
cidden muhtaç olduğumuz bir kânundur. Bekle
nen buydu, yalnız tatbikatta yollu hareketler ve
iyi niyetler dilerim.
Aziz arkadaşlarım; gayrimenkul malların ka
yıt ve tescil işlemleri çok önemlidir. Halkımız
toprağa bağlıdır.' Denebilir ki, geçim vasıtasının
en mühim unsurunu toprak teşkil etmektedir. Üç
'beş kuruş tasarruf eden her vatandaş hemen ken
disine bir bağ, bir taria, hulâsa bir ekimlik top
rak tedarikini düşünür. Bundandı!' ki, vatandaş
larm büyük bir kütlesinin malî varlığı, hep gay
rimenkul mallardan ibarettir.
Ama bugün bu,
sözde mallarıdır. Hemen 'hemen çoğunun tapu
lan yoktur. Ellerdeki gayrimenkul mallar, hep
tapusu olmıyan mallardır. Bunun içindir ki, hal
kımız, kadastro, tapu kelimelerinin 'hakikî mâna
sının âşıkı ve onun yıllardır hasretkeşidir. Man
yas ilçesinde, Yeniköy adını taşıyan bir köy a
muz, yıllarca evvel kadastro görmüştür. Civarı
köylüler onları görerek, duyarak bütün koylüle
rimiz bundan doğan zevki tatmışlardır ve yıllar
dan ıberi de yalanmakta ve yutkunmaktadırlar.
Bu sebeple, arazinin tapuya bağlanmasını
hedef tutan şu Tapulama Kanun tasarısı gözü
mün önünde büyüyor, önemi çok büyüktür
Çünkü; vatandaşların yıllar boyunca bekldiğ"
bir kanun tasarısıdır. Yüksek Heyetinizin kabu
lünden sonra, bu Tapulama Kanunu sayesinde
köylülerimiz ve arazi sahiplerimiz hakikî ola
rak mallarına, sahip olabileceklerdir.
Bu kanun hükümlerine göre arazi tescil olun
duktan sonra kolaylıkla o malları başkalarına
temlik etmek maliklerince kolaylaşacak ve yi
ne lüzum hâsıl olunca, kolayca terhin edebile
ceklerdir.
Dahası var, bilhassa arazi hakikî'miktar ve
değerleriyle Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi
kooperatiflerine
rehin edilerek sahipleri ve
arazi malikleri mallarından hakkiyle faydalana
bileceklerdir. Sınır ihtilâfları, sınır kavgaları,
hattâ iki koy, üç köy arasındaki boğuşmalar tamamiyle kalkacaktır.
Artık, kısaca söylemek lazımsa, mülkiyet da
valaşmaları tarihe karışacaktır.
Bu yönden
dir ki, bu tapulama kanun tasarısı, memleketi
mizde vatandaşlarımız için, Hükümetimiz için
hayati bir ehemmiyet taşımaktadır. Bu kanun
tasarısı çok yerindedir. Tasarı, genel olarak çok
iyi hazırlanmış ve tapu kaydına dayanan fiilî
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tasarrufu, malik sıfatiyle olan asli zilyedliği bi
rinci plâna almıştır.
Malik sıfatiyle olan asli zilyed vefat etmiş
ise, yerine mirasçıları kaim olmakta ve gayri
menkul mal, bunlar adına tescil ve kaydedil
inektedir.
Tapu kaydı, Medeni Kanunun mer'i bulun
duğu tarihte tesis olunmuş olduğu halde gayriresmî devir ve temliklerle başkaları zilyed bulu
nuyorsa, gayrimenkul malı sahibinin adına kay
dedilecek; veya ölmüş ise kanuni mirasçılarının
muvafakatleri alınarak elinde bulundurulanla:•
adına kaydolunacaktır ki, bu da dikkate şayan
dır v ziyade önemlidir ve çok da isabetlidir.
Çünkü hem Medeni Kanunumuzun yürürlüğe
girdiği zamandaki kayıtlara itibar edilmiş ve
hem de gayrimenkulu elinde bulunduran kişile
rin hakları gözetiimiştir.
Medeni Kanunun mer'i bulunduğu zaman
lardan evvelki tasarruflarda,
tapuda kayıtlı
olan gayrimenkuller, kayıt sahibinden başka
kimselerin elinde bulunmakta ise, bâzı kayıt ve
şartlar altında, bunlar da, zilyed bulunanlar adı
na kaydedilmktedir. Bu da adalet, hakkaniyet
kurullarına uygundur, hem de çok uygundur.
Hususiyle memleketimizin tabiî haline çok uy
maktadır.
Tapulama Kanun tasarısının en önemli nok
tası da şudur:
1. — ihtilafsız olan gayrimenkulleri ve ta
sarruf mallarını memurlar tetkik ve tahkik
ederek tutanakları tanzim edeceklerdir.
2. — ihtilaflı «olan bütün durumlar gezici
yargıçlar tarafından köylerde, vatandaşların
topluca bulundukları ve her zaman da bulunabi
lecekleri yerlrde halledilecektir.
İhtilâfların gerek hâkimler tarafından şifahi
ve basit usulü muhakemeye göre halledilmesi ve
gerekse ihtilâf konusu teşkil eden gayrim cenkçi
lerin başında ve alâkalıların talep ve dâvaları
olmasa bile taraflar, hâkim tarafından çağırıla
rak sonuçlandırılacaktır ki, bu ha! köylü va
tandaşların lehine çok hareketli ve isabetli ol
duğu kadar, gayrimenkul maliklerinin kolay ve
çabuklukla tesbiti ve tâyini bakımından yerin
de bir esastır.
Bu ve şu benzeri faydalı hükümleri ihtiva
eden tasarı, yüze gülüyor. Memleketin bünyesi
nin istediği bir kanundur. Kabulü, tarihi, yük
sek bir kıymet olacaktır.
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Tapulama Kanun tasarısının tümü hakkın
daki takdirlerimi gizliyemiyeceğim. Yüksek he
yetinizden kabulünü rica ederim.
Ayrıca maddeler hakkında bâzı mülâhaza ve
tekliflerim vardır. Bunları da maddelerinde arzederim.
Mâruzâtıma son verir, yüksek buzunuzdan
saygılarımla ayrılırım.
BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir.
AT1MET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) —
Muhterem arkadaşlar; İktidar Partisi ve onun
Hükümetleri ve onun çoğunluğuna dayanan Bü
yük Millet Meclisi hakikaten bugün bir bahti
yarlık günü daha yaşamaktadır.
Asırlai'danberi memlekette tasarruf emniye
tini ,mülkiyet emniyetini tesis edemiyen idare
ler ve bundan doğan dâvalar, cinayetler ve ka
tiller, bugün memlekette bir içtimai dert halin
de devam edip gitmektedir. Mahkeme dosyala
rım, zabıta kayıtlarını tetkik edersek, görürüz
ki, memlekette işlenen cinayetler, yapılan ka
tiller ve mahkemeleri işgal eden % 60 hukuki
ve cezai dâvaların tarla sınırı ihtilâfından, tar
layı işgalden mütevellit olduğunu görürüz.
Bu bakımdan memlekette mülkiyet ve tasar
ruf haklarını saglıyacak ve binbir cinayet ve bu
husustaki kötü hareketleri öhliyecek bir eser ola
rak bu tapulama kanunu tasarısının hakikaten
inkılâp eserlerinden birisi sayılacak kadar
önemli görmek lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, Hükümet beyanname
lerinde vakit vakit zikredilen ve vadolunan bu
Tapulama Kanununun, bu suretle tahakkuk et
mesinde hakikaten iktidar Partisi hükümetleri
nin vaitlerinde durduğuna ve bunu yerine ge
tirdiğine en büyük alâmet ve işaret sayılır.
Meclise geldiğim gündenberi bu konu üze
rinde ben de içi yanarak ve hakikaten bu kötü
hallerden müteessir olarak düşünen bir arkada
şınız sıfatiyle bu konu üzerinde durdum, vakit
vakit bu kürsüden temennide bulundum. Hattâ
eski Adliye Vekili bir arkadaşımıza ve o zaman
Maliye Bakanı olan Şevket Adalan'a bu kürsü
den söyleterek Hükümetin vaitlerinin teşriini ri
ca ettim. Bu bakımdan bendeniz de bunda, na
çiz bir emek sarf etmiş olmakla kendimi bahti
yar sayıyorum.
Muhterem arkadaşlar; Tapulama Kanunu
hakikaten tarihî bakımdan, hukuki bakımdan,
fennî bakımdan büyük kıymeti haiz bir eserdir.
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Bilhassa gerekçesi ve diğer esas kısımları, 1 dirilmiştir ve müddet de, 20 - 25 seneye çrkarılTürkiye'deki tapulama işlerinin geçirdiği safa I mistir. Bendeniz isin müstaceliyeti ve ehenıhatın tarihçesini arzederek ve 1263 ten evvel I
mıyeti bakımından bunu daha tez günde bitiril
geçen seyri bildirerek değerli malûmatı ihtiva
mesi ve eski düşünce veçhile her altı vilâyetin
etmektedir: Bu bakımdan tarihî bir vesika ola
kadastrosu yapılıp nihayet on senede bu iş ik
rak yüksek kıymeti haiz bulunmaktadır. Artık
mal edilecek olursa daha yerinde olacağını arbu kanunu çıkarmak şerefine nail olan Sekizin
zetmek isterim.
ci Büyük Millet Meclisi, bu eseri ile memlekete
Sonra bu işlerden dolayı, Hazine ve Devlet
büyük bir hediye bahşediyor ve bundan da bü
Bütçesi herhangi bir külfet ve zarara da gire
yük bir şeref kazanıyor. Katil, cinayet nihayet
cek değildir. Yapılan hesaba göre, ilk senede
dost, ahbap, kardeş ve aile arasındaki birçok
4 milyon (Î00 bin lira bu işe tahsis edilmiş
nizaları halledecek ve her gün dinlediğimiz,
tir. Diğer' senelerde 5 ilâ yedi milyon arasın
işittiğimiz ve gördüğümüz acı faciaları doksan,
da bir tahsisat kabul ediliyor. Aşağı yukarı
belki yüzde yüz ortadan kaldıracaktır.
110 - 120 milyon liralık bir masraf ihtiyar edi
liyor.
Buna mukabil de her yıl dönüm başına
Yine bu bu kanun tasarısında ve bunun ge
50
kuruş
harç parası alınacak, böylece kadas
rekçesinde gördüğümüz üzere anlıyoruz ki Tür
tro yapılan araziden her yıl on milyon lira bir
kiye'de tasarruf hakkına sahip, mülk sahibi,
parayı Hazine sağlıyacaktır. Binaenaleyh, her
tarla sahibi bulunan kimselerin elindeki malının
yıl
7 milyon lira sarfedileeek, 3 milyon lira da
yüzde seksen ve doksanının tapuya malik olma
Hazineye
irat kaydedilecek demektir ki yirmi
dığı hattâ bu vaziyetin yüzde yüze bile çıktığı
senede
iki
yüz milyon lira tutar. Arazi bakı
anlaşılmaktadır.
mından da Hazine kârlı bulunmaktadır. Tür
Halbuki ,bu tasarı ile, bu vesikasızlık, belkiye'de ekilip biçilecek arazinin miktarı 400
gesizlik ortadan kalkacak ve nihayet herkes
milyon dekardır. Kadastro yapılırsa bu arazi
malına, mülküne tamamiyle sahip bulunacak ve
nin aşağı yukarı % %Q u Hazineye kalacaktır.
bu nizalar da bertaarf edilecektir.
Bu vesile ile yüz milyon dekar arazi de Hazine
Şu halde bu kanunun çıkarılmasından haki
Kazanmış olacaktır. Bu bakımdan zarar yok,
katen haz duyuyorum ve bu nizalardan ıstırap
Kazanç vardır. Bu meselede maddi kazancımız
çeken ve gayri tabiî haller içinde vakit geçiren
olduğu gibi, içtimai bakımdan halkın huzur ve
köylü hemşeril erimize de bunu tebşir etmekle
sükunu da mevzuubahistir. Şu halde bendeniz
iftihar ederiz.
istirham edeceğim; bu müddeti kısaltalım, hiç
Sayın arkadaşlar, yapılan hesaba göre Tür
olmazsa vilâyet adedini üçten altıya çıkaralım.
kiye'de aşağı yukarı 400 milyon dekara yakın
10 senede bu işi ikmal edelim. Bu işi tam ve
arazi vardır. Bu arazide yaşıyan ve bu arazi
kâmil olarak toprak ve sınır dâvalarını halle
üzerinde oturan kimselerden yüzde sekseninde
delim. Türk Milletini tez günde münazaadan ve
tapu yoktur. Bu kanuna nazaran bu tapulama
nizadan kurtaralım. Temennim budur. Bu ka
işi yapılır ve herkas malına, mülküne sahip olur,
mımı getirdiğinden dolayı Sayın Adalet Ba
tarlasının sınırı işaretlenir, haritası yapılır,
kanımıza ve Hükümetimize ve bu işi erkenden
'Çaplı olarak eline bir de belge alırsa artık köy
çıkartacağına emin bulunduğum Büyük Mecli
lümüz, mahkeme kapılarında, şehirde, handa, ka
se şimdiden teşekkürlerimi arzederinı.
sabada günlerini geçiren köylümüz rahata ka
İHSAN OIAİUN (Yozgad) — Muhterem ar
vuşmuş olur. Bu hal il e de kanun hakikaten bü
kadaşlar; Tapulama Kanunu, memleketin yıllaryük bir eserdir, büyük bir himmet eseridir.
danberî devam edegelen ıstırabına merhem ola
Yalnız bendeniz bu kanunun tatbikatında
cak ve mühim sosyal dâvalarımızı halledecek ve
biraz ağırlaşma olacağı kanaatindeyim. Evvel
tesirleri geniş halk kütlelerine câri olacak bir
ki tasarı zannediyorum ki; her yıl altı vilâ
kanundur. Belediye »sınırları dışında kalan köy
yette arazi kadostrosu yapılacağını ve bu kave bucaklar, ki' 40 bini aşan ve geniş halk kitle
kastro işinin 10 senede ikmal edileceğini âmir
lerine şâmil gayrim en kul! erin hukuki bir rejime
dir.
Şimdiki kanunun maddelerinden anladı
bağlanarak, devam edegelen vatandaş ihtilâfla
ğıma göre bu miktar her sene üç vilâyete inrını, mahkeme kapılarında sürünmeleri ve sı-
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nır ihtilâflarından doğan, köyün içtimai bünye , Devletin kanunlarına dayanarak, hukuki sisteme
sini kemiren hâdiseleri bertaraf edecek bir ka I davanarak ve onun hakikaten fennî ve teknik
; esaslara uygun olarak bir nizama bağlaması bu
nundur.
memlekette içtimai huzuru tesis edecek en ana
Bugün teeessürle, görüyoruz ki, elde mevcut
kaidelerden biri olduğuna elbette şüphe yoktur.
gayrinıenkullerin % 60 a hattâ 70 e yakın mü
Onun için kadastro, memleketin âdeta medeni
himi bir kısmı tapuya bağlanmış bir durumda
hüviyetini gösterir, gayrimenkul plasmanları
değildir, (.feriye kalanlarsa tapuya bağlanmış
nın emin bir koruyucusu vaziyetin dedir. İmara
olsa bile aradaki alım satım mabeyn senetleri ve
esas olan tek vasıtadır.
Millî tesanüdü bozan
sair suretlerle yapılı]) tapuya tescil edilmedikle
âmilleri ortadan kaldıracaktır ve nihayet vergi
rinden hukuki kıymetlerini kaybetmişlerdir.
lerin sağlanmasında, Devletin; birçok muamele
Şimdi, bu kanun kolaylıkla ve kısa zamanda hu
lerinde kolaylık görülmesinde mühim hizmetler
kuki kaidelere göre. Medeni Kanuna göre, gay
ifa edecektir.
rim enkull erin tapu kütüklerine kaydını temin
edecektir. Hüsnüniyet sahibi olan ve suiniyetleri
Sosyal faydaları ise, demin arzettiğim gibi,
mevzubahis olmıyan hususlarda tahkim suretiyle,
biti]) tükenmiyecek kadar çoktur. Aynı zamanda
esasen memlekette devanı edegelen bir ıstırabı
arkadaşlar, İm kadastro işini bir an evvel ikmal
bir an evvel ve süratle halletmek ve bunları tapu
edersek memlekette hudutsuz olan gayrimen
lamak hakikaten çok mühim bir mevzudur.
kul tedavülüne de imkân sağlanmış olacaktır
yani kredi f.onsiye faaliyetinin temeli kurula
iler sene 7,5 milyona yakın bir mikdar ayrıl
caktır. (Gayrimenkulun tedavül edebilmesi, an
ması suretiyle, tasarı 3 vilâyette bu işin yapıl
cak kadastro yapılmakla kabildir. Aksi takdirde
masını derpiş etmektedir. Osmanlı İmparator
gayrimenkul
tedavüllerinden mahrum kalınacak
luğundan beri bu suretle bir karar alıp, Türk
tır.
camiasının, memleketin içtimai bünyesi üzerinde
bir operasyon yapılması bakımından bu kanun
Arkadaşlar; bu mevzuun önemi üzerinde daha
büyük bir yer tutmaktadır. Bugünkü durum
fazla, durmıyacağım. Bâzı ufak tefek görüşleri
cidden hazin bir manzara göstermektedir. Vak
mi de maddelerde izaha çalışacağım. Bilhassa 13
tiyle yapılmış olan kayıtlar da mahallî bir takım
ncü maddedeki gayrimenkullerin tescil ve ta
ölçülere göre ayarlandığından, kimi yerde kile,
sarruf edilmesine dair olan kıstaslar, karineler
kimi yerde çift, kimi yerde de hukuki kıymetini
ve beyyinelorde ciddiyetle durmak lâzımdır. Ya
kaybetmiş işaretler olduğuna göre, yekdiğeriyle
ni bir gayrimenkul e, bu benimdir diye tasar
anlaşamıyan vatandaşlar bil birine düşmekte, ka
ruf edebilmek ve aynı zamanda yargıcın araya
tiller, mahkeme kapılarında ve hapishanelerde
cağı beyyineler, karineler, esaslar üzerinde ha
sürünmeler ve bu yüzden önü alınanımın ihtilâf
yır, bu senin değildir, falan malike aittir diye
lar devam edip gitmektedir.
son sözü söyliyebilmek için lüzumlu şeylerin ilâ
vesi hususu, maddelere geçildiği zaman izah
Medeni Kanunun neşrinden 25 sene müddet
edilecektir.
Mevcut beyyineler, karineler kâfi
mürur ettiği halde ve Medeni Kanun tapu sicil
değildir. Bir kimseye senin hakkın değildir,
lerinin tanzimini âmir bulunduğu ve ilgili mad
falanın hakkıdır diyebilmek için daha bir ba
desinde bu noktadan etraflı izahat bulunduğu
kını itinalı esasların behemehal konmasına ihti
halde bugüne kadar bu dert halledilmiş değil
yaç vardır. Hukukçu arkadaşlrım elbette bu
dir. Bu dâva halledilemeyinee bittabi, gayrimen
mevzuu daha salahiyetli olarak aydınlatacaklar
kul ler üzerindeki haklar da zedelenmekte, mül
dır. Mâruzâtım bu kadardır.
kiyet hakları, irtifak hakları, lâyikiyle yerini bu
BAŞKAN — Ahmet Kemal Silivrili.
lamamakta, mahkemeler bu yüzden gecikmekte
AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (İstanbul) —
ve işler istenen şekilde görülememektedir.
Sayın arkadaşlar; Tapulama Kanununun bu
Arkadaşlar; tapu mülkiyeti hüccetidir. Yani
memlekette tatbiki bir asırdan beri beklenil
bu yer benimdir diyerek hukuki mânasivle sınır
mekte olan bir kanundur, çünkü bizim Silivri'
lanmış bir şekilde bir yere tasarruf edebilmek, iç
de 93 Harbinden beri yerleşmiş fakat oturduğu
tîmai bakımdan, ruhî bakımdan bir cemiyete bü
eve bile sahip olamamış, tapusunu alamamış
yük faydalar sağlar. Binaenaleyh toprağın üze
binlerce vatandaş vardır. Üç seneden beri bekrinde oturan insan bu benimdir diye güvenip
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liyordum, Allâha çok şükür bugün gelmiş 'bulu
nuyor, bu; vatandaşı güldürücü olarak çıkacak
tır.
Fakat Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan
Sonra memlekette arazi tevziinde çok büyük ek
siklikler oldu, bunlardan birkaç tanesini ele
alarak arz ve izah edeceğim.
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 64 ncü
maddesinin son fıkrasında arazi dağıtımında di
ğer bütün makamların tepkisi kaldırılmıştır, di
ye yazılı idi. Onun üzerine iskân edilmiş olan
ların dahi kendilerine arazi verdirilmesi durdu
rulmuştu. Fakat Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nunundan istifade etmek istiyen köylüler mü
temadiyen vilâyet ve ilçelere müracaat etmiye,
hattâ burada bakanlıkları izaç etmiye başladı
lar. Bunun üzerine 5089 sayılı tskân Kanunu
nun beşinci maddesi nazarı itibara alınarak ic
ra Vekilleri 24 . VIT . 1947 tarihli ve 3/676 nu
maralı 'bir kararla bütün vilâyetlere ilçelere ne
kadar tapusuz ve sahipsiz arazi varsa bunları
yıl başına kadar olan yani ayın 3 ünde bu emir
verilmiş. Yirmi beş günde bunların tamamiyle
köylüye taksim edilmesini ihmal edenler mesul
dür, diye.. Derhal iskân memurları kalktılar
köylere hücum ettiler. Başladılar muhtarları sı
kıştırarak nerede sahipsiz arazi var, sahipli ara
zi arasında tapusuz arazi nerede ise sahipsiz ara
zi, sahipsiz arazi arasında tapusuz arazi nerede
varsa bunları koy muhtarları hiç sonunu düşün
meden Hükümete kaymakama haber verdiler,
filân filân yerler tapusuz ve sahipsizdir, dedi
ler. Onlar da odunlukta balta bulmuş gibi der
hal bu araziyi tevzie başladılar. Bunun üzerine
köylü başladı akın, akın Silivri'ye gelmeye biz
de milletvekili olmamız dolayısiyle dertlerini
anlatmaya bize geldiler. Dinledim, kalktım kay
makama gittim, dedim ki, beyefendi, ne hak ve
salâhiyetle sahibi olmıyan araziyi halka tevzi
ediyorsunuz? Tapusuzdur ama bunların hepsi
sahipsiz değildir, bunların da birer şahsiyeti
mâneviyesi vardır, dedim.
Buna karşılık bana dediler ki, efendim icra
Vekilleri Heyetinin 24 . VTI . 1947 tarih ve
3/675 numaralı kararı var, biz bunları taksim
etmeye mecburuz ve taksim etmezsek mesulüz.
Buyurun emri görünüz, dediler.
Şimdi azizim, sahipsiz arazi taksini edilebi
lir, nihayet Hükümetin, belediyenin malıdır.
Fakat öyle acı tecrübeler vardır ki, Bulgaris-
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tan'dan, Romanya'dan mülteci olarak gelmiş,
Trakya'da bir çiftlik satın almış, buraya gel
miş, yüz hane yerleşmiş. Aralarında bu araziyi
taksim etmişler, herkes hissesi dâhilinde tapula
rını ellerine almışlar. Köylerde ancak böyle ya
şanır olduğunu bilen köylüler kendi hayvanla
rının otlâkiyesi için, sulanması için çeşme mey
danlarını köy şahsiyeti mâneviyesine ayırmışlar
ve bunları bırakmışlar. Şimdi bunlar tapusuz
dur diyerek de tamamen halka tevzi edilmiştir
ve halktan buraya yüz hane gelmiş; yerleşmiş.
Fakat bilâhara amcanım çocuğu ,halanıın kar
deşi bilmem kimin kardeşi, mektupla gelmişler.
Bunlar bir ailedir. Bu kanun diyor ki, arazini
yoktur diye müracaat edenler Hükümet tak
sim etmiştir. Baba ile oğlu gırtlak gırtlağa, iki
kardeş boğaz boğaza gelmişlerdir- Orta yerde böy
le bir vaziyet vardır. Bu suretle köyün şahsiyeti
mâneviyesine ait yeri ona vermiş, o almış. Ken
di aralarında burasını otlâkiye, sulama mahalli
diye ayırmış idiler.
Bunları tevzi el meye, bu kararda mevcut
olsa. hiç kimsenin hakkı yoktur: Bu kanunun
maddelerini düşünürken bunu nazarı itibara al
manızı hepinizden rica ederim.
MAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Arkadaşlar, ta
sarının. lehine olan bütün arkadaşlarımın kana
at ve fikirlerine iştirak ediyorum. Memlekette
tasarruf haklarının tanınması ve belirtilmesi
için. kadastro usul ve tekniğine uygun, bir hare
keti b'iklenıek zamana, mütevakkıf olduğu gibi
ondaki müşkülâtı, da. nazara, alırsak, bu kanun
tasarısı âdeta, imdada yetişmiş, halaskar bir ta
sarıdır. Bu tasarı o kadar değerli, o kadar kıy
metli ve memleketin ihtiyaçlarına, o kadar uy
gun. bir tasaııdır, ki bunu bu kürsüden derleyip
toparlayıp memlekete temin edeceği fayda'arı
saymaya bendeniz imkân göremiyorum.
Bir kelime arıyorum, onu da bulamıyorum.
Şunu demek isterim ki, bu tasarı kanaatimce,
memlekette tasarruf huzur ve istikrarını sağlıyacak, halaskar bir kanundur.
Bu neler temin edecektir? Bu memleket ça
pında birçok ihtiyaçları ve kötülükleri bertaraf
edecektir? Benim şalisi kanaatini ve görüşümle
bu. tasarı kadar kıymetli bir tasarı, bu Meclisleu pek az ge'nıis geçmiştir.
Arkadaşlar, bu tasarı, 1289 talihinde yapı
lan yoklamaya benzer bir tasarı değildir. O
yoklama, o zamanda memleketin ihtivadan
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için düşünülmüş ve tatbik edilmiş bir usuldür. ' tan kendimi alamıyorum. O da, bugünden iti
i
baren yeni gelecek meclislerin, mebusların ve
BIT tasarının, biraz da kadastro usulüne uygun
hükümetlerin Anayasa gibi tesbit edilmiş bir fi
ve yakın olan hükümleriyle, bize 1289 yoklama
kir etrafında hiç ayrılmadan, daimî surette bu
sında sağ anan. tasarruf haklan arasında pek
lifıriz. farklarla ayırtır. Memlekete ferahlık, sa- işi karşılıyacak tahsisatı vermekte, ahit altına
girmiş gibi, bu sakfın altında toplanmalarını
acVt verecek ve halkın tasarruf hakkını sağlıçok
isterim. Yalnız, bir kaza merkezinde bir
yacak olan. bu tasarıyı kabul etmekle, Yüksek
hükümet konağının yanmasiyle yeniden kayıt
Meclis, milletin, şükranını kazanacaktır. Bina
ların vilâyet merkezlerinden çıkarılması beş altı
enaleyh hem Hükümeti, hem Büyük Millet Mec
ay gibi bir zamana mütevakkıf olduğu vâkıdır.
lisini tebrik ve takdir ederim. Türk milleti mu
Binaenaleyh
her yerde tapu kaydını bulundura
vacehesinde bu tasarı ile çıkan Hükümet, işi e
bilecek
olan
Hükümet merkezinde çelik dolap
bu tasarı sayesinde muvaffak olacaktır. Hisle
ların bulundurulması yerinde olur. Alelade san
rimi hazırlamış olarak yüksek huzurunuza çık
dıklar
içerisinde, yarım ahşap binaların içeri
mış değilim, hemen burada, şu tasarının millete
sinde
bulunması
mahzurludur. Binaenaleyh böy
ve memlekete temin edeceği faydadan heyecan
le
bir
tahsisat
koymaya
bugünden itibaren ka
lanarak huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu
rar
vermiş
olalım
ki,
Hükümete
ve idare başı
tasarı Meclisimizin bu millete hediye ettiği, ha
na gelen arkadaşlar tamamen bu te'sirin altın
laskar ve en i'eri bir tasarıdır. Kabulünü rica
da karar versinler, bir taraftan kaza merkezle
ederim.
rine dahi çelik dolaplar koyalım, her yere bun
Sadece bir arkadaşımın da işaret ettiği bir
ları tedricen koymaya çalışalım, vilâyet mer
noktaya dokunacağım. O da, bu tasarının tat
kezleriyle iktifa etmiyelim. Bunu, Tapulama
bikatı zamanında biraz daha sürat ve ferahlık
Kanunu yapmak kadar mühim sayalım ve ben
iltizam edersek, memlekete temin edeceği büyük
bunun böyle olduğuna inanıyorum.
faydayı, en kısa bir zamanda temin etmiş ola
Memleket içinde tapusuzluğun meydana ge
caktı/.
tirmiş olduğu binbir ıstırap ve hattâ ahlâksız
Bunun, için but aşariyi hazırlıyanlara ve Mec
lıkların önüne geçmesi bakımından çok ileri
lise getiren. Hükümete şükranlarımı arzetmeyi
olan bu kanunu getiren arkadaşlarıma şükran
biı' vecibe bilirim.
'borcumu arzetmek vazifemdir. P3elki gelecek yıl
Yüksek Meclisi de, bu tasarıyı, kabul. etmek
Meclise burada şimdi hazır bulunan arkadaşla
le millete vereceği ferahlık bakımından, tebrik
rın birçokları tekrar iştirak edeceklerdir, be
etmeyi ve bunu. yüksek huzurunuzda belirtmeyi
nim bu ricamı kabul etmiş olarak bu Meclise ge
biı' borç, bilirim.
leceklerine ve gelecek sene bütçesinde buna ait
Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Arka
daşlar, sitayişler ve metihleri ne kadar tekrar*
etmek lâzımgelse, o kadar kıymetli olan bu ta
sarının bir an evvel millete hediye edilmesinde
çok büyük fayda olduğu muhakkaktır.
Bu kadar ehemmiyeti tebarüz ettirilen bu
tasarının yalnız bir noktasına temas etmekle
iktifa edeceğim.
O da şudur ve hakikaten çok mühimdir. Ta
pulamadan sonra meydana gelecek vesikaların
çiok iyi bir şekilde muhafaza edilmesi kaygısı
ve zihniyetidir. Gerçi kanunun 57 nci madde
sinde vilâyet merkezlerine birer muhafaza bi
nası yapılacağı tasrih edilmiş olmakla bu ehem
miyet, kanunu yapanlarca da nazarı dikkate
alınmış ve tes'bit edilmiş bulunmaktadır. Fakat
bu noktada dahi yine bir temennide bulunmak-

olan masrafları genişçe bir şekilde koyacakla
rına yardım edeceklerine emin olarak kürsüyü
terkediyorum.
NEC ATÎ ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlar;
Bugün huzurunuza getirilen Tapulama Ka
nunu tasarısının elbette memlekete fayda te
min edecek hükümleri vardır. Ben, bunları bi
rer birer sayacak değilim.
Ancak, bir kanunun karakteri, ihtiva ettiği
hükümlerle tebarüz eder. Tapulama Kanunu
nun ruhu da İH ncü maddenin içindedir. Fakat,
bu İH ncü madde, bugünkü mevzuata, bundan
evvelki meşrutiyet devri mevzuatına ve ondan
evvelki istibdat devri mevzuatına aykırıdır.
1274 tarihli Arazi Kanunu mucibince, o za
man Devlete ait bulunması hasebivle «Arazı;
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Enıiriye» namı verilen tarlaların, o k a n u n u n - ha
tırımda kaldığına «'öre - -îti neı maddesi mucibin ce memuru huzurunda, yani tapu dairesinde fe
rağı y a p ı l m a d ı k l a satışı muteber değildir. Yanı
Arazi K a n u n u n a göre arazi satışı bir şekli mah
susa tPıbidir. O şekli mahsus, memurun huzurun
da ferağ etmek, m e m u r u n h u z u r u n d a resmî se
nedi imza etmektir. Eğer bu resmî şekil tahak
kuk etmezse alan ve satan, ahş ve satışta mütte
fik olsalar oahi satış bâtıldır, hiçbir hüküm ifa
de etmez. Tıpkı bugünkü Borçlar K a n u n u n d a 
ki kefalet hükmü gibi...
Yüksek heyetinizce m a l û m d u r ki, kefalet, şek
li mahsusa tâbidir. O da t a h r i r i olmasıdır. Yazı
ile kefalet edilir, yazı olmaksızın bir adam şifa
hen kefalet ettiğini i k r a r etmiş olsa uahi kefalet
le ilzam edilmez.
İşte, Arazi Kanunu da böyle idi. Meşrutiyet
devrinde bir Arazi K a n u n u mevcut olmakla bera
ber emvali gayrimenkullerin t a s a r r u f u hakkında
bir k a n u n tedvin edilmişti. Bu k a n u n u n birimd
maddesi mucibince gerek tarla gerek tarladan mâ
da sair emvali gayrimenkule memuru huzurun
da ferağ edilmedikçe yapılan muamele bâtıldır.
Sayın arkadaşlar, maksadımı iyi anlatabilmek
için gayrimenkulu ikiye taksim edelim: Biri mu
sakka i' tavanlı, yahut eşçarı karibeyi havi bulu
nan bağ, bahçe, zeytinlik, yani dalları biri biri
ne yakın ağaçlık ve meyvaiık.
B A Ş K A N - - b'i ncü madde hakkında konu
şuyorsunuz. Bunları orada konuşsanız daha iyi
olmaz m i l
N E C A T İ ERDEM (Devamla) - - Orada da
söyliyeceğim. Bu k a n u n u n ruhu bu maddedir.
Yasaksa bilmiyorum.
B A Ş K A N — Sizin, de m a d d e y i tasrih etmeniz
sebebiyle ve konuşmanız maddeye taallûk ettiği
i cin söyledim.
N E C A T İ E R D E M (Devamla) — Evci mad
deye m ü t a a l ü k t i r . Ama bu k a n u n u n en mühim
maddesi b u d u r , geri yanı bence de makbuldür,
hic sesimi çıkarmadan kabul ederim.
B A Ş K A N - - Öyle birşey yoktur. Herkes is
tediği noktaya birazda serbesttir. Ancak arka
daşların da kabul ettikleri veçhile maddeye ta
allûk eden konuşmalar maddede yapılır. Söyle
diğim budur, b u n u n l a iktifa edelim. B u y u r u n ,
konuşmanıza d e v a m ediniz.
NECATİ ERDEM

(Devamla) — Tasarının
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h e y e t i umilimyeşi k o n u ş u l u r k e n şu k a n u n u n ka
r a k t e r i n i n anlaşılması icabetmez mi? (Devanı,
d e v a m sesleri)
A r z e t t i ğ i m t a s a r r u f k a n u n i y l e gerek tarla,
gerek nıüsakkaf han, h a m a m , gerek bağ, bahçe,
emvali g a y r i m e n k u l eler t a p u dairesinde memu
r u n h u z u r u n d a ferağ edilmedikçe y a p ı l a n mua
mele k e e n l e m y e k ü n d ü r . Meşrutiyet devrindeki
h ü k ü m de b u d u r .
C u m h u r i y e t d e v r i n d e kabul ettiğimiz Kanu
nu Medeniye göre emvali g a y r i m e n k u l e mülki
yeti a n c a k t a p u y a tescil ile i k t i s a p edilir. Em
vali g a y r i m e n k u l e n i n m ü l k i y e t i a n c a k resmî se
netle olabilir. Ama yalnız, n o t e r senedi ile, no
t e r h u z u r u n d a aldım sattım derse, resmî senetle
satmış olmaz ve bana ferağ etmiyor diye dâva aça
maz. Çünkü noter k a n u n u mucibince emvali
g a y r i m e n k u l e n i n satışına ait senet tanzim et
mekten n o t e r l e r menedilmistir. M e m u r u hu
z u r u n d a Ferağ devri İ s t i p d a t t a , d e v r i Meşruti
yette, devri C u m h u r i y e t t e , m e c b u r d u r .
Çünkü
kabul edilen prensi]) b u d u r . Ve bu suretle mül
kiyetin masuniyeti muhafaza edilebilir.
Yoksa ıspanak s a t a r gibi senetsiz, sepetsiz
emvali g a y r i m e n k u l e alıp s a t m a y a başladığımız
zaman memlekette anarşi husule gelir. B u ka
nuna göre taflanın mülkiyetinin zilyede geçme
si İçin senet şart değildir. Şu k a n u n a göre hiç
senetsiz dahi geçebilir. Elverirki, ehlivukuf söy
lesin veya şahit ş a h a d e t etsin v e y a h u t Devlet
çe vesika, senet, delil teşkil et m iyen bâzı e v r a k
ibraz edilsin. Meselâ; m ü r u r u z a m a n a u ğ r a m ı ş
bir ilânı. Devlet fermanı, sipahi senedi, teıııessük senedi : iltizam senedi gibi k a n u n u n
delil
olarak kabul etmediği e v r a k ibraz edilirse bun
lar delile dâhildir, nereden bunu
anlıyoruz?
Çünkü k a n u n d a belge kelimesi var. Ben T ü r k
l û g a t m a b a k t ı m , (belge) delil m â n a s ı n a imiş.
Yani yazılı olmak şart değildir, ister yazılı, is
ter yazısız şeylere belge deniliyor. Bu itibarla
şehadet de bunun içine girer. Meselâ; zilyed gay
r i m e n k u l u t a p u sahibine karşı, b u n u satın aldı
ğını şehadetle ispat ederse onun elindeki t a p u
senedinin h ü k m ü olmıyacaktır, o g a y r i m e n k u l
zilyedin tarafına geçmiş olacaktır.
A r k a d a ş l a r , biz t a p u k a n u n u mu y a p ı y o r u z ,
yokra Medeni K a n u n u mu tadil ediyoruz? Bu
nu ben a n l ı y a m ı y o r u m .
E ğ e r Medeni K a n u n h ü k ü m l e r i bu memleke
te fayda t e m i n etmiyorsa, bu memlekete z a r a r
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veriyorsa, ki ben memlekete menfaat temin etti
ği kanaatindeyim, bunun üzerinde konuşulur
kanun tadil edilir, hem böyle gider ayak değil,
dar- bir zamanda değil.
Bütün hukukçular, iktisatçılar, münevver
ler, toplanarak bir kanun üzerinde tadilât yapı
lır ama, Kanunu Medeni rafta durur.
Tapulama Kanunu, Medeni Kanunun ayni
haklar kısmını kaldırır atar. Bunu kitap yaz
maz, buna benim aklım ermez.
Muhterem arkadaşlar; bu kanun usulü hukııkiyede, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda vaz'edilen ispat, istidlal şekillerini balta
lamaktadır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 288
nei maddesinde; bir hakkın iddiası, nakli, tah
vili tecdidi, iskatı, ibrası, zamanı vukuunda T>
bin kuruşu tecavüz ettiği takdirde senetle is
patı mecburidir deniyor. 51 liralık bir ödünç
para dâvasında, hâkim şahadeti kabul etmiyor.
5 bin kuruşu tecavüz eden meselede, bu suretle
karara raptcdilmesi hakkında örf ve âdet olmıyan dâvalarda, hâkim böyledir diye şahit ka
bul etmiyor.
Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde yaşıyan bütün nüfus 60 liralık bir dâvaya şahadet
ederse bu şahadet bir kıymet ifade etmiyor.
Ama Tapulama Kanununda üç ehli vukuf var
dır. Hani? Kadastro heyeti ile beraber gezer,
o üç ehli vukufun, gayrimenkulun bir sene ev
vel sahibi tarafından zilyede satıldığını beyan
ederse tarla gitti.
Şu Cumhuriyet devrinde delilin istidlalin,
dâvanın, müdafaanın, hükmün ayarlandığı bu
devri dilârayı Cumhuriyette ta İsviçre'ye gidi})
getirdiğimiz kanun hükümlerini Tapulama Ka
nunu gibi fer'i bir kanunla onun mühim bir
rüknünü, aynı haklar kısmını kaldırıp atmak
bence bu memleketin menfaatine uygun değildir
İşte benim bildiğim bu kadardır. Söz Heyeti
Celilenindir.
BAŞKAN — Başka söz ist iyen yoktur. Ko
misyon bu noktalarda maddelerde mi cevap vere
çektir? Yoksa şimdi birşey söyliyecek midir?
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN
[TALİM ETIOUN (Ankara) — Maddesinde cevap
vereyim, heyeti umumiyesi hakkında da. bir iki
şey söyliyeyim isterseniz.
İBRAHİM ABVAS (Van)
Söylesin efen
dim.
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BAŞKAN — Efendim, söylesin diyorsunuz,
ama iki kere Meclisi yormakta fayda yoktur.
Arkadaşımızın tenkidi iki noktaya aittir. Birisi
13 ncü madde hakkında, birisi de delil nokta
sındadır. Bunlai'in şimdi söylenmesi nakş beıabtır. Varın bunlar müşahhas maddelerinde
tezekkür edilecektir.
Müsaade buyurursanız maddelere geçelim ve
işin esaslı noktaları üzerinde duralım.
VEHBİ SAR1DAL (Niğde) — Efendim,
sözcü arkadaşımız izah etse, acaba bu 13 ncü
madde hakikaten Kanunu Medeniyi tadil eder
mahiyette mi konulmuştur 0 (Maddelerde sesleri),
Bence bu, sadece tapu ihtilâflarını hal için ko
ntılmuştur. O bakımdan tavzih etseler iyi olur.
BAŞKAN — Efendim, böyle bir tavzihte fay
da yoktur. Müşahhas maddeleri geldiği zaman
bu işi tezekkür etmek daha muvafık olduğu ka
naatindeyim. Komisyon da bu hususta söz söy
liyecek vaziyette değildir. !üğer, Yüksek Heye
tiniz de bu mütalâada ise maddelere geçelim.
(Muvafık sesleri).
Başka söz istiyen var mı? (yok sesleri).
Başka söz istiyen olmadığına göre maddelere
geçilmesini kabul edenler... E tm iyeni er... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir.
Komisyon tarafından yapılmış olan bir ivedi
lik teklifi vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Tapulama Kanunu tasarısının ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif eylerim.
Adalet Komisyonu Sözcüsü
Emin Halim Ergun
BAŞKAN — İvediliği kabul edenler... Ktnıiyenleı... İvedilik kabul edilmiştir.
Tapulama Kanunu
Birinci bölüm
(İfnel hükümler
MADDE 1. — İl ve ilçelerin belediye sınır
ları dışında kalan bütün tapusuz gayrimenkul
mallar bu kanun hükümlerine göre tapulanarak
ve tapulu olanların da kayıtları yine bu kanun
hükümlerine göre yenilenerek kadastro plânları
vücuda getirilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
kaimi edilmiştir
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MADDE 2. - - Arazi kadastrosu işleri için
her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer böl
ge ve her köy birer birlik sayılır.
İl. ve ilce merkezlerinin belediye sınırları dı
şında kalan yerlerinin bağlı bulundukları ma
haller birer birlik sayılır.
Bir mahalleye bağlı olmıyan yerleri bu ka
nunun tatbikatına münhasır olmak üzere münaesbellne göre mevcut mahallerden bir veya
bir kaçma bağlamaya arazi kadastrosu müdürü
yetkilidir.
BAŞKAN---- Buyurun Komisyon.
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN
HALİM KRGUN (Ankara) — Efendim, Adalet
Komisyonunun teshil etliği ikinci maddenin bi
rinci fıkrasında (arazi kadastrosu işleri için her
il merkeziyle ilce birer bölge ve her bucak ve
köy birer birlik sayılır) denilmişti. Bütçe Ko
misyonu arkadaşlarımız maddelerin (bucak) tâ
birini almamışlar Halbuki bucak merkezlerinin
de istifade etmelerine lüzum vardır. Bütçe Ko
misyonunun Sayın Sözcüsü arkadaşımla mutabık
olarak bu fıkraya (bucak merkezi) kaydının
konması için bir önerge verdik, kabulünü istir
ham ediyoruz.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
İkinci maddenin birinci fıkrasına (bucak mer
kezlerinin de) ilâvesini ve bu fıkranın aşağıda
yazılı olduğu şekilde kabulünü oya sunulmasını
arz ve teklif ederim.
Adalet Komisyonu adına
A nka ra Mil 1 et vekil i
Kmin nalım Ergim
«Arazi kadastro su işleri için her ilin merkez il
çesi ile diğer ilçeleri birer bölge, her bucak iner
kezi ile her köy birer birlik sayılır.»
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İhtiyaca göre bir veya birkaç bölgede arazı
kadastrosu işlerini murakabe etmek üzere teknik
ve tasarruf kontrolörleri bulundurulur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen
var mı! Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kinayeliler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. - - Bu kanunun uygulanmasİyle
ilgili olup görülmesi sulh ve asliye mahkemele
rine ait dâva ve işleri, yerinde görmek üzere
tek yargıçlı yeter sayıda ((«ezici arazi kadastrosu
mahkemeleri) kurulur. Bu mahkeme yargıçları
her hususta 2550 sayılı Yargıçlar Kanunu hü
kümlerine tâbidir. Yargıç, emrine lüzumu kadar
kâtip ve mübaşir verilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDK 5. — Arazi kadastrosu müdür ve me
nurları ile kontrolörleri, tapu ve kadastro teş
kilâtına dâhil bu işe elverişli memurlarla bu inak
sutla açılacak kurs veya okullardan mezun olaıı1 :\v aıasmdan resen, memur yardımcıları, arazi
kadastrosu müdürlerinin inhası ile Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünce; diğer hizmetliler,
arazi kadastrosu müdürünün inhası ile mahal
İhı en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin olu
ı urlar. O ezici arazi kadastrosu mahkemeleri me
ri urları, yargıcın inhası ve mahkemenin bulun
duğu mahallin en büyük mülkiye âmirinin tas
diki ile tâyin olunur. Bu memurların bulunma
maları halinde görevleri arazi kadastrosu mü
dürü tarafından diğer bir memura gördürülür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci Bölüm
Hazırlık işleri

BAŞKAN — Bunu her iki Komisyon muta
bık olarak teklif ediyor. Yüksek oyunuza arzediyorum. Dikkate alanlar... Alınıyanlar... O şe
kilde maddeye ilâvesi kabul edilmiştir.
Komisyon da fil hal kabul ediyor. Bu tas
hihle maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. - Arazi kadastrosu işleri her
bölgede bir müdür tarafından idare olunur ve
müdüre lüzumu kadar teknisiyen ve yardımcısı,
kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir.

MADDK B. -•-- Arazi kadastrosu işlerinin han
gi bölgelerde .yapılacağı Tapu ve Kadastro Ge
re] Müdürlüğünün teklifi üzerine Adalet Bakan
lığınca tâyin olunur ve keyfiyet arazi kadastrosu
Herine başlanmadan en az bir ay önce .Resmî
Gazetede, Ankara ile İstanbul'da çıkan günlük
İkişer gazetede ve arazi kadastrosu yapılacak
bölge merkezinde ve bu bölgenin bağlı bulunduğu
il merkezinde çıkan gazetelerde ve gazete olmı
yan yerlerde mûtat vasıtalarla en az beş gün ara
ile ikişer defa ilân olunur.
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Her birlikte arazi kadastrosu
işlerine başlama tarihi müdür tarafından tâyin
olunur. Müdür keyfiyeti mûtat vasıtalarla bölge
merkezinde ve kadastrosuna başlanacak birlik
lerde ve bitişik birliklerde en aız üç gün evvel
yayınlanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Kadastosu yapılacağı ilân
edilen yerlerde sınırları belli olmıyan gayrimen
kul malların sahipleri mahallî icaplara göre sı
nırlarını belirtecek surette işaret koymaya ve
muhafaza etmeye ve uçakla fotoğraf alınacağının
tebliğini mütaakıp gerekli malzemesi Hükümetçe
temin edilmek şartiyle bu işaretleri tarif oluna
cak şekle getirmeye mecburdurlar.
Hazineye ait gayrimenkullere bu işaretler
arazi kadastrosu memurları vasıtasiyle koydurulabilir.
BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Müdür, kadastro yapılacak
birliklerin muhtar ve ihtiyar kurullarını o bir
liğin kadastrosuna başlanmadan önce merkezi
ne davet ederek bu işlerin nasıl yapılacağını
kendilerine anlatır. Dernekleri toplıyarak altı
bilirkişi seçmelerini tebliğ eder.
Bu tebliğ üzerine bir hafta içinde köy veya
mahalle dernekleri muhtarların başkanlığında
toplanarak salt çoklukla altı bilirkişi seçerler.
Birinci oturumda çokluk bulunmazsa toplantı
ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mev
cudu ile seçim yapılır, ve seçilenlerin adları
muhtar tarafından müdüre bildirilir.
Bilir kişiler süresi içinde seçilmediği tak
dirde mülkiye amirlerince seçilir ve adları mü
düre bildirilir.
Bilir kişilere arazi kadastrosu teknisiyeni
ve yardımcısı hazır bulunduğu halde ihtiyar
kurulu tarafından Hukuk Mahkemeleri -Usulü
Kanununun 339 ncu maddesi gereğince yemin
ettirilir ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur.
BAŞKAN — Madde

hakkında

söz istiyen
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var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 10. — Her birlikte mevcut gayri. menkullerin vergi kayıtları vergi defterlerin
den; rehin, irtifak ve gayrimenkul mükellefi
yeti gibi haklar, şerhlerle birlikte tapu kayıtla
rı, tapu defterlerinden birlikler itibariyle ara
zi kadastrosu müdürlüklerince bu müdürlükle
rin teşkilâtı tarafından ayrı ayrı çıkartılır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Üçüncü Bölüm
Arazi Kadastrosu İşleri
MADDE 11. — Kadastro teknisiyeni 10 ncu
madde gereğince alınacak kayıtlardan ve bilir
kişilerin verecekleri bilgilerden faydalanarak
kadastrosunu yapacağı mevki ve sokağa hangi
gün gideceğini tesbit edip belirli günde mal sa
hiplerinin veya her hangi bir hak iddiasında
bulunanların sınırlarını göstermek ve iddiala
rını bildirmek için hazır bulunmalarını ve bu
lunmadıkları takdirde gıyaplarında kadastro
işleminin devam edeceğini bir gün evvel muh
tar vasıtasiyle birlikleri içinde ilân ettirir ve bu
hususta düzenliyeceği ilânı köy odası veya ih
tiyar kurulunun çalışma yerinin kapısına asar
ve keyfiyeti bir tutanakla da tevsik eder.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Madeyi kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 12. — Belli günde muhtar ve bilir
kişilerden en az üçü ile hazır bulundukları tak
dirde mal sahipleri veya herhangi bir hak id
dia edenler muvacehesinde gayrimenkulun bu
lunduğu yerde kadastro teknisiyeni ve yardım
cısı beraberce- zilyedliği ve aynî hakları ince
lerler. îbraz edilecek tapu senedini veya su
retini ve diğer belgeleri makbuz mukabilinde
tesellüm ederler.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Madeyi kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 13. — Gayrimenkul mal:
A) Tapu kaydı mevcut olup da malik gö
rünen kişi aynı zamanda zilyed bulunuyorsa,
adına;
B) Tapu kaydı mevcut olup da malik öl-
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müş ise ve mirasçıları zilyed bulunuyorsa 16
neı maddede gösterilen şekillerde
mirasçılar
adına;
C) Türk Medeni Kanununun yürürlüğe gir
diği trihten sonraki tarihli tapu kaydı mevcut
olup da malik görünen kişiden başkası zilyed
bulunuyorsa malikin, ölmüş ise mirasçılarının
kadastro teknisiyeni ve yardıcısı huzurunda
muvafakatleri halinde, zilyed adına;
Tescil olunur.
Temlik eden veya mirasçıları, zilyed adına
tescile muvafakat etmezler veya muvafakat etmiye kanuni ehliyeti haiz bulunmazlarsa gezi
ci arazi kadastrosu yargıcı mevcut delilleri tet
kik ederek hakkaniyete göre
gayrimenkulun
kimler adına tescili icab edeceğini takdir ve
hükmeder.
Ç) Türk Medeni Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten evvelki tarihli tapu kaydı mevcut
olup da malik görünen kişiden başkası zilyed
bulunuyorsa;
1. Zilyed malikten, mirasçılarından veya
kanuni mümessillerinden temellük ettiğini bun
ların beyanlariyle veya her hangi bir belge ile
veya bilirkişi sözleriyle tevsik ettiği takdirde,
son zilyed adına;
2. Şayet zilyed, zilyedlik
sebebini tevsik
edemiyorsa;
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A) Malik görünen kimsenin hayatta olma
dığı,
B) Malik görünen kimsenin bilinmediği;
O) Zilyedin malik sıf atiyle ve hak sahibi
tanıdığı kimseden iktisap ettiği;
Belgeler veya bilirkişi sözleriyle anlaşılırsa,
zilyed adına;
D) Tapuda kaydı olmayıp da enaz on yıl
dan beri malik sıf atiyle, fasılasız ve nizasız zilyedliği belgelerle veya bilirkişi sözleriyle sabit
olanlar, zilyed adına;
E) Yukardaki fıkralar dışında kalıp da özel
mülkiyete konu teşkil eden gayrimenkul mal
la v, Devlet adına;
F) Bu kanun hükümlerine göre zilyedliği
tevsik edilemiyen gayrimenkuller, kayden ma
lik görünen kişi adına;
Tesbit ve tescil olunur.
(tmar ve ihyalarla benzeri hususi kanunlar
hükümleri ve 2644 sayılı Kanunun 16 neı ve
3116 sayılı Kanunun 25 nci maddeleri hüküm
leri mahfuzdur.
BAŞKAN — Efendim, maddenin arzettiği
ehemmiyet anlaşılmaktadır. Komisyon Sözcüsü
de izahat vermek istemektedir. Tensip ederseniz
bu görüşmeyi yarma bırakalım. (Muvafık ses
leri). Binaenaleyh yarın saat 1.5 te toplanılmak
üzere Birleşime son veriyorum.
Kapanma saati : 19,50

SORULAR VB CEVAPLAR
1. — Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'ın, Azdavay kömürlerinin işletilmesi ile ilgili
hazırlıklara dair olan sorusuna İşletmeler Bakam
Münir Birsel'in yazılı cevabı (6/460)
Yüksek Başkanlığa
Bağlı olarak sunduğum soruya İşletmeler Ba
kanlığınca yazılı olarak cevap verilmesine Yük
sek delâletlerini saygılarımla arz ve rica ederim.
Kastamonu Milletvekili
Muzaffer Akalın
Azdavay kömürlerinin Etibank eliyle Dev
let tarafından işletilmesi için Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığınca yapılması gerekli muameleler

hakkında adı geçen Bakanlıktan aldığım cevaba
göre:
A) Mahallinde yapılması gerekli tetkikle
rin 12 . I . 1950 tarihinde tamamlandığı,
B) Bahsi göçen sahadaki kömürlerin mek
şufen Bakanlık kayıtlarına geçirilerek altmış
yıl süre ile imtiyazın Etibanka ihalesi için icabeden muamelelerin de yapılarak 20 . I . 1950
tarihinde Bakanlıkça karar altına alındığı,
O) işin ilân, itiraz ve Danıştayla Bakanlar
Kurulundan karar alınma sahalarının da intacı
takip edilmekte bulunduğu bildirilmiştir.
Azdavay kömürlerinin Devlet eliyle işletil
mesinin her bakımdan ve bilhassa Kastamonu
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muhiti için haiz olduğu büyük ehemmiyet dola
yisiyle bu muameleler yapılırken bir taraftan da
işletme ile ilgili hazırlıkların İşletmeler Bakan
lığınca ele alınması icabettiğinden bu hususta
girişilmiş ve girişilecek hazırlıklar ve işletmeye
fiilen ne zaman başlanabileceği hakkında bilg:
verilmesini rica ederim.
21 . II . 1950
Kastamonu Milletvekili
Muzaffer Akalın
Ankara, 15 . III . 1950
İşletmeler Bakanlığı
Sayı: Genel özel Eki
189
3
1
Genel Kâtiplik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 23 . II . 1950 tarihli 6/460, 6412, 452» sayılı yazıları kar
şılığıdır :
Türiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Azdavay kömürlerinin işletilmesi ile ilgili
hazırlıkların yazılı olarak cevaplandırılması
dileği ile kastamonu Milletvekili Muzaffer Ak
alın tarafından verilen soru önergesine cevap
olarak hazırlanan yazının ilişik olarak takdim
kılındığını derin saygılarımla arzederim.
İşletmeler Bakanı
Münir Birse]
Azdavay kömürlerinin işletilmesi ile ilgili
hazırlıklar hakkında Kastamonu Milletvekili
Muzaffer Akalın tarafından sorulan ve Etibank'a taalluku bulunan hususların cevabı aşa
ğıda arz ve izah olunmuştur.
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Soru şudur:
Azdavay kömürlerinin Devlet eliyle işletil
mesinin her bakımdan ve bilhassa Kastamonu
muhiti için haiz olduğu büyük ehemmiyet dolayısiyle imtiyaz muameleleri yapılırken bir ta
raftan da işletme ile ilgili hazırlıkların İşletme
ler Bakanlığınca ele alınması icabettiğinden bu
hususda girişilmiş ve girişilecek hazırlıklar ve
işletmeye fiilen ne zaman başlanabileceği hak
kında bilgi verilmesi.
Cevabım şudur:
Azdavay'ın Kıraç mevkiindeki muayyen sa
hanın işletme imtiyazı Ereğli Kömürleri İşlet
mesine e istenmiştir. İmtiyazın verilmesi için
sahada yapılması lâzımgelen işlerin Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü tarafından ikmal edi
lerek rapor ve haritalarının Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığına verildiği ve müşarünileyh ba-.
kanlıkça da mütaakıp muamelelerin yapılmak
ta olduğu yüksek malûmunuzdur.
Bu sahada esaslı bir işletme faaliyetine geçi
lebilmesi için evvelâ nakliyat durumu ile bir
likte işletme etüd ve plânlarının yapılması ve
bu etüdlerin müspet sonuçlar vermesi ve malî
şartların da bunu mümkün kılması icabetmektedir. Bir taraftan bu etüdler yapılırken bir
taraftan da imtiyazı verildiği ve saha usulü da
iresinde Ereğli Kömürleri İşletmesine teslim
edildiği takdirde şimdilik mahallî ihtiyaçları
sağlamak maksadiyle önümüzdeki kış aylarında
tecrübe mahiyetinde işletme faaliyetlerine geçil
mesinin teminine çalışılacaktır.
Saygılarımla arzederim.
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen «Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hakkındaki Kanuna verilen
oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir).
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

:
:
:
:
:
:
:

46§
266
266
0
0
190
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[Kabul edenler]
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
JTalid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Oevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Falih Rıfkı Atay
İbrahim Rauf Ay aslı
Avııi Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Ol. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
^

Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. tzzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
İsmail Hakkı Uzunçarşıh
BİLECİK
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Ziya Geboloğlu
BOLU
Hasan Cemil Çam'bel
Lûtfi Gören
Hıfzırrahman R. öymen
Cemil özçağlar
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Muhlis Erkmen
Abdürrahman Konuk

Cemil öz
Faik Yılmazipek

ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Şakir lbrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu
ELÂZIĞ
Ahmed Ulus
Mustafa Arpacı
Fikret Yüzatlı
Hasan Kişioğlu
Dr. Galip K. Zaimoğlu
Dr. İbrahim T. Öngören
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
ERZİNCAN
Şükrü Sökmensüer
Ziya Ağca
Ahmet Kemal Varınca
Rauf Bayındır
HATAY
Abdülhak Fırat
Nahid Pekcam
Gl. Eyüp Duru'kan
Sabit Sağıroğlu
Rasim Yurdman
ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soy demir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Rıza Erem
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
İsmet Eker
Kasene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Ilamdi Berkman
Naili Küçüka
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
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İÇEL
Halil Atalay
Dr. Aziz Koksal
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Salamon Adato
.A1-» Rıza Arı
Osman Nuri Koni
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
Orgl. Cemil'C. Toydemir
Senihi Yürüten
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çmar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Ekrem Oran
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gri. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül

15. 3.1950

Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
ismail H. Baltacıoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
İsmail
Rüştü
Aksal
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Dr. Muhsin F. L".ndar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartalıgil
MALATYA
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Za'bcı
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Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil idil
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Mehmet Kâmil Bora a
Şemsettin Ekmen
Abdülkadir Kal'av
Yusuf Mardin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
MUŞ
Hamdi Dayı
NİĞDE
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker

SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Cavid Oral
MANİSA
Dr. Kemal Şatır
Korgl. Ali Rıza Artunka!
Sinan Tekelioğlu
Kâmil Coşkunoğlu
Hilmi Uran
ismail Ertem
Ahmet Remzi Yüregir
Faik Kurdoğlu
SİİRD
Dr. MemduhN. Otaman
Sabri Çeliktuğ
Yaşar özey
Ali Rıza Esen
Hilmi öztarhan
Lûtfi Yavuz
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit

SİNOB
Lûtfi Aksoy

SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
ismail Mehmed Uğur
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Oezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtitfoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı D ay
Raif Karadeniz
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Suut Kemal Yetkin
VAN
ibrahim Arvas
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Celâl Arat
Kâmil Erhek
S i m Içöz
ihsan Olgun
ZONGULDAK
ismail Ergener
Ahmet Gürel
Naim Kromçr
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[Oya katılmıy anlar]
AFYON KARAHİSAR
öl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşikar
Hazim Bozca
Hasan Dmçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
ihsan Ezğü
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz Ökmen
Dr. Ahmet Hâmit Selgil
ANTALYA
Niyazi Aksu
Rasih Kaplan
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Muzaffer Akpmar
Süreyya örgeevren
Fahrettin Tiritoğlu
BlLECÎK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esenda]
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Mustafa Fehmi Gerçeker
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
ihsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever

ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin

a.)

Münir Çağıl (I.)
Suheyp Karaf akı oğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
A'bidin Ege
Hulusi O rai
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDlRNE
Fethi Erim çağ
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
ERZURUM
Mesut Çankaya (I.)
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Hasan Pölatkan
Abidin Potuoğlu
GÎRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Tahsin Tüzün
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)

HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen (t.)
Suphi Bedir Uluç
tÇEL
Haydar Aslan
Salih Inankur
Refik Koraltan 4
Dr. Ali Menteşoğlu
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar (I.)
İSTANBUL
Dr. Adnan Adı var
Enis Akaygen
Ekrem Amaç
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak

Reşid özsoy
Faik Seler (î.)
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
Hayrullah Urkün
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Nihat Erim (Bakan)
Sedad Pek
KONYA
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Dr. Sadi Irmak
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Adnan Menderes
Ömer özdek
ihsan
Şerif özgen
d.)
Ahmet Tahtakılıç
Faruk Nafiz Çamlıbel
MALATYA
Fuad Hulusi Demircili
Abdıırrahim U. Beydağı
Dr. Nikola Fakaçelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ Atıf Esenbel
Dr. Hikmet Fırat
Fuad Köprülü
Dr. Cafer özelçi
Recep Peker (I.)
Ahmet Kemal Silivrili Şefik Tugay
MANİSA
Hamdullah S. Tanrıöver
Yunus
M. Al akan t
(t)
Şevket Raşit Hatipoğlu
Hüseyin Cahit Yalçın
Dr. Lûtfi Kırdar
İZMİR
MARAŞ
Şevket Adalan (Bakan)
Emin
Soysal
Münir Birsel (Bakan)
Hasan Reşid Tankut
Dr. Hüseyin H. Cura
Abdullah Yaycıoğlu
Atıf inan
MARDİN
Rahmi Köken (I.)
Rıza
Erten
Sait Odyak
MUĞLA
Haydar Rüştü öktem
Necati
Erdem
Dr. Kâmran ö r s
Asım
Gürsu
Hasan Âli Yücel
Nuri özsan
KARS
Dr.
Mitaıt Sakaroğlu
Şerafettin Karacan
MUŞ
Tezer Tagkıran
Halid
Onaran
Hüsamettin Tugaç
NİĞDE
KAYSERİ
Ferit
Ecer
Kâmil Gündeş
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Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
RÎZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fa'hri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (I.)
Ömer Karataş (î.)
SEYHAN
Kemal Çelik

15.3 . 1950
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URPA
TEKİRDAĞ
Osman Ağan
Fayık öztrak
TOKAD
Atalay Akan
Refik Ahmet Seven gil Hasan Oral
StlRD
TRABZON
Eteni izzet Benice
Esat Tekeli
Zekiye Dranaz
YOZGAD
SİNOB
Daniş Eyib'oğlu (î.)
Fahri Akgöl
Suphi Batur
Temel .Göksel (î.)
Cevdet Kerim încedayı
Ziya Arkant
Ali Rıza Işıl
(Başkan V.)
Hamdi Orhon
ZONGULDAK
Enver Kök
Mustafa R. Tarakçıoğlu Emiin Eriışirgil (Bakan)
Yusuf K. Tengirşenk
Ali R. încealemdaroğlu
(t)
StVAS
Sabri Koçer
Muammer Yarımbıyık
Nazif Ergin
Orhan Seyfi Orhon
TUNCELİ
Şakir Uma
Nuri Tarhan (î.) Mahmut Tan
Kasım Ener
Kasım Gülek (î.)
Ali Münif Yegena

[Açık

Milletvekillikleri]

Antalya
Kayseri
Erzurum
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
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Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memleketler ve Amerika Birleşik Devletleriyle Akdolunan
Anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerinin tesbiti hakkındaki Kanuna veri
len oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir )
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

465
264
264
0
0
192
9

[Kabul edenler]
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymîr
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Na'ki Cevad Akberman
Mebrure Aksoley
Falın Rıfkı Atay
ibrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Gri. Naci Tmaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
AYDIN
Dr. SaJbri Akın
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilal

Osman Niyazi Burcu
Orgl. Izzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
ismail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Ziya Geboloğlu
BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Hıfzırrahman R. öymen
Cemil özçağlar
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut •
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Muhlis Erkmen
Abdürrahman Konuk

Cemil öz
Faik Yılmazipek

ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Rıza Erem
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
İsmet Eker
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Naili Küçüka
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp

ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Şakir Ibrahimhakkıoğiu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğhı
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
ismail Sabuncu
ELÂZIĞ
Ahmed Ulus
Mustafa Arpacı
Fikret Yüz atlı
Hasan Kişioğlu
Dr. Galip K. Zamıoğiu
Dr. ibrahim T. öngören
GÜMÜŞANE
ERZİNCAN
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmeıısü :•
Ziya Ağca :
Rauf Bayındır
Ahmet Kemal Varınca
Abdülhak Fırat
HATAY
Nahid Pekcan
Gl. Eyüp Durukan
Sabit Sağıroğlu
Suphi Bedir Uluç
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Rasim Yurchnan
İÇEL
Halil Atalay
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Rif at Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Salamon Adato
Ali Rıza A n
Osman Nuri Koni
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal Öke
Orgl. Cemil C. Toydemir
ÎZMÎR
Bena'l Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami1 Gülcüoğlu
Ekrem Oran
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Dr. Essad Oktay
Zîhni Orhon
Abdurrahman Sürmen
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gri. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Türtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Ol. Salih Avgın
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
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Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltaeıoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
tsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mifrat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Dr. Mu'hsin F. Dündar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret S.lay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh Ispartalıgi'I
MALATYA
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylr
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Malhmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Ertem
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
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MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
MARDİN
İrfan Ferid Alpaya
Mehmet Kâ/mü Bor^n
Şemsettin Ekmen
Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
MUŞ
Haindi Dayı
NİĞDE
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gfrkdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelîoğlu
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir
SİİRD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi1 Yavuz

SİNOB
Lûtfi Aksoy
SİVAS
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Muttalip ö k e r
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirfceş
İsmail Mehmed Uğur
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Reeai Güreli
Csmal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Raif Karadeniz
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URPA
Vasfi Gerger
Suut Kemal Yetkin
VAN
İbrahim Arvas
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Kâmil Erbek
Sırrı Içöz
İhsan Olgun
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Ahmet Gürel
Naim Kromer
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[Oya kahlmıyanlar]
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Agikar
Hazım Bozo»
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahıned Veziroğlu
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
İhsan Ezğü
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
ANTALYA
Niyazi Aksu
Rasih Kaplan
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Mitat Aydm
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Muzaffer Akpmar
Süreyya örgeevren
Fahrettin Tiritoğl.ı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendnl
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
BURDU*,
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Mustafa Fehmi Gerçeker
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bin gül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
İhsan Karasioğlu

Ali Rıza Kırsever
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin

(1.)
Münir Çağıl (î.)
Suheyp Kara fa ki oğlu
Necdet Yüeer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Ahi d in Ege
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erim çağ
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
ERZURUM
Mesut Çankaya (1.)
Cevat Dursnnoğlu
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
A'bidin Potuoğlu
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Tahsin Tüzün

KAYSERİ
Kâmil Gündeş
Reşid öz&oy
Faik Seler (1.)
Ömer Tajgçioğlu
Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
(t)
KIRŞEHİR
İÇEL
Nihat
Erdem
Haydar Aslan
Sahir
Kurutluoğlu
Salih İnankur
KOCAELİ
Refik Koraltan
Nihat Erim (Bakan)
Dr. Ali Menteşoğlu
Sedad
Pek
İSPARTA
KONYA
Kâzım Ay dar (I.)
Gl.
Ali
Fuad Cebesoy
İSTANBUL
Sedad Çumralı
Dr. Adnan Adıvar
Dr. Sadi Irmak
Enis Akaygen
Ali Rıza Türel
Ekrem Amaç
KÜTAHYA
Cihad Baban
Hakkı Gedik
Celâl Bayar
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Gl. Refet Bele
Mareşal Ferzi Çakmak Adnan Menderes
Ömer özdek
(1.)
İhsan
Şerif özgen
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demin İli Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Dr. Nikola Fakaçelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ Abdurrahim U. Beydağı
Atıf Esenbel
Fuad Köprülü
Dr.
Hikmet Fırat
Recep Peker (1.)
Ahmet Kemal Silivrili Dr. Cafer özelçi
Hamdullah S. Tanrıöver Şefik Tugay

HAKKARİ
Selim Seven (1.)
HATAY
Abdullah Cffli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

(1.)
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Münir Birsel ('Bakan)
Dr. Hüseyin H. Cura
Atıf İnan
Rahmi Köken (1.)
Sait Odyak
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kanaran ö r s
Hasan Âli Yücel
KARS
Şerafettin Karacan
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç

MANİSA
Yunus M. Alakant
Şevket Raşit Hatipoğlu
Dr. Lûtfi Kırdar
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Rıza Erten
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gursu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
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MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Şükrü Sü«r
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
RÎZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (I.)

O :2

15.3 1950

Nazif Ergin
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Fayik öztrak
TOKAD
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
StîRD
Zekiye Dranaz
Eteni izzet Benice
Daniş Eyiboğlu
SÎNOB
Temel Göksel (t.)
Suphi Batur
Ali Rıza Işıl
Cevdet Kerim îneedayı
Hamdi Orhon
(Başkan V.)
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Enver Kök
(î.)
Yusuf K. Tengirşenk
Muammer Yarımbıyık
StVAS
TUNCELİ
Mitat Şükrü Bleda
Mahmut Tan
Ömer Karataş (î.)
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek
Ali Münif Ye gen a

[Açık

ÜRFA
Osman Ağan
Atab-y Akan
Hasan Oral
Esat Tekeli
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkan t
ZONGULDAK
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali R. încealemdaroğlu
Sabri Koçer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan (î.)

Milletvekillikleri]

Antalya
Eruzurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak
9
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Köy inşaatı dolayısiyle köylülerle muhtarlardan aranılan Kazanç vergilerinin silinmesi hakkındaki
Kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık Milletvekillikleri

'

465
256
256
0
0
200
9

[Kabul edenler]
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Falih Rıfkı Atay
İbrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgfl. tzzeddin Çalışlar

Haeim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
îsmail Hakkı Uzunçarşılı
BÎLEGÎK
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Ziya Geboloğlu
BOLÜ
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Hıfzırr&hman R. öymen
Cemil Özçağlar
İhsan Yalçm
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda

Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Rıza Erem
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim A-talay
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Haindi Berkman
Naili Küçüka
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
ELAZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Albdülhak Fırat
Nahid Pekcan
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Şakır İbrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Emin Sazak
J

Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Oemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüza/tlı
Dr. Galip K. Zaimoğîu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
Rasim Yurdman
İÇEL
Halil Atalay
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Salamon Adato
Ali Rıza Arı
Atıf ödül
;
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t)r. Mim Kemal Öke
Orgl. Cemil C. Toy demir
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Ekrem Oran
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
G-l. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
BaM Tümtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
01. Salih Avgın
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
ismail H. Baltacıoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
ismail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan

15.3 . 1950

KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Dr. Muhsin F. Dündar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartalıgil
MALATYA
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylii
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
ismail Ertem
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil idil
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Mehmet Kâmil Boran
Şemsettin Ekmen
Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin

Ö :5

Dr. Aziz Uras
MUĞLA
A'bidin Çakır
MUŞ
Hamdi Dayı
NİĞDE
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesııt Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Âli Dilemre
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüre gir
SİİRD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SINOB
Lûtfi Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Şemsettin Günaltay

Hikmet İşık
Kâmil Kitapçı
Muttalip Oker
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
ismail Mehmed Uğur
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Raif Karadeniz
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
TUNCELİ
Neemeddin Sahir Sılan
URFA
Vasfi Gerger
Suut Kemal Yetkin
VAN
ibrahim Arvas
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZOAD
Kâmil Erbek
Sırrı Içöz
ihsan Olgun
ZONGULDAK
ismail Ergener
Ahmet Gürel
Naim Kromer
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[Oya hat
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğaıı
Mehmet Aşkar
Hazım Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
ihsan Ezğü
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Niyazi Aksu
Rasih Kaplan
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
BALIKESİR
Muzaffer Akpmar
Süreyya örgeevren
Fahrettin Tiritoğlu
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Muhlis Erkmen
Mustafa Fehmi Gerçeker
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen

ihsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin

(t)
Münir Çağd (I.)
ismet Eker
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Hulusi O rai
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagi'l
Osman Ocak
ihsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Karakaya
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Mesut Çankaya (I.)
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar

GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Tahsin Tüzün
HAKKARİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

(t)
Suphi Bedir Uluç *
İÇEL
Haydar Aslan
Salih înankur
Refik Koraltan
Dr. Ali Menteşoğlu
İSPARTA
Rifat Güllü
İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
Enis Akaygen
Ekrem Amaç
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak

(t.)
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Dr. Nikola Fakaçelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Recep Peker (I.)
Ahmet Kemal Silivrili
Hamdullah S. Tanrıöver

(t)
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Münir Bir»el (Bakan)
Dr. Hüseyin H. Cura
Atıf İnan
Rahmi Köken (I.)
| Sait Odyak

Haydar Rüştü öktem
Dr. Kâmran Örs
Hasan Âli Yücel
KARS
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KAYSERİ
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler (I.)
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Nihat Erim (Bakan)
Sedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Gl. Ali Fuad Ccbesoy
Sedad Çumralı
Dr. Sadi Irmak
Ali Rıza Türel
.
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Adnan Menderes
Ömer özdek
ihsan Şerif Özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı
Atıf Esenbel
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Cafer Özelçi
Şefik Tugay
MANİSA
Yunus M. Alakant
Şevket Raşit Hatipoğlu
Dr. LÛtfi Kırdar
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MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Rıza Erten
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Bcer
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy

15.3 . 1950

ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (î.)
Ömer Karataş (I.)
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek
Ali Münif Yegena
SİİRD
Etem izzet Benice
SÎNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Incedayı

[Açık

O :2

(Başkan V.)
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Nazif Ergin
Şakır Uma
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TOKAD
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Sırrı Day
Zekiye Dranaz
Daniş Eyiboğlu (î.)
Temel Göksel ( t )
Ali Rıza Işıl
Hamdi Orhon
Mustafa R. Tarakçıoğlu

(1.)

Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Oral
Esat Tekeli
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkant
ZONGULDAK
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali R. îneealemdaroğh
Sabri Koçer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan (1.)

Milletvekillikleri]

Antalya
Erzurum
Kayseri
Kırklareli
Rize
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
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İsparta Gül Yağı Fabrikasının Tekel İdaresince İsparta Belediyesine devri hakkındaki Kanuna
verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler

465
259

Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

:

259
0
0
197

Açık Milletvekillikleri

.

9

[Kabul edenler]
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Afcsoley
ibrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
61. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Mustafa Korkut
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Alban
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. îzzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı

Eminittin Çeliköz
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Bamguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
Muhtar Ertan
BİTLİS
Ziya Geboloğlu
BOLU
Hasan Oemil Çambel
Lûtfi Gören
Hıfzırrahman [t. öymen
Oemil özçağlar
ihsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Muhlis Erkmen
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay

ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZlANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said "Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Melek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
ERZİNCAN
Ahmet Kemal Varınca
Ziya Ağca
HATAY
Rauf Bayındır
Gl. Eyüp Durukan
AbdüThak Fırat
Rasim Yurdman
Nahid Pekcan
İÇEL
Sabit Sağıroğlu
Halil Atalay
ERZURUM
Dr. Aziz Koksal
İSPARTA
Salim Altuğ
Kâzım Aydar
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Rifat Güllü
Şakir Ibrahimhakkıoğlu Sait Koksal
Gl. Vehbi Kocagüney
Kemal Turan
Şükrü Koçak
| Şevki Yalvaç
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Rıza Erem
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
ismet Efeer
Hasene İlgaz
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Naili Küçüka
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. ibrahim T. öngören
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İSTANBUL
Ali Rıza Arı
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
Orgl. Cemil C. Toydemir
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekfba|i
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Ekrem Oran
Şülkrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahraıan Sürmen
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
ÖL Abdulah Alptoğam
Cemil Atay
Tahsin Coşkam
Ham di Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Fikri Apaydın
öl. Salih Avgın
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
Dr. Fuad «Umay
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltajcıoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abaısıyanık
İsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Fuad Balkan

15.3 .1950

Dr. Fasıl Ş. Bürge
AB Dikmen
Amiral Şükür Okan
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Dr. Muhsin F. Dündar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin öökmen
Hulki Karagülle
Naim Hazım Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh Ispartalıgü
MALATYA
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylii
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Ertem
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Yaşar Özel
Hilmi öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil İdil
MARDİN
İrfan Ferit Alpaya
Mehmet Kâmil Boran
Şemsettin Ekmen
Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin
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Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
Asım Gürsü
MUŞ
Hamdi Dayı
NİĞDE
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilem re
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker

Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip Oker
Necmettin Sadak
Reşat Şamsettin Sirer
ÖL Fikri Tirke*
İsmail Mehmed Uğur
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Reeai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtiloğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy

TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
•Raif Karadeniz
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
SEYHAN
URFA
Dr. Makbule Dıblan
Vasfi Gerger
Cavid Oral
Suut Kemal Yetkin
Dr. Kemal Satır
VAN
Sinan Tekelioğlu
İbrahim Arvas
Hilmi Uran
Muzaffer Koçak
Ahmet Remzi Yüregir
Rüştü Oktar
SHRD
YOZGAD
Sabri Çeliktuğ
Kâmil Erbek
Ali Rıza Esen
Sırrı Içöz
Lûtfi Yavuz
İhsan Olgun
StNOB
ZONGULDAK
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim Incedayı İsmail Ergener
Ahmet Gürel
SİVAS
Naim Kromer
Mitat Şükrü Bleda
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[Oya kaUlmtyanlar]
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadıfe Aldoğan
Mehmet rAşkar
Hazim Bpuea
Hasan Dinçer
Şahin Ligin.
Kemal özçoban
Dr, Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
ANKARA
Falih Rıfkı Atay (I.)
Hıfzı Oğuz Bekata
ihsan Ezğü
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
Dr. Ahmet Hâmit Selgil
ANTAKYA
Niyazi Aksu
Rasih Kaplan
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Mitat Aydım
Emin Bilgen
Dr. Maşhar Germen
BALIKESİR
Muaaffer Afcpınar
Süreyya örgeevren
Fahrettin Tiritoğlu
BÎLECÎK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
BURDUR
Ahmet AH1 Çınar
BURSA
Mustafa Fehmi Gerçeker
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Sfaner
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül,
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen

İhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kıcsever
ÇORUH
iAH Çoruh
İDr. Cemal Kazancıoğlu
jAtıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin

m

iMünir Çağıl (I.)
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENtZLÎ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Hulusi Oral
Kemal Cemal t öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin
Feyzi Kalfftgil
Osman Ocak
ihsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimeağ
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Kar Akaya
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Mesut Çankaya (I.)
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Tahsin Tüzün

HAKKÂRİ
İSelim Seven (1.)
HATAY
şAbdullaa CÜH
jHasan Mursaloğiu
JAbdülgani Türkmen

İd.)
Suphi Bedir IHug
İÇEL
iHaydar Aslan
.Salih înankur
ÎRefik Koraltan
jDr. Ali Menteşeoğlu
|Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSTANBUL
jSalamon Adato
'Dr. Adnan Adıvar
E n k Akaygen
Ekrem Amaç
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet B e k
Mareşal Fevzi Çakmak,

(t)
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demi reli i
Dr. Nikola Fakaçelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman Nuri Koni (î.)
Fuad Köprülü
Reeep Peker (t.)
Ahmet Kemal Silivrili
Hamdullah S. Tanrıöver

(t)
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Münir Birsel (Bakan);
Dr. Hüseyin H. Cura
Atıf Inun
Rahmi Köken (1.)
Sait Odyak
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kanaran ö r s
Hasan Âli Yücel
KARS
Akif Eyidoğan

Şer afe t tin Karata»
Tezer Taşkır&n
Hüsamettin Tug&ç

KAYSERI
Kâmil Gündeş
Reşld özsoy
Faik Seler (I,)
Ömer Taşçıoğlu
| Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğİu
KOCAELİ
Nihat Erim (Bakan)
iSedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Muhsin Adil Bimal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Dr. Sadi Jrnaak
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Hakkı Gedik
Dr. AhmetîhsanGürsoy
Adnan Menderes;
Ömer özdek
ihsan Şerif özgen
Ahmet Tahta/kılıç
MALATYA
Abdurrahim U. Bey dağı
Atıf Esenbel
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay
MANİSA
Yunus M. Alakant
Şevket {Raşife Hatipoğîu
Dr. Lfttfî Kırdar
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
(Bakan)
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yayeıoğlu
MARDİN
Rıza Brte»
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MUÖLA
Necati Erdem
Nuri özsan
Dr. Hitat Sakaroğlu
MÜ§
Halid Onaran
NÎÖDfî
F«rH Boer
Rifat Gürsoy
Halid Mengi
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Tahsin Bekir Balta

15.3.1950

Dr. Fahri Kurtuluş
SAMSUN
Hüseyin Berk (î.)
Ömer Karataş (I.)
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Kasım Gülek
AM Münif Yegena
SÎÎRT
Eteni tzzet Benice
StNOB
Suphi Batur
Enver Kok
Yusuf K. Tengirşenk
StVAS
Nazif Ergin
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Kâmü KH»9ft
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TOKAD
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Zekiye Dranaz
Daniş Eyiiboğlu
Temel GSksel (1)
Ali Rıza Işıl
Hamdi Or&on
Mustafa R. Tarakçıoğlu
(I.)
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Maiımut Tan

URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Hasan Oral
Esat Tekeli
YOZGAT
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkaat
ZONGULDAK
Emin Erişirgil (Ba
kan)
AM R. încealemdaroğlı
Sabri Koçer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan (I.)
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Antalya
Erzurum
Kayseri
Kırklareli
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S. Sayısı: 2 iO
Tapulama Kanunu tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları
raporları (1/358)

T. C.
Başbakahk
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
8ay% : 71 - 1105, 6/1909

8 . VI . 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . VI . 1948 tarihinde Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan Tapulama Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu
saygılarımla arzederim.
Başbakan
Basan Saka

Tapulama Kanunu gerekçesi
Medeni Kanunumuzun tatbiki tarihinden bugüne kadar yirmi seneyi aşan bir zaman geçtiği
halde özel ve tüzel kişilerin tasarrufları altında bulunup adedi 30 milyonu aştığı tahmin olunan
gayrim enkullerin mezkûr kanunun istihdaf ettiği şekil ve mânada tapu sicilleri henüz meydana ge
tirilememiştik.
Hukuk hayatımızda büyük bir inkilâp hamlesi yaratmış olan Medeni Kanunumuz tapu sicillerini,
aynı haklar için en büyük bir teminat telâkki eylemiş ve bu itibarla tapu sicilinde kayıtlı bulunan
gayrinıenkuller üzerinde iktisabı müruruzaman cereyan etmiyeceğini, gayrimenkul üzerine mevzu
hacizlerin borcu zaman aşımı sebebiyle düşmekten vikaye edeceğini, tapu memuru huzurunda ve res
mî senet tanzim edilmedikçe yapılan temliki tasarrufların hükümsüz olacağını, bilûmum aynı hak
ların ancak tapuya tescil ile tesis olunabileceğini ve nihayet sicillerde vukua getirilen yanlışlıklar
dan Devletin mesul olacağı esas ve prensiplerini vazeylemiştir. Medeni Kanunumuz hudut ihtilâfla
rında plânı esas tuttuğu halde elyevm tasarruf edilegelmekte olan gayrimenkul malların - kadastrosu
yapılan mahdut şehir ve kasaba merkezleri müstesna - yüz ölçümlerini gösteren plân ve paftaları ol
madığı gibi, malikini, intifa hakkı sahibini, gayrimenkul leh ve aleyhinde mevcut irtifak haklarını
ve gayrimenkul mükellefiyetlerini gösteren tapu sicilleri de mevcut değildir.
Aşağıda kısaca arzedilecek olan ve çok eski tarihlerde yapılmış bulunan tapu tahrirlerine daya
nan kayıtlar ise bütün yurtta mevcut gayrimenkulleri ihtiva etmedikten başka sıhhat bakımından da
tapu sicili evsafını irae eylemekten çok uzaktır. Bugün vatandaşların tasarrufları altında bulunan
gayrimenkullerin % 60 dan ziyadesinin tapusuz tasarruf edilmekte olduğuna şüphe yoktur. Tapuda
kayıtlı olan kısım ise sicile intikal ettirilmeden yapılan haricî alım ve satımlar neticesinde hukuki
değerlerini kaybeylemişlerdir.
Medeni Kanundan evvel dahi meyane senedi adı verilen harici alım ve satımların muteber
olmıyacağı esası cari olmasına ve Medeni Kanunumuzun bu esası kesin ifadelerle teyit eylemiş
bulunmasına rağmen gerek eski zamanda ve gerekse Medeni Kanunumuzun uygulanmaya başlandı
ğı tarihten beri vatandaşlarımızın pek çoğu bu esasa yine riayet eylememiş ve gayrimenkul alım ve
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satımlariyle taksim ve ifraz muamelelerini kendi aralarında yapmaya devam etmekte oldukları gö
rülmüştür. Bu vaziyet, zilyed ile tapuda malik görülen kişiler arasındaki rabıtanın muhafaza edile
memesi neticesini doğurmakta ve esM tahrirlere müstenit tapu sicillerini gayrikabili ihticaç bir ha
le getirmektedir. Bu arada çıkan ve hukuki değerlerini kaybeden gayrimenkullerin kayıtlarının tas
fiyesine dair olan 1515 sayılı Kanun da esaslı olarak bu derde deva olamamıştır. Bundan başka va
tandaşlar arasında kıtallere kadar varan gayrimenkul ihtilâflarının sebebini, vatandaşlar için emni
yet verici bir tapu kaydı mevcut olmamasında aramak yerinde olur.
Medeni Kanunumuzun tatbik mevkiine girdiği 4 Ekim 1926 tarihinde mevcut tapu sicillerimizin
ise ne suretle meydana gelmiş olduğunu biraz geriye doğru giderek tetkik etmekte fayda mülâhaza
edilmektedir.
Mevcut kayıtlarımızın üç tarihî devreye ayrılarak mütalâası mümkündür.
1. 950 tarihine kadar olan devre;
2. 950 - 1263 tarihine kadar olan devre;
3. 1263 tarihinden sonraki devre.
1 nci devre : Orhan Gazinin kardeşi Alâettin'in vezirliği sırasında Çandarlı Kara Halil ile bir
likte mülki idare kurulurken arazinin tasarrufu şekilleri ve bunların gelirleriyle kayıtları ve defter
leri tesis olunmuştur. Elimizde bu kayıtlar halen mevcut değildir. Muahhar tarihli kayıtlarda da
(Defteri Köhne) namiyle görülen atıf ve işaretlerden başka bu devreye ait bir malûmata rastlanma
maktadır.
2 nci devre : Üç yüz seneden ziyade bir zamanı çevresi içine alan bu devre Kanuni Sultan Süley
man'ın 950 de başladığı tapu tahriri ile açılmıştır. 950 de başlayıp 1050 tarihinde biten bu tahrire
ait kayıtlar elyevm 2350 ciltten ibaret olarak (Kuyudu Kadime) mahzenimizde mevcuttur. Köylerin
hudutları ve müşterek malları bu kayıtlarda tesbit edilmiştir.
3 ncü devre : 1263 tarihinde başlıyan bu devreyi dört grupa ayırarak incelemek kabildir.
1. 1263 - 1290 bu tarihler arasında tapu kayıt lan bakımından önemli olaylar şunlardır:
a) 1263 tarihine kadar sipahi, mültezim, mütevelli, nıuhassıl gibi varlıklar tarafından verilmek
te olan senetlerin bundan «onra defterhaneden verilmesi usulü vazedilmiştir.
b) Bu senetleri verecek memur kadroları vücuda getirilmiş ve tapu idarelerinin ilk nüvesi meddana gelmiştir.
c) Türkiye'ye şâmil olarak bütün kayıtların İstanbul'dan merkezden düzenlenerek mahalleri
ne ve sahiplerine gönderilmesi şekli bu devrede tatbik olunmuştur.
ç) 1287 tarihin,de Defteri Hakani Nazırı olan Kânı Paşamın 1288 tarihinde yapmaya başladığı
yoklama bu devre tesadüf etmiştir. Bu yoklama ile bütün gayrimenkullerin kayıtları tesis edilerek
eshabma senet verilmesi gayesi istihdaf olunmuştur. Gerçi aşağıda arzedileceği üzere bu yoklama
lar gayeyi tamamen kapsayamamış olmasına ve mütaakıp seneler ekleyiei ve tamamlayıcı mahiyette
mütemmim yoklamalar yapılması zarureti hâsıl olmuş bulunmasına rağmen tapu tahririnde 1288
tarihi âdeta bir kuruluş, bir çiçek açma devri diyeizah olunabilir.
I I - 1290 tarihinden itibaren başlıyan zaman :
1290 tarihinde çıkan ilk emlâk nizamnamesiyle sırf mülk olan gayrimenkullerin de tapuya kaydı
ve buralara da defterhaneden senet verilmesi usulü ihdas olunmuştur.
Bu tarihe kadar
Defterhanece yalnız (Millî arazi) için senet veriliyordu.
Sırf
mülk olan
gayrimenkullerle bu hükümdeki bahçeler ve arazi üzerinde bulunan (muhdesat) için şer'i mahkemeler hüccet
vermekte idiler. Tapu İdaresi bu kısımla meşgul olmazdı. 1290 tarihi bu gibi gayrimenkullere ta
puca senet verilmesi esasını vazetmekle önem kazanmıştır. Bunlardan başka Evkaf idareleri tarafın
dan tasarruf işleri görülmekte olan müsakkafat vemüstagalâtı vakfiye ile tahsisat kabilinden olan
vakıf arazi muamelelerinin de evkaftan alınarak Defteri Hakaniye verilmesi ve tasarruf işlerinin
ve senet verme salâhiyetinin bir dairede toplanması ve birleştirilmesi bu tarihin önemli kazancını teş
kil eder.
I I I - 1325 - 1926 tarihine tesadüf eden zaman :
.
.
Tensikat komisyonlarının mukarreratı neticesi olarak Defterhaneden tapu senedi verilmesi usulü
( S. Sayısı : 210 )
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1325 senesin© kadar
devanı ekai$se de bu tarikte eski usul kaldırılarak tapu aenetl^rinin
mahallerinee verilmesi kabul olunmuştur. Bu yeni sisteme kadar mahalleri muvakkat senet ver
mekte ve bu muvakkat senetler hasılat defterleriyle birlikte merkez olan defterhaneye gelerek
bittetkik uygun görüldüğü takdirde tuğralı senetleri mahallerine gönderilmekte^ ve mahallerindede muvakkat senetlerle değiştirilmekte idi.
IV - i Ekim 1926 tarihinde Medenî Kanunumuzun yorürlüğe girmesiyle baslıyan ve elyevm
devam eden içinde bulunduğumuz zamanlar:
Hukuki kıymetlerini kaybeden gayrimenkuJierin tasfiyesine dair 1515 sayılı Kanun ve kadast
ro ve tapu tahriri kanunu, Tapu Kanunu, tapu vo kadastro teşkilât kanunu bu devrin kazandır
dığı hamleler ve neticeler arasında görülmektedir.
b) Tapu tahrirleri:
!. — Tahrirlerin yapılması şekli:
Tahrir kelimesini yoklama kelimesinin müradüi olarak kullanıyoruz. Yukarda temas ettiğimiz
tahrir ve yoklamalar, kazalarda tapu kâtiplerinin ve sancaklarda Defteri Hakanı memurlarının
bölgeleri dâhilinde bulunan köyleri birer birer gezerek o zamanki usullere göre tefviz olunacak
veya satılacak veyahut senede bağlanacak arazinin meydana çıkarılmasını ve kayda bağlanmasini istihdaf eden faaliyetler manzumesini teşkil etmektedir. Bu çalışmalara köy ihtiyar heyetleri
ve bilirkişiler de karıştırılmaktadır. Köyce tasdik edilen bu kayıt cetvelleri harçları da alınmak
suretiyle kaza meclislerine verilmekte ve bu meclisler tarafından defteri tutulup tasdik olunmak
tadır. Tasdikli yoklama kaydı dediğimiz ve bu gün ihticaç ettiğimiz kayıtlar bu faaliyetlerin
mahsulleri kayıtlardır. Bunların bir de tasdiksiz kısımları mevcuttur.
Tasdiksiz yoklama adı ile anılan bu kısımlar yoklama veya tahrir faaliyetleri köylerde cere
yan ettiği halde harçları verilmediği için kaza meclislerince cetvelleri tasdik edilmiyen yoklama
lardır. Bunlara ait kayıtlar birer tasarruf ispat belgesi değerinde olup kanunun tapu sicil kıy
metini izafe ettiği kayıtlar mahiyetinde telâkki edilmemektedir. Bu yoklamalardan .şu tarzda ne
ticeler alınmıştır:
Köye giden meni urlar:
a) Herkesin elindeki tapu senetlerine bakarlar,
b) Senetleri imkân nispetinde araziye tatbik ederler.
c) Mektuın ve mahlûl yerleri meydana çıkarırlar,
<;) Yeniden senet verilmesi lâzımgelen yerleri tâyin ve tesbit ederler,
d) İntikâl muamelelerini yaparlar,
el Hakkı kararı sabit olan yerleri mevki, hudut ve miktarları göstererek yazarlar.
Mevki, hudut ve miktarların yazılış şekline iki misâl:
Misâl — Tarafları Hüseyin ve Murat ve tepe ve yol 20 dönüm tarla (Tarihi"308)
Misâl — Sarkan Osman tarlası, Garben Ayşe ve hissedarlarının çayırı, Şimalen patika, eenuben
boz ve hâli (Tarihi 1313)
Bu yoklamalara müstenit kayıtlara.
Tasdikli yoklama kaydı,
. *,*•
Tasdiksiz yoklama kaydı,
Müfettiş yoklaması,
Memur yoklaması adları verilmekte ve eiyevm idarelerimizde bunlara müracaat olunmaktadır.
2. — Tahrirlerin sıhhat bakımından tetkiki :
Cumhuriyet devrinde yapılan tapu tahirirleriyle kadastro çalışmaları neticesinde vücuda getirilen
tapu kütükleri müstesna olmak üzere elimizde mevcut ve tapu sicilli namiyle tevsim edilen kayıtlara
her türlü hakları, kâfil ve yüzde yüz teminatlı kayıtlar nazariyle bakmaya imkân yoktur.
Bunun sebebi :
L — Hudut bakunmdan,
2 — Miktar bakunmdan,
.
.
'
'
*"."•'
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o. -•- Meulehüihaklar bakımından, itinalı bir tesbite ınazhar

olamamasında

aranılmak lâzım ge>

11?.
a) Hudut bakımından :
iler türlü anlaşmazlığa meydan vermiyecek sakili .bir hududun tarifle izahı mümkün değildir.
Bilhassa arazinin kayması, akar suların mecralarını değiştirmesi, yer depremleri, patikaların ve yol
ların zamanla hüviyetlerini ve istikametlerini kaybetmeleri, hemhudut olarak gösterilen yerlerin
vasıflarını değiştirmiş, olması, dağların dik, hafif veya tatlı sathı mailler arzeyleıııeleri bakımların
dan hudutları tariflere sığdırmak ve tariflerle izah etmek mümkün değildir. Kaldı ki, yoklama
lar neticesi elimize ge<;eıı kayıtlarda mevcut tarifler fevkalâde kısa, vuzuhsuz ve'basit olduğuna yö
re bunlarda hemen kemen hiçbir zaman sıhhat bulma'k kabil olmamıştır.
b) Miktar bakımından :
Her hangi bir sahanın yüz ölçümünü riyazi ve teknik usullerle tesbit ve tayin etmeden bilmek
mümkün değildir. Bilhassa girift ve arızalı arazide ve gayramun'tazam muhtelif hendesi şekiller gös
teren toprak parçalarında yüz ölçümünü tahmin etmek ise pek güç ve yapılacak tahminleri haki
katen uzak olarak kabul etmek zaruridir.
Yurdumuzda yüz ölçümlerinin arazide takeometrik veya plâuçete usulü veya Aerofotoğramet
rİ sistemi, şehirlerde prezisyon mesaha aletleriyle ölçü işleri ancak son 15 - 20 senelik yakın bir
zamanda tatbik edildiğine ve sahası da mahdut olduğuna göre elimizde mevcut ve yüzyıllardan
intikal edegelen kayıtlarımızda yazılı miktarlar bu sebeple yanlış ve hattâ bazan fevkalâde nispet
siz miktarlar arzetm ektedir.
Bir veya iki dönüm gibi tahmini nispeten kolay yapılması gereken yayrimeııikullerde bile ihti
lâflar sebebiyle mahkemelerce yapılan ölçülerle bu gayrimenkulleriıı 100 - 150 hattâ 1000 dönüm
oldukları reel olarak ve dosyalarımız üzerinde kesretle görülmesi mümkün hâdiselerdir.
Bunlardan başka kayıtların miktar hanesine yazılan vahidi kıyasiler dahi birbirine uymıyan
çeşitli tâbirlerle ifade edilmiş olması miktarın tâyininde pek çok'hatalara ve karışıklıklara ve ihth
lâflara yol açmaktadır.
Kayıtlarımızda dönüm ve eczası ve dönümlerin bâzı yerlerde 1600, bâzı yerlerde 2500 zira olarak
örfü belde dönümü şeklinde ifade edilmesi, bâzı kayıtlarımızda ise toprağa atılan tohumu ve topra
ğın imbat kabiliyeti esas tutularak kile ifadelerinin 'kullanılması ve bu kilelerin de kilikonya, kilisivas gibi miRtakalara göre tefrikler yapılması, şinik, çift öfküz gibi bugün zihinlerimize garip ge
len teamüii birtakım Ölçü ibareleri kullanılması kayıtlardaki miktarların sıhhatlerini ciddî suret
te ihlâl eden âmiller arasında gösterebiliriz.
e) Menlehülhaklar bakımından ;
Kayıtlarımızm ihticaç kabiliyetim kaybetmiş olmasında bilhassa bu sonuncu sebep mühim bir
âmil gösterilebilir.
I * Alım ve satımlar meyane senetlerine dayanmakta -ve tapu kayıtlarına intikal ettirilmeden
tedavül veya tevarüs yolîariyle elden ele geçmekte ve fiilen malik olanlarla kayden malik olan ara
sındaki hukuki irtibat kaybolmuş bulunmaktadır.
Bu kısma tipik bir misal olmak üzere Yargıtay m i)4o/8 esas ve 944/4 karar sayılı kararı gös
terilebilir. Yargıtay bu kararında (tapu kayıtlarının takriben % 30 ununhaMkata mutabakat vâsfını
ve binnetice vüsuk ve kıymetlerini zayi etmiş olduğuna) bihakkın işaret etmiştir.
II - Bu kayıtlar kullanma, arama ve bulma yönünden de oldukça müşkülât arzetmektedir. Bil
farz bir gayrimenkul mal tereke vaziyetine geçince hangi mirasçı intikalen adına kaydını istemiş
se bizzarure onun hissesi yalnız onun namına kaydedilerek senede bağlanmış ve müracaat etmiyen
diğer vârislerin hisseleri murisleri adına olan kayıtta kalm,ştır. Diğer vârisler hakkında ise müra
caat tarihlerine göre başka başka defterlere kayıt düşülmüş ve onlardan satış veya her hangi
bir sebeple tedavül halinde ise aslı bir olan gayrimenkul hisselerinin birbiriyle irtibat ve münase
betleri muhafaza olunamamıştır,
n i - Eski ve yeni hukuki mevzuatımıza göre mülkiyet haklarını diğer eşhas veya gayrimenkul
lar lehine. takyit eden hukuki sistem ve müessese1.erin defterlerin ademimusaadeaiue binaen ktı-
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yıtlarda lâyıkiyle görülenıemesi kezalik köy birliklerine ait müşterek malların, sularm, orman,
bataklık, mera gibi mahallerin kayıtlarımızda sıhhatli çizgileri ve hüviyetleri belli edilmemiştir.
IV - Ölüm tarihlerine göre mirasçılara intikal edecek hisseleri eski tarihlerde tâbi olduğu hü
kümler muhtelif ve bunları tâyin oldukça ihtisas istiyen zor bir iş olmasına rağmen bilhassa ara
zide bu gibi intikallerin tevsii iııtikalât arazi kanunnameleri hükümleri'- dâhilinde ve köy ihtyar
meclislerinden almalı ilmühaberlere dayanılarak memurlarımız .tarafından yapılması, bu suretle
kayıtlara geçmiş olan hisse miktarlarının doğruluğunda bizi şüpheye düuüreeek yanlış tatbikata
sık sık tesadüf edilmesi mevcut kayıtlarımızın sıhhatini ihlâl eden misaller arasında > gösterilebilir.
0. — Tahrirlerden bu yana kadar tahrir kayıtlarının aldığı .şekiller ve değişiklikler.;
Yukarda tahrirlerin yapılması Şekli hakkındaki izahat sırasında temas ve işaret edildiği veçhile
köylerde yapılan
yoklamalara müstenit kayıtlar memleketimizde bütün köyleri ihtiva edecek
bir vüsatta temin olunamamıştır, iliç yoklaması yapılmamış köyler olduğu gibi yoklaması yarıda
kalmış köy birlikleri de pek çoktur, Bugün elimizde bulunan kayıtlar işte bu yoklamalara daya
nan kayıtlardır.
Ezcümle:
1. Mütevelli, sipahi ve mültezimler tarafından tutulan ve idarelerimize devredilnıiyen defter
lere göre eshabı elinde bulunan temessükler alâkalıları tarafından ibraz edildiği zaman doğruluğu
(Ruzııamçe) adı verilen ve (Kuyudü umumiye) Tapu Sicilleri Müdürlüğünde bulunan i defter
lerle tatbik edilmektedir.
Bir defterlerde
mütevelli, sipahi v e ; mültezimlerin mühürleri
ve isimleri mazbut olup ibraz edilen vesikalarmaltmdaki mühür ve isimlerle tatbik olunmaktadır.
2. 1263 - 1277 tarihine . k a d a r makallerince yapılan ve meclisi idarelerce tasdik edilmiş bu
lunan künye ve çiçek usulü mazbatalar.
3. 1277 - 1287 tarihine kadar defter, varak usulü dipkoçanh ilmühaberler.
4. 1287 - 1300 arazii emiriye ve mevkuf e ve emlâki sırf a için mahallî tapu dairelerince tutul
muş olan yoklamaya müstenit defterler.
5. Yoklamadan evvel veya yoklamadan sonra mahallerinde yapılan
muameleleri gösterir
< Daimî) adı verilen defterler.
6. 1300 tarihinden sonra tevhiden tutulan ve hasılat defteri adı verilen defterler.
7. Yalnız İstanbul'a mahsus olmak üzere defatiri müdevvere adı verilen vergi defteri olmak
la beraber hacizleri de ihtiva etmek üzere fihrist mahiyetinde kullanılan defterler.
8. 1315 tarihinden itibaren kullanılan şekli, sütunları zaman zaman değiştirilen zabıt def terleri.
9. Tapu kütükleri.
'
Görülüyor ki bugün idarelerimizde mevcut ve tajm sicili mahiyetini taşıyan defterler muhtelif
tir. Ve her değişen defter bir evvelki defterdeki malûmatı sinesine alarak yeni bir kayıt yerine
iktisap tarihine göre bir taraftan defterlerde yenilik ve değişiklik yapılırken diğer taraftan eski defterlerdeki kayıtların kıymeti de yine eski defterler üzerinde muhafaza edilmiş bulunmaktadır. Yeni
deftere intikal keyfiyeti ancak tedavül vaziyetine inhisar etmiştir. Bu izahattan şu netice çıkarı
lır ki tapu sicili mefhumu içinde adedi yüz binleri aşan ve gayet karışık olan bütün defterler ve ka
yıtların bir manzume halinde gözümüzün önüne gelmesi lâzımdır.
Medenî Kanunun İstihdaf ettiği Tapu sicili :
25 nci babını tapu siciline tahsis eden Medenî Kanunumuz gayrimenkuller üzerindeki hakların
hallerini gösteren tapu sicilinden bahsetmektedir. Gerek Medenî Kanunumuz hükümlerine ve gerek
se mahsus nizamnamesine göre her gayrimenkul müstakil bir hüviyet almakta ve bölgeler İtibariyle
tutulan siciline geçirilmektedir.
Mülkiyet hakları, irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri, rehin haklan, sair şerhler ve
tahditler, tedbir kararları, hacizler, tesisler velhasıl gerek muvakkat ve gerekse daimî mahiyetle
bulunsun kamu intizamını korumak gayesiyle kanunun açıkça gösterdiği hak ve ' menfaatler taptı
siciline geçirilmek suretiyle muhafaza edilmek İstenilmiş ve.
a) Bu sicillerin aleniyeti prensipi,
b) Tapu sicillerinin tutulmasından doğan - ^ a r l a r d a Hazmenin mesul olacağı esası,
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e) İlgililerin yazılı muvafakatleri veya yargıç kararı olmadıkça bu siciller üzerinde bir tashih
yapılamıyaeağ», •
<;) Gayrimenkul ün hududunun plân ve ar* üzerim.' konulan. işaretlerle tâyin ulunacağı ve plan
da ki hudut île arz üzerindeki hudut birbirini tutmazsa plândaki hududun asıl olacağı esas ve pren
siplerini k oy m UN t ur.
•Medeni Kanunumuzun aradığı vasıf ve karakteri taşımamakla, beraber bizzarure tapu sicili ma
niyetinde telâkki edilmekte olan mevcut kayıtlarımızın birinci kısımda arzedileıı sebeplerden dolayı
kanunumuzun aradığı şekle uygun bîr surette isi alı ve tadiline kati zaruret olduğuna şüphe yok
(ur.
Bu tadil ve ıslahın aııeak kadastro sayesinde (eıjıin olunacağı da münâkaşa, kabul etmîyen bir
gerçektir,
1 - Kadastronun Önemi, ve Faydaları :
Kadastro her şeyden evvel memleketin medeni hüviyetinin bir sembolüdür. Kadastro gayri
menkul servet plasmanlarının en emin koruyueusudur.
Kadastro muhtelif jeometrik şekiller arzederı ga} rîıncukuileriıı yit/, bh/üleriuin gereek rakamlarla ifadesidir,
Kadastro imarın ilk şartıdır.
Kadastro roiuanîman parselîyer (Islahı arazi ı ııin temininde tek \usüad.ır.
Kadastro millî tesanüdü bozan âmilleri ortadan kaldıran içtimai bir varlıktırKadastro vergi tarh ve cibayetitıde adaleti sağlıyan Maliyenin istinat edeceği büyük kuvvettir
Kadastronun faydaları •.
a) Sosyal fayda ; Bugün istatistikler gosteriyorki halk arasında tekevvün eden anlaşmazlıkla
rıu yoğu gayrimenkul mülkiyetinden ve buna ait hakların kullanılmasından doğmaktadır.
Ksash plânlara dayanan tahditler karşısında iki tarafın da kendisini haklı görmesine imkân
yoktur. Dâvalar hakkın kendisinde olduğu iddialarına göre meydana yıkar. Hudutlarda tereddüt
tivandıran şüpheli kayıtlardır kî böyle iddialara zemin teşkil eder. Kadastro yapılan yerlerde bu
"il)i ihtilâfların pek çok azalmış olması bu ameliyenin süratle yapılmasını zaruri kılmaktadırİhtilâflar karşılıklı infialleri, sürekli kin ve husumetleri kamçılamakta ve bu yüzden içtimai
bünyede hoş karşılanmasına imkân olmıyan bâzı önemli suçlar doğmaktadır. Hukuki olsun ce
zai olsun, mahkemelere intikal eden hâdiseler iktisadi alanda da kendisini hissettirmekte ve vatan
dağlar is ve güçlerinden ayrılarak mahkeme koridorlarında vakit kaybetmektedirler. Bütün bit
mahzurları önlemek ancak kadastro faaliyetinin memleket Ölçüsünde bîr an evvel realize edilmesi
sayesinde mümkün olacaktır.
b"ı Ekonomik fayda: Memleketimizde büyük ölçüde gayrimenkul serveti mevcuttur- Medeni
Kanunumuz gayrîmenkullerin karşılık gösterilerek tedavül ettirilmesini derpiş etmiş olmastr.a rağ
men kadastro yapılmamış olması sebebiyle Medeni Kanunumuzun bu hükümleri emin ve serbest bir
tatbîka mazlıar olamamıştı]-. Kredi t'oıısiye teşebbüsvo faaliyetin temelini kadastro teşkil etmek icap
eder.
Kadastro tatbiki suretiyle tesis edilecek tapu sicilleri sayesindedir ki, gayrımenkullere tedavül
kabiliyetini de vererek ona iktisadı fonksiyonunu da kazandırmak kalbi! olai'bilîr.
e) Fiskal fayda : Memleketimizde uygulanan birçok vergiler kadastral esaslara dayanmakta dır. Bina ve Arazi Vergileri, bunlara munzam vergiler (Buhran Vergisi gibi) Kazanç Vergisi ve
Asgarî Mükellefiyet Vergileri hep gayrimenkulun İradına istinaf eden vergilerdir.
Bil' mali reform halinde derpiş edilen ve üzerinde etüdler yapılan Gelir Vergisinin kadastrosu
ikmal edilmemiş, bir memleketti' kendisine taallûk eden konular üzerinde muvaffak olması çok zor
dur. Bununla beraber Gelir Yergisi sistemine girilmesi bîr zaruret olduğuna nazaran kadastro faaliyeti
nin bir un c\vel netieeiendırılm.esi. verdilerin İratla, mütenasip âdilâne ı<'V/,lindo bağlıca muvaffakiyet
amili olacaktır. Bundan banka kadastro faaliyeti neticesinde kanunlar ve muahedeler icabı Hasını:
ye ait olup da haksız olarak şunun bunun elinde bulunan birçok gayrîmenkullerin meydana çık
ması kabil olacak ve bu keyfiyette ayrıca maliyeye çelır getiren bir sonuç temin @d©C©ktİ2\
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Türkiye*de ve bilhassa köylerimizde umumi tapulama yapmak i'ikri ve teşebbüsleri:
Türkiye'de şehir kadastrosuna Mayıs 1925 tarih ve 658 sayılı Kanunla, alman ödenekle başlan
iniştir. Bil âhara çıkan J5 . X I I . 1934 tarihli ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile
kadastro ve tahririn esasları tcsbit olunmuştur. Elyevm uygulanmakta olan bu kanunla ve dar bir
teşkilât kadrosiyle bugüne kadar mahdut bâzı il ve ilce merkezlerimizde ancak (653 667) parselin
kadastrosu yapılabilmiş ve tapu kütükleri tesis olunabilmiştir.
Bu tempo ve bu teşkilâtla ve mezkûr kanunun şehirlere has hükümleriyle Türkiye ölçüsünde bir
kadastro yapılmasının asırlara ihtiyaç göstereceğine şüphe yoktur. Vatandaşların tapusuzluktan
mütevellit ıstıraplarımın giderilmesi için âcil bir
tedbir almak üzere kadastrosuz
bir
tapulama yapılması fikri ileri sürülmüş biri 3 . VIII . 1940 tarihinde ve diğeri de
14 . VIII . 1941 tarihinde olmak üzere hazırlanıp Yüiksek Meclise sunulan kanun tasarıları intihap
devrelerinin hitama ermesi sebebiyle kanuniyet iktisap edemeden kadük olmuşlardır.
Basit bir tahrir yerine plânU ve kadastral bir tahrir imkânının tahakkuk ettirilmesi halinde za
manın ne kadar öne alınabileceği bugüne kadar yapılan tetkiklere konu olmuştur.
Kadastro çalışmaları iki safha arzeyîemektedir :
1. — Hukuki safha (tahdit safhası)
2 . — F e n n î safha, (ölçme safhası)
ilânların yapılması* gayrimenkul üzerinde tahdit postalarının çalışmaları, tasarruf belgelerinin
tetkik olunması, bilirkişi dinlenmesi hukuki safhaya taallûk eden çalışmalar manzumesine giren
hallerdir ki, gayrimenkul kimindir, hudutları nasıl ayrılmaktadır bu safhada belli olmaktadır. Hu
dutları ve malikleri bu suretle belli olan gayriraenkullerin yüz ölçümlerinin sıhhatli olarak tâyin
olunması, plân ve paftalarının vücuda getirilmesi fennî safhasını teşkil eylemektedir. Teknik terakkiyat bilhassa havadan mikyaslı olarak alman fotoğraflarla harita tanzimi (Aerofotogrametri) sistemleri
kadastroda zaman mefhumunu ehemmiyetli suretle azaltmış ve kadastroyu p_ek uzun vadeli bir iş
olmaktan çıkarmıştır. Kadastrolarım bu sistemle yapan memleketlerde eldo,edilen neticeler hakkın
daki müşahedeler iyi kurulmuş, bir teşkilât ile bu işin memleketimizde yirmi senelik bir zaman
içinde kuvveden fiile çıkarılacağı kanatini kuvvetle vermiş bulunmaktadır.
Mühim olan nokta arazi üzerinde bilfiil çalışmayı ieabettiren hukuki safhanın hali i noktası ol
mak lâzungelir. Bunum için de şeniyeti göz önünde bulundurarak bir taraftan umumi esaslarımı
za sadık kalmakla beraber diğer taraftan adalet ve hakkaniyet dairesinde hüsnüniyet sahibi
zilyedi koruyucu pratik hükümleri ve bütün ihtilâfları mahallinde gezici yargıçlar vasıtasiyle
çabuk ve kesin hal ve intaç edecek esasları ihtivaeden bir kanun ile bu cihetin de gayet kısa bir
zamanda yapılabileceği kanaati bize gelmiştir.
Şukadar ki, köy köy teşkil edilecek heyetler vasıtasiyle mevcut belgeler, fiilî tasarruflar ve
mülkiyeti iktisap sebepleri üzerinde tetkikler yapılarak gayrimenkulun hududu ve maliki belli
olduktan ve şayet ihtalâf varsa gezici yargıçlar tarafından bu ihtilâflar bertaraf edildikten sonra
alâkalıya hemen tasarruf belgesi verilmesi esası tasarıda sağlanmıştır. Bu suretle hukuki safhası
tekemmül eden gayrimenkulun hemen tapusu verilecek ve bunu mütaakıp o gayrimenkulun bu
lunduğu birlik veya bölge itibariyle ve en ileri fennî sistem ve esaslar dairesinde yapılacak hari
tası ve yüz ölçülerim gösteren puanları vücudagetirilerek Medeni Kanunumuzun istihdaf ettiği
pılâna müstenit tapu sicilleri tesis olunabilecektir. Mükemmel bir sicil, Tapu Sicil Nizamnamesi
hükümlerine uygun olarak pılân ve kütükleri ve diğer müteferri kayıt ve defterleri ihtiva eden
bir sicildir.
Hazırlanıp yüksek katlarına sunulan tasarı hukukî safhasını tekemmül ettirerek alâkalılara se
net verilmesini sağlaması bakımından tapulamayı ve bu ameliyeyi mütaakıp hemen yüz ülçümü fa
aliyetine geçilerek fennî muamelelerinin intaç edilmesini istihdaf etmesi bakımından arazi ka
dastrosunu yapmayı! bize temin edecektir. Bu suretledir kî, mükemmel sicillerimiz vücut bulmuş
olacaktır.
İskân ve toprak dağıtım bölgesi, muhitin ve bu idarelerin ihtiyaçları, sulama, orman amenajman, elektrik, etüd. maden arama faaliyetlerine yardım imkânları göz önünde bulundurularak ve
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sın İhtiyatlı hesap]ara istinat edilerek her sene bütün ilce, bucak ve köyleriyle birlikte üç ilimi
zin yukarda arz ve tesbü edilen esaslara göre yapılacak tapulama ve kadastro «sayesinde yurdu
muzun âzami yirmi sene içinde bu büyük ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
z
Maddelerin izahı sırasında da işaret olunduğu üzere bu büyük işin âzami tasarrufla- başarı I ması ve bu hizmetlerin istilzam eylediği ma.sra.Tlan temin edecek ve vatandaş için munzam ve
ağır bir külfet olmadan karşılıyaeak bir tertibe de .tasarıda
yer verilmiştir. Dcmekki bu
Tasan tatbikatta bir taraftan büyük bir dâvayı başarmayı hedef tutarken diğer taraftan bütçe
ye de bir külfet tahmil etmiyeeektir.
Tasarının ihtiva ettiği maddelere gelince ; her maddenin ne maksatla tanzim edildiği aşağıda
madde sırasiyle arzedilmiştır.
Birinci Bolüm
Uenel Hükümler
Madde 1, 2 : Kanunun uygulama salıası bilinci madesinde ve il ve ilçelerin belediye sınırları
dışında kalan arazi kıamı ile köylerde bulunan ara-zinin tapulama ve kadstrosu yapılırken hangi eü
zütamlarm bir birlik itibar edileceği ikinci maddesinde tesbit olunmuştur.
.Madde 3 : İhtilaflı mesailde bu ihtilâfların köylere gönderilecek gezici yargıçlarla halledilc
ceğinden ve yargıcın yetkisinden bahsetmektedir.
Madde 4 : Gezici yargıçlarla kadastro müdür ve memurlarının sureti tâyinlerini irae eylemekte
dir.
İkinci Bölüm
Hazırlık İsleri
»
Madde o, 6 : Tapıüama. ve arazi kadastrosunun yapılacağı yerlerin sureti tâyinini ve bu ameliye
nin alâkalı vatandaşlara duyurulması hususlarını gösteren hükümleri ihtiva eylemektedir.
Madde 7 : Gayrimenkul malların sınırları ve bunların belli edilmesi kadastro işi noktasından
çok önemlidir. Kadastro plânlarının yapılması dasınırların acık ve kesin olarak belli edilmesine bağ
hd ir. Bu sebeplerle sınırların belli edilmesi hattâ sınırlara elverişli şekilde, tarif olunacak işaretl<<
rm konması lâzımgelmektedir. 7 nci madde de bu esasa göre düzenlenmiştir.
Madde S ; Kadastronun başarı ile ve kısa bir /amanda bilmesi için köylülerimizin arazi kadastrosu
işinin ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve kimlere nasıl baş vın utacağını, memurların, müdürün ve
yargıca kadar her yetki sahiplerinin köylerine, geleceklerini ve. bunlara belirli zamanlarda baş vura
rak ayni haklarım kaydettirmek gerektiğini* bilmeleri lâzımdır. Arazi kadastrosunda bilirkişilere
önemli vazifeler düşmektedir. Memurların çabuk' ve isabetli is görebilmesi bilirkişilerin dürüsttü
güne ve bilgisine bağlıdır. Bu sebeple bu iğlerin müdür ta rafından anlatılması ve bilirkişilerin isa
betle seçilmesi gerektiğinin de köylülerimize bildirilmesi yerinde görülmüştür.
Arazi kadastrosu, kadastro teknisiyeniyle yardımcısı tarafından mahallî heyetlerle birlikte .yapı
bıçağından ve maliklerin gayrîm en küllerin in- sınırlarına işaret koymaları ve gayritnenkullerinin ta
sarrufları hakkında bilgi vermeleri ve tutanakları imza etmeleri ve bir itirazları Tarsa zamanında bil
dirmeleri de gerektiğinden bunların yapılmasını muhtar ve ihtiyar heyetlerine anlatmak İçin. müdü
vi'm bunları topluca yanına çağırtması ve etraflı izahat vermesi lüzumlu ve yerinde görülmüştür.
8 nci madde de bu esasa göre hazırlanmıştır.
Madde 9 : Arazi kadastrosunun sahih ve salim bir şekilde yapılmasını sağlamak ve aynı zamanda
gereken çabuklukla köylerde ve müstakil çiftliklerde ve bucaklarda iş görebilmek için vergi kayıt
lariyle tapu kayıtlarının evvelce alınması ve köye gidildiği Kaman bunların elde bulundurulması ve
bu raeyanda rehinli ve hacizli olan gayrimer.kni malların da kayıtlarına bakılarak durumlarının
bilinmesi ve böylece çalışılması isabetli ve lüzumlu görüldüğünden 9 neu madde de bu esasa göre
düzenlenmiştir'.
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Üçüncü Bölüm
Arazi Kadastrosu İşleri
Madde 10 : Kadastro teknisiyenleri, araziyi bilirkişilerle birlikte mal sahipleriyle komşuları dahi
hazır olduğu halde birer birer gezecekler mülkiyet haklariyle diğer ayni hakları, gayrimenkul malı
ve sınırlarını tesbit edeceklerdir. Bu işleri birlikte bir günde yapmak mümkün olmadığından
mevki mevki yapacaklardır. Her gün hangi s.aevkiin işlerini yapmayı tasarlamışlarsa mal sahiple
riyle ilgililerin ve komşuların gayrimenkullerine gidilecek günü bilmeleri için bir liste yapılıp köy
odasına asılması ve muhtar vasıtasiyle de bir gün evvel köy halkına yayılması lüzumlu bulunduğun
dan ve ancak bu suretle ilgililer haklarını memurlara yazdırmak ve bir itirazları varsa bildirmek
ve gayrimenkullerinin sınırlarını göstermek imkânını elde etmiş olacaklardır. Bu ilânın yapılması
halkın hak ve itirazlarını bildirmeleri bakımından çok önemli olduğu için ilân yapıldığının bir tu
tanakla tevsik edilmesi de yerinde görülmüş ve 10 ncu madde de bu maksatla düzenlenmiştir.
Madde 11 : 10 ncu maddede yapılacak ilân üzorine belirli günde kadastro teknisiyeni île yar
dımcısı yanlarına muhtarı ve bilirkişilerden de en az iki kişiyi alarak ogün kadastrosunu yapacak
lan gayrimenkullerin başına giderler. Mal sahipleri ve komşuları ve başkaca ilgililer varsa on
larla birlikte zilyedliği ve ayni hakları incelerler ve ilgililerin gösterecekleri belgeleri makbuz muka-:
bilinde alırlar. Gayrimenkul malın gerek şuurlarını ve gerek mülkiyet haklariyle diğer ayni hakları
bu suretle yerinde tahkik ve tesbit etmiş olurlar. 11 nci madde de bu maksatla hazırlanmıştır.
Madde 12 : Kadastro teknisiyeni ile yardımcısı; vergi ve tapu kayıtlarını alıp ilânı da yaptıktan
sonra ilânda, gösterilen gayrimenkullere belirli günde gittikleri zaman;
A) Gayrimenkul malın tapu kaydı varsa ve kayıt sahibi o gayrimenkule zilyed ise onun adı
na kadastrosunu yapar ve krokisini çizer.
B) Tapu kaydı mevcut olup da kayıtta malik görülen kişi ölmüş ise, kanuni veya mansup
• mirasçıları o gayrimenkul mala zilyed bulunuyorsa onların adına kadastrosunu yapar.
C) Kadastrolanacak gayrimenkul mal A,B fıkralarında belirtilen durumda değilse; o takdir
de ya tapuda kaydı vardır veyahut yoktur. Tapu kaydı varsa kaydın tesisi ya Medenî Kanunun
yürürlüğe girmesinden sonradır veyahut da evveldir. Tapu kaydı Medenî Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten sonra tesis edilmişse bu gayrimenkul zilyedi adına ancak, kayıtta mâlik görülen kişi
nin kadastro teknisiyeni ve yardımcısı huzurunda zilyed adına kayıt ve tesbite muvafakat ettikleri
takdirde, kadastrosu yapılır. Kayıtta m^lik görünen kişi eğer ölmüş ise muvafakati mirasçılarının
beyan etmeleri lâzımgelir. Kayıtta malik görünen kişi veya mirasçıları küçük veya kısıt ise veli
ve vasilerinin muvafakat vermeleri gerekir. Kayıtta malik görünen kişi veya mirasçıları vekilleri
vasıtasilyle de muvafakatlerini beyan edebilirler.
Ç) Tapu kaydı Medenî Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel tesis edilmiş olup da o gay
rimenkule başka bir kimse zilyed bulunuyorsa o takdirde,
1. Zilyed kayıtta malik görünen kişiden, eğer ölmüşse mirasçılarından veya kanuni mümes
sillerinden (satış, bağışlama, taksim, trampa gibi haklı sebeplerle) temellük ettiğini bunların beyanlariyle tevsik ederse o gayrimenkul zilyed adına;
Kayıtta nietlik görünen kişinin veya ölmüş ise mirasçilarmın veyahut kanuni mümessillerinin
beyanlarını almak mümkün olmazsa zilyedin göstereceği (noter senedi, ara senedi ve saire gibi)
her hangi bir belge ve bilirkişilerin sözleriyle zilyedin temellük sebebi tevsik edilirse o gayrimen
kul mal zilyed adına kadastrolanır.
2. Eğer zilyed temellük sebebini kayıtta malik görülen kimseye kadar geriye doğru teselsülen
tevsik edemiyorsa, kjayıtta malik görülen kişi hayatta olmadığı takdirde veya bilinmediği hale zil
yedin malik sıfatiylej ve o gayrimenkulu hak sahibi tanıdığı kişilerden iktisap ettiğini ve bu suretle
zilyed bulunduğunu > belgelerle veya bilirkişi sözleriyle tevsik ederse o gayrimenkul mal yine zilyed
adına kadastrolanır.
D) Kadastrosu yapılacak gayrimenkul malm tapuda kaydı bulunmuyorsa en az 10 senedenbeıi
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«. ıo fasılasız ve nizasız ve malik sıfatiyle zilyedliği belgelerle veya bilirkişi sözleriyle tevsik edilirse o gay
rimenkul mal da son zilyed adına kadastrolanır.
E) Yukarda açıklanan esaslar dışında kalan ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
yerlerden olmayıp da özel mülkiyete konu teşkil eden gayrimenkul mallar Devlet adına kadastro
lanır.
Bu esaslarda kadastrolanacak gayrimenkul mallarda 2644 sayılı Kanunun 16 ııeı ve 3116 sayılı
Kanunun 25 nei maddelerine temas edenlerin bu maddeler hükmüne tâbi tutulması maksadiyle bu
kanun hükümlerinin saklı tutulması gerekli görülmüş ve buna dair fıkra maddenin sonuna eklen
miştir.
12 nci madde de yukarda açıklanan esaslara göre düzenlenmiştir.
Madde 13 : Belediye, özel idare ve köylere ait gayrimenkul malların da bu teşekküller adına
kadastrolanması gerekli bulunmaktadır. Esasen özel mülkiyete konu olan gayrimenkul malların bu
teşekküller adına kadastrosu yapılıp tescili genel hükümlere de uygundur. Ancak belediye ve köye
ait mera, baltalık, harman yeri, seyrangâh gibi orta malı olan yerlerin tescil olunacağına dair bir
hüküm sevkolunacağı 2644 sayılı Tapu Kanununun 25 nci maddesinde gösterilmiştir. Bu sebeple bu
orta mallar her ne kadar hususi mülkiyete konu teşkil etmese dahi hudutlarının bilinmesi ve hem*
hudutları tarafından bir tecavüz olduğu takdirde korunması ve gerek müşterek mera ve yaylalarda
ve gerekse müstakil tasarruf olunanlarda çıkacak anlaşmazlıkları hak sahiplerinin kolayca gider
mesi için tescili lüzumlu görülmektedir. Bununla beraber tescil edilen bu gibi orta malların İçiş
leri Bakanlığının müsaadesi olmadıkça devir ve temlik edilmemesi ve ayni bir hakla takyit olun
maması belediyenin ve köyün bugünkü ve gelecekteki menfaatleri bakımından yerinde görülmüş»
tür ve 13 ncü madde de bu esaslara göre hazırlanmıştır.
Madde 14 : Kadastrosu yapılacak yerlerin tasarruf durumları 12 nci maddede gösterilmiştir.
Bu maddede tesbit edilen esaslar dairesinde arazi kadastrosunun uygulanması vatandaş hakları
na tamamiyle uygun bulunduğundan itirazlı olan veya daha evvelce dâva açılmış bulunan yerlerin
yargıç tarafından yine bu esaslar dairesinde çözülmesi zaruri bulunduğundan 14 ncü madde de
buna göre düzenlenmiştir.
Madde 15 : Gayrimenkulun malikleri veya son zilyedleri ölmüş ise vefat tarihlerindeki hüküm
lere göre mirasçılarına intikal yoliyle yazılması tabiî ve zaruri bulunmaktadır. Mirasçılar arala
rında taksim yapmışlarsa ve bu taksime göre zilyed bulunuyorlarsa ve buna da mirasçılar arasın
da itiraz eden yoksa yapılan bu taksime göre zilyedler adına kaydolunması yerinde görülmüştür.
Medeni Kanunumuzun yürürlüğe girdiği tarhten sonra vukubulmuş vefatlarda mirasçılardan
veraset belgesi istenmesi lüzumlu ve zaruridir. Veraset belgesi mevcut olmadığı takdirde bu
nu istihsal edinceye kadar kadastro teknisiyeninin beklememesi için müteveffanın adı gösterilerek
mirasçıları diye tutanakların doldurulması yerinde görülmüştür. Bununla beraber köylülere ko~
laylık olmak üzere bu yokia düzenlenecek tutanakların taallûk ettiği gayrimenkul malların bir listesinin
yapılıp gezici yargıca verilmesi ve yargıcın köye veya hueağa gittiği zaman mirasçıları davetle
gerekli araştırmayı yapıp veraset belgesini vermesi ve ona göre de tutanaklarda veya tapu kü=
tüklerinde mirasçlar adına kaydedilmesi faydalı ve isabetli görülmüştür. Ve yine köylülerin
bu işleri takiplerine mahal kalmadan yaplması için kaydiyeden de ayrık tutulmuştur. Esasen
mirasçılar adına kaydedilmesi arazi kadastrosu işlemine dâhildir. Yalnız eksik olan veraset bel
gesi sonradan temin edilmiştir. Bundan dolayı intikal kaydiyesi almak isabetli ve faydalı gö
rülmemiştir. 15 nei madde de bu maksatlara göre düzenlenmiştir.
Madde 16 : Kadastro yapılacak bâzı gayrimenkullerde haciz ve rehin gibi takyitlerin bulun
ması tabiidir. Bu durumda oİan gayrimenkul mallar kayden malik görünen kişilerin elinde bulun
makta ise -kayıt veçhile kadastrosu yapılmak gerekir. Fakat bu durumda olan gayrimenkul mal
lar kayden malik görünen kimselerin elinde olmayıp da 12 nci madde gereğince adlarına kaydı
tecviz edilen zilyedler elinde bulunuyorsa bunların rehinli ve hacizli hali olduğu gibi kabul
ettikleri takdirde adlarına kaydolunması mümkündür. Rehinli veya hacizli hali kabul etmedikleri
takdirde kaydın hükmünü olduğu gibi muhafaza etmek zaruri bulunmaktadır Bununla beraber
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îcra ve îflâs Kanununun geçici 4 neü maddesi hükmü içerisine giren ve binaenaleyh kendiliğinden
kalkmış bulunan hacizler hariç tutulmuştur. Bununla da zilyed ve hak sahiplerine faydalar sağ
lanmıştır. 16 ncı madde de bu esaslara göre düzenlenmiştir.
Madde 17 : Arazi kadastrosunun bölge içeririnde birlik birlik yapılacağı 2 nci maddede göste
rilmiştir. Arazi kadastrosu ile. tapu sicilinin kurulması da derpiş edilmiş olduğundan bir birlik
dâhilinde bulunan bütün gayrimenkul malları kadastro teknisiyeni ve yardımcısı birer birer incele
yip o gayrimenkulun sınırlarını tesbit ve krokisini tanzim ve mülkiyet haklariyle diğer ayni hak
ları belirtmek için elde edeceği malûmatı her gayrimenkul için ayrı ayrı tutulacak tutanağa yazma
ları gerekli bulunmuştur. 17 nci madde de bu esasa göre düzenlenmiştir.
Madde 18 : Tutanaklar hem gayrimenkul malları tarif ve tavsif edecektir. Ve hem de onlar üze
rinde bulunan hakların mahiyetiyle sahiplerini belirtecektir. Bu sebeple tutanağa ne gibi malûma.
tın yazılacağı 18 nei maddede fıkra fıkra açıklanmıştır.
Madde 19 : Tutanaklar her bir gayrimenkula ve onun üzerindeki ayni hakları gösteren esaslı
belgedir. Bunlara dayanılarak tapu kütüklerine tescil yapılacaktır. Bu önemli belgelerin ve ekleri
nin bir birlikte kadastro işlemi tamamen bitince teknisiyen veya yardımcısı tarafmdan üçer nüsha
cetvellerinin yapılması ve bu cetvelde krokiden naklen tutanaklara verilen numaraların gösteril
mesi ve gayrimenkul maliklerinin derci ve kadastro müdürüne bu suretle teslimi kadastro işinin
sıhhat ve selâmetle görülmesi bakımından lüzumlu görülmüştür. Tutanakların bordrosu mahiyetinde
olan bu cetvellerin bir nüshasının da genel müdürlükçe saklanması teslim ve tesellüm işlerinde
âtiyen çıkacak ihtilâfları çözmesi bakımından faydalı görülmüştür. 19. madde de bu esaslara göre
düzenlenmiştir.
•
Madde 20 : Kadastro teknisiyeni ve yardımcısı, gayrimenkul malların kadastrosunu yapmak
için gayrimenkul maliklerinden, zilyetlerinden bilgi almaya ve ellerinde ne gibi tasarruf belgeleri
varsa onları istemeye ve gayrimenkul malların sınırlarının gösterilmesini talebe muhtaçtır. Ve bu
hususta (bilirkişiler kadar gayrimenkul maliklerinin veya zilyetlerinin gayrimenkulun başında bu
lunması da lâzımdm Buna rağmen malik ve zilyedler Ibelirli günde gelmedikleri takdirde kadastro
işleminin yapılmaması veya başka bir gün tekrar o gayriımerikule gidilerek yapılması kadastro
nun intizam ve çabuklukla yürümesini bozacağından yerinde görülmemiş ve mütaaddit defalar ka
dastronun yapılacağı ilân edilmiş ve son olarak da mevki, mevki hangi gayrimenkullerin hangi
günde tesbit edileceği belirtilmiş olduğundan ilgililerin o gün gayrimenkulun başında bulunmaları'
ve bulunmadıkları takdirde kadastro teknisiyeninin hazır bulunan muhtar, bilirkişi ve komşular
dan elde edeceği bilgi üzerine kadastro işlemini yapması yerinde ve isabetli görülmüştür. Bu suret
le hazırlanan tutanaklara, arazi kadastrosu müdürü tarafından 30 günlük itiraz ilânı yapılınca ve
ya ilân yapılıncaya kadar her zaman ilgilileri tarafından itiraz olunabileceğinden ilgililerin hakla
rının giderilmesi varit görülmemektedir. Çünkü belirli günde bulunmıyanlar o günü düzenlenmiş
tutanağa müdür tarafından yapılacak ilân süresi sonuna kadar itirazda bulunabileceklerdir.
Kadastro işinin sırasiyle yürümesi ve her gün yapılacak işlerin düzeninin bozulmaması için mal
sahipleri veya zilyetler olmasa dahi kadastro işlerinin yapılması lâzımgeldiğinden 20 nci madde de
bu esasa göre tanzim edilmiştir.
Madde 21 : Arajzi kadastrosu işi birçok birliklerde birden yapılmak gerektiğinden ve esasen
bütün memleketi kaplıyan bir iş olduğundan ne gerçek kişilere ve ne de tüzel kişilere birer birer teb
ligat yapılmasına imkân bulunmamaktadır. Bu sebeple ilgili bütün vatandaşların duyabilmesini teminen Ankara'da ve istanbul'da ve kadastrosu yapılacak bölgenin il ve ilce merkezinde ve birliklerde
ayrı ayrı ve defalarla ilânen tebligat yapılması gerekli bulunmuş ve tasarıya buna göre hükümler
konmuştur. Hazine, Özel Saymanlık, Vakıflar ve Belediye için de ayrıca tebligat yapılması çok müşkül
bulunduğundaın ilânen yapılan tebligat üzerine bu idarelerin de gayrimenkul mallariyle ilgilenerek
siıiırlarını göstermeleri ve sınırlara gerekli işareti 'koymaları ve tasarruf belgelerini göstermeleri ve
tutanakları imzalamaları yerinde ve isabetli görülmüştür. Esasen her birlikteki mallarını bu teşekkül
lerin bilmeleri ve idare etmeleri gerektiğinden ilânen yapılacak tebligat bu idarelerin harekete geçme
leri için de kâfi bulunmaktadır. 21 nci madde de bu esasa göre düzenlenmiştir
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Madde 22 : Arazi Kadastrosunun uygulanacağı sahanın büyük bir kısmını köylerimiz teşkil etmek
tedir. Kadastro İle kurulacak tapu kütükleri de köy köy tutulacaktır. Bu sebeple köy sınırları arazi ka
dastrosu bakımından önemlidir. Mevcut köy sınırlarmın ihtilafsız ise olduğu gibi kabul edilmesi şayet
ihtilaflı ise Köy Kanunu gereğince tesbit ettirilmiş veya ettirilecek sınırlara göre işlem yapılmasî ve
ya anlaşmazlığı gideren bir ilâm varsa o ilâma göre iş görülmesi gerekli bulunmuştur. 22 nci madde de
bu maksatlara göre düzenlenmiştir.
Madde 23 ilâ 27 : Arazi kadastrosu müdürünün görev ve yetkilerini bildiren kısımlar tasarının 23
ilâ 27 nci maddelerine konulmuştur.
Madde 28,29 : Arazi kadastrosunun hitamında, fennî işlerin tamamlanmasını beklemeden vatan
daşlara tapu senetlerinin verileceğini ve fennî işlerin sonunda da yüz ölçümlerinin sicillere geçiri
lip ilgililere çaplarının dağıtılacağını bildiren hükümler tasamın 28 ve 29 ncu maddelerine konul
muştur.
&••-?*«*
Kadastronun bir merhalesi tapulama adı verilen mesainin ilk safhasını göstermektedir. Bu iti
barla Hukuki kısım biter bitmez ilgililere tapu senedi verilmek ve kayıtları tesis olunmak suretiylo tapulaması tekemmül etmektedir. Mütaakiben de plânları tanzim edilerek gerçek rnânasiyle
kadastrosu yapılmaktadır.
Dördüncü Bölüm
Anlaşmazlıkların çözülmesi
Madde 30 İlâ 36 : Arazi kadastrosu bölgelerde birlik, birlik yapılacaktır. Arazi kadastrosunda
yapılacak işlerden birisi plânların vücuda getirilmesi, diğeri de sınırların ve ayni hakların tah
kik ve tesbiti ile kaydıdır. Kadastro plânlan yetkili fen elemanları tarafından en son teknik
terakkiyat ve seri usuller tatbik edilmek suretiyle vo aerofotogrametri sisteminden de faydalanır
larak yapılacaktır. Sınırlarla ayni hakların tahkik ve tesbiti işi eğer ilgililer arasında bir anlaş*
mazlık yoksa veya yapılan işleme itiraz eden bulunmazsa kadastro teknisiyenleriyle Müdür tara
fından yapılacaktır, ihtilâf ve itiraza konu teşkil eden işlemler arazi kadastrosu Yargıcı tarafın
dan yapılacaktır. Bu tarzda iş bölümü arazi kadastrosu için lüzumludur. Kadastro Yargıcının
vukubulmuf vefatlardan veraset belgesi vermesi de kadastro işlerinin çabuk ve selâmetle yürümesi
•için lüzumlu görülmüştür.
Köylünün işini, gücünü bırakarak ilçeye gelip dâvasını takip etmesi çok müşkül olduğundan
yargıcın bucak ve köylere giderek dâvâlı ve itirazlı olan işlemleri, orada gayrimenkulun başında ta
rafları, bilirkişileri, şahitleri dinliyerek çözmesi vatani aşlar için çok kolaylığı gerektirdiğinden
ve işin de kolayca ve çabuk bitmesini Bağlıyacağından gezici arazi kadastro mahkemelerinin kurul*
ması münasip görülmüş ve işin çabuk bitmesi ve tarafların menfaatleri bakımından şifahi veya
âdi muhakeme usullerinden birinin yargıcın takdiri ile uygulanması faydalı olacağı mütalâa edil
miştir. Arazi karastrosu yargıcın görevlerini açıklıyan hükümler tasarının 30 ilâ 36 ncı maddelerine
konulmuştur.
Madde 37 : Arazi kadastrosunun uygulanlığı mahallerde 1515 sayılı Kanun ile 501 sayılı Yük
sek Meclis kararının uygulanmasına yer kalmamakta olduğundan 37 nci madde buna göre dü
zenlenmiştir.
Madde 38,39 : Her hangi birlikte kadastro yapılırken günlük tapu işlerinin de devam edeceği
tabiîdir. Akit ve tescil işlerinin tapu idarelerinde yapılması ve fakat bu işler yapılmadan evvel
kadastro durumunun sorulması ve alınacak bilgiye göre tapu memurları tarafından iş görülmesi
yerinde görüldüğü gibi böyle bir işlemi yaptıktan sonra da sonucunun hemen arazi kadastrosu mü«
dürüne bildirilmesi yerinde bulunmaktadır.
Bu takdirde her iki merci de yapılan işlemlerden birbirlerini haberdar etmiş olacaklar ve tescil
bakımından da bir karışıklık olmıyacaktır. Mâruz sebeplerle tasarıdaki 38 ve 39 ncu maddeler dü«
zenîenmiştir.
. >,....
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Altıncı Bölüm
Mükellefiyetler
Madde 40 : Araza kadastrosu işleri bölge bölge yapılacağı ve il merkezi civarındaki arazi ile
ona bağlı olan bucak ve köyler ve yine ilce merkezleri civarındaki arazi ile onlara bağlı bulunan bu
caklar ve köyler birlikleri teşkil ettiğinden ve kadastro işleri dolayısiyle çıkacak bâzı olayların ça
bukluk ve kolaylıkla çözülmesinde vali ve kaymakamların tesirleri olacağından bu tesir kadastro
işine önemli faydalar Bağlıyacağından kadastro işlerinin düzeninde gitmesinden kendilerinin sorum
lu bulunmaları ve bu sebeple ilgi ve yardımlârmınsağlanması için 40 ncı madde düzenlenmiştir.
Madde 41 : Gayrimenkul malların sınırları krokilerde ve arz üzerine konulan belirli işaretlerle
gösterilmiş olacaktır; Bu hüküm Medeni Kanunumuzun 645 nci maddesiyle güdülen maksadı sağ
lamaktadır. Krokilerin lüzum görüldüğü zaman arz üzerine uygulanması için teknik tesislerin ilgili
parsellere konması ve bunların haliyle saklanması da gerekli bulunmaktadır. Bu işaretlerin gereği
gibi saklanmasında gayrimenkul maliklerin, şagilleri ve birlik muhtarlarınm sorumlu bulunmaları
yerindedir.
Bu sebeplerle işaretleri iyi bir halde saklamaları ve her hangi bir tesirle bozulduğu takdirde de
tapu idarelerine bildirmek zorunda olmaları isabetli ve faydalı görüldüğünden 41 nci madde bu
esaslara göre düzenlenmiştir.
Madde 42 : Arazi kadastrosu işinin düzeninde ve çabuk yürümesi için gayrimenkul sahipleri
ile komşularının gayrimenkul malların sınır ve niteliklerini kadastro teknisyenine bildirmeleri ge
rekli bulunduğundan 42 nci madde buna göre hazırlanmıştır.
Madde 43 : Arazi kadastrosunun yürümesi için köylerde muhtrm kadastro işleriyle görevli
olanlara resmî işlerini görecek ve yatacak yer bulmaları ve parası mukabilinde yiyecek tedarik
etmeleri lüzumlu görüldüğünden 43 ncü madde buna göre düzenlenecektir,
Yedinci bölüm
Cezai hükümler
Arazi kadastrosu işlerinde yolsuzluklara meydan vermemek için alınacak tedbirler cezai hü
kümler adı altında 7 nci bölümde toplanmıştır.
Madde 44 : Kadastro işlerinde; bu işe engel çıkaran veya zorluk gösteren çıkabileceğinden
ve kadastro işinin çabukça yürümesi için bu gibilerin de çabukça cezalandırılması.gerekli bulun*
duğundan 10 liradan 50 liraya kadar para cefasına 'çarptırılmaları yerinde görülmüş ve 44 ncü
madde buna göre yazılmıştır.
Madde 45 : Arazi kadastrosu fiilî tasarruf göz önünde tutularak yapılacaktır. Bu da elde mev
cut belgeler ne ise onlara, muhtar bilir kişiler ve zilyed veya maliklerin verecekleri bilgilerle tev
sik olunacaktır. Bu durumda yapılacak işlemlerde doğru neticeye varabilmek için, hileye saparak
veya başkasının belgelerini kullanarak yanlış iş yaptırmak istiyeceklerle, yalan söz söyliyeceklere
meydan vermiyecek tedbirleri almak gerekli bulunmaktadır. Bu gibilere ceza kesmek yolu'ile ge
rekli tedbirin alınması düşünülmüş ve 45 nci madde ona göre düzenlenmiştir.
Madde 46, 47 : Kadastro işinin yürümesi için, görevlilerin kendilerine düşeni yapmaları lâzım
dır. görevlerini yapâmıyaeaklara yaptırılabilecek müeyyidelerin tasarıya alınması yerinde görül
müş ve bu sebeple 46 ve 47 nci maddeler hazırlanmıştır.
Sekizinci Bölüm
Müteferrik Hükümler

Madde 48 : Araai sınırlarına işaret konulması kadastronun hemen de temelini teşkil etmekte
dir. İşaretlerin ucu* ve kolayca konması için mahallin icaplarına uygun olma» lözumdurur. Di
ğer cihetten kadastro plânlarının da en son teknik işlemler göz önüade tutularak Heri metotlarla
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ucuz ve çabuk yapılması gerekmektedir. Bu itibarla gerek işaretlerin nevi ve şekilleri ve gerek
se arazi yüz ölçümlerini ve gayrim enkullerin hendesi durumunu gösteren plân ve haritaların yapıl*
ması şeklinin ve teknik esasların etraflıca tâyini için bir tüzük tanzimi isabetli görülmüş ve 48
nci madde bu düşünce ile tasarıya konmuştur.
Madde 49, 50 : Bu kanunun uygulanmasında görevlendirilen bütün memur ve hizmetliler bueak ve köylerde arazi üzerinde çalışacak ve her birlikte işlerin hitamında diğer birliğe geçecek
lerdir, Bu itibarla ailelerinden uzak, gezici ve yorucu bir hizmet ifa edeceklerinden mümasili
Devlet dairelerinde ve bu nevi işlerde çalışan elemanlara sağlanan
haklardan faydalanmaları
hem iş verimi ve hem de muadeleti temin bakımından lüzumlu, görühnüş ve tasannu 49 ve 50
nei maddeleri bu düşünce ile hazırlanmıştır.
Madde 51 : Kadastrosu yapılacak gayrimenkulllerin bir kısmının Veraset ve İntikal Vergi
sine tâbi olacağı şüphesizdir. Bu gibi gayrimenkul malların tescili İçin verginin kesin olarak tahak
kuk ettirilmiş olduğunu bilmek gereklidir.
Veraset ve İntikal Vergisi ise, müteveffanın bütün mallarının tesbit ve kıymetlerinin tâyinin
den sonra tahakkuk ettirilmekte ve bu da uzun sürmektedir.
Arazi kadastrosunun gerektirdiği çabuklukla gayrimenkullerin tescillerinin yapılması için Ve
raset ve İntikal Vergisine tâbi işlemlerde verginin tahakkukunu beklemeksizin kadastro işinin ya
pılması ve her birlikte işlerin hitamında İntikal ve Veraset Vergisine tâbi gayrimenkullerin ka
dastro müdürü tarafından yapılacak listelerinin Mal dairelerine verilerek verginin tahakkukunun
sağlanması yerinde ve faydalı görülmüş ve 51 nci madde de buna göre düzenlenmiştir.
Madde 52 , Arazinin kadastrosu yapılırken ihya yolu ile iktisap edilmiş gayrimenkul mallara
rastlanması ve zilyedlerin bunları kendi adlarına kayıt ettirmeleri için teşebbüste bulunmalar!
tabiîdir.
İhya mevzuuna giren işlerde 4753 sayılı Kanun hükmünün nazara alınması lüzumlu bulun
duğundan 52 nci madde buna göre hazırlanmıştır,
Madde 53 : Arazi kadastrosunda tapu kaydı kadar fiilî tasarruf ve hüsnüniyete dayanan zil
yedliğe yer verilmiştir, Böyle bir sistemle, iş görülürken evvelce tapuda kayıtlı bulunan ayni hak
ların velev sayısı pek az olsa dahi haleldar edilmiş olması mümkün görüldüğünden ve bu gibi
hakları haleldar olanların mahkemeye baş vurarak dâva açtıklarında haklarının korunması için
eski sicillerin 20 yıl saklanması uygun ve faydalı görülmüş ve 53 ncü madde bu düşünce ile tasarı
ya konmuştur.
Madde 54 : Arazi kadastrosu bütün bucak ve köylerde, il merkezleri ile ilce merkezleri civarın
daki arazide uygulanacak geniş bir iştir. Bu işin çabuk yapılması için her tedbirin alınması yerinde
görülmektedir.
Bu sebeple alâkalıların müdür veya memurlarla, gezici kadastro yargıçlarına yapacakları itiraz
ve iddialara ait, dilekçeler ve tutanaklar ve alınacak idari ve kazai kararlar ve yapılacak tebliğler
ve tapu senetleriyle çapları ve benzeri bütün kâğıtların damga ve uçak resimlerinden muaf tutul
ması bu düşünce ile yerinde görülmüştür.
Esasen 2613 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde de buna benzer ibir hüküm mevcut bulunmak»
tadır.
54 ncü madde de bu mülâhaza ile düzenlenmiştir.
Madde 55 : Arazi kadastrosunun devamı sırasında, bu kanunla muhtara terettüp eden veya
huzurunu icabettiren hallerde muhtarın meşru sebeplerle bulunamaması takdirinde işlerin bu yüz
den aksamamasını sağlamak düşüncesiyle, onu temsilen ihtiyar heyetinden bir üyenin bulunması
uygun görülmüş ve bu sebeple tasarıya 55 nci madde konulmuştur..
Madde 56 : Bölge ve birliklerde arazi kadastrosunun yapılması sırasında o bölge ve birlikte
daha evvel resmî makamlar veya kişiler tarafından yaptırılmış haritalar var ise vesaiki ile beraber kopyalarının alınması iş verimi ve tahdit, tesbit işlerinin kolaylıkla başarılması bakmındân
faydalı olacağından 2613 sayılı Kanunun beşinci maddesiyle tapu ve kadastro genel müdürlüğü*
ne verilen yetkinin arazi kadastrosu kanunu ile de verilmesi yerinde görülmüştür.
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maları ve arazi kadastrosu işlerinin aksamaması için 2613 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle Şehir
ler kadastrosunda çahşan elemanlara verilmiş yetkinin, arazi kadastrosunda çalışacak müdür ve
memurlara da verilmesi muvafık olacaktır,
Tasarının 56 neı anaddesi bu düşünce ile düzenlenmiştir.
Madde 57 : Vatandaşların Mülkiyet haklarını gösteren ve bihassa büyük emek ve masraflarla
vücuda getirilecek sicil ve plânların uzun yıllar muhafazası ve bunlar üzerinde vatandaşların
günlük her nevi aynı haklara mütaallik işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
Sicillerin muhafaza olunacağı binaların rutubetten azade, yangın tehlikesinden masun, tesiratı hariciyeden azade şekilde inşa edilmesi gibi hususiyetleri haiz olması gerektiğinden, yukarda
arzolunan vasıfta ve ti merkezinde bir bina inşasını sağlamak amaciyle tasarının 57 nci maddesi
hazırlanmıştır.
Madde 58 : Türkiye ölçüsünde uygulanacak arazi kadastro işini aksatmadan yürütmek ve
başarmak için her nevi vasıta ve imkânlardan faydalanmak gerekmektedir.
Bu itibarla tapu veya kadastro kısımlarında veya fen servislerinde yetişmiş elemanlardan bölge
ve birliklerde arazi kadastrosu tatbiki sırasında ve lüzumunda faydalanmak için tasarının 53 nci
maddesinde belirtilen yetkinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilmesi yerinde ve isabetli
görülmüştür.
Dokuzuncu Bölüm
Harçlar
Madde 59 : 501 numaralı Yüksek Meclîs Kararı ve 1515 sayılı Kanun tüzüğü hükümleri daire
sinde yeniden tescil edilecek gayrimenkuller için vergi kıymetinin binde 25 şi nispetinde harç alın
maktadır. Bununla beraber tescil talebinde bulunan alâkadar, ilân ücretleri ile mahallînde keşif ve
mesahada bulunacak memurların nakil vasıtalarını temine ve harcırahlarını da ayrıca ödemeye mec
burdur.
Senetli mahallerden olup tahdidi hudut haritası tanzim ettirilmesi halinde de keza memurların
gayrimenkulun bulunduğu mahalle kadar götürülmesi ve kanuni harcırahlarının tesviyesi ve
binde 1 kaydiye verilmesi tamamiyle alâkadara ait bulunmaktadır. Arzedilen duruma göre gerek
senetsizden yapılacak tescillerde ve gerek tahdidi hudut haritalarının düzenlenmesinde alâkadar
lar küçünısenmiyecek derecede malî külfetlere katlanmaktadırlar.
Arazi kadastrosunun tatbikatında ise,bütün köy ve bucaklara gönderilecek tapulama teknisiyenleri ve teknik elemanların çalışmaları sonunda vatandaşların bu işleri mahallinde görülecek ve
hemen de hiçbir malî külfete katlanmadan tapu senetlerini ve çaplarını alacaklardır,
Devletin bu konuda yapacağı masrafı karşılamak ve ifa edilmiş bir hizmet mukabili olarak alı
nacak harcın vergi kıymeti esas olarak tahakkuk ettirilmesi halinde bilhassa köylerde mahsus ka
nunlarına göre vergi tahrirleri on senede bir yapılmak lâzımgelirken yapılmamış olması bakımın
dan bugünkü reel değerleri bulmak mümkün olmıyacağı gibi kadastro harcının alınması için kıy
met takdiri yüzünden çıkan ihtilâfların sonunu beklemek, bâzı ahvalde tahrir harici kalmış gayrimenkullerin kıymet takdirleriyle meşgul olmak gibi işin yürümesini sekteye uğratacak ve ilgili
memurları lüzumsuz yere meşgul edecek bir sistem yerine arazi kadastrosu harcının dekar başına
olarak tahakkuk ettirilmesi tatbikatta büyük kolaylıklığı mucip olacağı gibi vatandaşa da hiçbir
veçhile fazla bir "hars tahmil etmiyecektir.
Filhakika dekarı ortalama 20 lira değerinde olan 20 dekarlık bir gayrimenkulden 1451 sayılı
Kanunun 7 nci maddesi gereğince alınacak harç binde 25 ten 10 liradır. Dekar başına 50 kuruş
alındığı takdirde aynı gayrimenkulden yine 10 lira harç alınacaktır ki, bu nispet yukarda da
arzedildiği gibi vatandaşa fazla bir harç tahmil etmediği gibi ekseri ahvalde de lehine bir durum
arzedecektir,
>• •., w
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Kaldıkî vatandaşlar arazi kadastrosu tatbiki sayesinde senetsizden tescil ettireceği gayrimen
kul için nakil vasıtası tedariki, memurlara harcırah vermesi ve ilân masrafları gibi malî külfet
lerden de kurtulmuş olacaktır.
Mâruz sebepler göz önünde tutularak tasarının 59 ncu maddesi hazırlanmıştır,
Madde 60 : Arazi kadastrosunun hitamında ve fakat kadastro harcının tesviyesinden evvel
dedavül edecek gayrimenkuUerde tahakkuk ettirilen harcın kolaylıkla alınmasını sağlamak düşün
cesi ile tasarının 60 ncı maddesi düzenlenmiştir.
Madde 61, 62 . Tahakkuk ettirilecek arazi kadastrosu harcının mükelleflere ve Maliye Varidat
idarelerine duyurulması şekli ile iştirak halindeki harem ne suretle ve ne zaman ve kimden alına
cağı, tahakkuk ve tahsil zamanaşımlarında 2911 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı tasarı
nm 61 ve 62 nci maddelerinde açıklanmıştır.
Madde 63 : Münferit tebliğ ve maddi hatalarda 3692 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı
tasarının 63 ncü maddesinde belirtilmiştir.
Madde 64 : Arazi kadastrosunda çalışacak elemanlara ait kadroların 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına, tasarıya ilişik (1) sayılı cet
velde gösterilen kadroların eklendiğine dair 64 ncü madde düzenlenmiştir.
Madde 65 : Arazi kadastrosuna ait plân ve hartaların müsait şartların, zamandan ve mssraftan tasarruf imkânlarının tahakkuku halinde de özel ve tüzel kişilere yaptırılmasını sağlamak
amaciyle tasarının 65 nci maddesi düzenlenmiştir,
Madde 66 : Kanunun 1.1.1949 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği tasarının 66 ncı madde
sinde gösterilmiştir.
Madde 67 : 67 nci madde Arazi Kadastrosu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini be
lirtmektedir,
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Ada^t Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/358
Karar No. 24

18 . 1 . 1950

Yüksek Başkanlığa
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
Kurulu karariyle Yüksek Meclise sunulan (Ta
pulama Kanunu tasarısı) komisyonumuza hava
le edilmekle Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
ve yardımcıları huzuriyle ve İçişleri su komis
yonunun mütalâası ile birlikte incelendi.
Gayrimenkul sınır ve mülkiyet ihtilâflarının
yurt ölçüsünde tapu kayıtlarının tesis edileme
miş olmasından ve mevcut kayıtların da harici
alım satımlarla hukuki değerlerini kaybeylemiş
bulunmasından ileri geldiğine şüphe yoktur.
Medeni Kanunumuzun istihdaf ettiği tapu
sicillerinin meydana getirilebilmesi için bugün
kü fiilî tasarrufların en demokratik şekilde ve
hakkaniyet üzere tetkik edilerek ve köy köy
gönderilecek yargıçlar vasıtasiyle vatandaşlar
arasında mevcut bütün arazi ihtilâflarının ma
hallerinde halledilmesi zarureti vardır.
Bir köy sınırı içinde kalan bütün gayrimenkullerin, malikinin kim olduğunun tesbiti ve o
gayrimenkullerin yüz ölçümleriyle birlikte leh
ve aleyhinde mevcut bütün aynî hakların mun
tazam bir sicillinin vücuda getirilebilmesi an
cak seri bir tapulama ve arazi kadastrosu ile
mümkün olabilecektir. Bunun neticesi olarak
vatandaşlar sahip oldukları gayrimenkulleri hu
zur ve emniyet içinde tasarruf edebileceklerdir.
Bu lüzum ve ehemmiyet komisyonumuzca da
takdir edilerek tasarı her bakımdan faydalı ve
ihtiyacı karşılıyacak hükümleri esas itibariyle
kapsadığı neticesine varılmış ve bu suretle mad
delerin müzakeresine geçilmiştir.
Kanunun şümulünü gösteren birinci madde
üzerinde İçişleri Su Komisyonunun mütalâasın.
da belirtildiği veçhile (Bucak ve köylerle müs
takil çiftliklerde bulunan) kaydının çıkarılması
tatbikatta kolaylığı sağlyacağı anlaşıldığından
bu ibare çıkarlarak madde aynen kabul edilmiş
tir.
Tapulama işlerinin yürütülebilmesi için her
köy bir birlik sayılmış ve idare itibariyle bir
muhtarlığa bağlı i bâzı köyler bulunsa bile bu

köyler Köy Kanunu muvacehesinde vahdetini
muhafaza eylemekte olduğundan ikinci madde
ye İçişleri Su Komisyonunca eklenmiş olan (Bir
muhtarlığa bağlı köyler o muhtarlığın mahal
leleri sayılır) ibaresi kaldırılmıştır. Buna muka
bil şehir ve kasabaların belediye sınırları dı
şında kaldığı halde yine kasabaya ait olup bir
köye de bağlı bulunmıyan yerlerin tapulama
faaliyeti haricinde bırakılmaması için bu gibi
yerlerin münasebetine göre şehrin bir veya bir
kaç mahallesi içind mütalâa dilerek kadastrosu
nun yapılmasını teminen maddeye bir fıkra ek
lenmiştir.
Kanunun tertip tarzı itibariyle önce teşkilâ
tın kuruluşunu gösteren bir madde sevkedilmesi
lüzumlu görülmüş ve tasarıya arazi kadastrosu iş
lerinin her bölgede bir müdür tarafından sevk ve
idare olunacağı ve emrine lüzumu olan. elemanla
rın verileceği ve kadastro işlerini murakabe etmek
üzere bir veya birkaç bölge için teknik ve tasar
ruf kontrolörlerinin sevk olunacağı hükümlerini
ihtiva eden bir madde ilâve edilmiştir. Buna
göre üçüncü madde müstakillen komisyonumuz
ca tedvin edilmiş bulunmaktadır.
Tasarıya bu suretle üçüncü bir maddenin ek
lenmesi üzerine Hükümetin teklif ettiği üçüncü
madde dördüncü madde olarak yer almıştır. Bu
maddede (Asliye mahkemesi yetkisinde) ibare
sine, gezici kadastro yargıcının görevlerini be
lirten 34 ncü maddede asliye yargıcının yapa
cağı işleri de ihtiva eden yetkiler verilmiş ol
duğu cihetle artık lüzum kalmadığından kaldı
rılmıştır ve maddeye lüzumu kadar kâtip ve
mübaşir verileceğine dair bir fıkra eklenmiştir.
Hükümetin dördüncü maddesi beşinci madde
olarak ve vuzuhu temin için bâzı kelime deği
şiklikleriyle kabul edilmiştir.
Hükümetin 5 nci maddesi 6 ncı madde ola
rak ve hu maddenin son fıkrasında: Aralıkla
yapılacak iki ilânın (En az beş gün ara ile)
yapılmasında fayda olduğundan bu yolda bir
ilâve ile madde kabul edilmiştir.
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Hükümetin 6 ncı maddesi 7 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.
Hükümetin 7 nci maddesi Komisyonumuzun
8 nci maddesi olmuş ve bunda vuzuhu temin için
bâzı ibare değişikliği yapılmakla beraber; va
tandaşlara havadan fotoğraf almaya elverişli
işaretin konulması mecburiyeti tahmil edilir
ken, işaretlere ait malzemenin Hükümetçe te
min edileceğine dair bir hüküm konmuştur.
Tatbikatta kolaylığı ve çabukluğu sağlamak
için köy ve mahalle derneklerinin muhtarlara
tebligat yapılması üzerine bir hafta içinde muh
tarın başkanlığında toplanarak salt çoklukla
bilirkişi seçilmesi ve birinci oturumda çoğunluk
bulunmazsa toplantının ertesi güne bırakılması
ve ö gün bulunanların mevcudu ile seçimin ya
pılması ve bilirkişilere arazi kadastrosu teknisiyeııi ve yardımcısı hazır bulunduğu halde köy
veya mahalle ihtiyar kurulları tarafından ye
min ettirilmesi hakkında Hükümetin 8 nci
maddesine hükümler eklenerek 9 ncu madde
olarak tesbit ve kabul edilmiştir.
Hükümetin 9 ncu maddesi 10 ncu madde
. olarak aynen kabul edilmiştir.
Hükümetin 10 ncu maddesinde (Hazır bulun
muşlar gibi) ibaresi yerine (gıyaplarında) ve
(birlik içinde) ibaresi yerine de (birlikleri için
de) ibaresi konarak 10 ncu madde olarak tadilen ve Hükümetin 11 nci maddesi 12 nci madde
olarak aynen kabul edilmiştir.
Hükümetin 12 nci maddesi kanunun mihve
rini teşkil eden en önemli maddedir. Komisyo
numuzca 13 ncü madde olarak incelenen bu
maddenin Â ve B bentleri aynen kabul edilmiş
tir.
Medeni Kanundan sonra harici alım satım
larla yapılan tasarruflarda şayet temlik eden
ler veya mirasçıları resmî olmıyan bu temliki
teknisiyeıı ve yardımcısı huzurunda teyit eder
lerse zilyetleri adına kayıtta bir mahzur yoktur.
ancak sevkolunan e fıkrası muvafakat verme hu
susunda kanuni mümessillere de yetki vermekte
ise de vesayet altında bulunan küçük veya kısıt
lının gayrimenkul malını satabilmek için vasi
nin ayrıca hâkimden izin alması gerekmektedir.
Murise izafetle mirasçılardan küçük veya kısıtlı
bulunanların kanuni mümessilleri tarafından
izin alınmadan muvafakat etmeleri medeni hu
kuk esaslarına aykırı görülmüştür. Bu sebeple
(Veya kanuni mümessillerinin) ibaresi madde

den kaldırılmıştır. Böyle bir alım satımda tem
lik eden veya mirasçıları tapulama esnasında es
kiye raci bir muvafakat beyan etmezler veya
mirasçılar arasında küçük veya kısıtlı bulunursa,
o gayrimenkulun kimin namına kaydedileceği
hakkaniyet prensipine göre arazi kadastrosu
yargıcı tarafından takdir ve hükme bağlanması
nı temin için C bendinin sonuna bu yolda fıkra
eklenerek kabul edilmiştir.
Ç bendinin 2 sayılı fıkrasında vuzuhu temin
için ibare değişikliği yapılmış ve muvafık görü
len D ve E bentleri aynen kabul edilmiştir.
Belediye, özel idare ve köyler gibi âmme hu
kuku tüzel kişileri, mallarına iki şekilde tasarruf
etmektedirler. Birisi fertler gibi hususi mülki yetleri altındadır. Diğeri âmme ihtiyaçlarına
muhassas mallardır. İkinci neviden olan mallar
hususi mülkiyete konu teşkil etmediklerinden
tescillerine de lüzum görülmemiştir. Bu maksa
dın iyice açıklanması için 14 ncü maddede ibare
değişiklikleri yapılmış ve ayni zamanda 'Komis
yonumuzca kabul edilmiş olan Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununda değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun tasarısına konmuş olan hükümle
re muvazi bir hüküm tesisini temin için meyvalık
ve bahçe yetiştirmek, zeytin ağaçlarını aşılamak
ve çay bahçesi yetiştirmek gibi imar ve ihyaya
mütaallik hususi kanunlar hükümleri de nazara
alınarak bunların koymuş olduğu hükümlerin
saklı tutulduğuna dair maddeye bir fıkra ilâve
edilmiştir. 14 ncü madde (Hükümetin 13 ncü
maddesi) bu esaslar dairesinde tadilen kabul
edilmiştir.
Yargıçlar delilleri serbestçe takdir hakkına
malik bulundukları halde sevkedilen 15 nci mad
de metninden yargıçların delillerin takdirinde
dahi 13 ncü madde hükmü ile mukayyet imişler
gibi bir mâna çıktığından bunu önlemek üzere
maddenin sonuna yargıçların 13 ncü maddedeki
delillerle mukayyet bulunmadıklarına dair bir
fıkra eklenerek 15 nci madde (Hükümetin 14 ncü
maddesi) kabul edilmiştir.
Tapulama işlemlerinin, teknik mahiyetlerini
ve tapulamanın yapılma tarzını göstermekte olan
Hükümetin 15, 16, 17, 18, 19 ncu maddeleri birer
numara ilerletilerek aynen kabul edilmiştir.
21 nci madde (Hükümetin 20 nci maddesi)
arazi kadastrosu işlerinüı mal sahibi, muhtar,
bilirkişilerden ve varsa bitişik komşulardan alı-
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nacak malûmata göre yapılacağını göstermekte
dir. Bu maddenin daha kolay işlemesi için
(mal sahipleri veya mümessilleri) denilmek sure
tiyle maddeyi daha vuzuhlandıran bir şekil veri
lerek kabul edilmiştir.
Hükümetin 21 nci maddesi 22 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.
Bir gayrimenkulun hangi birlik dâhilinde
tapulanacağmda şüpheye düşülen hallerde key
fiyetin köy sınırlarının tesbiti ile halledileceğine
şüphe yoktur. Şayet bu sınırlar hükümle tesbit
edilmiş ise meselenin halli kolay isede bâzı hal
lerde köy sınırı tesbit edilmemiş olabileceğimden
sınırın normal kanuni yollardan tesbiti de vakit
ziyama sebebiyet vereceğinden buna mahal kal
mamak üzere münhasıran bu kanunun istihdaf
ettiği tapulama işlerinde muteber olmak üzere
kadastro teknisiyeni ve yardımcısı tarafından tes
bit olunacak sınıra göre iş görülmesi derpiş edil
miş (Hükümetin 22 nci maddesi) 23 ncü madde
olarak ve bu şekilde bir tadil ile kabul edilmiştir.
Tapulamanın teknik mevzularına ve müdürün
görevlerine ait hükümleri ihtiva eden (Hüküme
tin 23, 24, 25j, 26, 27 nci maddeleri) birer numara
ileri alınarak aynen kabul edilmiştir.
Tapulama işi bitince köylülere dağıtılacak
tapu senetlerinin köylerinde kendilerine verilmesi
faydalı görüldüğünden (Hükümetin 28 nci mad
desi) 29 ncu maddenin ilk fıkrasına (birlikle
rinde ilgililere dağıtılır) şeklinde bir ilâve
yapıldığı gibi maddenin son fıkrasındaki (iddia
dinlenmez) ibaresi de daha şâmil bir mâna taşı
masını temin bakımından (dâva dinlenmez) şek
linde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Hükümetin 29, 30, 31, 32 nci maddeleri birer
numara ileri alınarak aynen kabul edilmiştir.
Yargıcın bakacağı işlere dair hükümleri ihti
va eden Hükümetin 33 ncü maddesi yukardaki
maddelerde yapılan değişikliklere muvazi ufak
bâzı tadillerle 34 ncü madde olarak kabul edil
miştir.
Hükümetin 34 ncü maddesi 35 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.
Hükümetin 35 nci maddesinin son fıkrasında
ki (mahallî mahkemeler bu kanun uyarmca bu
dâvaları çözerler) ibaresi (
bu dâvaları
görürler) şeklinde daha kati bir ifade ile ve 36
nci madde olarak tadilen ve Hükümetin 36 nci
maddesi de 37 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir.

Tapulama Kanunu hüsnüniyet sahibi zilye
di koruyan ve mülkiyete ait bilcümle ihtilâf
ları mahallinde yargıç vasıtasiyle kesin ola
rak halleden bir tasfiye kanunu mahiyetini de
haiz olduğundan Medenî Kanunun neşrinden
evvel hakkı karar ve senetsiz tasarrufları v«
hukuki değerini kaybeden gayrimenkullerin
sureti tescillerine dair hükümleri ihtiva eden
, 1515 sayılı Kanunla 501 sayılı Büyük Millet
Meclisi kararının, Tapulama Kanununun cere
yan ettiği yerlerde artık mahalli tatbiki kalmıyacağma şüphe yoktur. Ancak Tapulama
Kanunu tatbikine başlanan birliklerde 1515
sayılı Kanunla 501 sayılı karar gegreğince da
ha evvel muamelesine başlanıpta henüz intaç
edilmiyen işlerin dahi artık bu mevzuat
yerine Tapulama Kanunu çerçevesi dâhi
linde tesbit ve tescili zaruridir. Bu suret
le tapulama tatbik edilen yerlerden başlıyarak tapulama işleri memleket ölçüsünde te
kemmül ettirildikçe bahsi geçen kanun ve karar
hükümleri de tedricen tatbik sahasından kalka
caktır. Hükümetin bu maksatla teklif ettiği 37 nci
maddesi maksada uygun vuzuhu teminen ibare
değişikleriyle ve 38 nci madde olarak kabul olun
muştur.
Hükümetin 38, 39, 40, 41 nci maddeleri birer
numara ileri alınarak aynen kabul edilmiş ve
42 nci maddesi de bir kelime ilâvesiyle kabul
edilmiştir.
Köye vazife ile giden her memura çalışması
için yer verilmesi ve parası mukabilinde yatacak
ve yiyecek verilmesi tabiî görülmüş olup bu kabîl
kolaylıkların sağlanması hususu da esasen mül
kiye üstlerine 40 nci madde ile verilmiş ve bu
itibarla ayrıca bir madde tedvinine ihtiyaç gö
rülmemiş olduğundan Hükümetin 43 ncü maddesi
kaldırılmış ve 44 ncü madde aynen kabul edil
miştir.
Cezai hükümleri gösteren 45 nci madde; bu
maddede para cezasının ağır para cezası şeklinde
ve yine bugünkü para iştira kabiliyeti göz önün
de tutularak cezanın daha müessir olmasını te
minen 25 liradan başlıyan ağır para cezasının 50
liradan başlıyarak 200 liraya kadar olacağı şek
linde tadilen ve bâzı kelime değişiklikleriyle ka
bul edilmiştir.
Mükellefiyetlerin müeyyidelerini ihtiva eden
46 nci maddede mevcut (43 ncü madde) sözü,
komisyonca bu madde kaldırılmış olduğundan
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- â ö çıkarılmıştır. Ve bu maddeye bilirkişilerin davet
namelerine ücret verileceği gösterildiği halde ma
zeretsiz gelmemeleri hususunda bir kayıt ilâvesi
lüzumlu ve faydalı görüldüğünden bu şekilde bir
hüküm eklenmiştir. 46 ncı madde buna göre tadilen 47, 48, 49 ve 50 nci maddeler aynen kabul
edilmiştir.
51 nci maddenin iyi anlaşılarak uygulanabil
mesi için bu maddede yazılı ( . . . . Veraset ve
İntikal Vergisi alınıp alınmadığına veya tahak
kuk ettirilip ettirilmediğine bakılmaz) ibaresindeki (bakılmaz) sözü yerine (bakılmadan mua
melesine devam ve intaçolunur) ibaresi yazılarak
tadilen kabul edilmiştir.
52 nci madde müktesep hakları koruma maksadiyle İçişleri Su Komisyonunun düşüncelerine
uyularak bu komisyonun teklifi veçhile kabul
edilmiştir.
53 ncü madde, tapulaması yapılan yerlerde
eski kayıtları muhtevi defterlerin yirmi sene
müddetle muhafaza edilmesine dair bir hükmü
ihtiva etmekte ise de bu hüküm yerinde görül
memiş ve kayıtların tarihî kıymet bakımından
yirmi seneyi geçse dahi muhafaza edilmesini te
min için taasrıdan müddet kaydı çıkarılarak
madde bu tadil ile kabul edilmiştir.
54, 56, 57, 58 nci maddeler aynen kabul edil
miştir.
55 nci maddede «Bu kanunda yazılı» sözü ye
rine «Bu kanun gereğince» sözü ve maddenin so
nunda «Bir üye kaim olur» ibaresi yerine «Bir
üye ikame edilir» ibaresi (Daha açık ve işletici
mahiyette olduğundan) bu kayıtların ilâvesi su
retiyle madde tadilen kabul edilmiştir.
59 ncu maddede harcın matrahı olarak göste
rilen dekar vahidi kıyasisi yerine halk dilinde
yerleşmiş ve Toprak Kanununda da kabul edil
miş olan dönüm vahidi kıyasisi kabul edilmiş ve
dönümün bu kanunun uygulanmasında dahi
(1000) metre kare olduğu tasrih edilerek madde
tadilen kabul edilmiştir. Ve Hükümetin 60 ncı
maddesi 59 ncu madde ile ilgili ve birbirini ta
mamlayıcı hükümler ihtiva etmesi bakımından
bu maddenin son fıkrası olarak ilâve edilmiştir.
Hükümetin 62 nci maddesi bir numara geri
alınarak ve bu maddede harcın ödeme müddeti
olarak gösterilen üç aylık süre az görülerek altı
aya çıkarılarak ve ihtilafsız işlerde cetvellerin

asılması ve ihtilaflı işlerde yargıç kararının teb
liği bu altı ay süreye mebde olmak üzere ilâve
ler yapılmak suretiyle bu madde tadilen kabul
edilmiştir.
Hükümetin 63, 64, 65 nci maddeleri birer nu
mara geri alınarak ve bâzılarında ufak ibare
tashihleri yapılarak kabul edilmiştir.
Tapulama Kanununu tatbik mevkiine konul
ması şüphesiz ödenek ve kadro alınmasına müte
vakkıftır.
Hükümetçe teklif edilen kadroların tamamı
ilk senede tatbik edilemiyeceği cihetle bunlardan
fotoğrame'tri dairesinin tesisine ve buna muktazi teknik elemanlara ait olup 1950 senesinde fa
aliyete sevkedilmesine imkân görülmiyen kadro
ların (L) cetveline alınarak bu sene için mev
kuf tutulması uygun görülmüştür.
Bundan başka bina ve sabit tesisler inşası
için gerekli ödeneğin Bayındırlık Bütçesinin ait
olduğu bölümünün Tapu ve Kadastro kısmına
aktarılması ile Tapulama Kanunu uygulama ge
nel giderleri bölümünden maaş, ücret ve diğer
özlük haklar bölümüne aktarma yapılması husu
sunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi muva
fık görülerek Hükümetçe düzenlenen geçici mad
deler olduğu gibi kabul edilmiştir.
Tapulama Kanununun tatbiki için gerekli
ödeneğin Tapu ve Kadastro Bütçesinin sonunda
özel bir bölüm açılarak bu bölüme konulması ve
kanunun tatbiki için muktazi bütün masrafların
bu bölümden sarf edilmesin i temin için tasarıya
eklenen geçici madde de bu suretle uygun görül
müştür.
Tasarının yürürlüğe başlama tarihi olarak
Komisyonumuzca yayın tarihi tesbit edilmiş ve
Hükümetin 66 ncı maddesi olarak tertiplenen
madde 65 nci madde olarak ve bu tadil ile kabul
edilmiştir.
Havalem gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Konya
H. Karagülle
Kâ'Mp
Erzurum
Ş. îbrahimhakkıoğhı

Sözcü
Ankara
E. H. Ergim
Afyon. K.
Söz hakkım mahfuz.
H. Bozca
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21 Afyon K.
SÖz hakkımı mahfuz »tu
tuyorum.
H. Dincer
A.

Bursa
Konuk

Denizli
N. Küçüka

Balıkesir
ö . N. Burcu

Erzincan
A. Fırat

Manisa.
Manisa
İzmir
F. Uskı
K. Coşhunoğlu
E. Oran
Muğla
Mardin
N. özsan
Söz hakkım mahfuzdur.
M: K. Boran
Rize
Dr. 8. Ali Düemre

Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/358
Karar No. 84

4 .III

. 1950

Yüksek Başkanlığa
Adalet Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 8 . VI . 1948 tarihli ve- 6/1909 sayılı tez
keresiyle yüksek Meclise sunulan kanun tasarı
sı İçişleri Komisyonunun mütalâası ye Adalet
Komisyonunun raporiyle birlikte Komisyonumu
za verilmekle Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları
halde incelenip görüşüldü.
Tapulama Kanunu tasarısı; il ve ilçelerin
belediye sınırları dışında kalan bucak ve köy
lerdeki gayrimenkullerin tapulanmasını hedef
tutmakta ve bu suretle 40 bine yakın köyümüz
de vatandaşların fiilî tasarrufları altında bu
lunduğu halde hemen yüzde sekseni tapuda ka
yıtlı olmıyan ve mühim bir kısmı da haricî
alım ve satımlar yapılmak suretiyle sahiplerini
değiştirmelerine rağmen tapuya tescil edilmiyen ve bu sebeple birçok tarla ,smır, harman
yeri, mera ihtilâfları meydana gelerek içtimai
birçok felâketleri doğuran gayrimenkullerin
kolaylıkla ve en kısa bir zamanda Ölçüye, hu
kuki kaidelere ve en medeni metodlara göre ta
pu kütüklerine geçirilmelerini ve sahiplerine de
her
çeşit
ihtilâfları
ortadan
kaldıracak
senetler verilmesini temin maksadiyle hazırlan
dığı yapılan incelemelerden ve alman izahlar
dan anlaşılmış olup Komisyonumuzca da yerin
de görülmüş ve Adalet Komisyonu metni gö
rüşmelere esas tutulmuştur.
Yukarda da izah edildiği gibi il ve ilçelerin
belediye sınırları içinde kalan gayrimenkuller
tasarının şümulünden hariç tutulmakta ve bun

lar hakkında şimdiki gibi kadastro sisteminin uy
gulanmasına devam edileceği anlaşılmış bulun
maktadır.
Arazi kadastrosunda bütün medeni memle
ketlerde uygulanan arazînin havadan fotoğrafı^
nm alınması ve sonra hususi aletlerle kıymetlen
dirilerek belli bir mikyasa göre parsellerin tesbiti usulü sayesinde memleketimizin arazi kadas
trosunun da, yapılan hesaplara göre, 20 yılda
gerçekleşmesi mümkün olduğu anlaşılmış ve bu iş
için her yıl yedi milyon küsur lira kadar bîr pa
ranın harcanması gerektiği hesaplanmıştır.
Tasarının ilk tatbik yılında bu gider 4 mil
yon 600 bin lira raddesinde olacak ve her yıl üç
ilimizin arazi kadastrosu yapılacaktır.
Bu iş için Genel Müdürlüğün merkez ve taşra
teşkilât kadrolarına yeniden gerekli memur ve
hizmetliler eklenmesi ve bu kadrolarda çalışacak
ların hizmetin istediği bilgilerle teçhizi için kurs
lar açılması ve tasarruf plân ve belgelerini sak
lamak için yeniden ve hususi tesisleri muhtevi
binalar yapılması, alet ve vasıtalar alınması ge
rektiği ve bunlar için yapılacak masraflarla ni
rengi ve sınır işaretleri ile tutanak, tapu senet
leri, tapu kütüğü, fer'i siciller gibi matbu ev
rakın hazırlanması maksadiyle birtakım mas
raflara ihtiyaç olduğu ve bütün bunlardan baş
kaca havadan fotoğraf almak için yeni bir teşkilât
kurulması veya bu işle uğraşan Harita Genel
Müdürlüğü teşkilâtından faydalanması veyahut
bunun memleket içinde veya dışında mütehassıs
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dan anlaşılmıştır.
Hukuki duruma gelince : Bu hususta da ta
sarının gayesi hüsnüniyet sahibi zilyedliği ve
suinryet bahis mevzuu olmıyan fiilî vaziyeti tah
kim etmektir.
Adalet Komisyonu tasarısı üzerinde yapılan
incelemelerden sonra :
Birinci madde ayniyle, bölge ve birlik te§r
kilâtını gösteren ikinci madde yazı değişikliğiyle
kabul olunmuştur. îl veya ilce merkezi olmayıp
belediye teşkilâtı bulunan köylerin de birer bir
lik teşkil edeceği tabiîdir. Üçüncü madde bir
kelime çıkarılarak, dördüncü madde ifade deği
şikliğiyle kabul edilmişlerdir.
Beşinci madde, gezici arazi kadastrosu mah
kemeleri memurlarının merkezden tâyinine dair
bir hükmü ihtiva etmektedir. Halbuki mahke
me kâtiplerinin, mübaşirlerin tâyinleri vilâyetlerdeki intihap komisyonlarına ait bulunmakta
dır. Gerçi gezici arazi kadastrosu mahkemeleri
nin bünyeleri ve müstekar olmamaları sebebiyle
bu usulden ayrılmakta bir zaruret bulunmakta
ise de bu işi merkeze kadar getirmenin de isa
betli ohnıyacağı Komisyonumuzca düşünülmüş ve
tâyinin, gezici yargıcın inhası ve mahkemenin o
sırada bulunduğu mahallin en büyük mülkiye
âmirinin tasvibiyle tekemmül etmesinin uygun
olacağı neticesine varılmıştır. Maddenin son
fıkrası da bu esasa göre değiştirilmiş bulunmak
tadır.
6, 7 ve 8 nci maddeler ayniyle, 9 ncu madde
bir kelime değişikliğiyle, 10 ve 11 nci maddeler
ayniyle ve 12 nci madde bir kelime değişikliğiyle
kabul edilmişlerdir.
13 ncü maddeye Komisyonumuzca bir (F)
fıkrası eklenmiş ve bununla zilyedi tevsik edilemiyen gayrimenkullerin kayden malik görünen
adına tescilinin yapılması sarih olarak tesbit
edilmiştir.
14 - 23 ncü maddeler ayniyle, 24 ncü mad
de bir kelime değişikliğiyle 25 - 31 nci madde
ler ayniyle kabul edilmişlerdir.
32 nci madde bir ibare değişikliğiyle, 33 - 48
nci maddeler aynîyle kabul edilmişlerdir.
49 ncu madde, vuzuhu temin edecek bir ibare

değişikliğiyle, 50 nci madde bir kelime değişik
liğiyle, 51 - 5,3 ncü maddeler ayniyle, 54 ncü mad
de bir kelime değişikliğiyle, 55 - 57 nci mad
deler ayniyle, 58 nci madde bir kelime değişik
liğiyle kabul edilmişlerdir.
Kadastrosu yapılacak araziden alınacak har
cın miktarını tesbit eden 59 ncu maddede her
parsel için (2) liradan aşağı olmamak üzere1 be
her dönümden (50) kuruş harç alınması esası ko
nulmuştur. Komisyonumuz ekseriyetle (50) ku
ruşun muvafık olduğuna, ancak beher paı;clden alınacak asgari miktarın küçük arazi sa
hipleriyle köylerdeki mesken sahiplerinin lehine
olarak bir biraya indirilmesinin daha uygun ola
cağına karar vererek maddeyi o şekilde değiştir
miş bulunmaktadır.
60 - 64 ncü maddeler ile geçici 1 - 3 ncü
maddeler ayniyle kabul edilmişlerdir. Geçici 4
ncü maddedeki ödenek miktarı 1950 yılının iş
hacmma göre indirilmiş ve bu madde geçici 5 ve
6 nci maddelerle birleştirilerek yeniden yazıl
mıştır.
Bütçelerde (E) cetvelinde dâhil tertipler
yalnız geçici hizmetliler bölümüne inhisar etti«
rildiği cihetle geçici 4 ncü madde ile açılan
bölümün (E) cetveline ithaline imkân görüle
mediğinden ve geçici hizmetliler bölümünden bu
işler için de.kadro alınması mümkün olduğun
dan 7 nci geçici madde tasandan çıkarılmıştır.
65 ve 66 nci maddeler ayniyle kabul edil
miş ve bu değişikliklerle yeniden yazılan tasarı
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkanvekili
Sözcü
Diyarbakır
Kastamonu
Ankara
/. H. Tigrel
M. Akalın
C. Gölet
Aydın
Diyarbakır
Diyarbakır
Ol. R. Alpman
€. Ekin
Ş. Tlluğ
Edirne
Erzincan
İstanbul
M. N. Gündüzalp
N. Pekcan Dr. A. Adıvar
Kastamonu
Kırklareli
Kırşehir
T. Coşkan
Korgl. K. Doğan
Ş. Torgut
Malatya
Niğde
Ordu
M. S. Eti
R. Gilrsoy
H. Yalmdm
Urfa
Urfa
Trabzon
A. Akan
E, Tekeli
A. R. Ifil
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ADALET

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ

KOMİSYONUNUN
Tapulama Kanunu

Tapulama Kanunu tasarısı

DEĞİŞTİRİCİ
tasarısı

Birinci bölüm

Birinoi bolüm

Genel

Genel hükümler

hükümler

MADDE 1. — İl ve ilçelerin belediye sınırla
rı dışında kalan bütün bucak ve köylerle müs
takil çiftliklerde bulunan tapusuz gayrimen
kul mallar bu kanun hükümlerine göre tapulanarak ve tapulu olanların da kayıtları yine bu
kanun hükümlerine göre yenilenerek kadastro
puanları vücuda getirilir.

MADDE 1. — il ve ilçelerin belediye sınır
ları dışında kalan bütün tapusuz gayrimenkul
mallar bu kanun hükümlerine göre tapulanarak
ve tapulu olanların da kayıtları yine bu kanun
hükümlerine göre yenilenerek kadastro plânları
vücuda getirilir.

MADDE 2. — Arazi kadastrosu işleri için her
il merkezi ile ilce birer bölge ve her bucak mer
kezi ile köy ve müstakil çiftlikler bir birlik
sayılır.

MADDE 2. — Arazi kadastrosu işleri için
her il merkezi ile ilce birer bölge ve her bucak
ve köy birer birlik sayılır.
İl ve ilce merkezlerinin belediye sınırları dı
şında kalan yerlerinin bağlı bulundukları ma
haller birer birlik sayılır.
Bir mahalleye bağlı olmıyan yerleri bu kanu
nun tatbikma münhasır olmak üzere münasebe
tine göre mevcut mahallelerden bir veya bir ka
çma bağlamaya arazi kadastrosu müdürü yet
kilidir.
MADDE 8. — Arazi kadastrosu işleri her
bölgede bir müdür tarafından idare olunur. Ve
müdüre lüzumu kadar teknisiyen ve yardımcısı,
kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir.
İhtiyaca göre bir veya birkaç bölgede arazi
kadastrosu işlerini murakabe etmek üzere yetgili
teknik ve tasarruf kontrolörleri bulundurulur.

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması ile
ilgili olup görülmesi sulh ve asliye hukuk mah
kemelerine ait dâva ve işleri, yerinde görmek
üzere asliye mahkemesi yetkisinde yeter sayıda
tek yargıçlı gezici arazi kadastrosu mahkeme
leri kurulur. Bu mahkeme yargıçları her hu
susta (2556) sayılı Yargıçlar Kanunu hükümle
rine tâbidir.

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanması ile il
gili olup görülmesi sulh ve asliye hukuk mahke
melerine ait dâva ve işleri, yerinde görmek üzere
yeter sayıda tek yargıçlı (Gezici Arazi Kadas
trosu Mahkemeleri) kurulur.
Bu mahkeme yargıçları her hususta 2556 sa
yılı Yargıçlar Kanunu hükümlerine tâbidir.
Yargıç emrine lüzumu, kadar kâtip ve mübaşir
verilir.
(Hükümetin 3 ncü maddesi 4 neü madde
olmuştur.)

MADDE 4. — Arazi kadastrosu müdür ve
memurları ile kontrolörleri, tapu ve kadastro
teşkilâtına dâhil bu işe elverişli memurlarla bu
maksatla açılacak kurs veya okullardan mezun
olanlar arasından, memur yardımcıları, arazi ka-

MADDE 5. — • Arazi kadastrosu müdür ve
memurları ile kontrolörleri, tapu ve kadastro
teşkilâtına dâhil bu işe elverişli memurlarla bu
maksatla açılacak kurs veya okullardan mezun
olanlar arasından re'sen, memur yardımcıları,
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖtŞTÎRÎŞÎ
Tapulama Kanunu tasarısı,
Birinci bölüm
Genel hükümler
MADDE 1. — Adalet Komisyonunun birin
ci maddesi ayniyle kabul edilmiştir,

MADDE 2. — Arazi kadastrosu işleri için
her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer böl
ge ve her köy birer birlik sayılır.
îl ve ilce merkezlerinin belediye sınırları dı
şında kalan yerlerinin bağlı bulundukları ma
haller birer birlik sayılır.
Bir mahalleye bağlı olmıyan yerleri bu ka
nunun tatbikatına münhasır olmak üzere müna
sebetine göre mevcut mahallelerden bir veya
bir kaçma bağlamaya arazi kadastrosu müdü
rü yetkilidir.
MADDE 3. — Arazi kadastrosu işleri her
bölgede bir müdür tarafından idare olunur ve
müdüre lüzumu kadar teknisiyen ve yardımcı
sı, kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir.
İhtiyaca göre bir veya birkaç bölgede arazi
kadastrosu işlerini murakabe etmek üzere tek
nik ve tasarruf kontrolörleri bulundurulur.
MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasiyle
ilgili olup görülmesi sulh ve asliye mahkeme
lerine ait dâva ve işleri, yerinde görmek üzere
tek yargıçlı yeter sayıda (Gezici arazi kadastro
su mahkemeleri) kurulur. Bu mahkeme yargıç
ları her hususta 2556 sayılı Yargıçlar Kanunu
hükümlerine tâbidir. Yargıç emrine lüzumu ka
dar kâtip ve mübaşir verilir.

MADDE 5. — Arazi kadastrosu müdür ve me
murları ile kontrolörleri, tapu ve kadastro teş
kilâtına dâhil bu işe elverişli memurlarla bu
maksatla açılacak kurs veya okullardan mezun
planlar arasından resen, memur yardımcıları,,
( S. Sayısı: 210 )
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dastrosu müdürlerinin inhası ile Tapu ve Kadasto Müdürlüğünce, diğer hizmetliler, arazi
kadastrosu müdürünün inhası ile mahallin en
büyük mülkiye üstü tarafından atanırlar.
Gezici arazi kadastrosu mahkemeleri memur
larının tâyinleri Adalet Bakanlığına aittir. Ba
memurların yokluğunda görevleri Adalet Bakan
lığınca arazi kadastrosu memur veya yardımcıları
na vekâlet suretiyle gördürülebilir.

arazi kadastrosu müdürlerinin inhası ile Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğünce; diğer hizmet
liler, arazi kadastrosu müdürünün inhası ile
mahallin en büyük mülkiye üstü tarafından tâyin
olunurlar.
Gezici arazi kadastrosu mahkemeleri memur
larının tâyinleri Adalet Bakanlığına aittir. Bu
memurların bulunmamaları halinde görevleri
arazi kadastrosu müdürü tarafından diğer bir
memura gördürülür.
(Hükümetin 4 neü maddesi 5 nci madde
olmuştur.)

îkinoi bölüm

İkinci Bölüm

ffazrhk

Hazırlık

işleri

işleri

MADDE 6. — Arazî kadastrosu işlerinin han
MADDE 5. — Arazi kadastrosu işlerinin han
gi bölgelerde yapılacağı Tapu ve Kadastro Ge
gi bölgelerde yapılacağı Tapu ve Kadastro Genel
nel Müdürünün teklifi üzerine Adalet Bakanlı
Müdürlüğünün teklifi üzerine Adalet Bakanlı
ğınca tâyin olunur ve keyfiyet arazi kadastrosu
ğınca tâyin olunur. Ve keyfiyet arazi kadastro
işlerine başlanmadan en az bir ay önce Resmî
su işlerine başlanmadan en az bir ay önce Resmî
Gazetede, Ankara ile İstanbul'da çıkan günlük
Gazetede, Ankara ile istanbul'da çıkan günlük
ikişer gazetede ve arazi kadastrosu yapılacak
iki gazetede ve arazi kadastrosu yapılacak bölge
bölge merkezinde ve bu bölgenin bağlı bulunduğu
merkezinde ve bu bölgenin bağlı olduğu il mer
*
il merkezinde çıkan gazetelerde ve gazete olmıyan
kezinde çıkan gazetelerde ve gazete olmıyan yer
yerlerde mûtat vasıtalarla en az beş gün ara ile
lerde mûtat vasıtalarla aralık ile ikişer defa ilân
.ikişer defa ilân olunur.
olunur.
(Hükümetin 5 nci maddesi 6 ncı madde
olmuştur.)
MADDE 6. — Her birlikte arazi kadastrosu
işlerine başlama tarihi müdür tarafından tâyin
olunur. Müdür keyfiyeti mûtat vasıtalarla böl
ge merkezinde ve kadastrosuna başlanacak bir
liklerde ve bitişik birliklerde eh az üç gün evvel
yayınlar.

MADDE 7. — Her birlikte arazi kadastrosu
işlerine başlama tarihi müdür tarafından tâyin
olunur. Müdür keyfiyeti mûtat vasıtalarla bölge
merkezinde ve kadastrosuna başlanacak birlik
lerde ve bitişik birliklerde .en az üç gün evvel
yayınlar.
(Hükümetin 6 ncı maddesi 7 n<ü madde
olmuştur.)

MADDE 7. — Kadastrosu ilân edilen yerlerde
sınırları belli olmıyan gayrimenkul malların sa
hipleri sınırlarını belli ettirecek surette işaret
koymaya ve muhafaza etmeye (Ve uçak ile fotoğ
raf alnacağmm tebliğini mütaakip bu işaretleri
tarif olunacak şekle getirmeye) mecburdurlar.
Hazineye ait gayrimenkullere bu işaretler
arazi kadastro memurları vasıtasiyle koydurulabilir.

MADDE 8. — Kadastrosu yapılacağı ilân edi
len yerlerde sınırları belli olmıyan gayrimen
kul malları sahipleri mahallî icaplara göre sınır
larını belirtecek surette işaret koymaya ve mu
hafaza etmeye ve uçakla fotoğraf alınacağının teb
liğini mütaakip gerekli malzemesi Hükümetçe te
min edilmek şartiyle bu işaretleri tarif olunacak
şekle getirmeye mecburdurlar.
Hazineye ait gayrimenkullere bu işaretler
arazi kadastrosu memurları vasıtasiyle koydum -
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MADDE 9. — Müdtir^ kadastro yapılacak
birliklerin muhtar ve ihtiyar kurullarını o bir
liğin kadastrosuna başlanmadan önce merke
zine davet ederek bu işlerin nasıl yapılacağını
kendilerine anlatır. Dernekleri toplıyarak altı
bilirkişi seçmelerini tebliğ eder.
Bu tebliğ üzerine bir hafta içinde köy veya
mahalle dernekleri muhtarın başkanlığında top
lanarak salt çoklukla altı bilirkişi seçerler.
Birinci oturumda çoğunluk bulunmazsa, toplantı
ertesi güne bırakılır. Ogün bulunanların mevcu
du ile seçim yapılır ve seçilenlerin adları muh
tar tarafından müdüre bildirilir.
Bilir kişiler sürçsi içitode seçilmediği takdirde
mülkiye amirlerince seçilir ve adları müdüre
bildirilir.
Bilir kişilere arazi kadastrosu teknisfyeni ve
yardımcısı hazır bulunduğu halde ihtiyar kurulu
tarafından. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 339 ncu maddesi gereğince yemin ettirilir
ve keyfiyet bir zabıtla tevsik olunur.

MADDE 10. — Adalet Komisyonunun 10 ncu
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

Üçüncü Bölüm
Arazi Kadastrom işitti

MADDE 11. — Adalet Komisyonunun 11 nei
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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sında bulunanların sınırını göstermek ve iddia
larını bildirmek için hazır bulunmalarını ve bu
lunmadıkları takdirde hazır bulunmuşlar gibi ka
dastro işleminin devanı edeceğini bir gün evvel
muhtar vasıtasiyle birlik içinde ilân ettirir ve
bu hususta düzenliyeceği ilânı köy odası veya
ihtiyar kurulunun çalışana yerinin kapısına
asar. Ve keyfiyeti bir tutanakla da tevsik eder.

limanların sınırlarını göstermek ve iddialarını
bildirmek için hazır bulunmalarını ve bulunma
dıkları takdirde gıyaplarında kadastro İşlemi
nin devam edeceğini bir gün evvel muhtar vası
tasiyle birlikleri içinde ilân ettirir. Ve bu hu
susta düzenliyeceği ilânı köy odası veya ihtiyar
kurulunun çalışma yerinin kapısına asar ve
keyfiyeti bir tutanakla da tevsik eder.
(Hükümetin 10 ncu maddesi 11 nci. madde
olmuştur)

MADDE 11.
Belirli günde muhtar ve bi
lirkişilerden en az ikisi ile hazır bulundukları
takdirde mal sahipleri veya her hangi bir hak
iddia edenler muvacehesinde gayrimenkulun bu
lunduğu yerde kadastro teknisiyeni ve yardım
cısı zilyedliği ve ayni hakları incelerler. İbraz
edilecek tapu senedi ve sair belgelen makiniz
mukabilinde tesellüm ederler.

MADDE 12. - - Belirli günde muhtar ve bi
lirkişilerden en az üçü ile hazır bulundukları
takdirde mal sahipleri veya her hangi bir hak
iddia edenler muvacehesinde gayrimenkulun bu
lunduğu yerde kadastro teknisiyeni ve yardım
cısı beraberce zilyedliği ve ayni hakları inceler
ler. İbraz edilecek tapu senedini veya suretini
ve diğer belgeleri makbuz mukabilinde tesellüm
ed erler.
'Hükümetin 11 nci maddesi 12 nci madde
olmuştur).

MADDE 12. - Gayrimenkul mal:
A) Tapu kaydı mevcut olup da malik görü
len kişi aynı zamanda zilyed bulunuyorsa adına;
B) Tapu kaydı mevcut olup da malik öl
müş ise ve mirasçıları zilyed bulunuyorsa 15 nci
maddede gösterilen şekillerde mirasçılar adına;
(J) Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonraki tarihli tapu kaydı mevcut olup
da malik görünen kişiden başkası zilyed bulunu
yorsa malikin, ölmüş ise haleflerinin veya ka
nuni mümessillerinin kadastro teknisiyeni ve
yardımcısı huzurunda muvafakatleri
halinde
zilyed adına;
Ç) Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten evvelki tarihli tapu kaydı mevcut olup
da malik görünen kişiden başkası zilyed bulu
nuyorsa ;
1. Zilyed malikten, mirasçılarından veya
kanuni mümessillerinden temellük ettiğini bun
ların beya'dariyle veya her hangi bir belge ile
veya bilirkişi sözleriyle tevsik ettiği takdirde
son zilyed adına,
2. Şayet zilyed zilyedlik sebebini tevsik
edemiyorsa, malik görünen kimsenin hayatta ol
madığı veya bilinmediği ve zilyedin malik sıfa
tı ile ve hak sahibi tanıdığı kimseden iktisap

MA DDR 1:Î.
Gayrimenkul mal:
A) Tapu kaydı mevcut olup da malik gö
rülen kişi aynı zamanda zilyed
bulunuyorsa,
adına;
B) Tapu kaydı mevcut, olup da malik öl
müş ise ve mirasçıları zilyed bulunuyorsa Ki
nci maddede gösterilen şekillerde mirasçılar
adına;
C) Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonraki tarihli tapu kaydı mevcut olup
da malik görülen kişiden başkası zilyed bulunu
yorsa malikin, ölmüş ise mirasçılarının kadas
tro teknisiyeni ve yardımcısı huzurunda muva
fakatleri halinde zilyed adına;
tescil olunur.
Temlik eden veya mirasçıları, zilyed adına
tescile muvafakat etmezler veya muvafakat et
meye kanuni ehliyeti haiz bulunmazlarsa gezici
arazi kadastrosu yargıcı mevcut delilleri tetkik
•ederek hakkaniyete göre gayrimenkulun kimler
adına tescili icabedeceğini takdir ve hükmeder.
Ç) Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten .evvelki tarihli tapu kaydı mevcut olup
da malik görülen kişiden başkası zilyed bulu
nuyorsa ;
1. Zilyed malikten, mirasçılarından veya
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arazi kadastrosu müdürlerinin inhası ile Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğünce; diğer hizmetli
ler, arazi kadastrosu müdürünün, inhası ile ma
hallin, en büyük mülkiye âmiri tarafından tâ
yin olunurlar, Gezipi arazi kadastrosu mahke
meleri memurları, hâkimin inhası ve mahkeme
nin bulunduğu mahallin en büyük mülkiye âmi
rinin tasdiki: ile tayip olunur bu memurların bu
lunmamaları halinde; görevleri arari kadastrosu
müdürü tarafından diğer bir memura gördürülür.

ikinci Bölüm
Hazırlık İşleri
MADDE 6. — Adalet Komisyonunun 6 neı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Adalet Komisyonunun 7 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Adalet Komisyonunun 8 nei
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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labilir.
(Hükümetin
olmuştur.)

7 nei

maddesi

8 nci

madde

MADDE 8. — Müdür kadastrosu yapılacak
birliklerin muhtar ve ihtiyar heyetlerini o bir
liğin kadastrosuna başlanmadan önce ilce mer
kezine davet ederek bu işlerin nasıl yapılacağı
nı kendilerine anlatır. Ve köy derneği ile müş
tereken ihtiyar kurulunca beş bilirkişi seçilme
sini ve bunların isimlerinin en çok bir hafta için
de ve yazılı olarak bildirilmesini tebliğ eder. Bu
suretle seçilen bilirkişilere gezici yargıç veya
teknisiyen tarafından köy derneği huzurunda
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 339
ucu maddesi gereğince yemin ettirilir.

MADDE 9. — Müdür, kadastrosu yapılacak
birliklerin muhtar ve ihtiyar kurullarını o bir
liğin kadastrosuna başlanmadan önce merkezine
davet ederek bu işlerin nasıl yapılacağını kendile
rine anlatır. Dernekleri toplıyarak altı bilir
kişi seçmelerini tebliğ eder.
Bu tebliğ üzerine bir hafta içinde köy veya
mahalle dernekleri muhtarın başkanlığında top
lanarak salt çoklukla altı bilirkişi seçerler. Bi
rinci oturumda çoğunluk bulunmazsa toplantı er
tesi güne bırakılır. Ogün bulunanların mevcudu
ile seçim yapılır ve seçilenlerin adları muhtar ta
rafından müdüre bildirilir.
Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde
mülkiye üstlerince seçilir ve adları müdüre bil
dirilir.
Bilir kişilere arazi kadastrosu teknisiyeni ve
yardımcısı hazır bulunduğu halde ihtiyar kurulu
tarafından Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 339 ncu maddesi gereğince yemin ettirilir
ve keyfiyet bir zabıtla tevsik olunur.
(Hükümetin 8 nci maddesi 9 ncu madde
olmuştur.)

MADDE 9. — Her birlikte mevcut gayrimenkullerin vergi kayıtları vergi defterlerin
den, rehin, irtifak ve gayrimenkul mükellefiye
ti gibi haklar, şerhlerle birlikte tapu kayıtları
tapu defterlerinden birlikler itibariyle
arazi
kadastrosu müdürlüklerince bu müdürlüklerin
teşkilâtı tarafından ayrı ayrı çıkarttırılır.

MADDE 10. — Her birlikte mevcut gayrimenkullerin vergi kayıtları vergi defterlerin
den rehin, irtifak ve gayrimenkul mükellefi
yeti gibi haklar, şerhlerle birlikte tapu kayıtla
rı, tapu defterlerinden birlikler itibariyle ara
zi kadastrosu müdürlüklerince bu müdürlükle
rin teşkilâtı tarafından ayrı ayrı çıkartılır.
(Hükümetin 9 ncu maddesi 10 ncu madde
olmuştur)

Üçüncü bölüm

Üçüncü Bölüm

Arazi kadastrosu i§leri

Arazi Kadastrosu

İşeri

Arazi kadastrosu teknisiyenlerinin görevleri :

Arazi kadastrosu teknisiyenlerinin görevleri:

MADDE 10. — Kadastro teknisiyenleri 9
ncu madde gereğince alınacak kayıtlardan ve
bilirkişilerin verecekleri bilgilerden faydalana
rak kadastrosunu yapacağı mevki veya sokağa
hangi gün gideceğini tesbit edip belirli günde
inal sahiplerinin veya her hangi bir hak iddia-

MADDE 11. — Kadastro teknisiyeni 10 ncu
madde gereğince alınacak kayıtlardan ve bilir
kişilerin verecekleri bilgilerden
faydalanarak
kadastrosunu yapacağı mevki ve sokağa hangi
gün gideceğini tesbit edip belirli günde mal sa
hiplerinin veya her hangi bir hak iddiasında bu-
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MADDE 12. — Belli günde muhtar ve bilir
kişilerden en az üçü ile hazır bulundukları tak
dirde mal sahipleri veya her hangi bir hak id
dia edenler muvacehesinde gayrimenkulun bu
lunduğu yerde kadastro teknisiyeni ve yardım
cısı beraberce zilyedüği ve aynı hakları inceler
ler. İbraz edilecek tapu senedini veya suretini
ve diğer belgeleri makbuz mukabilinde tesellüm
ederler.

^

• ^
T l

MADDE 13. — Gayrimenkul mal:
A) Tapu kaydı mevcut olup da malik gö
rülen kişi aynı zamanda zilyed bulunuyorsa,
adına;
B) Tapu kaydı mevcut olup da malik öl
müş ise ve mirasçıları zilyed bulunuyorsa 16
ncı maddede gösterilen şekillerde mirasçılar
adına;
C) Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonraki tarihli tapu kaydı mevcut olup
da malik görülen kişiden başkası zilyed bulu
nuyorsa malikin, ölmüş ise mirasçılarının ka
dastro teknisiyeni ve yardımcısı
huzurunda
muvafafatleri halinde, zilyed adına;
tescil olunur.
Temlik eden veya mirasçıları, zilyed adına
tescile muvafakat etmezler veya muvafakat etgezi
( miye kanuni ehliyeti haiz bulunmazlarsa
ci arazi kadastrosu yargıcı mevcut delilleri tet
kik ederek hakkaniyete göre
gayrimenkulun
kimler adına tescili îcabedeeeğini takdir ve hük
meder.
Ç) Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvelki tarihli tapu kaydı mevcut olup
da malik görülen kişiden başkası zilyed bulunu
yorsa;
( S . Sayîsı : 210)
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ettiği ve bu suretle zilyed bulunduğu belgeler
le veya bilirkişi sözleriyle anlaşılırsa, yine zily«d adına,
D) Tapu kaydı olmayıp da en az on yıldan
beri malik sifatiyle fasılasız, nizasız zilyedliği
belgelerle veya bilirkişi sözleriyle sabit olanlar
zilyedi adına,
E) Yukardaki fıkralar dışında kalıp da
özel mülkiyete konu teşkil eden gayrimenkul
mallar Devlet adma;
Tesbit olunur.
(2644 sayılı Kanunun 16 ncı ve 3116 sayılı
Kanunun 25 nci maddeleri hükümleri saklıdır.)

kanuni mümessillerinden temellük ettiğini bun
ların beyanlariyle veya her hangi bir belge ile
veya bilirkişi sözleriyle tevsik ettiği takdirde
son zilyed adına,
2. Şayet zilyed, zilyedlik sebebini tevsik
edemiyorsa
a) Malik görülen kimsenin hayatta olma
dığı,
b) Malik görülen kimsenin bilinmediği,
c) Zilyedin malik sifatiyle ve hak sahibi ta
nıdığı kiıns>eden iktisap ettiği,
Belgelerle veya bilirkişi sözleriyle anlaşılırsa
zilyed aduıa,
d) Tapuda kaydı olmayıp da en az 10 yıl
dan beri malik sifatiyle, fasılasız ve nizasız
zilyedliği belgelerle veya bilirkişi sözleriyle
sabit olanlar, ziyed adma ;
e) Yukardaki fıkralar
dışında kalıp da
Özel mülkiyete konu teşkil eden gayrimenkul
mallar Devlet adına;
Tesbit ve tescil olunur.
(İmar ve ihyalarla benzeri hususi kanunlar hü
kümleri ve 2644 sayılı Kanunun 16 ncı ve 3116
sayılı Kanunun 25 nci maddeleri hükümleri
saklıdır.)
(Hükümetin 1.2 nci maddesi 13 ncü madde
olmuştur.)

MADDE 13. — Belediye, özel idare ve köy
lere ait olduğu kanaat verici belge veya bilir
kişi sözleriyle tahakkuk eden her türlü gayri
menkul mallar (mera, bataklık, harmanyeri,
seyrangâh ve benzeri orta malı yerler dâhil)
tüzel kişilikleri aduıa tesbit ve kaydolunur.
Orta malı olan gayrinıenkul mallar İçişleri
Bakanlığının müsaadesi olmadıkça devir ve tem
lik olunamaz. Ve bir ayni hakla takyit edile
mez.

MADDE 14. —- Belediye, özel idare ve köy
lerin âmme ihtiyacına muhassas olduğu kanaat
verici veya bilirkişi sözleriyle tahakkuk eden her
türlü gayrinıenkul mallar sınırlandırılarak bu tü
zel kişiler adına tesbit olunur. Bu tesbit, tescil
mahiyetinde omıadığı gibi bu suretle belirtilen
gayrimenkuller hususi kanunlarında yazılı hü
kümler mahfuz clmak üzere Özel mülkiyete de
konu teşkil edeme*..
(Hükümetin 13 ncü maddesi 14 ncü madde
olmuştur.)

MADDE 14. — 12 nci madde mucibince ya
pılacak tesbitlere süresi içinde itiraz olunduğu
takdirde o gayrimenkuller ihtilaflı addolunur.
Bu gibi ihtilâfları yargıç 12 nci maddedeki esas
lar dâhilinde bu kanuna göre çözer.

MADDE 15. — 13 ncü madde gereğince ya
pılacak tesbitlere süresi içinde itiraz olunduğu
takdirde o gayrimenkuller ihtilaflı addolunur.
Bu gibi ihtilâfları yargıç 13 ncü maddedeki esas
lar dâhilinde bu kanuna göre çözer. Bu husustaa
her türlü delil ve beyyine ikame ve istimaı caizdir
(Hükümetin 14 ncü maddesi 15 nci madd
olmuştur.)
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1. Zilyed maliktön, mirasçılarından veya
kanuni mümessillerinden temellük ettiğini bun
ların beyanlariyle veya her hangi bir belge ile
veya bilirkişi sözleriyle tevsik ettiği takdirde,
son zilyed adına;
2. Şayet zilyed, mlyedlik sebebini tevsik
edemiyorsa;
a)

Malik görüleni kimsenin hayatta olmadı

ğı,
b) Malik görülen* kimsenin bilinmediği,
c) Zilyedin malik sıf atiyle ve hak sahibi
tanıdığı * kimseden iktisap ettiği, belgeler veya
bilirkişi 4 sözleriyle anlaşılırsa, zilyed adına,
d) Tapuda kaydı olmayıp da en az on yıl
dan beri malik sıfatiyle, fasılasız ve nizasız zilyedliği s belgelerle veya bilirkişi sözleriyle sabit
olanla?, zilyed adına;
e) Yakardaki fıkfalar dışitnda kalıp da özel
mülkiyete konu teşkil 1 eden- gayrimenkul mal
lar, Devlet adına;
f) Bu kanun hükümlerine göre zilyedliği
tevsik edilemiyen gayrimenkuller, kayderi ma
lik görülen kişi adına;
Tesbit ve tescil oltmur.
(İmar ve ihyalarla benzeri hususi kanunlar
hükümleri ve 2644 sşyılı Kanunun 16 ncı ve
3116 sayılı Kanunun 25 nci maddeleri hükümleri
saklıdır)
MADDE 14» — Adalet Komisyonunun 14
ncü ra«ddesi ayniyle Skabul olunmuştur.

MADDE 15. — Adalet Komisyonunun 15 nei
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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MADDE 15. — Malik veya son zilyedleri öl
müş olan gayrimenkul mallar:
A) Mirasçılar aralarında taksim yapmış
larsa zilyedleri adına,
B) Mirasçıları aralarında taksim yapmamışlarsa, ellerinde veraset belgesi bulunduğu
takdirde ona göre mirasçılar adına,
C) Mirasçılar elinde veraset belgesi olma
dığı ve taksim de yapılmadığı takdirde murisin
adı gösterilerek (mirasçıları) suretinde tesbit
edilir.
Yukardaki C fıkrasına göre tesbiti yapılan
gayrimenkullerin bir cetveli düzenlenerek mi
rasçıların adları ve hisseleri belirtilmek üzere
kadastro yargıcına verilir.
Yargıç tarafından bildirilen mirasçıların ad
ları ve hisseleri henüz siciller tesis edilmemiş
ise tutanaklara aynen, siciller tesis edilmiş ise
tapu kütüğüne tashihen kaydedilir. Bu işlem
den kaydiye alınmaz.

MADDE 16. — Malik veya son zilyedleri öl
müş olan gayrimenkul mallar :
A) Mirasçılar aralarında taksim yapmışlarsa
zilyedleri adına;
B) Mirasçılar aralarında taksim yapmamış
larsa, ellerinde veraset belgesi bulunduğu takdir
de ona göre mirasçılar adma
C) Mirasçılar elinde veraset belgesi olmadığı
ve taksim de yapılmadığı takdirde murisin adı
gösterilerek (
mirasçıları) suretinde; tesbit
edilir.
Yukarda (C) fıkrasına göre tesbiti yapılan
gayrimenkullerin bir cetveli düzenlenerek miras
çıların adları ve hisseleri belirtilmek üzere ka
dastro yargıcına verilir.
Yargıç tarafından bildirilen mirasçıların ad
ları ve hisseleri henüz siciller tesis edilmemiş ise
tutanaklara aynen, siciller tesis edilmiş ise tapu
kütüğüne tashihan kayıt edilir.
Bu işlemden kaydiye alınmaz.
(Hükümetin 15 nci maddesi 16 ncı madde ol
muştur.).

MADDE 16. — Rehinli ve hacizli gayrimen
kullerin tesbitinde:
A) Rehinli gayrimenkul mallara zilyed bu
lunan kimse rehin hakkiyle birlikte adına tes
cile muvafakat etmezse,
B) Hacizli gayrimenkul mallara zilyed bu
lunan kimsıe tcra ve îflâs Kanununun geçici 4
ncü maddesi dışında kalan hacizli haliyle adına
tesciline muvafakat etmezse,
Bu gibi gayrimenkul malların tapu kaydı
veçhile tutanakları malik adma düzenlenir.

MADDE 17. — Rehinli ve hacizli gayrimen
kullerin tesbitinde:
A) Rehinli gayrimenkul mallara zilyed bu
lunan kimse rehin hakkiyle birlikte adına teseile
muvafakat etmezse;
B) Hacizli gayrimenkul mallara zilyed bu
lunan kimse icra ve îflâs Kanununun geçici 4
ncü maddesi dışında kalan hacizli hali ile adına
tesciline muvafakat etmezse;
Bu gibi gayrimenkul malların tapu kaydı
veçhile tutanakları malik adına düzenlenir.
(Hükümetin 16 nsı maddesi 17 nci madde
olmuştur.)

MADDE 17. — Kadastro teknisiyeni elde
edeceği malûmatı o birlikte mevcut bütün gayrimenkuller için açacağı tutanağa ayrı, ayın yazar.

MADDE 18. — Kadastro teknisiyeni elde ede
ceği malûmatı o birlikte mevcut bütün gayrimenkuller için açacağı tutanağa ayrı a y n yazar.
(Hükümetin 17 nci maddesi 18 nci madde
olmuştur.)

MADDE 18. — Tutanaklar.
A) Gayrimenkulun bulunduğu bölge, bu
cak, birlik, mevki veya sokağını, cinsini, tapu
tarih ve numarası ile vergi numaralarını, hisse
li ise miktarını,
B) Maliklerinin nüfus hüviyet cüzdanları-

MADDE 19. — Tutanaklar :
A) Gayrimenkulun bulunduğu bölge, bucak,
birlik, mevki veya sokağını, cinsini tapu tarih ve
numarasiyle vergi numaralarını, hisseli ise his
se miktanni;
' B) Maliklerin, nüfus hüviyet cüzdanlarına
:210)
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MADDE 16. —* Adalet Komisyonunun 16 ncı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 17. — Adalet Komisyonunun 17 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 18. — Adalet Komisyonunun 18 ncı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 19. — Adalet Komisyonum::! I'
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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na göre ad, soyadı, baba adlarını, doğum tarih
lerini, uyrukluklarını, nüfus cüzdanının veril
diği yeri, tarih ve numarasanı, malik tüzel kişi
ise, kanuna veya belgelerine göre tam unvanı,
nevi ve merkezinin bulunduğu yer,
C) Gayrimenkul mal vakıf olduğu takdirde
vakfın unvanını, icareteynli veya mukataalı ise
bunları;
D) Hudut, mülkiyet ve diğer ayni haklar
üzerine vâki olan itirazları;
E) İlgililerin ve muterizlerin ibraz ettikle
ri belgeleri;
P ) Maliklerin ve muterizlerin kanuni ikamet
gâhlarını;
G) Gayrimenkulun krokisini;
İhtiva eder.
Bu tutanaklar, kadastro teknisiyeni ve yar
dımcısı, muhtar, bilirkişiler ile hazır bulunan
zilyed ve bitişik gayrimenkul sahipleri, muterizler veya bunların mümessilleri tarafından imza
edilir.

göre ad, soyadı, baba adlarını, doğum tarihle
rini, uyrukluklarını, nüfus cüzdanının verildiği
yeri, tarih ve numarasını malik tüzel kişi ise;
kanuna veya belgelerine göre tam unvanı, nev'i
ve merkezinin bulunduğu yeri;
C) Gayrimenkul mal vakıf olduğu takdir
de vakfın unvanını, icareteyinli veya mukataalı
ise bunları;
D) Hudut, mülkiyet ve diğer ayni haklar
üzerine vâki olan itirazları;
E) İlgililerin ve muterizlerin ibraz ettikle
ri belgeleri;
F) Maliklerin ve muterizlerin kanuni ika
metgâhlarını ;
G) Gayrimenkulun krokisini;
İhtiva eder.
Bu tutanaklar kadastro teknisiyeni ve yar
dımcısı, muhtar bilirkişiler ile hazır bulunan
zilyed ve bitişik gayrimenkul sahipleri, muterizler veya bunların mümessilleri tarafından
imza edilir.
(Hükümetin 18 nci maddesi İ9 ncu madde
olmuştur).

MADDE 19. — Her birlikte kadastro işinin
bitiminden sonra kadastro teknisiyeni ve yar
dımcısı bütün gayrimenkullerin numaraları sıra
sına göre maliklerinin adını, soyadını ve tutana
ğa iliştirdiği belgelerin sayısını gösterir üç nüs
ha cetvel düzenlerler.
ttirazlı olanları da işaret ederler.
Bu cetvelin bir nüshası arazi kadastrosu mü
dürü tarafından imzalanarak kadastro teknisiyenine geri verilir. İkinci nüshası müdür tarafın
dan genel müdürlüğe gönderilir. Üçüncü nüsha
sı da tutanakların bordrosu olarak saklanır.

MADDE 20. — Her birlikte kadastro işinin
bitiminden sonra kadastro teknisiyeni yardmıcısı bütün gayrimenkul! crm numaraları sırası
na göre maliklerinin adını, soy adını ve tuta
nağa iliştirdiği belgelerin sayısını gösterir üç
nüsha cetveli düzenlerler.
İtinizh olanları da işaret ederler.
Bu cetvelin bir nüshası arazi kadastrosu
müdürü tarafından imzalanarak kadastro teknisiyenine geri verilir. İkinci nüshası müdür
tarafından genel müdürlüğe gönderilir. Üçün
cü nüshası da tutanakların bordrosu olarak
saklanır.
(Hükümetin 19 ncu maddesi 20 nci mu'.lde
olmuştur.).
<»

MADDE 20. — Mal sahipleri gayrimenkullerinin başında hazır bulunmadıkları takdirde, bi
lirkişiler ve varsa bitişik gayrimenkul sahipleri
nin ve muhtarın bildirişlerine göre kadastro iş
lemi yürütülür.

MADDİ'] 21. — Mal sahipleri veya mümes
silleri gayrimenkullerinin başında hazır bulun
madıkları takdirde, bilirkişiler ve versa bitişik
ga:':-"nrtıkıü sahiplerinin ve muhtarın bildirişle
rine göre kadastro işlemi yürütülür.
(Hükü: cür ° " — i : :]d leşi 21 nci madde
olmuştur).
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feADDE 20. — Adalet Komisyonunun 20 ncı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADpB 21. — 4-dalet Komisyonunun 21 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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TBMM KUTUPHANESI

38
Ad. K.

Hü.

i:

MADDE 21. — özel kişilere terettüp eden
ödev, Hazine, özel saymanlık, vakıflar ve beledi
ye ile sair tüzel kişilerin kanuni mümessillerine
de terettüp eder.
îlce merkezinde 5 ve 6 ncı maddelere göre ya
pılacak ilânlar ilgili özel ve tüzel kişilere tebliğ
mahiyetindedir.

MADDE 22. — özel kişilere terettüp eden
ödev, Hazineye, özel saymanlık, vakıflar ve
belediye ile sair tüzel kişilerin kanuni mümes
/
sillerine de terettüp eder.
îlce merkezinde 6 ve 7 nci maddelere göre
yapılacak ilânlar ilgili özel ve tüzel kişilere teb >
liğ mahiyetindedir
/
(Hükümetin 21 nci maddesi 22 nci madde <;
olmuştur).

MADDE 22. — Kadastro esnasında bir gay
rimenkulun hangi köyün sınırı içinde olduğunda
anlaşmazlık çıkarsa bu hususta kesinleşmiş mah
keme ilâmı ve başka sınır kâğıdı mevcut değilse
Köy Kanunu gereğince tesbit edilmiş sınıra gö
re iş görülür.

MADDE 23. — Kadastro esnasında bir gay
rimenkulun hangi köyün sınırı içinde olduğum
da anlaşmazlık çıkarsa bu hususta kesinleşmiş
mahkeme ilâmı ve başka sınır kâğıdı mevcut
değil ise bu kanunun tatbikma münhasır olmak
üzere kadastro teknisiyeni ve yardımcısı tara
fından tesbit edilecek sınıra göre iş görülür.
(Hükümetin 22 nci maddesi 23 ncü medde
olmuştur).

MADDE 23. — Arazi kadastrosu müdürü
nün görevleri :
Müdür kadastro işlerinin çabuk ve düzenin
de görülmesini sağlıyacak tedbirleri alır. Me
murların iş durumlarını güder, Görevini kötüye
kullananları valiler gerek re'sen ve gerekse mü
dürlerin teklifi üzerine işten men edebilirler ve
keyfiyeti sebepleriyle birlikte derhal genel mü
dürlüğe bildirir. Bu gibi işten men edilenler
hakkında Memurin Muhakemat Kanunu hüküm
leri uygulanır. 1609 sayılı Kanun hükümleri sak
lıdır.

MADDE 24. — Arazi kadastrosu müdürü
nün görevleri:
Müdür kadastro işlerinin çabuk ve düzenin
de görülmesini sağlıyacak tedbirleri ahir. Me
murların iş durumlarını güder. Görevlerini kö
tüye kullananları valiler gerek re'sen vc,! gerek
se müdürlerin teklifi üzerine işten men» edebi
lirler ve keyfiyeti sebepleriyle birlikte derhal
genel müdürlüğe bildirirler.
Bu gibi işten men edilenler hakkmda Me
murin Muhakemat Kanunu hükümleri •} uygula
nır. 1609 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
(Hükümetin 23 ncü maddesi 24 ncfi madde
olmuştur).
.,

MADDE 24. — Müdür kadastro işine başla
madan önce mahallî mahkemelerinde bu konu ile
ilgili olarak açılmış dâvaların birer listesini alır
ve birlikleri itibariyle tasnif ederek kadastro teknisiyeni tarafından tutanakları verildiğinde bu
dâvaların hükme bağlanıp kesinleşmesine kadar
taallûk eyledikleri gyrîmenkullerin sicile geçme
mesini sağlar.

MADDE 25. — Müdür kadastro işine baş
lamadan önce mahallî mahkemelerde tan konu
ile ilgili olarak açılmış dâvaların bir<?r listesini
alır. Ve birlikleri itibariyle tasnif edecek kadas
tro teknisiyeni tarafından tutanakları gerildiğin
de bu dâvaların hükme bağlanıp kesinleşmesi
ne kadar taallûk eyledikleri gayritfienkullerin
sicile geçmemesini sağlar.
(Hükümetin 24 ncü maddesi 25 nci madde
olmuştur).

MADDE 25. — Müdür 19 ncu madde gere
ğince kadastro teknisiyeni ve yardımcısı tarafın
dan verilecek tutanakları en kısa bir zamanda
gözden geçirerek noksan ve yanlış işlemler varsa

MADDE 26. — Müdür Û ne* madde gere
ğince kadastro teknisiyeni ve yardımcısı tara
fından verilecek tutanakları er. K1SŞ bir zaman
da gözden geçirerek noksan vrJ yanlış işlemler
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MADDE 22. — Adalet Komisyonunun 22 ncı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 23. -^ Adalet Komisyonunun 23 neîi
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 24. — Arazi kadastro müdürünün
görevleri:
Müdür kadastro işlerinin çabuk ve düzeninde
görülmesini sağlıyacak tedbirleri alır. Memur
ların iş durumlarını takip eder. Görevlerini kötü
ye kullananları valiler gerek re'sen ve gerekse
müdürlerin teklifi üzerine işten men'edebilirler ve
keyfiyeti sebepleriyle birlikte derhal Genel Mü
dürlüğe bildirirler.
Bu gibi işten men'edilenler hakkında Memu
rin Muhakemat Kanunu hükümleri uygulanır.
1609 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

/

MADDE 25. — Adalet Komisyonunun 25 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 26. — Adalet Komisyonunun 26 ncı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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ilgili memurlara ikmal ettirir. Her birlikte
mevcut bütün gayrimenkuUerîn durumunu ve
maliklerini gösteren bir cetvel hazırlar ve itirazı
olanların 30 gün içinde kendisine baş vurmaları
nı belirten yayımını o birlikte yaptırır.

varsa ilgili memurlara-ikmal ettirir. Her birlik»
te mevcut bütün gayrimenkullerin durumunu
ve maliklerini gösteren bir cetvel hazırlar. Ve
itirazı olanların 30 gün içinde kendisine baş
vurmalarını belirten yayımını o birlikte yaptı
rır.
(Hükümetin 25 nci maddesi 26 ncı madde
olmuştur;.

MADDE 26. — Müdür 30 günlük itiraz sü
resi geçtikten sonra itirazsız olan tutanakları
onaylar. îtirazlı tutanakları anlaşmazlığı çöz
mek üzere yargıca verir.

MADDE 27. — Müdür 30 günlük itiraz sü
resi geçtikten sonra itirazsız olan tutanakları
onaylar. îtirazlı tutanakları anlaşmazlığı çöz
mek üzere arazi kadastrosu yargıcına verir.
(Hükümetin 26 ncı maddesi 27 nci madde
olmuştur).

MADDE 27. — İtirazsız olarak düzenlenmiş
olup da müdür tarafından onanmış veya bu
onanmaya karşı mahkemeye baş vurulmamış olan
tutamaklar birlik itibariyle sıra numaralarına gö
re kütüğe geçirilir. Ve diğer fer'i sicilleri de
tanzim olunur. Kütükler müdür tarafından im
zalanır. Kütüğe geçirilme işinde çalışmak üze
re mahallî tapu muhafız veya memuru müdür
emrinde çalıştırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 28. — itirazsız olarak düzenlenmiş
olup da müdür tarafından onanmış veya bu
onanmaya karşı mahkemeye baş vurulmamış
olan tutanaklar birlik itibariyle sıra numara
larına göre kütüğe geçirilir. Ve diğer fer'i si
cilleri de tanzim olunur. Kütükler müdür tara>
fından imzalanır. Kütüğe geçirilme işinde ça
lışmak üzere mahallî tapu muhafız veya memu
runu müdür emrinde çalıştırmaya Genel Mü
dürlük yetkilidir.
(Hükümetin 27 nei maddesi 28 nci madde
olmuştur).

MADDE 28. — Tutanaklar tapu kütüğüne
geçirildikten sonra kadastro çapları ayrıca veril
mek üzere tapu senetleri doldurularak ilgililere
dağıtılır.
Kadastro ölçmelerine tutanak ve sicil muh
teviyatı esas olup bu işler alâkadarlara yeniden
itiraz hakkı bahşetmez.

MADDE 29. — Tutanaklar tapu kütüğüne
geçirildikten sonra kadastro çapları ayrıca ve
rilmek üzere tapu senetleri doldurulur. Ve bir
liklerinde ilgililerine dağıtılır.
Kadastro ölçmelerine tutanak ve sicil muh
teviyatı esas olur.
ölçü sebebiyle; sınırlara, mülkiyet hakları
na veya diğer ayni haklara mütaallik hiçbir iti
raz veya dâva dinlenmez.
(Hükümetin 28 nci maddesi 29 ncu madde
olmuştur).

MADDE 29. — Kadastro plânlariyle eld» edi
len yüz ölçümleri aynen tapu siciline geçirilir ve
ilgililere çapları verilir.

MADDE 30. — Kadastro plânlan ile elde
edilen yüz ölçümleri aynen tapu siciline geçiri
lir ve ilgililere çapları verilir.
(Hükümetin 29 ncu maddesi 30 ncu madde
olmuştur.)
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MADDE 27. — Adalet Komisyonunun 27 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 28. — Adalet Komisyonunun 28 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 29. — Adalet Komisyonunun 29 ncu
... maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 30 — Adalet Komisyonunun 30 ncu
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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Dördüncü Bölüm

Dördüncü Bölüm

AnlaşamazhkUvrtn çözülmesi

Anlaşmazlıkların Çözülmeni

MADDE 30. — Bu kanun gereğince kurula
cak gezici arazi kadastrosu mahkemelerinde yar
gıcın takdirine göre şifahi veya âdi muhakeme
usullerinden biri uygulanır.

MADDE 31. — Bu kanun gereğince kurula
cak gezici arazi kadastrosu mahkemelerinde yar
gıcın takdirine göre şifahi veya âdi muhakeme
usullerinden biri uygulanır.
(Hükümetin 30 ucu maddesi 31 nci madde
olmuştur.)

MADDE 31. — Kadastro yargıçları mahke
melerine 25 nci maddede tâyin edilen süre için
de açılacak veya arazi kadastrosu müdürü tara
fından verilecek itirazlı işlere ait dâvaları veya
yargıcın birlikte bulunduğu esnada kendisine
yapılacak itirazları bu kanun hükümlerine göre
mahallerinde çözer ve 15 nci maddenin C fıkrası
mucibince gerekli veraset belgelerini verir.

MADDE 32. — Kadastro yargıçları; mahke
melerine 26 nci maddede tâyin edilen süre içinde
açılacak veya arazi kadastrosu müdürü tarafın
dan verilecek itirazlı işlere ait dâvaları veya yar
gıcın birlikte bulunduğu esnada kendisine yapı
lacak itirazları bu kanun hükümlerine göre
mahallerinde çözer ve 16 nci maddenin (C)
fıkrası mucibince gerekli veraset belgelerini verir.
(Hükümetin 31 nci maddesi 32 nci madde
olmuştur.)

MADDE 32. — Kadastro yargıcı birliğe gi
deceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edi
lenlerle edenlerin adları ve soyadları yazılı ol
duğu halde en az sekiz gün evvel köy odası ka
pısına astıracağı bir cetvelle birlikte ilân eder.

MADDE 33. — Kadastro yargıcı birliğe gi
deceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edi
lenlerle edenlerin adları ve soyadları yazılı
olduğu halde en az 8 gün evvel köy odası kapı
sına astıracağı bir cetvelle birliklere ilân eder.
(Hükümetin 32 nci maddesi 33 ncü madde
olmuştur.)

MADDE 33. — Kadastro yargıcı, miras, mül
kiyet ve mülkiyetin gayrı ayni haklara, sınır an
laşmazlıklarına ve benzeri arazi kadastrosunu
ilgilendiren bütün dâvaları görür. Velisiz ve vasisiz küçüklere ve ehliyetsizlere yalmz kadastro
işlerinde, yetkili olmak üzere kayyum seçer ve
ilgililerin istemesi üzerine ihtiyati tedbir kararı
verebilir ve kararı kadastro müdürü ile mahallî
tapu idaresine hemen bildirir.
Yargıcın birliklerden dönmesinden sonra ve
kendisi tarafından lüzum görülmediği halde
tarafların isteği üzerine yapılacak keşif ve tatbi
kat gideri sonradan haksız çıkan tarafa yükle
tilmek üzere istekte bulunandan alınır.

MADDE 34. — Kadastro yargıcı; verasete
mülkiyet ve mülkiyetin gayrı ayni haklara, sinır anlaşmazlıklarına ve benzeri arazi kadastro
sunu ilgilendiren bütün dâvalara bakar.
Velisiz ve vasısız küçüklere ve kısıltıhlara
yalnız kadastro işlerinde yetgili olmak üzere
kayyım seçer. Küçüklerin ve kısıltılıların men
faatlerini korumak maksadiyle Medeni Kanu
nun hâkimin iznini şart kıldığı' hallerde bu izni
verir.
İlgililerin istemesi üzerine ihtiyati tedbir ka
rarı verebilir ve kararı arazi kadastrosu müdürü
ile mahallî tapu idaresine hemen bildirir.
Yargıcın birliklerden dönmesinden sonra ve
kendisi tarafından lüzum gösterilmediği halde
tarafların isteği üzerine yapılacak keşif ve tatbi
kat gideri, sonradan haksız çıkan tarafa yükle
tilmek üzere istekte bulunandan alınır.
(Hükümetin 33 ncü maddesi 34 ncü madde
olmuştur.)
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Dördüncü Bölüm
Anlaşmazlıkların Çözülmeni

MADDE 31. — Adalet Komisyonunun 31 nci
'.maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 32. — Kadastro yargıçları, 26 neı
maddede tâyin edilen süre içinde açılacak veya
arazi kadastrosu müdürü tarafından verilecek itîraslı işlere ait dâvaları veya yargıcın birlikte
bulunduğu esnada kendisine yapılacak itiraz
ları bu kanun hükümlerine göre mahallerinde so
nuçlandırır ve 16 neı maddenin (C) fıkrası mu
cibince gerekli veraset belgelerini verir.

MADDE 33. — Adalet Komisyonunun 33 ncü
maddesi ayniyle kabul edilmiştir,

MADDE 34. — Adalet Komisyonunun 34 ncü
•maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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MADDE 34. — Kadastro işlerinin başladı
ğı birlikteki gayrimenkullere ait olup mahallî
mahkemelerce görülmekte olan kesinleşmemiş dâ
va dosyaları kadastro yargıcına devrolunur.
Kadastro yargıcı bu dâvalara da bu kanun
da yazılı hükümlere göre bakar,

MADDE 35. — Kadastro işlerinin başladığı
birlikteki gayrimenkullere ait olup mahallî
mahkemelerce görülmekte olan kesinleşmemiş
dâva dosyaları kadastro yargıcına devrolunur.
Kadastro yargıcı bu dâvalara da bu kanun
da yazılı hükümlere göre bakar.
(.Hükümetin 34 ncü maddesi 35 nci madde
olmuştur.)

MADDE 35. — Kadastro işlerinin bir bölge
de bitmesinden altı ay sonraya kadar hükme
bağlanmamış dâvalarla Yargıtaydan bozularak
geri yollanacak dâvalara ait dosyalar mahallî as
liye mahkemesine devrolunur. ihtiyaca göre
bu süreyi uzatmaya Adalet Bakanı yetkilidir.
Mahallî mehkemeler bu kanun uyarınca bu
dâvaları çözerler.

MADDE 36. — Kadastro işlerinin bir böl
gede bitmesinden altı ay sonraya kadar hükme
bağlanmamış dâvalara ait dosyalar mahallî as
liye mahkemesine devrolunur. ihtiyaca göre
bu süreyi uzatmaya Adalet Bakanı yetkilidir.
Yargıtaydan bozularak geri yollanacak dâvalar
hakkında da bu usul uygulanır. Mahallî mah
kemeler de bu kanun uyarınca bu dâvaları gö
rürler.
(Hükümetin 35 nci maddesi 36 ncı madde
olmuştur.)

MADDE 36. — Mahkemeler, doğrudan doğru
ya tescil olunmak üzere kesinleşmiş ilâmları, tu-,
tanakları, dosyaları ile, birlikte kadastro müdü
rüne, eğer o birliğin kâğıtları ve kütükleri tapu
idaresine devredilmiş ise veya kadastro müdürü
o bölgeden ayrılmışsa tapu sicil muhafız veya me
muruna gönderirler.
Mahkeme kararına göre sınırlarda değişiklik
gerekiyorsa tutanaktaki kroki de karara göre
düzeltilir. Düzeltilmiyen krokilerin yenisi yapı
larak tutanağa bağlanır ve eski krokide de mah
keme kararı ile değiştirilip yenisinin yapıldığı
gösterilir.

MADDE 37. — Mahkemeler, doğrudan doğ
ruya tescil olunmak üzere kesinleşmiş ilâmları, tu
tanakları, dosyalariyle birlikte kadastro müdü
rüne, eğer o birliğin kâğıtları ve kütükleri Tapu
idaresine devredilmiş ise veya kadastro müdürü
o bölgeden ayrılmış ise tapu sicil muhafız veya
memuruna göderirler. Mahkeme kararma göre
sınırlarda değişiklik gerekiyorsa tutanaktaki
krokide karara göre düzeltilir. Düzeltilmiyen
krokilerin yenisi yapılarak tutanağa bağlanır.
Ve eski krokide mahkeme kararı ile değiştirilip
yenisinin yapıldığı gösterilir.
(Hükümetin 36 ncı maddesi 37 nci madde
olmuştur).

Beşinci Bölüm

Beşinci Bölüm

özel

özel

Hükümler

MADDE 37. — Arazi kadastrosuna başlanmış
birliklerde tapu idarelerince 1515 sayılı Kanun
ile 810 sayılı Kanunun tefsirine mahal olmadığı
na dair Büyük Millet Meclisi Kararı uygulanmaz.

Hükümler

MADDE 38. — Arazi kadastrosuna başlan
mış olan birliklerde 1515 sayılı Kanun ile 501
sayılı Büyük Millet Meclisi kararı uygulanmaz.
Bu madde hükmü mezkûr kanun ve karar ge
reğince muamelesine başlanmış olan işlemlere de
şâmildir.
Henüz arazi kadastrosuna başlanmamış olan
mahallerde, arazi kadastrosuna başlanıncaya ka
dar 1515 sayılı Kanun ile 501 sayılı kararın tat-
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MADDE 35. — Adalet Komisyonunun 35 nci
maddesi ayniyle kabful edilmiştir.

MADDE 36. — Adalet Komisyonunun 36 ncı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. \

MADDE 37. — Adalet Komisyonunun 37 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

Beşinoi Bölüm
özel Hükümler
MADDE 38.— Adalet Komisyonunun 38 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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bikına devam olunur.
(Hükümetin 37 nci maddesi 38 nci madde ol
muştur) .

MADDE 38. — Birliklerde kadastro yapılır
ken her türlü akit ve tescil işlemleri tapu idare
lerince yapılır. Ancak tapu sicil muhafız ve me
murunun, üzerinde muamele yapacağı gayrimenkullerin o esnadaki kadastso tesbit ve kayıt
durumunu kadastro müdüründen sorması ve ala
cağı cevap ve malûmata göre işlem yapması lâ
zımdır.

MADDE 39. — Birliklerde kadastroya baş
landıktan sonra her türlü akit ve tescil işlemle
ri tapu idarelerince yapılır. Ancak tapu sicil
muhafız ve memurunun üzerinde muamele yapa
cağı gayrim enkullerin o esnadaki kadastro tes
bit ve kayıt durumunu kadastro müdüründen
sorması ve alacağı cevap ve malûmata göre iş
lem yapılması lâzımdır.
(Hükümetin 38 ncim addesi 39 ncu madde ol
muştur) .

MADDE 39. — Kadastro başlıyan birliklerde
tapu idarelerinde yapılacak her türlü akit ve
tescil işlerinin örnekleri tapu sicil muhafız veya
memurları tarafından hemen kadastro müdüründe
verilir.

MADDE 40. — Kadastro başlıyan birliklerde
tapu idarelerinde yapılacak her türlü akit ve
tescil işlerinin örnekleri tapu sicil muhafız veya
memurları tarafından hemen kadastro müdürüne
verilir.
(Hükümetin 39 ncu maddesi 40 neı madd« ol
muştur).

Altıncı bölüm

Altıncı Bölüm

Mükellefiyetler

Mükellefiyetler

MADDE 40. — Bu kanunun uygulanmasında
mahallin mülkiye üstleri her türlü kolaylığı gös
termeye mecbur ve arazi kadastrosu işlerinin
düzeninde gitmesinden sorumludur.

MADDE 41. — Bu kanunun uygulanmasın
da mahallin mülkiye üstleri her türlü kolaylığı
göstermeye mecbur ve arazi kadastrosu işlerinin
düzeninde gitmesinden sorumludur.
(Hükümetin 40 nci maddesi 41 nci madde ol
muştur).

MADDE 41. — Arz üzerindeki sınır işaret
leri ve teknik tesisler iyi şekilde korunacaktır.
Bu tesislerde bozukluk olduğu zaman derhal ma
hallî tapu idaresine bildirmeye bozulan tesisin
içinde bulunduğu gayrimenkul maliki veya §agilleri ve o birliğin muhtarı mecburdurlar.

MADDE 42. — Arz üzerindeki sınır işaret
leri ve teknik tesisler iyi şekilde korunacaktır.
Bu tesislerde bozukluk olduğu zaman derhal ma
hallî tapu idaresine bildirmeye, bozulan tesisin
içinde bulunduğu gayrimenkul maliki veya şagilleri ve o birliğin muhtarı mecburdurlar.
(Hükümetin 41 nci maddesi 42 nci madde ol
muştur).

MADDE 42. — Kadastro teknisyeninin tale
bi üzerineı gayrimenkulun sınırını göstermeye
ve niteliklerini bildirmeye gayrimenkul sahip
leriyle o birlikteki komşuları mecburdurlar.

MADDE 43. — Kadastro teknisiyeninin ta
lebi üzerine gayrimenkulun sınırını göstermeye
ve niteliklerinin bildirmeye gayrimenkul sahip
leri ile o birlikteki sınır komşuları mecburdur
lar.
(Hükümetin 42 nci maddesi 43 ncü madde ol
muştur) .
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MADDE 39. — Adalet Komisyonunun 39,ncu
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 40. — Adalet Komisyonunun 40 ncı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

Altıncı Bölüm
Mükellefiyetler
MADDE 41. — Adalet Komisyonunun 41 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 42. — Adalet Komisyonunun 42 nci'
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 43. —, Adalet Komisyonunun 43 ncü
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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MADDE 43. — Kadastro
işleriyle görevli
olanların resmî işlerini görebilmeleri ve zaruret
halinde yatabilmeleri için köyün mülkiyeti veya
idaresi altında bulunan binaların münasip yer
leri ayrılır. Ve işleri sona erinceye kadar ilgili
lere tahsis olunur. Muhtarlar bu işlerde çalışan
lara, yabancısı bulundukları hususlarda ve pa
rası mukabilinde yiyecek temininde ellerinden ge
len yardımı yaparlar.

(Hükümetin 43 ncü maddesi kaldırılmıştır).

Yedinci Bölüm

Yedinci bölüm

Cezai

Cezai hükümler

Hükümler

MADDE 44. — Arazi kadastrosu işlerine en
gel çıkaran veya kasten zorluk gösterenler hak
larında fiil daha ağır cezayı istilzam etmediği
takdirde on liraden elli liyara kadar hafif para
cezası hükmolunur.

MADDE 44. — Arazi kadastrosu işlerine en
gel çıkaran veya kasten zorluk gösterenler hak
larında fiil daha ağır cezayı istilzam etmediği
takdirde 10 liradan 50 liraya kadar hafif para
cezası hükmolunur.

MADDE 45. — Bir kimse sahibi olmadığı bir
gayrimenkulu hile ve desise kullanarak kendi
veya başkası adma kaydettirir veyahut kendi
sine ait olmıyan evrak ve kayıtları bu
yolda
kullanırsa vukubulacak zararın tazmini ile be
raber altı aydan üç seneye kadar hapis ve 25 li
radan 100 liraya kadar para cezası ile tecziye
olunur.
Bir kimseye ait gayrimenkulu başka kimse
adına yazdırmak için yalan yere beyanatta bu
lunanlar dahi bu maddede yazılı cezalarla ceza
landırılırlar.

MADDE 45. — Bir kimse sahibi olmadığı bir
gayrimenkulu hile ve desise kullanarak kendi ve
ya başkası adına kayıt ettirir veyahut kendisine
ait olmıyan evrak ve kayıtları bu yolda kullanır
sa altı aydan üç seneye kadar hapis ve 50 lira
dan 200 liraya kadar ağır para cezası ile tecziye
olunur, varsa zarar da tazmin ettirilir.
Bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adma
yazdırmak için yalan yere beyanatta bulunanlar
dahi bu maddede yazılı cezalarla cezalandırılır
lar.

MADDE 46. — Bu kanunun 7, 41, 43 ncü
maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmiyenlerle kadastrosu yapılan yerlere maze
retsiz gelmiyen bilirkişiler haklarında kadastro
müdürünün tezkeresi üzerine kadastro yargıcı
tarafından 50 liraya kadar hafif para cezası
hükmolunur.

MADDE 46. — Bu kanunun 8 ve 42 nci
maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmiyenlerle kadastrosu yapılan yerlere, davetna
mesinde ücret verileceği gösterildiği halde maze
retsiz gelmiyen bilirkişiler haklarında kadastro
müdürünün tezkeresi üzerine kadastro yargıcı
tarafından 50 liraya kadar hafif para cezası
hükmolunur.

MADDE 47. — Bu kanuna göre hükmolunan
para cezaları tecil edilemez.

MADDE 47. — Bu kanuna göre hükmolunan
para cezaları tecil edilemez.

Sekizinci bölüm

Sekizinci bölüm

Müteferrik

hükümler

Müteferrik

MADDE 48. — Sınırlara konacak işaretlerin
nev'i ve şekilleriyle krokilerin ve arazi yüz öl-

hükümler

MADDE 48. — Sınırlara konulacak işaretle
rin nevi ve şekilleri ile krokilerin ve arazi yüz
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Yedinci Bölüm
Cezai Hükümler
MADDE 44. -~ Adalet Komisyonunun 44 ncü
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 45. —r- Adalet Komisyonunun 45 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 46. -r- Adalet Komisyonunun 46 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 47. «- Adalet Komisyonunun 47 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
Sekizinci Bölüm
Müteferrik Hükümler
MADDE 48. -f- Adalet Komisyonunun 48 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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TBMM KUTUPHANESI

-60
Hü.

Ad. K.

çümlerine ait pılân ve haritaların yapılması
şekli ve teknik esasları bir tüzükle tâyin olunur.

ölçümlerine ait plân ve haritaların yapılması
şekli ve teknik esasları bir tüzükle tâyin olunur.

MADDE 49. — Bu kanunun uygulanmasında
görevlendirilen bütün memur ve hizmetliler 1 nci
maddede belirtilen yerlerde arazi üzerinde ça
lıştıkları günlerde «5055» sayılı Kanunla değiş
tirilen 2613 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi hük
münden faydalanırlar.
Gezici yargıçlar da müdürler gibi ayni hü
kümden istifade ederler.

MADDE 49. — Bu kanunun uygulanmasında
görevlendirilen bütün memur ve hizmetliler bi
rinci maddede belirtilen yerlerde arazi üzerinde
çalıştıkları günlerde 5055 sayılı Kanunla değişti
rilen 2613 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi hük
münden faydalanırlar.
Gezici yargıçlar da müdürler gibi aynı hü
kümden istifade ederler.

MADDE 50. — Arazi kadastrosu islerinde
çalışan bütün memurlara ve hizmetlilere görev
leri sırasında çalışmalarını ve yaşamalarmı ko
laylaştıracak her çeşit demirbaş ve lüzumlu eşya
verilebileceği gibi bunlara taşıtın gerektiği yer
lerde çalıştıkları günler için belli taşıt ücretleri
verilir.
Topluca gidilecek işlerde müşterek taşıt kira
lanır. Taşıtların çeşidini mahallin icaplarına gö
re Kadastro Müdürü o yerin mülkiye üstü ile
birlikte» tâyin eder. Bir birlik içindeki çalışma
lar için ayrıca taşıt ücreti verilmez.

MADDE 50. — Arazi kadastrosu işlerinde
çalışan bütün memurlara ve hizmetlilere görev
leri sırasında çalışmalarını ve yaşamalarını ko
lay] aştracak her çeşit demirbaş ve lüzumlu eşya
verileceği gibi bunlara taşıtın gerektiği yerler
de ve özel taşıt verilmediği hallerde çalıştıkları
günler için belli taşıt ücretleri verilir.
Topluca gidilecek işlerde müşterek taşıt ki
ralanır. Taşıtların çeşidini mahallin icaplarına
göre kadastro müdürü o yerin mülkiye üstü ile
birlikte tâyin eder. Bir birlik içindeki çalışma
lar içm ayrıca taşıt ücreti verilmez.

MADDE 51. — Arazi Kadastrosu Kanunu
uygulanan yerlerde bağışlama ve intikal suretiyle
zilyed namına kayıt tesis edilirken Veraset ve İn
tikal Vergisi alınıp alınmadığına veya tahakkuk et
tirilip ettirilmediğine bakılmaz. Ancak bu gibi
hallerde, vergi ziyama meydan verilmemek için
maliye dairelerine o birliğe ait gayrmenkuUerin
tescilini mütaakıp bir ay zarfnda Kadastro Mü
dürü tarafından haber verilir.

MADDE 51. — Arazi Kadastrosu Kanunu
uygulanan yerlerde bağışlama ve intikal sure
tiyle zilyed adına kayıt tesis edilirken Veraset
vo İntikal Vergisi alınıp alınmadığına veya ta
hakkuk ettirilip ettirilmediğine bakılmadan mu
amelesine devam ve intaç olunur. Ancak bu gi
bi hallerde vergi ziyama meydan verilmemek
için Maliye dairelerine o birliğe ait gayrimenkullerin tescilini mütaakıp bir ay zarfında ka
dastro müdürü tarafından heber verilir.

MADDE 52. — 4753 sayüı Kanunun yürür
lüğe girmesinden evvel ihya sebebine istinaden
zilyedliği tahakkuk edenlerin mezkûr kanunun
geçici maddesinde yazlı altı aylık süre içinde
müracaat etmişlerse bu kanun esasları dairesin
de namlarına tescil olunur. Müddeti içinde mü
racaat etmiyenlerle 4753 sayılı Kanunun meriye
tinden sonra ihyasına başlanmış olan gayrimenkuller Devlet adına kaydolunur.

MADDE 52. — 4753 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan ihyalar
mezkûr kanunun geçici maddesinde yazılı mü
racaata bakılmaksızın ihya edenler veya miras
çıları adlarına tapulanır.
4753 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış
olan gayrimenkuller Devlet adına kaydolunur.

MADDE 53. — Arazi kadastrosu yapılan
yerlerde yeni siciller tesis edildikten sonra eski
siciller lüzumunda mahkemelerce müracaat edil
mek üzere yirmi sene müddetle muhafaza olu
nur.

MADDE 53. — Arazi kadastrosu yapılan yer
lerde yeni siciller tesis edildikten sonra eski si
ciller de muhafaza olunur.
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MADDE 49. — Bu kanunun uygulanmasında
görevlendirilen bütün memurlar birinci madde
de belirtilen yerlerde arazi üzerinde çalıştıkları
günlerde 5055 sayılı Kanunla değiştirilen 2613
sayılı Kanunun 43 ncü maddesi hükmünden fay^
dalanırlar.
Gezici yargıçlar müdürler gibi, hizmetliler
de kâtipler gibi aynı hükümden istifade ederler.
MADDE 50. — Arazi kadastrosu işlerinde
çalışan bütün memurlara ve hizmetlilere görev
leri sırasında çalışmalarını ve yaşamalarını ko
laylaştıracak her çeşit demirbaş ve lüzumlu eş
ya verileceği gibi bunlara taşıtın gerektirdiği
yerlerde ve özel taşıt verilmediği hallerde çalış
tıkları günler için belli taşıt ücretleri verilir.
Topluca gidilecek işlerde müşterek taşıt ki
ralanır. Taşıtların çeşidini mahallin icaplarına
göre kadastro müdürü o yerin mülkiye amiriy
le birlikte tâyin eder. Bir birlik içindeki çalış
malar için ayrıca taşıt ücreti verilmez.
MADDE 51. — Adalet Komisyonunun 51 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 52. — Adalet Komisyonunun 52 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 53. •— Adalet Komisyonunun 53 ncü
maddesi ayniyle kabul edilmişıtir.
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MADDE 54. — Bu kanun gereğince yapıla
cak arazi kadastrosu işlemleri dolayısiyle mü
dür ve memurlara ve kadastro mahkemelerine
vâki olacak itiraz ve iddialara ait evrak ve tu
tanaklar ve ittihaz olunacak idari ve kazai karar
lar ve icra edilecek tebligat ve verilecek tapu se
netleri ve emsali bilûmum evrak, damga Resim
ile uçak Resminden ve arazi kadastrosu harcı
müstesna diğer harç, kaydiye ve resimlerden
muaftır.

MADDE 54. — Bu kanun gereğince yapıla
cak arazi kadastrosu işlemleri dolayısiyle mü
dür ve memurlara ve kadastro mahkemelerine
vâki olacak itiraz ve iddialara ait evrak ve. tu
tanaklar ve ittihaz olunacak idari ve kazai ka
rarlar ve icra edilecek tebligat ve verilecek ta
pu senetleri ve emsali bilûmum evrak Damga
Resmiyle Uçak Resminden ve Arazi Kadastrosu
Harcı müstesna diğer harç, kaydiye ve resim
lerden muaftır.

MADDE 55. — Bu kanunda yazılı muhtara
terettüp eden görevlerde veya muhtarın huzuru
nu şart kılan hallerde muhtar bulunmadığı tak
dirde yerine ihtiyar meclisinden bir üye kaim
ölür.

MADDE 55. — Bu kanun gereğince muhtara
terettüp eden görevlerde veya muhtarın .huzuru
şart kılman hallerde muhtar bulunmadığı tak
dirde yerine ihtiyar meclisinden bir üye ikame
edilir.

MADDE 56. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 2613 sayılı Kanunun 5 ve Arazi Kadas
trosu Müdür ve memurların 7 nci maddelerin
de yazılı yetkiye sahiptirler.

MADDE 56. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü* 26.1.3 sayılı Kanunun 5 ve arazi kadas
trosu müdür ve memurları 7 nci maddelerinde
yazılı yetkiye sahiptirler,

MADDE 57. — Arazi kadastrosu işinin so
nunda vücuda getirilecek kütük ve müsbit evra
kı saklamak ve korumak için Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünce kabul edilecek plâna sröre
her ilde tapu sicil binası yaptırılır.

MADDE 57. — Arazi kadastrosu işinin so
nunda vücuda getirilecek kütük ve müsbit ev
rakı saklamak ve korumak için Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğünce kabul edilecek plâna
göre her ilde tapu sicil binası yaptırılır.

MADDE 58. — Tapu ve Kadastro (3e ;el Mü
dürlüğü merkez ve iller teşkilâtında maaş veya
ücretle' istihdam etmekte olduğu her hangi bir
memur veya müstahdemi, yapılması Genel Mü
dürlüğe ait bir iş için orada Genel Müdürlük Teş
kilâtı ve münhal vazife bulunup bulunmaması ile
mukayyet olmaksızın kadrosiyle birlikte diledi
ği yerde kullanabilir.

MADDE 58. — Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü merkez ve iller teşkilâtında maaş
veya ücretle istihdam etmekte olduğu her han
gi bir memur veya müstahdemi yapılması Genel
Müdürlüğe ait bir iş için orada Genel Müdürlük
teşkilâtı ve münhal vazife bulunup bulunma
ması ile mukayyet olmaksızın kadrosu ile bir
likte dilediği yerde kullanabilir.

Dokuzuncu bölüm

Dokuzuncu Bölüm

Harçlar

Harçlar

MADDE 59. — Arazi Kadastrosu yapılan
gayrimenkullerde ,her parselden iki liradan
aşağı olmamak üzere, dekar başına 50 kuruş
harç alınır. Harem hesabında kesirler dekara
iblâğ olunur.

MADDE 59. — Arazi kadastrosu yapılan
gayrimenkullerde, her parselden, iki liradan aşa; ğı olmamak üzere dönüm başına 50 kuruş harç
alınır.
Harcın hesabında dönüm kesirleri dönüme
iblâğ olunur. Bu kanunun tatbikıhda bir dönüm
bin metre kare sayılır.

MADDE 60. — Gayrimenkul mal harem te
minatı olup maliki değiştiği takdirde yeni ma-

Gayrimenkul mal harcın teminatı olup maliki
değiştiği takdirde yeni malikten de tahsil oluna-
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MADDE 54. — Bu kanun gereğince yapıla
cak arazi kadastrosu! işleri dolayısiyle müdür ve
.memurlara ve kadastro mahkemelerine vâki
olacak itiraz ve iddialara ait evrak ve tutanak
lar ve ittihaz olunaeak idari ve kazai kararlar
ve icra edilecek tebligat ve verilecek tapu se
netleri ve emsali bilûmum evrak Damga Res
miyle Tayyare Resminden ve Arazi Kadastrosu
Harcı müstesna diğer harç, kaydiye ve resimler
den muaftır.
MADDE 55, — Adalet Komisyonunun 55 nci
maddesi ayniyle kafeul edilmiştir.

MADDE 56. — Adalet Komisyonunun 56 ncı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 57. — Adalet Komisyonunun 57
nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 58. — Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Merkez ve iller teşkilâtında maaş
veya ücretle istihdam etmekte olduğu her han
gi bir memuru, yapılması Genel Müdürlüğe ait
bir iş için orada Genel Müdürlük teşkilâtı ve
münhal vazife bulunup bulunmaması ile mu
kayyet olmaksızın kadrosu ile birlikte dilediği
yerde kullanabilir.
Dokuzuncu Bölüm
Harçlar
MADDE 59. — Arazi kadastrosu yapılan
gayrimenkullerde, her parselden bir liradan
aşağı olmamak üzere, dönüm başına 50 kuruş.
harç ahnrr. Harcın hesabında dönüm kesir
leri dönüme iblâğ olunur. Bu kanunun üygulaöittasında bir dönüm bin metre kare sayılır.
(iayeimenkul m»l, harem "teminatı olup ma
liki değiştiği takdirde yeni malikten de tah*
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tikten de tahsil olunabilir.

bilir.
(Hükümetin 60 ncı maddesi 59 ncu madde
nin ikinci fıkrası olmuştur.)

MADDE 61. — Tahakkuk ettirilecek arazi
kadastrosu harçları için, mükellefin adı, soya
dı, adresi, gayrimenkulun cinsi, tapu kaydındaki sıra numarası, yüz ölçümü ve harç miktarı
gösterilmek suretiyle tapu idarelerince birlikler
itibariyle dörder nüsha cetvelleri tanzim oluna
rak iki nüshası Maliye varidat idarelerine diğer
nüshası tapu dairesine verilir. Dördüncü nüsha
cetvel tebliğ makamına kaim olmak üzere köy
odasına asılarak keyfiyet mûtat vasıtalarla ilân
edilmek suretiyle mükelleflere duyurulur.
İştirak halindeki mülkiyetlerde harem ta
mamı iştirake dâhil olanlar adlarına veya bun
lardan her hangi birisi adına tahakkuk ettiri
lir. Harem tamamı kendisinden tahsil olunan
kişi kendisine isabet eden harç miktarından faz
lası için ortaklarma rücu etmek hakkına malik
tir.

MADDE 60. — Tahakkuk ettirilecek arazı
kadastrosu harçları için, mükellefin adı, soyadı,
adresi, gayrimenkulun cinsi, tapu kaydındaki
sıra numarası, yüz ölçümü ve harç miktarı gös
terilmek suretiyle tapu idarelerince birlikler iti
bariyle dörder nüsha cetvelleri tanzim olunarak
iki nüshası Maliye Varidat idarelerine, diğer
nühsası Tapu İdaresine verilir. Dördüncü nüs
ha cetvel tebliğ makamına kaim olmak üzere köy
odasma asılarak keyfiyet mûtat vasıtalarla ilân
edilmek suretiyle mükelleflere duyurulur,
îştirak halindeki mülkiyetlerde harcın tama
mı iştirake dâhil olanlar adlarma veya bunlarhan her hangi birisi adına tahakkuk ettirilip
harem tamamı kendisinden tahsil olunan kişi
kendisine isabet eden harç miktarından fazlası
için ortaklarma rücu etmek hakkına maliktir.
(Hükümetin 61 ııci maddesi 60 ncı madde ol
muştur) .

MADDE 62. — Arazi kadastrosu harcı, cet
vellerin asıldığı veya dâvâlı işlerde kadastro
yargıcının kararma göre alâkalılara tebligat
yapıldığı tarihten üç ay sonra defaten ve tah
sili Emval Kanununa göre tahsil olunur.
Tahakkuk ve tahsil zaman aşımlarında 3911
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. .,,

MADDE 61. —• Arazi kadastrosu harcı ihti
lafsız işlerde cetvellerin asıldığı ve ihtilaflı işler
de Kadastro Yargıcının kararma göre alâkalı
lara göre alâkalılara tebliğ edildiği tarihten altı
ay sonra defaten ve Tahsili Emvak Kanununa
göre tahsil olunur.
Tahakkuk ve tahsil zaman aşımlarında 3911
sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(Hükümetin 62 nci maddesi 61 nci madde
olmuştur).

MADDE 63. — Münferit tebliğlerle maddi
hatalarda 3692 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır.

MADDE 62. — Münferit tebliğlerde ve maddi
hatalarda 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu hü
kümleri uygulanır.
(Hükümetin 63 ncü maddesi 62 nci madde
olmuştur.)

, MADDE 64. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kısmına ilişik (1) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolar eklenmiştir.

MADDE 63. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kısmına ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen
kadrolar eklenmiştir.
(Hükümetin 64 ncü maddesi 63 ncü madde
olmuştur.)

MADDE 65. — Kadastral plânların tanzimi
işleri için yıllık ödeme miktarı (1 000 000) lira-

MADDE 64. — Kadastro plânlarının tanzi
mi işleri için yıllık ödeme miktarı (1 000 000)
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sil olunabilir.

MADDE 60. — Adalet Komisyonunun 60 noı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 61. — Adalet Komisyonunun 61 nci
maddesi ayniyle kabul edilmigtir.

MADDE 62. — Adalet Komisyonunun 62 noi
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 63. — Adalet Komisyonunun 63 ncü
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 64. — Adalet Komisyonunun 64 ncü
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
( S. Sayışı: 210)
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yi geçmemek üıere (1 000 000) liraya kadar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmiye
Adalet Bakanı yetkilidir.

lirayı gegçınemek üzere (10 000 000) liraya ka
dar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye
Adalet Bakanı yetgilidir.
(Hükümetin 65 nci maddesi 64 ncü madde
olumuştur.)
GEÇİCİ MADDE 1. — Merbut (2) numaralı
cetvelde yazılı kadrolar (1950) Bütçesine bağlı
(L) işaretli cetvelin Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü kısmına eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bağlı (3) numaralı
cetvelde gösterilen hizmetliler kadroları (1950)
yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bağlı (4) numaralı
cetvelde yazılı formül (1950) yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelin Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir.
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü (1950) Bütçesinin sonunda
(Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri)
namı ile bir bölüm açılmış ve bu bölüme
(7 346 000) lira ödenek ilâve olunmuştur.

GEÇİCİ MADDE 5. — Tapulama Kanunu
uygulama genel giderleri bölümüne konulan
Ödenekten kadrolara göre özlük haklar karşı
lıkları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün
ait olduğu bölümlerine aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 6. — Tapulama Kanunu
uygulama genel giderleri bölümüne konulan
ödenekten inşa edilecek bina ve sabit tesisler
için ihtiyaca göre Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesine aktarma yapmağa Maliye Bakam yetki
lidir.
GEÇİCİ MADDE 7. — Tapulama Kanunu
uygulama genel giderleri unvanı ile yeniden
(S. Stp«i: 210)
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GEÇÎCÎ MADDE 1. — îlişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 1950 Bütçesine bağlı (L)
işaretli cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü kısmına eklenmiştir.
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Adalet Komisyonu
nun geçici ikinci maddesi ayniyle kabul edil
miştir.

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Adalet Komisyonu
nun geçici 3 ncü maddesi ayniyle kabul edil
miştir.
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde (Tapula
ma Kanunu uygulama genel giderleri) adı ile
yeniden açılacak 477 nci bölüme (4 627 961) li
ra olağanüstü ödenek konulmuştur.
Bu ödenekten bu kanun ile ihdas edilen kadro
lara göre özlük haklar karşılıklarını ve geçici
hizmetliler için gerekli ödeneği Genel Müdür
lüğün ilgili bölümlerine ve ayni ödenekten yapı
lacak bina v.e sabit tesisler için gerekli ödeneğin
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümle
rine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. <
.•
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açılan bölüm (1950) yılı bütçesine bağlı (E) işa
retli cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü kısmına eklenmiştir.

MADDE 66. — Bu kanun 1 I . 1949 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 65. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
(Hükümetin 66 ncı maddesi 65 nci madde
olmuştur. )

MADDE 67. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 66. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
(Hükümetin 67 nci maddesi 66 ncı madde
olmuştur. )

Devlet Bakanı
Başbakan
Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
H. Saka
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
Ş. Devrim
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
N. Sadak
M. H. Göle
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
Reşat Ş. Birer
Ş. Adaları
Ekonomi Bakanı
Bayındırlık Bakanı
C. Ekin
Gülek
Güm. ve Te. Bakanı V.
Sa. ve So. Y. Bakanı
Ş. Adalan
Ulaştırma Bakanı
Tarım Bakanı
Ş. Koçak
T. Coşkan
Çalışma Bakanı
Ticaret Bakanı
T. B. Balta
M. Gündüzalp
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MADDE 65. — Adalet Komisyonunun 65 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 66. — Adalet Komisyonunun 66 ncı
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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Hükümetin

teklifine

bağh cetvel

[1] NUMARALI CETVEL
Kadronun adı

A dedi Maaşı j

Kadronun adı
Fen memuru

Merkez

teşkilâtı

Arazi Kadastrosu ve Fotoğrametri
Dairesi Müdürü (Yüksek mühendis
veya mühendis, ihtisas mevkii)
Arazi Kadastrosu ve Fotoğrametri
Dairesi Md. Yardımcısı (Yüksek
mühendis veya mühendis ihtisas
mevkii)
Arazi Kadastrosu ve Fotoğrametri
Dairesi Müdürü arazi kadastro iş
leri yardımcısı
Raportör
»
»
Şef
Birinci mümeyyiz
Mümeyyiz
Baş Fen Müfefttişi (Yüksek mü
hendis veya mühendis ihtisas mevkii)
Fen Müfettişi (Yüksek mühendis
veya mühendis ihtisas mevkii)
Fen kontrolörü
İdare kontrolörü
Fen âmiri
»
»

1

90

1

80

1
1
1
2
1
1
3

70
60
50
40
40
35
30

1

80

2
3
3
10
10

70
60
60
60
50

»
»
»
»
Memur
»
Fotoğraf ve pafta arşiv memuru

Adedi Maaşı
25
25
50
50
100
10
10
10

50
40
35
30
25
25
20
25

6
6
6
10
16
20
6
6
6
18
18
18
50
70
150
270

50
40
35
40
35
30
60
50
40
20
20
15
35
30
25
15

Taşra Teşkilâtı
Arazi kadastrosu müdürü
»
»
»
»
»
»
Kontrol memuru
»
»
»
»
Arazi kadastrosu yargıcı
»
»
»
»
»
»
Yargıç kâtibi
Sicil kâtibi
»
»
Kadastro teknisiyeııi
s
»
»
»
Kadastro teknisiyeni yardımcısı
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Adalet Komisyonunun

değiştirisine

bağlı cetveller

[1] NUMAEALI CETVEL
Kadronun adı
Merkez

Adedi Maaşı

Fen memuru

teşkilâtı

Arazi kadastrosu ve fotogrametri
dairesi müdürü (Yüksek mühen
dis veya mühendis, ihtisas mevkii)
Arazi kadastosu ve fotogrametri
dairesi Md. yardımcısı
(Yüksek
mühendis veya mühendis, ihtisas
mevkii)
Arazi kadastrosu ve fotogrametri
dairesi müdürü arazi kadastro iş
leri yardımcısı
Raportör

Şef
Birinci mümeyyiz
Mümeyyiz
Baş fen müfettişi (Yüksek mü
hendis veya mühendis, ihtisas mev
kii)
Fen müfettişi (Yüksek mühendis
veya mühendis, ihtisas mevkii)
Fen kontrolörü
idare kontrolörü
Fen âmiri

Adedi Maaşı

Kadronun adı

90
Memur
Fotoğraf ve pafta arşiv memuru

25
25
50
50
100
10
10
10

50
40
35
30
25
25
20
25

6
6
10
16
20
6
6
6
18
18
18
50
70
150
270

50
40
35
40
35
30
60
50
40
20
20
15
35
30
25
15

80
Taşra te§küâtı
70
60
50
40
40
35
30

80

2
3
3
10
10

70
60
60
60
50

Arazi kadastro müdürü
»
»
»
>
>
»
Kontrol memuru
»

»

Arazi kadasrosu yargıcı
»
»
>
>
»
»
Yargıç kâtibi
Sicil
»
•»

»

Kadastro teknisiy«ni

Kadastro teknisiyeni yardımcısı
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[2]

Adedi Maaşı

Kadronun adı

Merkez

NUMARALI CETVEL

teşkilâtı

Arazi kadastrosu ve
fotogrametri
dairesi müdürü (Yüksek mühendis
veya mühendis ihtisas mevkii)
1
Arazi kadastrosu ve fotogrametri
dairesi müdürü yardımcısı (Yük
sek mühendis veya mühendis ihti
sas mevkii)
1
Baş Fen müfettişi (Yüksem mühendis
veya mühendis ihtisas mevkii)
1
Fen kontrolörü
2
idare kontrolörü
1

[3]
Merkez

90

80
80
60
60

2
3

Taşra teşkilâtı
Afazi kadastrosu müdürleri dak-

[4]

Fen âmiri
ı»
»
T> Memuru
»
»
»
»
»
>
»
»
Memur
»
Fotoğraf ve pafta arşiv memuru

Adedi llaaşı
8
8
25
25
50
50
100
10
10
10

60
50
50
40
35
30
25
25
20
25

20

30

18
18
18
18

175
150
75
60

Taşra teşkilâtı
Kontrol memuru

NUMARALI CETVEL

teşkilâtı

Daktilo
Odacı

Kadronun adı

175
100

tilosu
Arazi yargıçları daktilosu
Odacı
»

NUMARALI CETVEL

İler çeşit büro giderleri, basılı kâğıt ve defterler, telefon ve başka haberleşme ücret ve gider
leri, kira karşılığı, her çeşit taşıt giderleri, her çeşit yolluklar, giyecekler, arazi kadastrosu ve ta
pulama için açılacak fen ve hukuk kursları, her çeşit giderleri, öğretmen ücret ve öğrenci ve
memur yevmiyeleri, alınacak aletler ve vasıtalar ve tapulama ve Arazi Kadastrosu Kanununun
uygulanmasının gerektirdiği başka her çeşit giderler..

!>&<*
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Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'in, Memur Müstah
demlere verilecek Fevkalâde Zam hakkındaki 4178 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında Ka
nun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/177)

Ankara, 31 Ekim 1949
Büyük Millet Melisi Yüksek Başkanlığına
4178 sayılı Kanunun dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni dilediğimi saygılarımla arz ve teklif eylerim:
•
Erzurum Milletvekili
E. General
V. Kocagün&y

MADDE 1. — 4178 sayılı Kanunun dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
(Bu zam yukardaki nispetler dâhilinde mülhak ve hususi bütçeli idareler, 3659 sayılı Kanunun
hükmüne tâbi müesseseler memurlarına, daimî hizmetlilerine ve daimî işçilerine de verilir.)
MADDE 2. — Bu kanun 1949 yılı Kasım ayı başında yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/177
Karar No. 97

13 . III . 1950

Yüksek Başkanlığa
Erzurum Milletvekili General Vehbi Koca
güney'in, Memur ve Müstahdemlere verilecek
Fevkalâde Zam hakkındaki 4178 sayılı Kanunun
9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair Kanun teklifi Komisyonumuza havale
buyurulmakla teklif sahibi ve Maliye Bakanlığı
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü.
Teklif, 1500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde
daimî memuriyetle bulunanlara 4178 sayılı Ka
nununa ncu maddesi gereğince verilmekte olan
yakacak zammının mülhak ve hususi bütçeli ida
relere ve 3659 sayılı Kanun hükmüne tâbi mü

esseselerin daimî hizmetlileriyle daimî işçilerine
de teşmilini istihdaf etmektedir.
4178 sayılı Kanun, bu hakkı Devlet memur
larına doğrudan doğruya ve mülhak ve hususi
bütçeli idarelerle 3659 sayılı Kanun hükmüne
tâbi müesseselerin memurlarına da ihtiyarî ola
rak tanımıştır.
• Bu kanun teklifi :
A) Muhtar ve ayrı bütçeli dairelerin yaka
cak zammı hususunun da malî imkân ve durumlariyle karşılık bakımından kullanmaları gere
ken hiyar hakkını kaldırmakta;
B) 3656 ve 3661 sayılı Kanuna tâbi daire-
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lerin daünî memurları dışındaki daimî hizmetli Başkanlığa sunulur.
ve işçileri yakacak zammından faydalanamamak
Başkan
Başkan V.
Sözcü
ta oldukları halde diğer dairelerin daimî hizmet
Mardin
Diyarbakır
Kastamonu
li ve işçileri için bunlardan farkh olarak bir
R. Erten
/. H. Tigrel
M. Akalın
hak tesisini hedef tutmakta;
Amasya
Ankara
Bolu
C) İşin malî imkân ve karşılığım hesaba
A. K. Yiğit oğlu
C. Gölet
C. 8. Siren
katmamakta,
Diyarbakır
Diyarbakır
İsparta
D) Memurlarla hizmetlilerin hak ve imtiyaz
C. Ekin
Ş. Uluğ
K. Turan
ları bunların durumlarına ve hizmetlerinin ma
Kırşehir
Kastamonu
Manisa
hiyetine göre ayrı birer statü manzumesi teşkH
T. Ço§kan
§. Torgut. F. Kurdoğlu
ettiği halde teklif bu ayrı statülerin icaplarını
Niğde
Ordu «;
Samsun
bir birine karıştırmakta olduğundan Komisyo
H. Yalman
R. Oürsoy
M. A. Yörüker
numuzca kabule değer görülmemiştir.
Seyhan
Urfa
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
A. R. Y ur eğir
E. Tekeli
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