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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Millî Savunma Bakanı İl hami Sancar; Mani
sa Üyesi Emin Acar'ın 1 0 . 9 . 1963 günlü 107 
nici Birleşimde vâki gündem dışı konuşmasına 
eevabülarak; Amerika Birleşik Devletlerinin 
Türk Ordusuna yapmakta olduğu petrol yardı
mı hakkında açıklamalarda bulundu. 

Ankara Üyesi Niyazi Ağımaslı; 17.9.1963 
günlü 109 ncu Birleşimde Samsun Üyesi Fethi 
Tevetoğlu'nun Türkiye'nin Ortak Pazara girişi
ne ve buna karşıt fikirlere dair konuşmasına 
cevabolarak, Ortak Pazara girmemizin iktisadi 
bakımdan az gelişmiş ülkeler arasında yer alan 
memleketimiz sanayiine yapabileceği menfi te
sirler hakkında konuştu. 

Çanakkale Üyesi Afi Aksoy; memleketi tu
ristik tanıtma alanında sarf edilmesi gerekli 
gayretler ve bu sahada Yunanistan'ın yaptığı 
menfi propagandalar hakkında konuştu. 

232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununa bir madde ilâve
sine dair kanun teklifi ikinci defa açık oya su
nuldu ve teklif Cumhuriyet Senatosunca redo-
lundu. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ikinci defa açık 
oya sunuldu ve tasarının kanuııluğu kabul olun
du. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Necmi ökten'e, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Vefik Pirinçcioğlu 'nun; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bekenı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'nun vekillik edeceklerine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinil
di. 

Tapulama Kanunu tasarısının maddeleri üze
rinde görüşüldü. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 24 Eylül 
1963 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

1. H amit Tıgrel Macit Zer en 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 
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SOKULAR 

ti özlü sorulur 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne

dim Evliya'nın, Danıştay Birinci Başkanlığı ne 
zamandan beri açık bulunduğuna dair sözlü .so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir (6/22;3) 

2; — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeligirin, çeşitli dergi ve neşriyatla
ra dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir (6/224) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Ra-
sim Giray'm, Elâzığ Vilâyeti köy yolları inşaa
tına dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir (6/225) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlırnun, 1963 - 1964 ihracat devre
sinde dış pazara arz edilecek tütün stokumuz 
üzerinde ne gibi hazırlıklarımız mevcudoldıığu-
na dair sözlü soru önergesi Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Tarım bakanlıklarına gönderilmiş
tir (6/226) 

Tasarılar 
1. •— Devlet Orman İşletmelerince ve Keres

te Eabrîkalarınca yapılmış olan harcamalara 
ait 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 
yılları bilânçolariyle kâr ve zarar hesaplarının 
tasdiki hakkındaki kanım tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 3/88, 
3/93, 3/97, 3/110, 3/124, 3/166, 3/340; C. Sena-
tosu 1/299) (Sayıştay ve C. Senatosu Hesapları 
inceleme komisyonlarına) 

2. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
'hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/205, C. Senatosu 1/300) (Sosyal İşler, İçiş
leri ve Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

3. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7. .10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/257, C. Senatosu 1/301) (Millî Eğitim 
Komisyonuna) 

4. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

5. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, kaç il ve ilçede ortaokul 
bulunmadığına dair sözlü soru önergesi Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (6/227) 

Yazık sorular 
6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 

Nuri Âdemoğlu'nun, Tıp Fakültesindeki vazi
felilere dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir (7/107) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsün
de tertiplenen müsamerede okunan bir yazıya 
dair yazılı soru önergesi Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir (7/108) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Aydın'm Söke ovasına 
dair yazılı soru önergesi, Tarım ve Bayındırlık 
bakanlıklarına gönderilmiştir (7/109) 

(M. Meclisi 1/534, C. Senatosu 1/302) (Millî 
Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

5. — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/239, C. Senatosu 1/303) (Millî 
Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 
6. — 1111 sayılı Askerlik Kanununu 35 nci 

maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 2/484, C. Senatosu 2/111) (Millî 
Savunma Komisyonuna) 

7. — Türkiye Halk Bankası ve Halk sandık
ları hakkındaki 2284 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair olan 5652, 6854 sa
yılı kanunlara ek kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 2/245, 
C. Senatosu 2/112) (Malî ve İktisadi İşler, İç
işleri ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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Raporlar 
8. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi

nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve: Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/358; C. Senatosu 2/102) (S. Sayısı : 292) 

9. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 494, 495, 49(1, 497, 498, 499 ve 
187/6 ncı 'maddelerinin yürürlükten 'kaldırıl
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
'kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/75; C. Senatosu 2/104) (S. Sayısı: 293) 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci 
maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 'olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/341; C. Senatosu 1/288) (S. Sa
yısı: 294) 

11. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/393; 
C. Senatosu 1/297) (S. Sayısı: 295) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, Tapu kayıtlarından hukukî kıyme
tini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 1515 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, Malî ve iktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 2/375; C. Senatosu 2/63) (S. Sayısı :296) 

13. — İstiklâl Savaşma iştirak eden M. Hil-
mioğlu M. Rifat Uzaydın'a vatani hizmet terti
binden maaş tahsisine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonları raporları (M. yMeelisi 2/281 ; 
C. Senatosu 2/106) (S. Sayısı: 297) 

1.4. —• Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında
ki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/352; O. Senatosu 1/287) (S. Sa
yısı: 299) 
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B Î E Î N O I O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTtPLER — Ahmet Çekemoğ-lu (Sivas), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 111 nci Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Ali-
can'a, dönüsüne kadar, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakam Yusuf Azizoğlu'nun; vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/242) 

BAŞKAN Cumhurbaşkanlığı tezkeresini oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Baş'ba'kan Yardımcısı Ekrem Alican'-
m dönüşüne kadar kendisine, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı Ferid Helen'e dönüşüne kadar, Ba
yındırlık Bakanı Îlyas Seçkin'in; vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/243) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar kendisi
ne, Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, mu
vafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'e dönüşüne ka
dar, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/244) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği

tim Bakanı İbrahim öktem'in dönüşüne kadar 
kendisine, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

,/. — Fahrî Başkanı bulunduğu Enternasyo
nal Dünya Göçmen Meseleleri İnceleme Birliğinin 
Triyeste, Roma ve Cenevre'de yapacağı toplan
tılara katılmak üzere yurt dışına gidecek olan 
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gök-
ay'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Raif Ay-
bar'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/241) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Daimi Fahrî Reisi bulunduğu Enternasyo

nal Dünya Göçmen Meseleleri İnceleme Birliği-
Triyeste, ve Roma'da ve ayrıca Birleşmiş Millet
ler Mülteciler Komisyonunun Cenevre'de yapa
cağı toplantılara katılmak üzere, 29 Eylül 1963 
- 14 Ekim 1963 tarihleri arasında mezun sayılma
sını 16 . 9 . 1963 tarihli ve 1300 sayılı tezkere 
ile istiyen imar ve İskân Bakanı Fahrettin Ke-
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O. Senatosu B : 111 24.9.1963 0 : 1 
rim. Gökay'm izinli sayılmasının ve bu müddet 
zarfında kendisine, Devlet Bakanı Raif Ay-
bar'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhu fb aşk anı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri İzzet de
ner, Neşet Cetintaş, Şevket Akyürek, Sabahat
tin Adak, Sakıp Önal ve Cahit Akyar'a izm ve
rilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/240) 

BAŞKAN — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık Divanının tez
keresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 

Üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 19 . 9 . 1963 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Suad Hayri Ürgüplü 

C. Senatosu Niğde Üyesi İzzet Gener, 10 gün, 
mazeretine binaen, 9 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren, 

C. Senatosu Yozgat Üyesi Neşet Cetintaş, 
15 gün, mazeretine binaen, 9 . 9 . 1963 tarihin
den itibaren, 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Şevket Akyü
rek, 1 ay, mazeretine binaen, 1 7 . 9 . 1963 tari
hinden itibaren, 

C. Senatosu Hatay Üyesi Sabahattin Ada
lı, 1.5 gün, mazeretine binaen, 1 6 . 9 . 1963 ta
rihinden itibaren, 

C. Senatosu Adana Üyesi Sakıp Önal, 
15 gün, hastalığına binaen, 22 . 8 , 1963 tari
hinden itibaren, 

C. Senatosu Denizli Üyesi Cahit Akyar, 
15 gün, mazeretine binaen, 17 . 9 . 1963 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

C. Senatosu Niğde Üyesi İzzet Gener, 10 gün, 
mazeretine binaen, 9 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Yozgat Üyesi Neşet Cetintaş, 
15 gün, mazeretine binaen, 9 . 9 . 1963 tarihin
den itibaren, 

BAŞKAN —; Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-•C. Senatosu İstanbul Üyesi Şevket Akyü
rek, 1 ay, mazeretine binaen, 1 7 . 9 . 1963 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O. Senatosu Hatay Üyesi Sabahattin Ada
lı, 15 gün, mazeretine binaen, 1 6 . 9 . 1963 ta
rihinden itibaren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Adana Üyesi Sakıp Önal, 
15 gün, hastalığına binaen, 22 . 8 . 1963 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

0. Senatosu Denizli Üyesi Cahit Akyar, 
15 gün, mazeretine binaen, 17 . 9 . 1963 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. —- Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre 
muayyen müddet zarfında çıkarılması gerekli ka
nunların müzakerelerinin zamanında intaç edi
lebilmesi için : 

1. Genel Kurulun Salı, Çarşamba ve Per
şembe günleri toplanması; 

2. Genel Kurul toplantılarının saat 14 de 
başlaması; 

3. Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre 
iki yıl içinde çıkarılması gerekli kanun taşan
larının komisyonlarda öncelikle görülşülmesi ve 

i. 3 ncü bencide bahis konusu kanun tasarı
larının gündeme alınması halinde bunların, ay
rıca bir karar alınmasına hacet kalmaksızın di
ğer bütün işlerden önce görüşülmesi hakkında. 
Bask ani il' Divanı kararı 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetten bâzı husus

lar için karar istirham edeceğim. 
1. Genel Kurulun Salı, Çarşamba ve Per

şembe günleri toplanması; 

2. Genel Kurul toplantılarına saat 14 te 
başlanması; 

3. Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre 
iki yıl içinde çıkması gereken kanunların ilgili 
komisyonlarda diğer bütün işlerden önce görü
şülmesi ; 

4. Bahsi geçen kanun tasarılarının günde
me alınması halinde ayrıca karar alınmadan 
bütün diğer işlerden önce görüşülmesi husus
larım ; 

Ayrı ayrı tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

1. Genel Kurulun Salı, Çarşamba ve Per
şembe günleri toplanmasını; 

24 . 9 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Genel Kural toplantılarına saat 14 te 
başlaması hususunu; 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre 
iki yıl içinde çıkması gereken kanunların ilgili 
komisyonlarda diğer bütün işlerden önce görü
şülmesi hususunu; 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. Bahsi geçen kanun tasarılarının günde
me alınması halinde ayrıca karar alınmadan 
bütün diğer işlerden önce görüşülmesi husu
sunu ; 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/211, C. Senatosu 1/260) (S. Sayısı : 286) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaştı

rılan işlerin 1 No. sunda kayıtlı (Tapulama 
kanunu tasarısı) nm sorulardan önce konuşul
masının Genç] Kurulun tasvibine arzım rica 
ederim. Uşak 

Kâmil Coşkunoğlu 
BAŞKAN — Bugünkü gündemde bulunan 

Tapulama Kanununun diğer işlerden önce görü
şülmesi istenmektedir; oyunuza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddede kalmıştık, okumaya devam 
ediyoruz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 
MADDE 10. — Tapulama yapılacak bölgeler, 

(1) 236 S. Sayılı basmayazı 10 . 9 . 1963 ta
rihli 107 nci Birleşim tutanağı sonuna adrr. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi 
ve bağlı bulunduğu Bakanlığın tasvibi ile tâ
yin olunur. Bu husus, tapulamaya başlamadan 
en az bir ay önce Resmî Gazetede, bölge mer
kezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il merke
zinde mû'tad vasıtalarla ilân olunur. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
10 ncu maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
(Ayrıca, Türkiye radyoları ile ve Ankara'da 

ve İstanbul'da çıkan günlük birer gazetede ilân 
yapılır.) 

Yozgat. 
Sadık Artukmaç 

BALKAN — Komisyon iştirak ediyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 

COŞKUNOĞLU (Uşak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyorlar mı? 

DEVLET BAKANI RAlF AYBAR (Anka

ra Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılını-
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yorlar. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını ; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

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

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

lama tarihi tapulama müdürü tarafından tâyin 
olunarak, bu bölge merkezinde ve tapulaması
na başlanacak birliklerde bitişik' birliklerde 
on az, onbeş gün evvel mûtad vasıtalarla ilân 
edilir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında süz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kayıt, harita ve plânların çıkarıl ması 
MADDE 12. — iler birliğe ait vergi kayıt

ları ile tapu kayıtları (üzerlerindeki bütün hak 
ve mükellefiyetleri, takyitleri ve şerhleri muh
tevi olarak) birlikler itibariyle ayrı ayrı çıka
rılır. Bu kayıtların aslına uygunluğu çıkaran 
memurlar tarafından tasdik olunur. 

Tapulama müdürü, bütün resmî daireler, be
lediyeler, özel idareler ve müesseselerle şahıslar 
tarafından yaptırılmış harita ve plânlardan lü
zum gördüklerinin ve bunlara ait vesikaların ör
neklerini aldı rabi lir. 

BAŞKAN — .Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok'. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mahallî mahkemelerden dava listesinin 
istenilmesi 

MADDE Ki. — Tapulama müdürü; birlikte 
tapulama işine başlamadan önce, mahallî hu
kuk mahkemelerinden o birlikteki gayrimenkul-
ler hakkında tapulama ile ilgili olup, görül
mekte bulunan dâvalarla, hükme bağlanmış olu]) 
da henüz kesinleşmiyen dâvaların birer listesini 
alır. 

Tapulama müdürü, bu listeyi tapu ve vergi 
kayıtları ile birlikte tesbitte nazara almak üze

re, teknisyen ve yardımcısına tevdi eder. (Gayri
menkulun teshilinde, dâvanın mahiyetine gö
re ihtilâf mülkiyete ait ise maliki açık bırakıl
mak, hududa taallûk ediyorsa o kısım işaret
lenmek suretiyle birlikteki parsel sırasına göre 
ilgili gayrimenkullerin teshilini yaptırarak tu
tanakları ekleriyle birlikte hemen tapulama 
mahkemesine verir. 

Listenin müdür tarafından alınmasından son
ra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında 
mahallî hukuk mahkemelerine açılan dâvalar 
derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde 
tapulama müdürü yukarıdaki fıkra hükmü da
iresinde işlem yapar. Mahallî hukuk mahkeme
sinde görülmekte olan dâvanın konusu gayri
menkul hakkında, tapulama tutanağı tanzim 
edilince, keyfiyet hemen dâvanın görülmekte 
olduğu mahkemeye bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

BAŞKAN — Kf endim, «fıkra», «fıkralar» 
olacak değil ini? Zaten bir önerge vardır. Oku
tuyorum. 

(hımhuriyet Senatosu Başkanlığına 
13 ncü maddenin 2 nci fıkrasında (fıkra) ke

limesinin (fıkralar; olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

T eel İzmir 
fîavit Tovf'ik Okyayüz Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
«Tapulama müdürü yukarıki fıkra hükmü» 

değil de, «tapulama müdürü, yukarıki fıkralar 
hükmü» şeklinde. Önergeye Komisyon iltihak et
mektedir. 

Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler, Etmiyenkr.. Kabul edilmiştir. 

Bilirkişilerin seçilmesi 

MADDE 1.4. —• Tapulama, müdürü; tapula
ması yapılacak birliklerin muhtar ile ihtiyar ku
rulu üyelerini ve belediye teşkilâtı olan yarlerde 
belediye başkanını, o birliğin tapulamasına baş
lamadan önce, bölge merkezine davet ederek bu 
işlerin nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. Köy 
veya belediye idaresinin en yüksek karar organı
nı t.oplıyarak bu işlerde bilgi sahibi altı bilirkişi 
seçmelerini ve adlarını bildirmelerini tefhim ve 
keyfiyeti bir tutanakla tevsik eder. 
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Bu bildiri üzerine, bir hafta irinde köy idare

sinin veya belediyesinin en yüksek karar organı, 
muhtar veya belediye reisinin başkanlığında top
lanarak salt çoğunlukla altı bilirkişi seçer. Bi
rinci toplantıda çoğunluk bulunmazsa toplantı 
ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mev
cudu ile seçim yapılır. Seçim neticesi karar def
terine geçilir. Seçilenlerin adları muhtar veya 
belediye reisi tarafından tapulama müdürüne 
bildirilir. 

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

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

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi 
sebeplerle birlik içindeki gayrimenkullerin tama
mının veya bir kısmının durumunu o birlik bilir
kişileri tâyin edemezlerse, tapulama müdürünün 
müracaatı üzerine alâkalı civar birlikler veya şe
hir ve kasaba halkından o bölgenin, mülkiye, âmi
ri. tarafından •bilirkişiler seçilir. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyen. 

Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kabul 
edenler. "TC t nüveni er. Kabul edilmiştir. 

Yemin 

MADDK 14. —• Bilirkişilere, tapulamaya baş
lamadan önce tapulama müdürünün daveti üzeri
ne tapulama hâkimi veya aynı bölgedeki sulh hâ
kimi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu gereğince yemin ettirilir ve keyfiyet 
tutanakla tevsik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bilirkişiliği engelliyen haller 
MADDE 16. - - (40) yaşını bitirmemiş olan

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

24 . 9 . 1963 O : 1 
Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

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

deşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve 
füruuna ait gayrimenkullerin tesbitinde, 

b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde 
hak iddia edenlerden biri ile arasında dâsavı bu
lunanlar, 

c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde 
hak iddia edenler (a) bendinde yazılı derecede 
hısımlığı olanlar, 

Bilirkişi olarak dini enemezler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Ayrıca madde açık oylarınıza arz edilecektir. 
Bir dakika, bu kanunun ikinci maddesi üze

rinde gecen birleşimde yapılan açık oylamaya 
08 sayın üye iştirak etmiş bulunmaktadır. An
cak daha evvel işari oyla mesele halledilemediği 
için, ikinci madde acık oylarınıza yeniden arz 
edilecektir. 

Birlik sınırının tâyini 
MADDE 18. — Bu kanunun tatbikine mün

hasır olmak üzere, teknisyen ve yardımcısı bera
berce birlik genel sınırını tâyin ve buna ait 
krokiyi tanzim ederler. 

Bu hususta, o birlikle bitişik bölge veya bir
liklerin belediye başkanlarının, muhtar ve ihti
yar kurulu üyel irin in ve genel sınırları tâyin 
edilecek birliğe -ait bilirkişilerle bitişik birlikle
rin varsa bilirkişilerinin irao ve beyanlarından, 
köy sınırı kâğıtlarından, mahkeme ilâmı ve ben
zeri vesikalardan, tapu ve vergi kayıtlarından 
istifade edilir. 

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

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

Tapulama müdürünün kararma karşı tefhim 
veya tebliğ tarihinden itibaren lür hafta içinde 
tapulama hâkimine itiraz edilebilir. İtiraz, 15 
gün içinde ve evrak üzerinde incelenerek karara 
bağlanır. Bu karar kesndir. 
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İtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenlcr. Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi 
MADDE 19. — Tapulaması yapılacağı ilân 

edilen birliklerde sınırları işaretlerle belirtilme
miş olan gayrimenkullerin sahipleri, mahallî 
icaplara göre, .sınırlarını belirtecek şekilde işa
retler koymaya ve bu işaretleri muhafaza etmeye 
ve uçakla fotoğraf alınacağının tebliği halinde, 
gerekli malzemesi idarece temin edilmek §artiy-
le bu işaretleri tapulama müdür ve memurları ta
rafından tarif olunacak şekle getirmeye mecbur
durlar. 

Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 nci 
madde uyarınca o mevki veya sokağa gittiği ta
rihe kadar gayrimenkul sahibi bu vazifesini 
yerine getirmezse 88 nci madde uyarınca ceza
landırıldıktan başka bu işlemler 75 nci maddede 
bahsi geçen tahsisattan ödenmek üzere teknisyen 
tarafından yaptırılır. Masraf tutarı tapulama 
tutanağına kaydedilir. Masraf tapulama harcı 
ile birlikte ve aynı usul dairesinde alâkalıdan 
tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tesbit işleri 

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

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

Bu ilânda, belirli günde mal sahiplerinin ve 
diğer alâkalıların gayrimenkullerinin sınırlarını 
göstermek ve iddialarını bildirmek için hazır bu
lunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyapla
rında tapulama yapılacağı belirtilir. 

24 . 9 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(layrimenkullerin tesbit usulü 
MADDE 21. — Tapulama teknisyeni ve yar

dımcısı belli günde beraberce gayrimenkulun bu
lunduğu yere giderler. Bilirkişiler, muhtar ve 
hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ve sa
ir alâkalılar muvacehesinde tapu ve vergi kayıt
larını ve ibrazı halinde imza mukabilinde tes
lim alacakları sair vesikaları en az üç bilirkişi
nin ve muhtarın malûmatına müracaat suretiyle 
tetkik ve mahalline tatbik ederek parselleri sı
nırlandırır ve besince bölümde yazılı esaslar da
iresinde hak sahiplerini tâyin ederler. Bu suret
le hak sahipleri tâyin edilmiş olan parselleri öl
çer veya hava fotoğraflarına işaretlerler. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkisi 
MADDE 22. — Teknisyen ve yardımcısı; 

bilirkişilerin mütalâasını kanaatbahş görmedik
leri veya bilirkişiler o işte bilirkişilik yapanıı-
yacak durumda bulundukları takdirde, bilirkişi
lerin mütalâasiyle bağlı olmaksızın ısair kimsele
rin mütalâa ve şahadetlerine müracaat edebi
lirler. 

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

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir 
(»kiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar kurulun
dan bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı 
olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar kuru
lu üyesine terettübeden vazifeler, varsa mahal
le muhtarı ve mahalle ihtiyar kurulu üyesi, yok
sa belediye başkanı ve encümen üyesi tarafın
dan görülür. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tapulama tutanağının tanzimi 

MADDE 23. — Tapulama teknisyeni ve yar
dımcısı tetkikat ve tahkikat neticesinde elde .et
tikleri malûmatı ve .bu husustaki kanaatlerini 
her gayrimenkul için açacakları bir tutanağa 
yazarlar. 

Teknisyen ile yardımcısı arasında görüş ay
rılığı çıktığı takdirde teknisyenin oyu tercih olu
nur. Yardımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa 
kaydeder. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tutanakların tevdii 
MADDE 24. — Her birlikte, tapulama işi

nin bitiminden sonra teknisyen ve yardımcısı 
tarafından tapulama tutanakları; gayri menkul
lerin parsel numaraları sırasına göre, malikleri
nin ad ve soyadlarını, tutanağa iliştirilen bel
gelerin sayısını ve gayrimenkul]erden itiraz!i 
olanları gösterir iki nüsha cetvel ile birlikte ta
pulama müdürüne verilir. 

Müdür tarafından cetvelin bir nüshası imza
lanarak iade olunur, ikinci nüshası evrakı müs-
bito mahiyetinde saklanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Tutanakların tetkiki 
MADDE 25. —• Tapulama müdürü 24 ncü 

madde gereğince kendisine verilen tutanakları 
en kısa bir zamanda tetkik ederek noksan veya 
yanlışlıklar görürse ilgili teknisyen ve yardım
cısına ikmal ve tashih ettirir. 

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

24.9.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

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

Tutanakların askı ilânı 
MADDE 26. — Tapulama Müdürü; tapula

ması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin 
tesbit durumunu ve maliklerini ve varsa itiraz 
edenleri gösteren bir cetvel hazırlıyarak birlik
lerde ihtiyar kurulunun veya belediye başkanı
nın çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge 
merkezinde belediye reisinin göstereceği yere 
(30) gün asılmak suretiyle, itirazı olanların bu 
müddet içinde Tapulama, müdürlüğüne müraca
at etmelerini ilân eder. 

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

Tapulama Müdürü; henüz tapulaması niha
yete ermiyen birliklerde1 bir mahalle veya mev
kiden daha küçük olmamak şartiyle, tesbitleri 
ikmal edilen gayrimenkul]ere ait tutanakları 
teknisyen ve yardımcısından alarak yukardaki 
esaslara göre ilân etmeye salahiyetlidir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun Komisyon. 
GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANT KÂMİL 

COŞKUNOĞLU (Uşak) —Efendim, bir baskı 
hatası vardır, 4 ncü satırdaki «reis» kelimesi 
«başkan» olacaktır. 

BAŞKAN — 4 ncü satırın baş tarafında 
«belediye başkanının göstereceği yere» olacak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Diğer bir tashih daha 
vardır, «30 gün asılmak» deniyor, buradaki asıl
mak kelimesi «astırmak» olacaktır. 

BAŞKAN — 30 gün astırmak suretiyle. O 
halde cümle şöyle olacaktır. 

«... ve ayrıca bölge merkezinde belediye Baş
kanının göstereceği yere (30) gün astırmak su
retiyle...» şeklinde madde düzeltilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok... Maddeyi bu tashihlerle oylarınıza arz edi-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

geçtikten sonra itirazsız olan tapulama tutanak
larına ait tcsbitlcr kesinleşir. Tapulama müdürü 
müddetin bitimini takibeden günün tarihini ko
yarak tutanakları tasdik eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İtirazların komisyonda tetkiki 
MADDİM 28. — İtirazlı tutanakları tetkik et

mek üzere tapulama müdürünün başkanlığında 
fen ve tasarruf kontrol memurlarından müteşek
kil bir «Tapulama Komisyonu» kurulur 

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

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

Komisyonun kararı, tapulama müdürü tara
fından itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti ya
pılana tebliğ olunur. Alâkadarlar tebliğ tarihin
den itibaren (30) gün içinde tapulama mahkeme
sine dâva açtıkları takdirde tapulama tutanağı 
ve ilişikleri tapulama hâkimi tarafından celp ve 
ihtilâf 6 ncı bölümde yazılı hükümler dairesinde 
hail olunur. 

Tapulama Komisyonu kararı aleyhinde (30) 
gün içinde dâva açılmadığı takdirde tesbit kesin
leşir ve keyfiyet tapulama müdürü tarafından 
kararın altına yazılarak tasdik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Bir önerge vardır, okutuyorum.. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 28 nci maddesinin son fıkrası hük

mü komisyon kararı hakkında olduğundan ve dâ
va açılmadığı takdirde komisyon kararı kesinle
şeceğinden (tesbit) tâbirinin (karar) olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

t çel İzmir 
Cavit Tevfilv Okyayüz Ömer I .ait fi Bozcalı 

BAŞKAN — Burada son fıkranın 1 nci satı
rının sonundaki «tesbit» kelimesinin «karar» ola
rak değiştirilmesi istenmektedir. 

Hükümet? Komisyon? İştirak etmektedir. 
J Şöyle olacaktır. Dâva açılmadığı takdirde komis

yonun kararı kesinleşir. 
Sayın Okyayuz ve Bozcalı iştirak ediyor mu

sunuz?.. Arkadaşlarımız da iştirak ediyorlar. O 
halde son fıkra şöyle olmuştur; «Tapulama Ko
misyonu kararı aleyhinde (30) gün içinde dâva 
açılmadığı takdirde komisyonun kararı kesinle
şir ve keyfiyet tapulama müdürü tarafından ka
rarın altına yazılarak tasdik olunur.» Bu şekil
de düzeltilecek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Ktnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oya sunulacaktır. 
4 

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

ilânının bitiminden itibaren üç ay içinde itirazlı 
tutanakları tetkik ederek karara bağlar. 

Komisyon, itirazın mahiyeti itibariyle işin 
halline kendisini salahiyetli görmediği hallerde, 
sebebi belirtilmek suretiyle itirazlı tutanaklar mü
dür tarafından derhal Tapulama Mahkemesine 
tevdi olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir." 

Biraz önce okunan 28 nci maddenin son fıkra
sında, Millet Meclisi metninde, bir değişiklik ya
pıldı. Bu değişiklik Yüksek Heyetinizce kabul 
edilmiştir, bu sebeple maddeyi, açık oylarınıza 
arz edeceğim. 

Plân ve kütüklerin tanzimi ve tapu senetleri
nin verilmesi 

MADDE 30. — Tapulama müdürü tarafın
dan tasdik edilen tutanaklarla, Tapulama Komis
yonunun kesinleşen kararlarına ait tutanaklar, 
birlikler itibariyle parsel numarası sırasına göre 
ve tutanakların tasdik tarihi, tescil tarihi olarak 
gösterilmek suretiyle tapu kütüklerine geçirilir. 
İtirazlı olup Tapulama Komisyonunca tetkik edil
mekte olan veya Tapulama Mahkemesine intikal 
etmiş bulunan gayrimenkııllerin parsel numara
larına ait kütük sayfaları boş bırakılır. 

Kütüğe geçirme işlerinde mahallî tapu teşki
lâtı memurlarını çalıştırmaya, fîenel Müdürlük 
salahiyetlidir. 

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten son
ra çaplı tasarruf vesikaları veya çapları ayrıca 
verilmek üzere tapu senetleri alâkalılarına dağı
tılır ve kütüklerle tutanaklar ve sair i'cr'î siciller 
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mahallî tapu idarelerine devir ve teslim edilir. 
Tanzim oluhaeak üc nüsha dcAİt- cetvelinin biri-
si tapulama müdürlüğünde, diğeri tapu idaresin
de saklanır ve üçüncü nüshası kütük vç patta Ör-
Jiekİöj'İyle birlikte Oenel Müdürlüğe gönderilir. 

Pafta ve foto plâıdar fennî esaslar dairesinde 
tanzim edildikten sonra teknisiyeıı vo tekıiisiyeıi 
yarclımc&\ tarafından imzalanır,.. Bunlar bölge
de bulunan harita ve kadasiro yüksek mühendisi 
veya bunların yerine vazife gören fen kontrol me~ 
muru tarafından fennî kontrolü yapıldıktan söit-
^a 'tasdik ulunur. 

AiAŞKAN — Madde iiâei'imK* söz istiyen, 
Vok. Maddeyi oylarında arz ediyorum : Kabul 
edenler... Ebhiy*eni'ei\.. Kabul edilmiştir. 
Sicillerin hukukî kıymeti ve sükûtu hak müddeti 

-MADDE 31. — Tapulamaya müsteniden te
sis olunan tapu sicilleri, aksi hükmen sabit olun
caya kadar muteberdir. 

Bu sicillerde belirtileh haklara tescili eri ta
rihinden itibaren hh sene geçtikten sonra, tapu
lamaya. takaddüm eden sebeplere dayanılarak 
ılii-az «ntü'namaz ve dâva acılamaz. 

'BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok... Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞıNCÎ BÖLÜM 
Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller 
MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı 

ise : 
a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hü

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

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

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek bel
geye istinatla henüz kütükler tapuya devredil
memiş ise Tapulama Müdürü, devredilmiş ise 
tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle ya
pılacak intikal muamelelerinin intikal hare ve 
resmi alınmayıp 69 ncıı madde tatbik olunur. 
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b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş

kası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mi
rasçılarının tapulama teknisyeni ve yardımcısı 
huzurunda muvafakatleri halinde ailyed adiha 
tesbit olunuıS 

Noter tarafından tesbit ve tevsik edilen mu
vafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 

c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından hüf 
kası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt 'sahibin'1 

deh veya mirasçılarından veyahut bunların mü
messillerinden gayriresmî surette temellük etti
ğini bunların beyanı veya her hangi bir belge 
ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik 
ettiği ve aynen eh az oh sene müddetle zilyed 
bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. 

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

•BAŞKAN — Sayın Kılıç, 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, 32 nci maddede, bilhassa (O) fık
rasında çok mühim bir yanlışlık yapmak üze
reyiz. Şimdi bu yanlışlık şudur : Bizim muh
terem hukukçu arkadaşlarımızın ve di^er ar
kadaşlarımızın bildiği veçhile tapulu gayrimen-
•kullerimiz müruru zamanla iktisabedilemez, 
bizdeki hukukî kaide budur. Muammer Obıız 
ve »Sedat Çumralı arkadaşlarımızın kulaklar. 
çınlasın. 

Dediler k i ; efendim, Medeni Kanun çiğne
niyor, 'bir tarafa atılıyor. İşte 'bu bir tarafa 
atıldığını ispat eden madde bu (C) fıkracıdır. 
Xe şekilde1? Şu şekilde ki ; nazarı dikkatinize 
arz ediyorum, - tapuda kayıtlı gayrimeıı'kuller -
aslı tapuda kayıtlı; kayıtsız falan diye Ibir şey 
yok. «Kayıt sahibi veya mirasçılardan başkası 
zilyed bulunuyorsa» deniyor. Kayıt sahibi bir 
sene evvel öldü. «Zilyed kayıt sahibinden ve
ya mirasçılarından ve yahut bunların mümes
sillerinden gayrı resmî surette temellük ettiği
ni Ibunların beyanı veya her hangi bir belge 
ile veya bilirkişi, veyahut şahit sözleriyle tev
sik ettiği ve ayrıca en az 10 sene 'müddetle zil
yed 'bulunduğu takdirde zilyedi adına tesbit 
olunur.» Yani bir ısene evvel ölen adamı, iki şa
hit .getirip, «Efendim. 10 senedir Ibu zilyeddi de-
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yince ve evet, 9 sene evvel ete Mehmet efendi
nin huzurunda sattı deyince, iki şahitle bir 
niilyoıı liralık (gayrimenkul, Um (C) fıkrasına 
göre, hemen oracıkta yetimin, yütemanm göz 
yaşına 'bakılmaksızın hiçbir kayıt aranmaksı
zın hemen doğrudan öteki adama nakil ve inti
kal ediyor. Yani bu, Medeni Kanunu ayaklar 
altına alan bir fıkradır. Komisyondan rica edi
yorum, bariz bir hatayı geri alsın, düzeltsin, 
(O) fıkrasını lütfetsin kahul etsin, ilga elsin. 
Başka.çaresi yoktur. (Jünkü arz ettiğim gibi 
hem zilyedlik sahille ispat ediliyor, hem de 
delil şa'hitle ispat ediliyor. (Ehlivukuf sesleri) 
Yani Türkiye'de ehlivukuftan sonra da şahit 
geliyor. Ehlivukuf dediğimiz de şahit gibi 
köyde i'ki adanı. Kica ediyorum, Medeni ka
nunu bu kadar bir la rafa almıyalım. Bu (O) 
fıkrasını behemehal düzeltelim. Madde yeniden 
düzenlensin diye bir takrir arz ediyorum. Mad
denin komisyona iadesini arz ve rica ederim, 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAM — Sayın Tuna. 

AîlMET HlMRET TUXA (Kastamonu) -
-Muhterem arkadaşlar, şu Tapulaniâ Kanunu 
görüşülmeye başlandığı /.aman 1 ve 2.nei mad
delerin kalbuKi için cereyan eden müzakerelerin 
*ışağı ? yukarı asıl sebehi l)iı madde idi. Şimdi 
D müzakereleri hatırlıyacaksınız. Ne demiştik? 
0 kanun hir tasfiye kanunudur. Bu «kanun, Me
deni Kanunu Kemaliyle tatbik etmek için 
başvurmamız zaruri olan bir teknik kanundur. 
Şimdi, gayet güzel buyuruyorlar; Medeni Ka
nunun C>:>5 Ucü maddesi, -zannediyorum, bu 
maddede, gayrimenkul iktisabının daima ta
puya te'sçil suretiyle yapılacağını kalbul et m ek
tedir. Medeni Kanunumuzda bir hayli hüküm
ler var. Daha evvel 'bir tapu kaydının mev-
cudolduğunu kabul hususu İsviçre'nin sosyal 
durumu nazara alınmak suretiyle bu kanunda 
yer almıştır. O zaman Ibir Medeni Kanun inkı
lâbı yapmak istiyoruz, çarnaçar bizde şu ka
nunu kalbul etmiş 'bulunuyoruz. Fakat bu ka
nunun gayrimenkuller 'hakkında getirdiği hü
kümler cok doğru. Zaten Hükümetin çabasını 
da hen 'burada görüyorum. Bir an evvel isviç
re'nin o zamanki haline gelelim; ondan sonra 
da Medeni Kanunu kemaliyle tatbik edelim, di
yor. Şimdi, gayrimenkuller tapu ile iktisabo-
1 unsun; tapu kaydına hürmet edilsin. Şu ana 

hükümden zerre kadar inhiraf edecek değiliz: 
Fakat öyle bir memleketteyiz ki - daha evvel ka
nunun tümü hakkında konuşulurken de belir
tildi - tapu kaydı denen Ibir şey yok arkadaşlar. 

(J-ayrimenkullerin 2/:> ü tapusuz. Mevcut ta
puların da % 11 i gibi, hatırımda kaldığına 
göre, az bir kısmı i İlticaca. salih vaziyette. De
mek oluyor ki, şu nınıeleketitı gayrimenkulleri-
nin f/i 8!) ıı tapu kayıtlarına, göre muamele ya
pılacak durumda değil. Hükümet ne diyor? 
«Bizim ötcdeiı beri karşılaştığımız tapusuz ta
sarruf, diye bir mesele var. Beti. şu kanunla İni 
işi kısa bir zamanda tasfiye edeceğim, Medeni 
Kanunun istediği tapu sicillerini tanzim edece
ğim ; tanzim ettikten sonra şu Medeni Kanu
nun koyduğu usulü kemaliyle tatbik edeceğim, 
binaenaleyh, bizim çabamız, Medeni Kanunu 
yoketme, Medeni Kanun denilen hususi huku
kun Anayasasını ihlâl etme gibi bir İta! yok, 
Bilakis şu kanunu tatbik edebilmek için ona ze
min hazııiıyalım. Fakat şu gibi muameleler de 
zaruridir» diyor. Şimdi, bir kere kanunun ge
tirdiği esas budur. Bir de şunu nazarı itibara 
almamız lâzımdır. Acaba bu şekildeki bir mua
meleyi ilk defa bugünkü Hükümet mi getiri
yor? Yani bizim mevzuatımızda bu kaini tasfiye 
kanunu bugün mü geliyor? 

Şimdi, müsaadenizle birkaç not aldım, onla
rı arz edeceğim. Biz bir cemiyet olarak öteden 
beri şu, İm kayda alışmış değiliz. Gayrimenku
lun üçte ikisi tapusuzdur. Bu zaruretten dola
yıdır ki, tapu kaydının tesisinden sonra mülga 
Arazi Kanununda hakkı karar müessesesi ka
bul edilmiştir. Bir tapu mevzuatı konmuştur. 
Tapu mevzuatı tam ve kemaliyle işlenememek
tedir. Arazi Kanununda hakkı karar müessese
si. kabul edilmiştir. Sonra yine tapuyu hâkim 
bir vaziyete geçirmek için uğraşmaya başlıyo
ruz. Sosyal bünyemiz itibariyle tam bir surette 
tapu muamelesi yürütemiyoruz. Bunun üzerine 
810 sayılı Hakkı karar ve senetsiz tasarruf at 
ve tashihi kayıt muamelâtının sureti icrasına 
dair Kanunu çıkarıyoruz. Yine burada, bugün 
karşılaştığımız zaruretlerle, o zaman vâzn ka
nunda karşılaşıyor. Ye o şekilde tapu kayıtla
rının tashihi için o kanunu çıkarmaya mecbur 
kalıyor. 'Bil âh ara Medeni Kanunu kabul ediyo
ruz. 192B yılının bir inkılâp devresi olduğunu 

•kabul edersiniz. Heyecan kemaliyle hâkim. Fa-
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kat bir - iki yıllık tatbikattan sonra 501 sayılı 
Meclis Kararını çıkartmaya mecbur oluyoruz. 
Ne diyoruz? Gerçi biz böyle bir İnkılâp Kanunu 
kabul ettik, ama bu kanun esaslı bir tapu si
cilli istemektedir. Bizde böyle bir sicil yok; yap
tığımız tasarruflardan suiniyet erbabı istifade 
ediyor. Onun için ne yapalım? Senetsiz tasar
ruflara bir - karşılıklı akit vardır - imkân ve
ren muameleleri kabul edelim ve tapu kayıtla
rını bu şekilde tashih edelim, diye 501 sayılı 
Kararı çıkarıyoruz. Zaman geçiyor, yine malûm 
her kanunun çıkması böyledir, çıkar; artık 
bundan sonra kabul etmiyeceğim Medeni Kanun 
hâkim olacaktır, denir, fakat içtimai hâdisele
rin tazyiki ile bir başka tedbir almak zarureti 
doğabilir. Nitekim arkasından 1515 sayılı Ka
nunu çıkarıyoruz, 1929 senesinde ne yapıyoruz? 
Medeni Kanunun meriyete girmesinden evvel 
mülklerde 15, diğerlerinde arazide 10 yıl evvel 
bir başka şahsa satılmışsa tapuda kayıtlı olma
sına ve şahsı namına kayıtlı olmasına rağmen 
zilyedi namına tescil olabileceğini kabul ediyo
ruz. 

Demek oluyor ki, şimdi buraya kadur olan 
kısımlarda, yani 1929 da, bu tashihi yapıyoruz, 
1950 senesinde 5602 sayılı bugün mer'i olan 
Kanunu çıkarıyoruz. Arkadaşlarımdan şurada 
ayrılıyoruz. Şimdi kadastro tatbik olunan yer
lerde 5602 sayılı Kanun tatbik olunmaktadır. 
Fakat tatbik olnııyan yerlerde Medeni Kanun 
hükümleri tatbik olunmaktadır. Bu kîınun, 5602 
sayılı Kanun, bugün Hükümetin getirdiği tasa
rıdan çok daha geride. O zaman diyor ki, «şa
hitle, ehlivukufla her hangi bir vesika ile dev
raldığı sabit olanlar namına tescil olunur» di
yor. Hükümet bugün ne diyor? Şu devrolma 
keyfiyetini kabul etmeyin, fakat hiç olmazsa 
üzerinden 10 yıllık bir zilyedlik müddeti geçmiş 
olsun diyor. Şu getirmiş olduğu yeni kanuna 
eski 5602 sayılı Kanundan daha evvel olmak 
üzere burada 10 yıllık zilyedlik şartı nı koyu
yor. Netice itibariyle arkadaşlar şunu arz et
mek istiyorum, arkadaşlarımızın dediği doğ
rudur. Medeni Kanunumuzda böyle bir hüküm 
vardır. Madeni Kanun hükmü iyi bir tapu si
ciline istinadeder. Bugün memleketin ıstırabı 
şu kayıtsız olarak aldığı gayrimenkulun beş on 
yıl sonra elinden gas'bedilmesinden doğmak
tadır. Ma'hkemeleri tetkik edelim, dâvalarına 

24 . 9 . 1963 O : 1 
bakalım. Bu işlerde bilfiil hâkim, müddeiumumi 
ve avukat olarak bulunmuş olan bir arkadaşı
nız olarak ifade ediyorum, memleketin ıstırabı 
tapu kayıtlarının şahıslar namına tescil hak
kının tanınmasından değil; bunun aksine her 
hangi bir suretle tapusunu saklıyor, satıyor 
adamın parasını alıyor, o günkü fiyatlar aşa
ğı - yukarı iyidir, memlekette gayrimenkul 
fiyatlarının yükselmesi vardır, bakıyor ki, 500 
liraya sattığı gayrimenkul bugün 5 000 lira 
olmuştur. Derhal şundan istifade edip gayri
menkulunu istirdat yoluna 'gitmektedir. Memle
ketin ıstırabı budur. Şu kanun bir tasfiye kanu
nudur. Gelmiş olan şekli ile kabulünün mem
leket realitelerine uygun olduğu kanaatindeyim 
ve kabulünü istirham etmekteyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Omay. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, mevzuu daha da, af buyur
sun arkadaşlarım, basite irca ederek birkaç 
cümle ile telhis etmek isterim. 

Kanunu Medeni diyor ki, gayrimenkul mülki
yetini iktisap için tapu siciline kayıt şarttır. 
Bizde tapu sicili nerede? Bizde dörtbaşı ma
mur tapu sicili yok ki... Şimdi, şöyle düşünelim, 
bizde ölür birisi, çocukları bir türlü tapuya 
gidip intikal muamelesini yaptırmaz. Paradan 
kaçar, işten kaçar, tapu dairesinin işi uzata
cağından kaçar; kaçar. Yıllarca bu iş böyle 
sürer gider. Bu yüzden, memleketimizde bir va
kıadır ki, gayrimenkul bilhassa köylerde üçte 
iki nisbetinde, mütemadiyen elden ele, meya
nede satış dediğimiz elden ele devreder gider. 
Ne yapacağız bunu. Bunları açık vaziyette 
bırakamayız, önümüze gelen bir tasfiye kanu
nu bu işleri bitirecek, diyoruz, Nusret Tuna ar
kadaşımız safahatini arz etti. Cumhuriyet dev
rinden sonra 810 sayılı Kanun çıkmış, sonra 501 
sayılı Meclis Kararı çıktı. Arkasından Tapu ka
yıtlarının, hukukî kıymetlerini kaybetmiş olan
ların tsafiyesine dair olan 1515 sayılı Kanun 
çıkmış. Bütün bunların gayesi mümkün olduğu 
kadar şu tapusuz gayrimenkulleri tapuya bağ
layıp Kanunu Medeninin emrettiği istikamette 
bir sicil tesis edebilmeye matuftur. Şimdi yeni 
metin eski kanundan daha teminatlı bir hüküm 
getiriyor. Eski kanunda da meyanede satışta 
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şahit şu bu aranırdı. Ama, şimdiki kanun 10 se
nede zilyedlik isterim, diyor. Daha ne istiyoruz. 
İÜ sene zilyedlik ayrıca vesikalar ve bunun ne
ticesinde pratik olarak bir tapu sicili meydana 
gelecek. Kanuni Medeninin hükmü de mümkün 
olduğu kadar yerine getirilecek. 

Bu itibarla metnin böylece kabulünü istir
ham ederini: 

BAŞKAN — «ayın Kılıç. 
MUHİTTİN KİLİ O (Konya) — Sayın Tu

na ve Sayın Omay arkadaşımdan özür dilerim. 
Galiba 38 ncü maddenin müzakeresini yapıyo
ruz, zannediyorlar. Biz 82 nci maddenin müza
keresini yapıyoruz. 82 nci maddenin başlığı 
«Mülkiyet hakkının teslntindeki esaslar, Tapu
da kayıtlı gayriuienkulier» evet, 88 ncü madde 
başlığı; «Tapusuz gayrinıenkulİer» Muhterem 
öniay arkadaşımız ve Muhterem Nusret Tuıia 
arkadaşımız geliyorlar bize, Arazii Kanuniıamei 
Hümayunun' filân maddesine göre söyle olurdu, 
böyle olurdu; 810 sayılı Kanuna göre böyle 
olurdu, İ515 sayılı Kanuna göre hakkı karar
dan şöyle tescil edilirdi, diyorlar ve hele hiç Kı
zımı yok iken, bir hükümden bahsettiler ki,-çok 
acaip karşıladım, Nusret Tuna arkadaşımızın 
afimi rica ederim, fakat 5602 sayılı Kanunda 
böyle bir hüküm yoktur. Eğer çıkarırlarsa o sol 
kapıdan çıkar, ben sağ kapıdan çıkarım, arka
daşlar. 5602 sayılı Kanunda tapulu gayrimen
kulu şahit ifadesiyle bir kimseden bir kimseye 
veren hüküm yoktur. Zaten böyle bir hüküm 
olamaz. Onun için vardır, diye gelmiş geçmiş 
kanunlara bühtan etmiyelim. Lütfetsinler de 
88 ncü maddenin münakaşası yapıldığı zaman, 
buyurdukları doğru olabilir, o zaman ifade et
sinler. Ne şekilde doğru olur? Buyurdukları 
gibi arazinin % 89 u tapusuzdur, eklen ele ge
çer, doğrudur. Hakikaten meyane seneti de 
olur, Muhterem Omay arkadaşımızın dediği gibi, 
şahitle de olur. Ama bu böyle değil ki. Bu ta
pulu gayrimenkul maddenin başında söylüyor. 
Altında ne diyor. «Kayıt sahibi veya mirasçı
larından başkası zilyed bulunuyorsa» evet İs
tanbul'da idim, Amerika'da tahsilde bulunu
yordum, falan yerde senatördüm, iki sene ev
vel oradan ayrıldım, bundan istifade gayrimen
kulu gasbetti, tesbit zamanında da yoktum, iki 
de şahit getirdi, tapulu olan gayrimenkulunu 
aldı, başkasına nakletti. 

MÜŞTAKA DİNEKLf fKonya) — Mahke
meye git. 

MUHİTTİN KILKj (Devamla) — Muhte
rem l)iiıekti arkadaşını diyor ki, «mahkemeye 
git» mahkemeye git, diy> yol göstermek kolay. 
Fakat kanunu güzel çıkarmak mv. Kahunu gü
zel çıkaracağız. Vatandaşa «mahkeıhcye git»' 
diye herkes sÖyliyebilir, ama kanunu güzel çı
karamaz. Medeni Kanunu lütfedin.ihlâl etmiye
lim, arka'(jaşîar!' 

Son olarak şun'u da i\İ:* edeyim ki, arkadaş
lar, ben muhterem arkadaşlarımdan bîrine 'I(Mi 
lira borçlu olsam, senet vermesem, borcu inkâr 
etsem; Türk kanunlarına göre bu dnVH da t)0 
liradan fazla olduğu için şahit dinlenmez. 5Ö0 
bin liralık veya 1 milyon liralık dâvada şahit 
dinlenecek. 10 s>üe evvelinden beri zilliyettir, 
denecek, filânca, falanca adani yalımda Sattt de-
necek, bir gayrimenkul hemen Ali'delı, Veli'y*4 

gidecek. 1 »öyle hukuk olmaz, arkadaşlar. Lütfe
dilsin. ona göre teemmül buyuralım. 'Lütfetsin 
arkadaşlarım bu fikirlerinden caysınlar. Bu ka
nunu lütfetsin komisyon yeniden tedvin etsin. 
Saygıları mî a. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Saffet Omay. 
İBRAlflM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Arkadaşlarını, bir anlaşmazlık var. Sözüme 
başlarken arz ettim ki, «gayrimenkul tapuda 
kayıtlıdır, ama çocuğu intikal muamelesini yap
tırmaz, elden ele geçer» dedim. Bunda bir yan
lışlık yok. Tapuda, kayıtlı olan gayrimenkul-
ilen bahsediyorum. Tekrar ediyorum, teyidedi-
yorıını, Muhittin Kılıç arkadaşım. Ye nitekim 
maddenin (b) fıkrasında sarahat var. Bakın ne 
diyor : 

«Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası 
zilyed bulunuyorsa...» 

Gayrimenkulun aslı kayıtlıdır. Üzerinde ko
nuştuğumuz, ->2 nci maddedir. Ve kayıt sahibin
den başkası zilyed bulunduğu takdirdeki pozis
yondur, hikâye bu. 

BAŞKAN - - Sayın Tuna. 

AİLMFT NFSltUT TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi, Muhterem Kılıç arkadaşımızın, izahatı
mızı niçin bu şekilde anladığını anlıyanıadun. 
Şimdi biz memleket realitelerini anlatırken, gay-
rimenkullerin üçte ikisi tapusuzdur, dedik. Geri
ye kalan tapulu gibi gözükenlerin ancak % 11 i 
hakiki duruma levafuk etmektedir. Hem sahip-
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tir, hem de zilyeddir. Fakat tapulu gibi gözüken 
yahut tapu gibi gözüken nesne hakiki duruma 
tevafuk etmemektedir. İşte 32 nei madde bunu 
ıslah için getirilmiştir. Biz, tapusuz gayrimen-
kullerden bahsetmedik. Öyle bir gayrimenkul ki 
tapusu var, ama, su tapuda gösterdikleri husus
lar hakikate tevafuk etmiyor, dedik. Şu hakika
te tevafuk ctmiyen ahvalde bunu tasrih edelim, 
dedik. (Niçin etmesin, sesleri.) «Ne için etmez.» 
dediler. Etmediği husus şu; dedemden kalma bir 
gayrimenkul var; 200 bilmem kaç sayılı tasdikli 
yoklamada kayıtlı. Şimdi tasdikli yoklamada ka
yıtlı ve bir tapu hükmü mahiyetinde olduğu hal
de, kayıtlarımızın hali malûm. Belki ben bunu 
biliyorum. Şu gayrimenkulun namıma kayıtlı 
olduğunu ben biliyorum. Bir an için suiiniyetle 
hareket ettiğimi kabul edin. Ne yapıyorum? 
«Şu gayrimenkulu sana satıyorum.» diyorum. Ta
puda kaydı var. Pakat arandığı, tarandığı vakit 
bulunacak bir kayıt değil; dedemizin üzerinde 
kalmış bir kayıt. Gidiyorum o şahsa, şu gayri
menkulu satıyorum, parasını alıyorum. Zilyed 
olarak tasarrufa başlıyorum; bir yıl, 3 yıl, 5 yıl. 
O da pek ses çıkartmıyor. Aradan 7 - 8 sene geçi
yor. Gayrimenkullerin fiyatlarının memleketimiz
de muntazam bir şekilde yükseldiği bir vakıadır. 
Nüfus mütemadiyen artmaktadır, paranın değer 
.farkları değişmektedir. Dün 500 liraya satılan 
bir gayrimenkul, bugün, 10 - 15 bin lira olabil
miştir. Artık bu Türk Milletinin, mazideki şanm-
dandır, şeref indendir. Biz, imza ile işi tevsik 
eden milletlerden değiliz. Sözüne inanılır, sözü
nü tutan, bir milletiz. (Gürültüler ve alkışlar.) 
Buna rağmen bâzısı gidiyor, «Ben satmadım.» 
diyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yin. Önemli bir konuda sayın üyeler fikirlerini 
açıkça, ifade edeceklerdir. Gayet seviyeli, güzel 
bir tartışma yapılıyor; müdahale etmeyin. 

AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — Bu 
fiyat yükselişi karşısında tutuyor, «Ben gayri
menkulu satmadım; satsaydım tapusunu verir
dim, sana kiraya verdim.» diyor. Satmış olması
na, bir senet vermiş bulunmasına, o kadar şahit
lerin içerisinde şu hukukî muamele tekemmül et
mesine rağmen, şekil şartı yerine gelmedi, tapu
ya tescil olmadı diye, 10 yıllık malûm sıfatı ile, 
malik olduğu yerden vatandaş, sökülüp atılmak
tadır. Şimdi, burada, suiiniyetin mebdei kimden 
başlıyor? 
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Medeni Kanunun 2 nci maddesine göre; ka

nun, suiniyet erbabını himaye etmez. Burada 
tutuyor, kendisi serbest bir akitle gayrimenkulu
nu satıyor, parasını alıyor ve teslim ediyor. Bilâ-
hara gayrimenkullerin fiyatı yükseldi diye sö
zünden dönüyor, şu gayrimenkulu diğer mâlik sı
fatı ile imar ve ihya eden şahsın elinden çekip 
alabiliyor. Binaenaleyh, suiniyet erbabı burada 
zilyed değil, tapu sahibidir. Şu gayrimenkulun 
kaydını bilâhara çıkarıyor ve gayrimenkulu ikti-
sabediyor. îşte bu tasfiye kanunu bu şekilde 
hukukî kıymetini kaybetmiş olan ve serbest mu
kavele ile bir hakkı başkasına devrettikten sonra, 
suiniyetle elinden almak istiyenlere mâni olmak 
için konmuş bir hükümdür. Bu şekilde kabulün
de fayda olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın özdilek. 
FAHRÎ ÖZDÎLEK (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Sayın Senatör arkadaşlarım, 32 nci mad
denin muhtelif fıkraları yeni bir iktisap yolu 
açmaktadır. Muhterem adliyeci arkadaşlarımızın 
vazifeleri sırasında, muhtelif vesilelerle zilyed-
lik meseleleriyle alâkalı birçok durumları bilmek
te olduklarına kailim. 

Ancak burada bir zaviyeden işi mütalâa edi
yorlar. Mal sahibi malını satıyor, ondan sonra 
geliyor zilyedlik iddiasında bulunuyor, malın fi
yatı arttı diye. işi sadece bu zaviyeden mütalâa 
etmek tek taraflı olur. Ben de zilyedlik mesele
sinde birkaç misal vereceğim : Bugün dahi, mü-
nazaanfih bir vaziyettir. Adı ile anılan bir çiftli
ğin arazisi, çiftlik sahibi tarafından kiralanmış
tır. Mal sahibi ölmüş, kiracılar zilyedlik iddiasiy-
le bu araziyi kendilerine mal etmeye çalışıyorlar. 

Başka bir misal : Biraz evvel Sayın Tıına'-ım 
bahsettiği; babanın vefatı ile mirasçılar hakları
nı almışlar. Birisi hissesini satmış. Tahsiline de
vam etmek için dışarıya gitmiş. Dışarıdan geli
yor. Yeniden bâzı şahitler bulmak suretiyle, zil
yetlik iddiasında bulunuyor. Aslında malın sahi
bidir, fakat satmış, yeniden zilyedlik iddiasında 
bulunuyor. 

Üçüncü bir misal, memuriyet hasebiyle uzun
ca seneler dışarıda kalmış, vefat etmiş. Çocuklar 
büyüyünceye kadar zaman geçmiş; rüştlerini id
rak ettikten sonra babalarından kalan mirası al
mak üzere gidiyorlar. Fakat kendi akrabaları zil
yed iddiasiyle bunları dışarı çıkarmışlardır. (Gü
rültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. I 
FAHRİ ÖZDlLEK (Devamla) — Çıkarmış

lardır. Bugün bu iş maalesef mahkemede, halle
dilmiş değil. Arzu buyurulursa sual soran arka
daşa, o zatın aile adını da verebilirim. İsterlerse 
kendisinden bir de mektup getirtebilirim. Bir mi
sal : Şirret ve atılgan bâzı zevat Hazine arazisi
ne tecavüz eder ve biz de bunları zilyed iddiasiy- I 
le, yeni kanunla iktisap imkânına mazhar kılaca- I 
ğız. 

Bunun bir aksi de varittir. Hazine arazisine 
tecavüz edilmiştir. Zilyed iddiasiyle bu işle alâ
kalıdır. Fakat bilâhara bundan daha atılganlar 
çıkmıştır. Zilyedliğini iddia ettiği araziyi kendi
leri ekmek suretiyle bu adamı dışarıya çıkarma
ya teşebbüs etmişlerdir. Bu vakada burada bir iki 
yerde hudus bulmuştur. I 

Bir yeni misal : Zilyedliğini iddia ettiği ara
ziyi sürmüştür. Sürdükten sonra bir başkası git
miş o araziyi ekmiştir ve kendisi ekerken tesadü- I 
fen vazifeli jandarmalar da buna şaidolmuşlar- I 
dır. Bilâhara eski zilyedlik iddiasiyle ortaya çı
kan adama jandarmalar işhadedilmek suretiyle I 
meni müdahale kararı alınmıştır. Ve bu suretle I 
yeni zilyedler ortaya çıkmaktadır. Binaenaleyh I 
bu kanunun bu maddesi yeniden tedvin edilmek 
için muhterem arkadaşlarımdan bâzılarının te- I 
mas ettiği tarzda komisyona iade edilmesi suretiy- I 
le, komisyonun bir defa daha bunu tezekkür et
mesinde fayda mülâhaza etmekteyim. Aksi halde I 
bu bir hak olarak ortaya çıkacaktır. Mütaakıp , I 
maddelerde 25 dekar, 100 dekara çıkıyor. Bu yü
zer dekar her seferinde alınacak, satılacak. Yeni 
zilyedlerle birtakım tecavüzler tevali edip gide
cektir. Buna meydan verilmemesi lâzım geliyorsa, I 
hak sahiplerinin hakkının ihkakı icabediyorsa bu
nu biraz daha teferruatlı ve daha esaslı bir tetki-
ka ihtiyaç, vardır. Niçin bunu toprak reformiyle 
alâkalı bir kanunla bağdaştırmaya çalışmıyoruzda 
burada bunu hemen bir madde olarak getiriyo- I 
ruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Ben de diğer arkadaşlarımdan birçoklarının 
temas ettiği tarzda bu maddenin tekrar komisyon 
tarafından alınması ve hattâ mümkün ise mad
denin bu kanun arasından çıkarılmak suretiyle 
toprak reformiyle birlikte ele alınması dileğinde 
bulunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Artus. 
AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlar; hemen şunu belirtmek is- I 
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terim ki, Medeni Kanunun kabul edildiği tarih
ten bu yana 37 sene geçmiştir. 37 sene sonraki 
vaziyeti Medeni Kanunun kabulünden bir iki se
ne sonraki durumiyle kıyaslamak bizi hataya sevk 
eder. O tarihte, Medeni Kanundn evvelki bâzı du
rumların tasfiyesi ihtiyacı duyulmuştur ve bu 
da gayet tabiidir. Medeni Kanuna durumu inti
bak ettirmek için. Fakat aradan 37 sene geçmiş 
ve Medeni Knunun getirdiği tapu sicili sistemi 
37 seneden beri yürürlükte bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, niçin gayrimenkullerde Medeni 
Kanun tapu sicili sistemini getirmiştir?. Bu, her
kesin emniyeti ve gayrimenkulun arz ettiği önem 
dolayusiyle, herkesin gayrimen'kule sahibolma-
sını, emniyet içinde yaşayabilmesini temin et
mek içindir. 

Şimdi, Medeni Kanunun getirdiği bu siste
mi tamamen ortadan kaldıracak ve tıpkı men
tol mallarda olduğu gibi bunların gayet ko
lay şekilde temellüküne yol açacak bir hükmü 
önümüzdeki kanunun, getirdiğini gıörüyoruz. Ve 
bunun da bir tasfiye meselesi olduğundan bah
sederek arkadaşımız savunuyorlar. Arz etti
ğim gibi tasfiye, bir sistemden yeni bir sisteme 
geçildiği zaman, eski sistem cari iken yapıl
makta olan muameleler hakkında geçici bir süre 
için kabul edilecek olan bir hükümle olur. Fa
kat Medeni Kanunumuzun getirdiği tapu sicili 
sistemi 37 senedir yürürlüktedir. Ve bu 37 
sene içinde gayrimenkul, bütün mahkemeleri
mizin ve kanunlarımızın kabul ettiği sisteme 
göre, gayrimenkulde iktisap daima tapu sici
linde muamelenin tescil edilmesiyle cereyan et
mektedir. Şimdi burada kafbul edilen sisteme 
göre, tapuda müseccel olan bir igayrimeaıkulü 
şahitle, ehlivukuf la ve yahut her hangi bir bel
ge ile temellük etmeye imkân veren bir hüküm 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Buaıun fevkalâde 
tehlikeli bir hüküm olduğu izahtan vareste. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım buna ait 
misal arz ettiler. Hele bizim memleketimizde 
şahidin evya ehlivukufun ne kadar bir delil 
olduğunu takdir edersiniz. Bu hususta ayrıca 
izahat vermeye 'ben şahsan ihtiyaç duymuyorum. 

Sonra arkadaşlar, tapusuz 'gayrimenkuller
de bile 20 küsur senelik Yargıtay içtihatlarına 
göre belgenin, mabeyn senedinin, Usulün 296 
ncı maddesine göre muteber bir belge olması 
lâzım'gelir. Biliyorsunuz (bizde halkımızın bü-
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yük bir kısmı okur - yazar olmadıkları için ' 
ekseriya mühür kullanırlar veya parmak ba
sarlar. Bu şekildeki bir senedin muteber olması 
için mahallinden iki şahidin, o adamı tanıyan 
iki şalhidin imza etmesi veya onların bu mua
meleyi tevsik -etmesi, ayrıca muhtar da dâhil 
•olmak üzere ihtiyar heyetinin ekseriyetinin 
mühürlemesi, tasdik etmesi lâzım'gelir. ihtiyar 
heyetinin ekseriyeti tarafından mühürlenmiyen : 

imzalanmıyau bir tasdik şerhi muteber değildir. 
Şimdi, tapuda mukayyet olmıyan bir gayrimen-\ 
kul hakkında tertibedilen bir ma'beyn senedi 
ile satış yapıldığı takdirde, eğer ihtiyar heye
tinden sadece 2 kişi imzalamışsa yahut şahit
lerden bir tanesi mahallinden değilse müesse
se içtihada göre 'bu muamele, yani bu senet 
hükümsüzdür. Böyle olduğu halde tapulu bir 
gayrimenkul burada söz konusu oluyor ve o ta
pulu gayrimenkul hakkında «öıer hangi bir bel
ge» tâbiri kullanılıyor. Daha da ileri gidiliyor. 
Hattâ ona da lüzum» yoktu; çünkü nasıl olsa 
şahide kadar iş indiğine göre, belgeye de lü
zum yoktu. Daha ileri gidiliyor, şahit ifadesi 
deniyor. 'Hallbuki 'beri taraftan biliyorsunuz 
30 küsur senedir tapuda kayıtlı olmıyan bir 
gayrimenkul hakkında bu .gayrimenkulun kıy
meti 50 liranın üstünde ise bunun alım - satımı
nın şahitle ispat edilmesine, yapılmasına bugün 
imkân yoktur. Ve Yargıtayın müstakar içtiha
dı da bu istikamettedir. Şimdi tapuda da ka
yıtlı bir gayrimenkul "hakkında tutuyor şahitle 
ispatı getiriyor, öyle zannediyorum ki, bu hü
küm biraz acele olarak tedvin edilmiştir. Bu
nun hakikaten komisyonca 'geriye alınması ve 
üzerinde tekrar biraz düşünülmesi yerinde 
olur. Ve icabedense bütün ilgili arkadaşlar gö
rüşmelere, müzakerelere katılırız. Maksat, 
memleket için yanlış 'bir şey yapılmasın, hatalı 
bir eserin buradan fevri olarak çıkarılmasın. 
Arkadaşlarım ısrar buyursunlar. Bunun üze
rinde bir kere daha teemmül etmek fırsatını 
versinler. Komisyonun bu müzakere konusu 
maddeyi tekrar teemmül etmek üzere geri al
masını istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Betil. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar; benden' önce konuşan arkadaşlarım 
mevzii' üzerinde genişliğine ve derinliğine dur
dular. Bu itibarla maruzatım kısa olacaktır. 
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Bizim kanunlarımız, akitleri bir bakıma, 

şekle bağlı akitler, şekle bağlı olmıyan akitler 
diye de tasnife tabi tutmaktadır. 

Akitlerden bâzılarının şekle bağlanmış olma
sı, o akdi yapanlara akdin inikadı ve netice ver
mesi için birtakım şekil muamelelerini yapma
ya mecbur kılar. Tarafları, şekil muameleleri 
yapmaya mecbur kılmanın sebebi akdin ehem
miyetinden doğmaktadır. Ve neticeleri bakı
mımdan tarafları emniyet içinde bulundurma 
ihtiyacıdan doğmaktadır. Bizim mevzuatımı
za göre gayrimenkulun alım ve satımı mahsus 
memur huzurunda ferağ takririnin verilip alm-
masiyle olur. Gayrimenkul mülkiyetinin öne
mi hepinizin de takdir ettiği veçhile büyük
tür. Bir gayrimenkul alım ve satımı, akdinin 
neticeleri, keza büyük önem taşır. Bu sebeple
dir ki, bütün dünyada gayrimenkul alım ve 
satımı, bütün dünyada ve çok eskiden beri 
şekle bağlı akitler arasında telâkki edilmiş
tir, tutulmuştur. 

33 yıldan beri Medeni Kanun yürürlükte
dir. Bu haliyle hükmün kabulü, Medeni Kanun 
hükümlerine riayet etmeksizin, tapu memuru 
huzurunda ferağ takriri alma verme ve buna 
müteferri şekil muameleleri yapmaksızın gay
rimenkul alım ve satımı yapmış olanları. ımubah 
ve kanuni bir harekette bulunmuş telâkki et
mekle birdir. Bu, geriye doğru gidiş olur, em
niyeti kökünden sarkar. 

Muhterem arkadaşlar, bugün yürürlükte bu
lunan mevzuata göre gayrimenkulun alım ve 
satım va'di dahi ancak noterlerce re'sen tan
zim edilen senetle olur. Burada her türlü de
lil muteber addedilmiştir. Bilirkişi beyanı, şa
hit sözü veya her hangi bir belge. Bu, geriye 
doğru gidiş olur, bütün . dünyanın kabulüne 
aykırı bir ıgtirüş olur, tarihin gidişine aykırı bir 
davranış olur. Gayrimenkul bu, Muhterem ar
kadaşlar. Şu anda hatırıma bir misal geldi; 
Medeni Kanun iki evliliği menetmiştir. Medeni 
nikâh olmaksızın memleketimizde iki. üç, def a 
evlenenler vardır. Medeni kanuna rağmen me
deni nikâh yapmaksızın islâmî, dinî nikâhla 
iki üç defa evlenenler vardır diye burada o ev
lilikleri caiz, meşru ve kanuni sayma teklifin
den bunun neticeleri daha ağırdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Medeni Kanunu
muzun umumi hükümleri arasında, «bir hakkın 
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doğumu için hüsnüniyet şart kılındığı ahval- I 
de aslolan onun vücududur» diye bir (hüküm I 
vardır. Mütaakıp fıkrası «dcaibı hale göre ken- I 
dinden beklenilen ihtimamı sarf etmiyen kim- I 
se hüsnüniyet iddiasında bulunamaz» hükmü I 
yer alır. I 

O halde gayrimenkulun alım ve satımını I 
mevzuatımız şekle bağlamış, mahsus «memuru I 
huzurunda ferağ takririnin verilip alınmasiy- I 
le aneak netice husule getirebilir, saymış. Me- I 
deni Kanunun umumi hükümleri arasında da I 
(kendisinden beklenen ihtimamı, yani kanunun I 
kendisine tahmil ettiği vecibeyi yerine getirmi-
yen kimsenin hukukî ve kanuni mânada hüsnü
niyet iddia edemiyeceğini kaide halinde umu- I 
mi hükümler meyan ma koymuş. Bu hükmün 
kalbulü, hukukî ve kanuni mânada hüsnünieyt-
ten mahrum olan insanları hüsnüniyet sahibi 
telâkki etmek gibi bir netice de husule getire
cektir. Tek kelime ile ara ediyorum, bu bir bid'at-
tır, geriye dönüş olur. Bunun 'kalbulü bizim hu
kukî müessesemizi temelinden sarsar değil, yı
kar. Komisyonun bunu geri almasını bendeniz 
de teklif ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Omay. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Pek muhterem arkadaşlar; gayrimenkullerin el
den ele geçmesi filhakika şeklî akitlerdendir. Bu
nu kimse ret ve inkâr edemez. Ancak, kanunlar 
elbette ki, cemiyetin bünyesine göre bir elasti
kiyeti haiz olmak, ayarlanmak icabeder. 

Şimdi soruyorum, bizim memleketimizde ta
pulu gayrimenkullerin asırlardan beri ve yıllar
dan beri elden ele geçtiğini, bugün mütaaddit 
ve muhtelif ellerde bulunduğunu, tapuda kayıtlı 
olanın ötesinde kabul ediyorlar mı arkadaşlar? 
Bu, yığın yığındır. 

Saniyen bir şey arz edeceğim. Bu tasfiye ka
nunu gereğince tapulama memuru veya tapu mü
dürü gayrimenkulun başına gitti ve elindeki ta
pu kaydını açtı. Gayrimenkul Ahmet'in namına 
kayıtlı. Çocukları da geldi, hazin bir meclis ora
da. Çocuklarına sordu. Babanız namına kayıt
lı, ama Hasan ve Hüseyin zilyed. Çocukları da 
dedi ki; «Evet babamız sağlığında bunu Hasan'a 
veya Hüseyin'e sattı. Zilyedliği biz de kabul edi
yoruz.» dedi. Ne yapacak? (Tapuya sarahat ve
rir, sesleri.) 
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Tapuda sarahat verir değil, orada tesbit yapı

yoruz, tescil ediyoruz. Şimdi böyle olunca Zili
ni Bet il arkadaşımızın evlilik misali doğru, biat 
doğru... Ama bu gibi gayrimeşru evlenmelerden 
meydana gelen çocuklar vakit vakit tescil etmiyor 
muyuz? Bu da bir nevi tescil mahiyetinde. Şim
di şu halde ben arkadaşlarımla beraber olayını, 
ortalama bir şey yapalım. Çok doğrudur. Hari
cen alım, satım memleket için zararlıdır. Bunu 
ret ve inkâr edemeyiz. Ama mevcut realiteyi de 
tasfiye etmeye Parlâmento olarak mecburuz. Böy
le olunca diyelim ki, Komisyon bunu geri alsın 
ve desin ki, filhal mevcut vaziyetin tashihi şöyle 
olsun, böyle olsun... Ama filân tarihten itibaren 
yapılacak olan harici satışlar filân tarihten son
ra yasaktır, memnudur. Bu memleketin öte
sindedir, desinler. Ve bu suretle mevcut duru
mu tesbit edelim arkadaşımın verdiği güzel evli
lik misalinde olduğu gibi, sicillerimizi tesis ede
lim ve o tarihten sonra, gayrimenkul satışı, bu 
memlekette elden ele gayrimenkul satışı yasak 
olsun ve bu işte bitsin, arkadaşlar. 

BAŞKAN—Sayın Çağa. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlar, uzun zamandan beri bu 
memlekette ana kanun hükümlerine karşı yan çi-
zile gelinmektedir. Ve bu sebepledir ki, memle
kette hukukî anarşi, hukukî bir karışıklık var
dır. Şimdi bu iktisadi müruruzaman, Kanunu 
Medeninin 639 neu maddesinde zaten tanzim edil
miş bulunmaktadır. Bu madde hükmüne göre 
bir gayrimenkul tapuda müseccel olmaz, bir kim
se bunu elinde 20 seneden fazla mâlik sıfatiyle 
nizasız ve fasılasız, elinde bulundurur, namına 
tescil olunur. Veyahut tapuda mukayyettir. Ta
puda mtıkayyetse, tapuda sahibolarak gözüken 
kimsenin 20 sene evvel vefat etmiş olması lâzım-
gelir. Veya tapudan sahibinin kim olduğunun an
laşılmaması lâzımgelir ve zilyedliğin de 20 sene 
devamı icabeder. Bu müzakere etmekte olduğu
muz 32 nci madenin (D) fıkrasında zaten 639 
ncu maddenin hükmü tekrar edilmiş. Kanunu 
Medeni meriyete gireli 37 sene oluyor. Bunun 
tesis ettiği bir tapu sicili var ve Kanunu Medenî
nin emri, gayrimenkuller üzerinde yapılacak bil
cümle muamelâtın, tapu memurunun huzurunda 
yapılması ve tapu tesciline işlenmesi merkezinde
dir. 
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Harici alım - satım ile bir kimse hak sa

hibi olamaz. Binaenaleyh, burada bu madde, 
mevcudolmıyan bir hakkı himaye etmek gibi, 
gayetle garip bir seviyeye düşüyor. («Evet, 
evet» sesleri.) Eski Tapulama Kanununda aynı 
hükümler varmış. Olabilir.. Eski Tapulama Ka
nununda aynı hükümlerin olması, Yüksek He
yetinizi aynı hataya düşmiye sevk edecek bir 
âmil değildir. Bıı bir hata ise, hataya düşme
mek icabeder. Yalnız bendeniz, burada bir şeyi 
tanıyabiliriz diyo düşünüyorum. Eğer, zilyed 
bulunan bir kimse, tapuya göre sahip gözüken 
kimse veya mirasçılariyle usulüne tevfikan 
ve muteber bir satış vaadi mukavelesi yapmışsa 
ve bu mukaveleye istinadeden de 639 ncu mad
dede ki, müddet içinde yani 20 seneden beri 
buraya zilyed bulunduğunu ispat edebiliyorsa 
bu mukaveleye istinaden, ,bu takdirde kendisi
ne burası tescil edilebilir. Ama efendim ben 
binasını maliyenin senedi ile aldım. Maliye
nin senedinde ya bir mühür veya bir parmak 
izi vardır. Zaten buna Usûl Hukukumuz bizim, 
ispat vasıtası olarak bir . kıymet izafe etmi
yor. Bunun neticesi ne oluyor? Sayın Fahri 
özdil'ek.'in söylediği gibi birçok şirret kimse
ler uydurma şahitlerle. samimî olmıyan ehli
vukuflarla esas mal sahiplerinin ellerinden mal
larını alır. Biz mal sahibi edelim derken; asıl 
mal sahibini hakkından mahrum ederiz bu 
madde ile; şirketi mal sahibi ederiz. Bunun ne
ticesinde. Toprağın ne kadar kıymetli olduğunu 
biliyorsunuz; Anadolu'da kıtale sebeboluruz. 
Ben dahi okumuş ,yazmış bir insan olarak 
kendi istikbalimi bağladığım bir toprağa, kendi 
elimden birtakım dalaverelerle alındığını gö
rürsem, silâha pek kolaylıkla sarılabilirim. Hal
kın da zihniyeti bu. merkezdedir. 

Binaenaleyh, karışıklıkları önlem-ek ve Kanu
nu Medeninin 37 seneden beri tesis etmiş ol
duğu sisteme hürmet etmek ve müstakar mah
keme içtihatlarını nazarı itibara almak sure
tiyle meseleyi halletmeye mecburuz. Arz ettiğim 
gibi, bu buradan ya çıkar, yanutta, bendeniz 
bu durum karşısında bir takrir veriyorum; 
bu. takririme iltifat buyurmanızı istirham ede
rim. (Okuyabilir misiniz sesleri.) 

BAŞKAN — Okunacak efendim, acele et
meyin. (Bir türlü karar veremiyoruz, şüphemiz 
var da, onun için sesleri.) 

Buyurunuz, okuyunuz. Usulden değil ama, 
okuyunuz. 

ESAT ÇAĞA (Devamla) — «Kayıt sahibi 
veya mirasçılarından başkası zilyed bulunu
yorsa, zilyed kayıt sahibi veya mirasçıları ile 
usulüne uygun olarak akdetmiş olduğu mute
ber bir satış vaadi mukavelesi ibraz etmiş ve 
ayrıca gayrimenkûle 20 seneden fazla bir müd
detten beri malik sıfatiyle va nizasız ve fa
sılasız zilyedi olduğunu umumi hükümler daire
sinde ispat etmiş olursa zilyed adına tesbit olu
nu;*.» 

BAŞKAN —• Buyurunuz Geçici Komisyon 
Başkanı. 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Ankara 
Milletvekili) — Reis Bey, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru
nuz. 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Ankara 
Milletvekili) — Muhterem senatörler, bu mad
denin üzerinde muhalif olarak konuşan arka
daşların sözlerine, tasarıyı sevk eden Hükü
met cephesinden, sadece cevap vermek istiyo
rum. Diğer kısımlara maddenin heyeti umu-
miyesi hakkında, maddeyi benimsemiş olan ko
misyonun kâfi izahat vereceğini biliyorum. 

Şimdi efendim, elimizde bu sahada hizmet 
vermekte olan ve Mart 1950 tarihinde çıkmış, 
13 senedir hâlâ faaliyette -bulunan, hizmet ha
linde olan 5602 sayılı bir Kanun vardır. Bu 
5602 sayılı Kanunun eksiklerini tamamlamak, 
daha süratli çalışmasını sağlamak gibi 13 sene
lik tatbikatın şikâyet ve ihtiyaçları netice
sinde hazırlanmış bir tasarıdır, bu. Hükümet 
olarak izhar edilen endişeler önünde, 5602 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesinde mevcudolan 
şu hükümle 13 senedir bid'at olarak konmuş ve 
işlemekte olan şu hükümle münakaşa edilen, 
maddenin arasındaki farkın üzerinde biraz dur
manızı rica edeceğim. 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (C) 
bendinde «Gayrimenkul mal, tapuya kaydının 
mevcudolup da, malik görünen kişi aynı zaman
da zilyed bulunuyorsa, adına, «filân dedikten 
sonra zilyed malikten, mirasçılarından veya ka
nuni mümessillerinden temellük ettiğini, bun
ların beyanları ile veya her hangi bir belge ile 
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veya bilirkişi sözleriyle tevsik ettiği takdirde, 
son zilyed adına kaydolunur.» diyor. Sevk etti
ğimiz tasarının bu hükmüne mütenazır olan, 
onu tamamlayıcı bünyede bulunan şimdi üzerin
di; konuşulan bend; aşağı - yukarı bilirkişinin 
yanına şahidi ilâve etmiş ve fakat bundan hu
sule gelebilecek mahzurları da daha sağlama al
mış olmak için, 10 senelik bir zilyedliği de der
piş etmiştir ki, o bu hükümde yoktur. | 

Eğer, bu tatbikat, 13 senelik tatbikat, bu 
memlekette bu maddenin tatbikatında böyle 
Esat Çağa arkadaşımın tasvir ettikleri gibi, 
«kıran kırana» vaziyetler hudusuna sebebolabi-
lecek bünyede olabilseydi elbette, bu Devletin 
bu işleriyle meşgul olan daire böyle bir kıran 
kırana vakadan haberdar olacak, bu yoldaki 
kararlardan haberdar olacak ve böylesine bir 
madde »şevkinin yerine bunu toptan kaldıracak 
olan bir madde şevkini düşünecekti. Benim, Ve
kil olarak, !'> senedir bu maddeyi tatbik eden 
daireden aldığım izahat Hükümetin bu tasarıyı 
sevk ederken, yeni şekle getirmiş bulunmasının 
müstenidatı olarak asla böyle bir ihtilâf ve niza 
olmadığını, asla böyle bir arbedeye sebebolan 
vaziyet hadis bulunmadığını ve bu işin tasfiye 
edilmesinin ehemmiyetli bir kanadını teşkil 
eden bu fıkranın kalkması halinde meselenin 
yüzde 50 si ile, kanundan çıkarılması halinde 
meselenin tasfiye fikrinin yüzde 50 siyle kanun
dan düşürülmüş olacağını ifadede ısrar eden bir 
görüş olacak bana cevap veriyorlar. Esasen şu
nu da arz edeyim ki, bu o kadar aykırı bir hü
küm olsa idi, yani bir tasfiyeyi derpiş eden bu 
kanunun, ,tasfiye bünyesine rağmen bu derece 
aykırı bîr mâna ve tatbikatı ihtimal dâhiline 
sokan bir "hüküm olsa idi, af buyursunlar, Mec
liste de çok tartışıldı, Senato Encümeninde de 
bu madde üzerinde .duruldu, Meclisin Encüme
ninde de duruldu, fakat tek bir hatip, bu mad
deden böylesine bir vaziyetin çıkabileceği üze
rinde bir beyanda bulunmadı. Yalnız burada 
mutlak olarak Kanunu Medeniye muvafakat 
fikri bakımından bir şey söylemiyoruz. Mutlak 
olarak Kanunu Medeniye muvafıktır, iddiasın
da değildir, bu tasarı. Ne mevcut kanun, ne gel
miş tasarı. Ama bu dâvayı başka suretle temiz
lemek ihtimali yoktur ve bir taknin yaparken 
galip fayda istikametine yönelmek, Hükümetin, 
Devletin ve Parlâmentonun zannediyorum en 
çok dikkat edecekleri bir husustur. Burada bir 
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mahzur olabilir; ama, bu işin mahzuru habbe 
kadardır. Bu maddeyi buradan düşürmenin 
mahzuru da kubbe kadar olacaktır. Yani tas
fiye bakımından maksadımızı iyice tökezletmiş 
olacaktır. O itibarla takdir Yüksek Senatonun
dur. Encümen kendi görüşlerini tafsilen arz 
edecektir. Hükümet olarak arz ediyorum. Mad
de komisyona gitmesin, demem, böyle bir id
diam da yoktur. Komisyona gider, fakat komis
yondaki neticenin de bundan başka türlüsüyle 
bağlanıp gelemiyeceği kanaatindeyim. Eğer bu 
kanun hizmet görecek bir eser olarak noksan
ları tamamlanan meri kanunun yerine kaim 
olarak hizmet görecek bir eser olarak ısdar 
edilmek isteniyorsa... Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, konuşacak 
mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ KÂMİL 
OOŞKüNOĞLU (Uşak) — Muhlterem arkadaş
lar; Bu tasarı, Yüksek Senatoya geldiğinden 
itibaren Medeni Kanunun prensiplerine aykı
rılık iddiası ile karşı karşıya kalmıştır. Zihin
ler daima bu nokta üzerinde toplanmak isten
miş veyahut fou noktaya tevcih edilmiştir. 
Hattâ tasarının bünyesinde mevcudolmıyan Ihâ-
zı hususlar daıhi tasarıda varmış güb'i gösteril
mek istenmiş. Meselâ-/bâzı arkadaşlarım, ba
na ıgelenek ,bu tasarı Çiftçiyi .topraklandırma 
Kanununun tatbikine imkân 'venmemek için 
'hazırlanmış ve yine bu tasarı Hazine mallarım 
kaçırmak içjin bir se»bep teşkil eder, 'yine 'bu 
tasarı eski Enim ve Ermenilerin mallarına tek
rar sahibolm alarmı sağlıyabilecek gilbi hüküm
ler olduğunu söylediler. Arkadaşlarımla sor
dum, siz okudunuz mu dedim? Okumadık ama 
'bâzı arkadaşlar ^böyle soyuyor dediler. Oku
yan arkadaşlarımdan sioruyoru'm, Rutoların, 
Ermenilerin tekrar mallarına saihibolacağma 
dair, böyle 'bir hüküm bu kanunun 'bünyesinde 
var mıdır? Bana gösterirlerse ımfüimkün .olduğu 
kadar cevabını arz ederim. Asla yoktur ve 
böyle foir şey imkânsızdır. 

Hazine mallarını kaçırma mevzuuna gelin
ce; arkadaşlarım, Rum ve Ermeniler bu mem
leketten ıgideli yarım asra yaklaşmıştır. Ha
zine bunların mallarını tasfiye etmiştir. Bir 
kısmı da Hazüne elindedir vie Hazine zilyeddir. 
Tasarruf etmektedir. Bu itibarla Hazine mal
larının kaçırılması mevzuu da Ibalhis konusu 
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edilemez. Kaldı ki tapulamaya Ibaşlandığı 
andan itibaren tapulama radyo ile ilân 
ediliyor, gazetelerle ilân ediliyor, (birliğin 
gideceği köyde ilân ediliyor. Ve il'gilHlere 
de ayrıca tebligat yapılıyor. Hazineye v. s. 
hakiki ve hükmi şaflııslara Ibu tebligat ya
pılıyor. Binaenaleyh; duru'm, habersizce lalet
tayin bir tescil kararı almak ve tescil ettirmek, 
satmak gibi değil. Bütün ilgilileri âdeta aya
ğa kaldırıyor, duyurmak istiyor. Binaenaleyh.; 
bu şartlar altında Hanize mallarının ziyama 
imkân yoktur. Farz edin ki ender daJhi olsa 
'haksız bir tescil vukuhuldu, ne olacak? Bunu 
mukaddime ve genel (olarak arz ediyorum. Yi
ne gelecek maddelerde .bu hususta Mikiim var. 
Bu haksız tescillerin iptali ve hakiki sahibi na
mına ftes'eil edilmesi ve kaydın tashih, edilmesi 
için hak sahiplerine on senelik ibir dâva hakkı 
tanınmakta, bu suretle ender dahi »olsa yan
lışlık ve" (haksızlıkların giderilmesi sağlanmak
tadır. 

Rum ve Ermenilerin mallarına sahibolaeağı 
meselesine gelince: bunu, affınıza sığınarak 
cevaplandırılmıyacak kadar yersiz 'bir söz te
lâkki ediyorum. Günkü kanun zilyedleri hak 
sahibi tanıdığına ve tescil için şartlardan en 
•mühimi bu olduğuna göre yarım asır evvel 
memleketimizden ayrılmış insanların, zilyedlik 
iddia ve isbat etmelerine imkân var mıdır? 
Kaldı ki, Lozan Muahedesiyle bunların malla
rı tasfiye edilmiş ve bu konu kapanmıştır. Bu 
durum karşısında bu şahısların- hak iddia et
melerine imkân yoktur. Kaldı ki fbu tasarıda 
tesbit edilecek mallar da onlara ait mallar de
ğildir. Bunu arz etmekten maksadım tasarı
nın heyeti ıımumiyesini teftkik eden arkadaşla
rım var, etmiyen arkadaşlarım var ; çjünkü bir 
kısım arkadaşlar diğer komisyonlarda çalış
makta, meşgul olmaktadırlar, "bütün senatörler 
aynı tasarıyı aynı derecede tettkik eftmek im
kân ve fırsatını bulamazlar; bu itilbarla vazi
yeti tenvir etmek için şu! açıklamayı yapmış 
bulunuyorum. Bundan Sonra arkadaşlarımın 
temas ettiği noktalara ^elee>eğim. 

Efendim, ilk konuşan arkadaşımız Sayın Mu
hittin Kıiiiç; buyurdular k i ; Kanunu Medeni
nin prensiplerine tamamen aykırıdır bu hüküm. 
Doğru efendim; Kanunu Medeni prensiplerine 
göre biz bir gayrimenkul alıp satmıyoruz ki. 
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Biz burada Kanunu Medeni prensiplerine göre 
bir gayrimenkul alım ve satımı muvacehesinde 
değiliz. Yeni bir kanun yapılıyor. Eğer bir ih
tiyaç yoksa; 'zaten bu kanuna, tasarıya lüzum 
kalmazdı. Kanunu Medeni tatbik edilir, geçerdi. 
Kanun, ihtiyaçlardan doğan ve o ihtiyaçları ted
vin eder, .kaide haline koyar. 

Bugün memleketin bir ihtiyacı var. Bu 
meslekte biraz bulunmuş, bu gibi dâvalarla 
biraz iştigal etmiş bir arkadaşınız olarak arz 
edeceğim. Şimdi burada, Sayın Bakan da ifade 
ettiler. Bir kadastro müdürünün elinde bir ki
tabı var, yeni neşredilmiş bir kitap. Orada di
yor ki, «Memleket arazisinin % 80 i tapusuz
dur, elden ele tedavül ediyor ve bu şekilde te
davüllerin neticesi birtakım haklar ihdas edil
miş oluyor.» Evet, tapulular da yine elden ele 
tedavül ediyor. Maalesef bizim halkımızın du
rumu malûmdur. Evlenme muamelesi yapar. 
Çocuğu mektebe gideceği zaman nüfus kaydını 
almak ister. Bakar ki daha evli değil, (bekâr. 
Nüfusa gider, evliliğini tescil ettirip çocuğunun 
nüfus kaydını almaya uğraşır. Halkımızın du
rumu budur. Şimdi bu durumda biz vatanda
şın haricî alım ve satımına bigâne kalamayız. 
Eğer bigâne 'kalırsak feci durumlar olur. Ar
kadaşlarımızdan -Sayın Çağa'nın ifade ettikleri 
kıtale sebebolma aksine tecelli eder arkadaşlar. 
Misal vereceğim, nasıl olur, gayrimenkulunu 
harice satmış, satınalan senelerce tasarruf et
miştir. Fakat fiyatlar yükselmiş, satan, benim 
tapum va.r, babamın, dedemin üzerine tapum 
var; çekil efendi, diyecek ve aldığı parayı iade 
ederek arazisini geri alacak. Halbuki satınalan 
paranın, altın liranın, 5 lira, 10 lira olduğu 
zaman bana bu gayrimenkulu sattın, şimdi al
tın 150 lirayadır, nasıl bana çekil dersin? diye-
miyecek ve arazi sahibi dâva açıp kazanacak. 
Bu yüzden kıtaller olmaktadır ve oluyor. Tem
yiz Mahkemesi dosyalarını size şabMolarak 
gösteririm. 7 nci Hukuk Dairesi Reisi olan 
Sayın îmran öktem ile daha 3 gün evvel bu 
mevzuu konuşmuştuk. Maddeleri tekrar oku
dum. Birer birer beraber olurduk. Hayat şart
larına uygun gördük. 

MUflilTTftN KILIÇ (Konya) — Niye mü
talâa almadınız? 

İBAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz. 
GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 

OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Hattâ bu tasan-
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nııı hazırlanması unun «başkanlığı atlında ol- I 
muştur. Onun başkanlığı altında olduktan son- I 
ra şöyle bir müracaat da yapılmıştır. Denmiş- I 
tir ki, Yargıtay yatısı altında bu mevzu ile il- I 
gili olan, yalnız Ümran öktem değildir. Diğer I 
'başkanların da, diğer daire arkadaşlarının da I 
mütalâları vardır. Bunlar da tet'kik etsin, den- I 
mistir. Başrcisin reisliği altında reisler top- I 
lanmıştır ve bu tasarı orada da tet'kik edil
miştir. Binaenaleyh salahiyetli daire bu gibi 
gayrimeııkullerin tescile tabi olması lüzumuna 
kaanidir. Halk arasındaki muamele ve hakka
niyet de^bunu .gösterir. Biz illâ tapu kaydına gö
re muamele yapılsın dersek asıl haksızlığı o 
zaman yapmış oluruz. Bu takdirde de kanu
nun işlemesine imkan yoktur. Bizim hedef ola- I 
rak güttüğümüz tasfiye tahakkuk etmez. Efen
dim, Kanunu Medeni şöyle diyor; Kanunu M e- I 
denide'ki şekil meselesi doğrudur. Akitlerde bir 
şekil vardır. Fakat biz Kanunu Medeniden 
haksızlıklara meydan vermemek ve ihtiyaçları 
karşılamak zaruretiyle ayrılıyoruz. Sayın Ba
kan ifade «buyurdular; halen yürürlükte bulu
nan ve 1950 yılında neşredilmiş olan 5602 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesi bugün tatbik edil
mekte. (Bugün tatbik edilmekte olan bu kanun
la esasen arz ettiğim hususlar tatbik edilmek- 1 
tedir. Kanun, bilirkişi ifadesini 'ka'bul etmek
tedir. Bilh'kişi ile şahit arasında ne fark var
dır arkadaşlar? Hidbir fark yoktur. Kaldı ki 
15 nci maddeyi ilendeniz de okuyacağım. 15 nci 
madde de ayrıca bu tesbitlerin leh ve aleyhin- I 
de yapılan itirazlar, lehine yapılan da, aleyhi
ne yapılan da hâkime itiraz ederse; hâkim, iki I 
tarafın göstereceği her türlü delili takdir ede
rek karar verecektir. Şalhit de dinliyecek, eh
livukuf da dinliyecek, 'başka vesikalar varsa 
onu da. tetkik edece'k. Bunları da nazarı itibara I 
alacak ve kararını verecek. Binaenaleyh; bu- I 
gün halen mevcudolan bu 'hüküm tatbik edil- I 
mekte ve hiçbir şikâyet de bahis konusu değil- I 
ken kanunun işlemez hale gelmesini mümkün I 
kılacak şe'kilde tasarıda bir değişiklik yapmak I 
doğru olmıyaca'ktır. Bu tasarı Kanunu Medeni I 
prensiplerine aykırı imiş. Efendim, Kanunu i 
Medeni prensibinin a.ksini iddia eden yoktur. I 
Kanunu Medeni şekle bağlamıştır. Evet, doğ- I 
ru şekle bağlamıştır. Gayrimenkul tapu kavdı I 
ile satış yapılır. Evet, doğru tapu kaydı ile sa- I 
t iş yapılır. Ama burada mer'î 5602 sayılı Ka- I 
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nunla zaruretler sebebiyle prensipten ayrılıyo
ruz. Ayrılmanın esbabı mucibesini de arz edi
yoruz. Memleketin ihtiyacı Ibuclur, memleketin 
realitesi budur, diyoruz. Medeni Kanunun ge
reği gibi tatbiki için de bu hal zaruri diyoruz. 
Ve kanunlar ihtiyaçtan doğar, diyoruz. Biz b'i 
tasarının bu şekilde kanuniyet kesbetmek üze
re yüksek huzurunuza sevk edilmiş bulunduğu
nu ifade ediyoruz. 15 nci maddeyi o'kuyayim. 
Sayın Bakan 18 ncü madde ile alakalı fıkrayı 
okudular, bendeniz de 15 nci maddeyi okuya
yım. 5602 sayılı Kanunun 15 nci maddesi : 

«Madde 15. — 13 ncü madde gereğince ya
pılacak töslbitlere süresi içinde itiraz olundu
ğu takdirde o gayrimenkuller ihtil'â'flı addolu
nur. Bu ıgibi ihtilâfları yaıiguç 13 ncü madde
deki esaslar dâhilinde ve bu kanuna göre çÖ-
zer.» 

Binaenaleyh; yargıç bu ihtilâfları bu şekilde 
halledecek. Yoksa belge tetkik eder, bu olur, şu 
olur değil. Kanunun koymuş olduğu esasları, 
şu 13 neü maddenin esaslarını biz bu tasarıda 
daha sistemli bir şekilde, daha vazıh bir şekilde 
buraya koymuş bulunuyoruz.' Mevcut kanunun İm 
tatbikatı şikâyet edilmemektedir. Kaldı ki; Sayın 
Bakan-da.ifade ettiler. Bendeniz hattâ bunun da 
al ey hindeyim, şahsan. Ama Komisyon bu şekil
de karar verdi onun noktai nazarını müdafaa edi
yorum. Satış yaptıktan. 10 sene geçmedikçe tes
cil hakkı da tanımıyoruz. 8 sene evvel satış yap
mış. Sattım ,ben. Kaç sene evvel sattınız? 8 sene 
evvel sattım. Hâkim, tanımıyorum ben, diyecek. 
Tesbitte de tanımıyorum diyecek. İllâ 10 sene
nin ikmali şart. Bu kadar takyidedici bir şartı 
da koymuşuz. Harici satışı şartsız kabul etmiş 
değiliz. Zaten 10 seneyi geçtikten sonra meselâ 
20 seneyi geçince 639 a göre ayrıca tescil hakkı 
doğar. Onda ihtilâf yok. 

Saym Özdilek'in ifade ettikleri mevzuların 
bu tasarı ile alâkası olduğuna kaani değilim. 

Efendim, buyurdular ki, jandarmalar, zilyed 
olan birisini menetmiş. Bir yeri birisi sürmüş, 
başka birisi de gelmiş, ben daha evvel zilyeddim 
diye jandarmaya müracaat etmiş, meni müdahale 
kararı almış. 5917 sayılı Cayrimenkule tecavüzün 
menine dair bir kanun vardır, bu hal, buna müs
teniden yapılan bir muameledir. Bu tasarı ile il
gisi yoktur. Kanunu Medeni veya Tapu Kanu
nuna göre hak iddia edebilmesi orada mevzuu-

— 448 — 



O. Senatosu B : 111 
bahis değildir. Jandarma böyle bir salâhiyeti I 
haiz değil. Binaenaleyh o mevzu ile şu tapulama 
mevzuunun biribirinc karıştırılmasının doğru I 
olmıyacağı kanaatindeyim. Bilhassa bir kanun .1 
mevzuunda arkadaşlar hislere değil realitelere I 
hitabetmek daha doğru olur. Bugün memleket I 
realiteleri bu maddenin bu bendinin aynen ka- I 
bulünü ieabettiriyor. Buna sureti katiyede kaani I 
olan bir arkadaşınızım. Bunu da nazari olarak 
değil, tatbikatta bulunmuş bir arkadaşınız ola- I 
rak samimiyetle ifade ediyorum. Medeni Kanun
dan ayrılmmaz mı arkadaşlar? Ayrılımr. Efen
dim iki evliliği tescil edelim mi? îcabederse t es- I 
cil edersin, ieabetmezse etmezsin. Kaldı ki, iki I 
evlilik, uç evlilik intizamı âmme meselesidir. I 
Onu da tadil edersen Anayasaya aykırı bir şey I 
yoksa, tadil edersen, edersin. Ama şu prensibi, I 
Saym Saffet Omay arkadaşımız ifade ettiler, 
bendeniz de hatırlatayım. İki evlilik Medeni Ka- I 
nunumıızca caiz değildir. Bu bir intizamı âmme I 
hükmüdür. Diğer tefsiri hükümler gibi değil, tn- I 
tizamı âmme hükmüdür. Fakat, Medeni Kanun- I 
dan evvel böyle bir evlilik varsa buna rağmen I 
tescil durur. Gayrimeşru olarak vukubulan te- I 
maştan husule gelen çocukları kaçıncı afla tescil I 
ediyoruz arkadaşlar? Bu Kanunu Medeniye uy- I 
gun mudur? Buna Kanunu Medeni cevaz veriyor I 
mu? Vermiyor. Ama ne yapıyoruz? Çocuk so- I 
kakta kalmış. Bir zarurettir diyoruz, tescil kanu- I 
nu çıkarıyoruz. Hattâ arkadaşlar bu tesciller sa- I 
deee nüfusa tescille kalmaz, miras hukukuna da I 
tesir eder. Başkasının haklarına da müessir olur. I 
Farz edelim ki; bir şahıs, bir babanın oğludur. I 
Babası gayrimeşru münasebette bulunmuş bir I 
çocuk daha gelmiş. Bu şahıs babanın yegâne vâ- I 
risi iken; 2 nci, 3 ncü gayrimeşru evlâtlar o şah- I 
sın evlâdı olmakla onun mirasçısı oluyor; diğeri- I 
nin de miras hukukunu ihlâl ediyor. Bu doğru I 
mudur? I 

Demek ki, Kanunu Medeniyi ihlâl ediyoruz. I 
Ama niçin? İhtiyaç için ihlâl ediyoruz. Bir se
bebi var. Sebebi haklı mı? Haklı veya haksız. I 
Benim şahsi kanaatime göre haksız. Ama haklı I 
diye Yüksek Meclisten çıkıyor ve tatbik edili
yor. Şimdi bu gibi misaller varken (ve Tapula- I 
ma Kanunu ile böyle bir haksızlık değil, haklı I 
bir durumun, hak iddia edenler huzuriyle ve 
kendilerine bütün imkânlar verilerek tanınması 
bahsinde ihtiyaçlara göz yumarak prensipten j 
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bahsedilmesi doğru olmaz. Bu prensip de ihti
yaç halinde değişir.) Şahit ile bilirkişi arasında 
da hiçbir fark yok. Kaldı ki, arz ettim. Bu hu
susta şahidi dinlemek. Bu yalnız bir tarafın 
şahidini dinlemek suretiyle de olmıyacaktır. 
Bir taraf sattığını iddia edecek, şahit getire
cek; diğer taraf satmadığını iddia edecek, şa
hit getirecek. Ve varsa diğer delillerini ibraz 
edecekle i*. İki taraf karşılıklı olarak iddia ve 
savunma yapacak. İki taraf delillerini göstere
cek ; yalnız iki şahit getirip de bir tescil vâki 
olamıyacaktır, olmaz. (Yoksa ne yapaccağız, 
sesleri) Adam yoksa, meydana zaten; bunlar 
mahallede, köyde lâyıkı veçhile tesbit olunur. 
Zaten itiraz etmemiş ise, zilyedin ikame edeceği 
delillere göre tesbit edilir. Farz ediniz ki, iti
raz yok, zilyed adına tesbit de olundu. - Biraz 
evvel arz ettim. - Ayrıca zilyed aleyhine hak 
iddia edenin meydana çıkması halinde; ilerde 
gelecek maddelerde görüleceği gibi bunlara 
dâva hakkını tanıyoruz. Dâva hakkını kullana
rak hak iddia eden iptal ettirecektir. Ben yok
ken şahıs göstermiş, bilirkişi göstermiş, makbul 
olmıyan deliller göstermiş bu gayrimenkulu na
mına tescil ettirmiş. Binaenaleyh, «bu hak be
nim» deyip dâva açma hakkı vardır. Bu hakkı 
da kendisine tanımışız. Binaenaleyh, burada 
zayi olan bir hak yoktur, arkadaşlar. Zilyede 
bu hakkın tanınmaması halinde asıl hakkın zi
yama sebebiyet verilir. Şöyle bir misal vere
lim ; tapuya, bir gayrimenkulun tescili meselesi 
geldi. Sahibi olsa idi tescile muvafakat ede
cekti. Fakat sahibi yok ortada. Meydanda yok 
ama, hayatta. Ne yapacağız şimdi? Sahibinin 
üzerinde kayıtlı fakat zilyed diyor ki, bunu ben 
satmaldım, işte bilirkişisi, işte şahidi, işte sene
di. Hayır olmaz mı diyeceğiz? Ne olacak? Biz 
bunu tapu kaydında yazılı olan namına tescil 
ederiz. Ama efendim, tapu sahibi meydanda ol
saydı benim lehime söyliyecekti, yok meydan
da. Nereye gittiğini bilmiyorum, onun namına 
tesbit ettikten sonra da benim dâva hakkım 
yok. Çünkü, tapu sahibi odur. Hakkını ispat 
eden zilyed ayrıca on seneden beri zilyed bulu
nuyorsa tescil hakkı tanınır ve ilerde kayıt sa
hibi veya mirasçıları hak iddia ederlerse dâva 
eder, haklarını ispat ederlerse lehlerine karar 
alıp namlarına tescil ettirirler. Görülüyor ki, 
bu suretle bir hak zayi olmamaktadır. Binaen
aleyh, burada hak sahibi olan zilyedin hakkı 
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tanınmak gerekir. Arkadaşlarımın bundan şim- I 
diye kadar haksızlık olmadığından müsterih I 
olmalarını bilhassa rica ediyorum. Arkadaşla- I 
rım, burada başka bir noktaya daha temas ede- I 
eeğim, müsaade buyurulursa. Hak sahibi var. I 
Zaten gayrimenkulun kayıt sahibi vefat etmiş- I 
se ve vefat 20 seneyi geçmişse bu ayrı bir hük- I 
me bağlıdır. Konuştuğumuz konuda gayrimen- I 
külün sahibi sağ. Asgari 10 senedir, zilyedin I 
elinde ve zilyede malik bu yeri meselâ, I 
80 sene önce satmış. Şahidi de var, bilirkişisi de I 
var, senedi de var, hepsi var. Bu fıkra olmazsa I 
ne yapacağız? Hayır efendim, illâ kayıt sahibi I 
namına tescil edeceğiz, demek yukarda arz edi- I 
len büyük mahzurları doğurur. Arkadaşlar, I 
adalet burada değil, bugün köylerimizde fiilen I 
hukuk dâvalarının % 80 i % 70 i bu gibi gay- I 
rimenkullerin haricî satışından doğmaktadır ve I 
bu ihtilâflar devam etmektedir. Maddenin, bu I 
fıkrasının hükmünün kaldırılmasına sureti kafi
yede cevaz olmadığı kanaatindeyiz. Takdir Yük- I 
sek Heyetinizindir. En adilâne hüküm budur, I 
mâruzâtım bundan ibarettir-. I 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. An- I 
cak, komisyondan sonra bir sayın üyenin daha I 
konuşması icabetmektedir. I 

Buyurun Sayın Beti I. I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSEYİN 
KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Komisyon adı- I 
na bendeniz konuşacaktım. I 

BAŞKAN -— Komisyon adına, Başkan ko- I 
nuştu. Komisyon adına mütaaddit söz olmaz. I 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Soru 
sormak istiyorum. I 

BAŞKAN •— Sözler bittikten sonra soru için I 
çağıracağım. I 

Buyurun, Sayın Betil. I 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, Medeni Kanunumuz, ki, 37 seneden beri I 
yürürlüktedir, gayrimenkul alım ve satımını I 
şekle bağladı. Bu şekle riayet edilmeksizin ya- I 
pılan alım ve satım muteber değildir. Ve bu hü- I 
küm yürürlüktedir. Hükümet adına ve komis- I 
yon adına konuşan muhterem arkadaşlarım da I 
Medeni Kanunun bu 37 yıldır yürürlükte olan I 
emrine rağmen bu memlekette gayrimenkulu I 
şekle bağlı olmaksızın, peynir ekmek gibi alıp I 
satanlar var, bu bir realitedir; binaenaleyh, 1 
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peynir ekmek alıp satanlar gibi gayrimenkulu 
satan ve alanların yapmış olduğu muameleleri 
de biz kanuni telâkki edelim, diyoruz. Bu hü
küm, kaidedir-, yürürlüktedir. Bu hükmü de yü
rürlükte berdevam kılalım, diyorlar. 

Muhterem, arkadaşlarım, kaidelerin istisna
ları olabilir. Fakat kaideleri ortadan kaldıran 
hükümler istisna sayılamaz. Bu hüküm, Medeni 
Kanunun koyduğu kaideyi ortadan kaldırıyor. 
Bir yandan Medeni Kanuna riayet edeceğiz, bi
risi bir gayrimenkul satıyorsa, satmalıcısı, gi
delim tapu memuruna, kanunun tesbit ettiği 
şekle riayet ederek muamele yapalım ki, ben, o 
gayrimenkulun maliki olabileyim, diyecek. 
Eğer, bunu yapmaksızın gayrimenkulu satmal-
mışsa Medeni Kanunun umumi hükümleri ara
sındaki umumi kaideye, şekle riayet etme kai
desine riayet etmediği için hüsnüniyet sahibi 
de sayılmıyor. Beri yandan biz peynir ekmek 
satan ve alanlar gibi gayrimenkul satan ve alan
ların muamelelerini o ana kaideye rağmen meş
ru, hukukî ve kanuni kılmaya, çalışacağız. Bu 
olmaz arkadaşlar. Ben hiçbir kimseyi incitmek 
maksadiyle söylemedim. Bunun adı geriye gi
diştir. Bu olamaz. Geçmişte yürürlüğe giren ka
nunda buna mümasil bir hüküm varsa, muhte
rem arkadaşlarım, ben Hukuk Fakültesinde 
okurken mecelle okumadım, fakat mecellenin 
veciz kaidelerini bize öğrettiler. Bâtıl maküsüıı-
aleyh olamaz. Medeni Kanunun ana kaidesiyle 
ki, 37 yıldan beri yürürlüktedir, bu hüküm na
sıl bağdaştırılır? Bu hükmü bağdaştırmaya im
kân yoktur. 

Arkadaşlarımın bu kürsüden gerekçe olarak 
ileri sürdükleri hususlar sadece ve sadece, va
tandaşlarımız arasında Medeni Kanunun emri
ne bu şekilde uymadan gayrimenkul alım satı
mı yapanlar var, biz o nevi vatandaşlarımızı da 
Devlet olarak ihmal edemeyiz, diyorlar. Doğru. 
Vatandaşsız devlet olmaz. Ama muhterem ar
kadaşlar kanunlar sağ duyu, iyi niyet sahibi 
vatandaşlar nazara alınmak suretiyle tedvin 
olunur. Binaenaleyh, vatandaşlarımız arasında 
okuması yazması o kadar ileıiiyememiş olanlar 
var. Yahut derin mevzuları hemen kavrıyamı-
yacak olanlar var. Binaenaleyh, onların durum
larını da nazarı dikkate alarak kanun yapalım. 
Olmaz böyle şey muhterem arkadaşlarım. Kanun 
tek metin halinde yapılır, sağ duyuya hitabe-
der, iyi niyeti nazara alarak tedvin olunur. 
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Bu itibarla gerek Hükümet adına, gerek ko- I 

misyon adına konuşan arkadaşlarım, benim 
şahsi kanaatimce, bizim üzerinde durduğumuz 
noktadaki hassasiyetimizin yersizliği üzerinde I 
tek kelime söyliyememişlerdir. 

BAŞKAN — Kifayet vardır. Söz vermiyo
rum, suallere eevap vermek üzere komisyon 
başkan veya sözcüsünü kürsüye davet ediyo
rum. i 

Sayın Eyidoğan sualinizi buyurunuz. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — 37 yıl 

evvel Medeni Kanun yürürlüğe girdi. Ben bu 
kanunu okudum. 36 yıl evvel köyün birinden 
tapu ile tasarruf etmekte olduğu bir yeri tapu 
ile satmaldım ve kabul ettim. Tapu sicilinde 
kaydı var, benim elimde de tapusu var. Şimdi 
oraya tapulama heyeti geliyor. Bu misal; kanu
nun umumi müzakeresinde bahsettiğimiz, binde 
iki tapulu yerlerdendir. Şimdi bu malımın ba
şında 10 seneden beri bulunamadım. Yahut ve
fat ettim, mirasçılarım var, komşum da zilyed 
olmuş ve çocuklarımın da oraya gidecek hali 
yok. iki de şahit getirmiş; bunu tapulayacak 
mısınız, soruyorum. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ HÜSEYÎN 
KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Arz edeyim 
efendim. Çok güzel bir misal verdiler ve böyle
ce biz de komisyon olarak fikrimizi izah etmek 
imkânını bulmuş oluyoruz. Suale cevap veriyo
rum. 

Efendim, evvelemirde şunu arz edeyim ki, 
böyle bir hal olursa muhterem arkadaşım hiç 
endişe etmesin. Umumi hükümlere göre, 10 se- j 
nelik dâva hakkı vardır. Gelir 10 sene zarfın- I 
da istediği gibi iptal dâvası açar. Ve kanunun 
şu söylediği şartları haiz değilse istediği gibi 
bu tapuyu, bu tescili iptal ettirir. (Gürültüler) 

Bu, cevabım tek bir veçhesidir muhterem 
arkadaşlar, hepsi değil. Tekrar arz ediyorum, 
kanuni şartlar içinde muhterem Akif Eyidoğan 
Beyefendinin söylediği gibi bir şey yok. Ne di
yor orada? Mahalline giden bu tahkik heyeti, 
tetkikatını, tahkikatını yapacak, bilirkişileri, 
şahitleri mahallinde dinliyerek ve daha ne ya
pacak? Niçin dinliyecek? On sene evvel satı-
naldığı, en az on sene evvel ölenden veya öle
nin mirasçılarından parayla satmaldığını bilir
kişi ve şaıhitlerle ispat edecek. Daha da yetme
di, on senede bilâfâsıla hüsnüniyetle burayı ta-
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sarraf ettiğini malmıdır diye tasarruf ettiğini 
ispat edecek. O halde mücerret, Akif Eyido
ğan Beyefendinin söylediği misal şu kanunun 
açık hükmü karşısında varit olmadığını, böyle 
bir halin tescile imkân vermiyeceğini kendileri 
de bilir. Şayet bunun dışında bir hal varsa, 
böyle gözden kaçmış veyahut da şu hükme ri
ayet edilmeden, bir tescil bahis mevzuu ise, - ki 
bu muhaldir olamaz -. Mirasçılar 10 sene zar
fında geldiğinde «evet biz ve babamız satma
dık, bunun bedeli de alınmamıştır, 10 senelik 
veya daha fazla bir temellük bir tasarruf- da 
bahis mevzuu değildir» diye dâva açmak sure
tiyle bunun iptali cihetine de pekâlâ gidebilir. 
Eğer dediği hususlar varit ise hiç kimse gaspe-
der gibi gelip kendilerinin mülkünü elinden 
alamaz. Ama eğer kendileri veya babaları 
10 sene evvel bunu sattılar, parasını da aldılar, 
beriki taraf malını mülkünü yok etti. 10 sene 
evvelki fiyatlara göre bu gayrimenkulun bede
lini ödedi, malımdır diye geldi, içinde oturdu, 
imarlarda, ihyalarda bulundu; malı 10 bin iken, 
30 bin etti, 50 bin etti, 150 bin etti. Siz gelin 
(Gürültüler) Beyefendi, biz sizi hürmetle din
ledik, belki size de komisyon olarak cevap ver
miş olacağım. 

Bundan sonra hüsniniyete bakın arkadaş
lar, şimdi gelir ben satmadım, der. Yüksek He
yete mukabil tezi arz ediyorum; iki şahit ile ya 
ben satmadım diyecek, satmadığını ispat ede
cek, tekrar kendisinin veya babasının sattığı 
bu malı aradaki fiyat farkından da istifade ede
rek - ki o parayı da aldı, yedi - o günkü bede
line göre sattığı bu gayrimenkulun bedelini 
aldı, kendi uğruna sarf etti. Buna rağmen 
10 sene zarfında kendiliğinden bir kıymet ik-
tisabettiği gibi, fiyatların değişmesi dolayısiy-
le, bir de üzerindeki büyük imarlarla, ihyalarla 
bizatihi malın kıymetlendiğini, birkaç misline 
yükseldiğini kabul edin. O insanın iki yalancı 
şahitle satmadım diye - mademki bu tarafın şa
hitlerini yalancı şahitlikle muteriz olan arka
daşlarımız ileri sürüyorlar - mukabil bir yalan
cı şahitle bu satılan malın tekrar 10 - 15 sene 
sonra istirdadı halinde bunun hak ve adalete 
uygun olup olmıyacağım yüksek takdirlerinize 
bırakıyorum. Cevabım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Eyidoğan, başka sualiniz var mı? (Gürültüler) 
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AKÎP EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Söz is

tiyorum. (Sual soracağız, sesleri) 
ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sıra ile, acele etmeyin, Sayın 

Eyidoğan yeterlik önergesi vardır, söz vere
mem. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Komisyondan 
sonra bir senatörün konuşma hakkı vardır. 

BAŞKAN — Komisyondan sonra konuşma 
değil, sadece sual sorulur. Sual sorun; efen
dim. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Sözcü suallere mi 
cevap verdi, yoksa komisyonun fikrini mi mü
dafaa ettiler? 

BAŞKAN — Hayır efendim, suallere cevap 
veriyorlar. Sayın Eyidoğan, sualiniz bitti mi? 

AKÎF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Efen
dim, tapu siciline karşı şahidi kabul ediyor
lar mı? (Ediyorlar sesleri) 

BAŞKAN — îfade edildi, şahit dinlenecek 
dendi. Maddede sarih olarak var. 

AKÎF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Satma
dığımın ispatı ile beni mükellef kılacaklar mı? 
ispait şahit mif Böyle uzun vadeli Ibir şey var 
mı? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSE
YİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Efendim 
bu şekildeki bir itiraz karşısında elbette iki ta
raf hâkim huzuruna gideceğinden, itiraz vâki 
olduğunda hâkimin muhakemesinde yapmış ol
duğu delillerin takdiri ve varacağı neticeye gö
re iki tarafın da beyanı veya göstereceği delil
ler evleviyetle nazarı itibara alınacaktır. Bizim 
müspet şahitliğimiz, müsbete doğru gösterdi
ğimiz delil ve şahitler karşısında karşı tarafın 
da kendi yönünden göstereceği, hayır bu böy
le olmadı, diye mukabil tezin ispatı da kendi
lerine düşer. Evleviyctle bir mahkemede de 
bundan tabiî ve normal 'bir şey olamaz. Mahke
me denince, iki tarafın delillerini ibraz ve on
dan sonra netice hâkimin takdirine göre vara
cağı bir kararla olur. Bundan daha tabiî ne ola
bilir. 

BAŞKAN — Buyurun sorunuzu sorunuz 
efendim. 

CEMÂLETTÎN BULAK (Samsun) — Efen
dim, bu hâdise Medeni Kanunun 333 ncu mad
desi ile tanınan iktisap hakkını ortadan ref'edi
yor mu, etmiyor mu? (Gürültüler) Burada 10 
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seneye indirilmiş oluyor, orada ise 20 senelik 
müddet var. Arkadaşımız bunu acaba nasıl tef
sir ediyorlar? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSE
YİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, öteden iberi arz ediyoruz; diyoruz ki, bu 
bir tasfiye kanunudur. Binaenaleyh, biz, ana 
hüküm Kanunu Medeninin vaz'etmiş olduğu 
20 senelik ana hüküm veya bunun vaz'etmiş ol
duğu tapuya tescil edilmiş gayrimenikullerin 
tapu kayıtlarına göre alınıp satılacağı, bunun 
resmî makamlar önünde olacağı yolundaki ana 
sükme mugayir olmadığını iddia etmiyoruz. Biz 
onun dışında bir hüküm vaz'ediyoruz, bu ka
nunla. Fakat bunun espirisi, cemiyetin buna 
duymuş olduğu ihtiyaçtan ileri gelir. Bu bir 
zarureti ifade ediyor. Bu bakımdan bunların 
tasfiyesi zımnında bu kanun çıkarılmak isteni
yor, diyoruz. Binaenaleyh, meseleyi bu şekilde 
vaz'edince akla şu da gelir; muhterem arkadaş
lar, 30 küsur senedir bu memlekette tatbik edi
len Medeni Kanun var olmasına rağmen 1929 
da çıkan 1515 sayılı Kanun, 1950 de çıkan 
5602 sayılı Kanunun hükümleri de meridir, di
yoruz. Ve bunlar hangi esbabı mucibe ve han
gi zaruretlerle çıkmış ise bu zaruretler hâlâ 
cemiyetimizde berdevamdır. diyoruz. Binaen
aleyh, bunun tatbik edildiği yerde nazarı iti
bara alınırsa, yani vilâyet ve kaza belediyeleri 
hudutları dışındaki gayrimenkullerin tesbit ve 
tescilinde de tatbik edileceğine göre, bunun bir
an evvel meriyete girmesi, buradaki fakir köy
lü ve çiftçi vatandaşların zilyedinde olup da 
bugüne kadar tasarrufla elde ettikleri bu gay
rimenkullerin halen kendi adlarına tapu
lu olmasının bir ıstırap vesilesi olduğunu, 
bu kanunla; bunların ayağına kadar gidilip 
kendilerine tapu verileceğine âmir hükümler 
ihtiva ettiği için yeni bir esas tapulama bakı
mından koymaktadır. Böylece diyoruz, Bunda 
bir zaruret vardır. Ben soruyorum arkadaşla
rıma. Muhterem arkadaşlar, Medeni Kanunun 
bu hükmü için bana öyle geliyor ki, arkadaşla
rım nerede ise bunu heanen hemen söylemeye 
ramak kaldı. Anayasaya da aykırı diyecekler. 
(Sağdan, tabiî tabiî sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasaya aykırı
lık iddiası bu kanunlar için mevzuubahis değil
dir. Eğer öyle bir hal varsa, muhterem üyeler 
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Anayasaya aykırılığım iddia edebilirler, sarili 
surette ve kendi hakları da vardır; iptali cihe
tine de gidilir. Ama bu bir Anayasa hükmü 
değildir, bunu demek istiyorum. Kanunu Me
deninin, üstünde durmuş oldukları madde esa
sen bir Anayasa hükmü değildir, demek istiyo
rum. Bugün, 5602 sayılı Kanun hükmünden 
de daha ileri gitmiş, on seneden daha fazla bir 
zilyedliği esas koymuş ve bu zilyedliği de mücer
ret bir zilyedlik halinde vaz'etmemiş; şekilde 
bir satmalmaya dayanış ve bunu da ayrıca is-
p&ta mükellef kılmış. Bu kanun ki, 5602 sayı
lı Kanun, halen mer'idir. 13 seneden beri tat
bik edilmiştir. Bugüne kadar bu kanun bir ya
ra açmamıştır. Aksine cemiyetin ihtiyacına ce
vap vermiştir, diyoruz. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Efendim harici satışlar hakkında bir sual sor
mak istiyorum, ister Hükümet cevaplandırsın, 
ister sözcü cevaplandırsın. 

Bu tasfiye yapıldıktan sonra kadastral 
plânlara istinaden vücuda getirilen bugünkü 
sicillerden sonra harici satış mümkün müdür 
ve bundan sonra da muteber olacak imidir? 
kadastral plânlara istinaden siciller meydana 
geldikten sonra. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Uşak) — Mümkün değildir. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı mümkün de
ğildir diyor. 

Buyurun Sayın Betil, sualinizi sorun. 
ZİHNÎ BETİL (Tokalt) — Her hangi bir 

mevzu veya mesele üzerinde biribirinden ayrı 
iki kanuni hüküm tedvini mümkün müdür, 
değil midir? Biribirinin aynı iki mesele veya 
mevzu üzerinde aynı cemiyette aynı millette, 
biribirinin zıddı neticeler doğuran iki kanun 
hükmü tedvini unümkün müdür, değil midir? 
Tarihte ve dünyada bunun emsali var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSE
YİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
muhterem arkadaşım ilki kere kürsüye çıkarak 
bunun var olduğunu bizzat ispat ettiler. Nasıl 
ispat ettiler? Dediler-ki, bu memlekete bir evli-
liken Ibaşka evlilik olmaz. Bir insan iki, üç ka
dınla evlenemez. Doğru söylediler ama dedi
ler ki, buna rağmen eğer evlilik dışında çocuk 
olmuşsa bunların.. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Öyle söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Betil, müdahale et/meyi
nim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ben iki evlilik 
caizdir demedim, dikkat buyursunlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSE
YİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Ben, ar
kadaşım iki evlilik caizdir dedi, demedim, dik
kat buyursunlar. Benim söylediklerim zabıtlara 
geçmiştir. Arkadaşım, bir evlilik dışında, ikinci 
bir evliliğe Kanuni Medeni cevaz vermez, de
diler, diye söze başladım. Ondan sonra, bu 'ev
lilik dışında bir çocuk olmuşsa bunun nesebi
ni düzeltilmek için af kanunlarının çıkışını, cemi
yetin bir zaruretine atfettiler. 

ZİHNİ L B E T İ L (Tokat) — Hayır efendim, 
sözlerim yanlış tefsir ediliyor. Böyle 'bir şey 
söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Betil, böyle bir şey söy
lemedim diyorsunuz. İçtüzüğün 95 nci madde
si gereğince söz alıp konuşabilirsiniz. Yerinizden 
müdahale etmeyiniz. Olmaz, efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
—• Cemiyetin zaruretleri karşısında bâzı hal
lerde ana kaidelerin dışında geçici hüküm 
vaz'etmek icabettiğini kabul etme mecburiyetin
deyiz. Muhterem arkadaşlarım. Biz burada... 

BAŞKAN — Sayın Betil'in sormuş olduğu 
sualin hudutlarını aşdmız, sayın sözcü. Size 
aynı zamanda biribirine zıt kanun hükümleri 
olup olmadığını, sordular ve gayet kısa cevap 
istediler. Siz tekrar konuya döndünüz, bu müm
kün değildir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Arz ediyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Ben mümkün 
değildir dedim, varsa dünya tarihinden misal 
rica edeceğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
Mümkün değildir arkadaşlar, birbirine zıt iki 
hüküm görülmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sualler bitmiştir. Yeterlik 
önergesini okutuyorum. 

ZİHNİ BETlL (Tokat) — Söylemediğim bir 
sözü bana izafe ettiler, bu sebeple söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Betil, kendisinin söyle
mediği bir sözü komisyon sözcüsünün kendisine 
izafe etmesi se'bebiyle, İçtüzüğün 95 nci madde
si gereğince $02 istemektedir. Burada hiçbir 
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şekilde mühim bir mesele mevzubahis değildir. 
Tekrar burada konuşmayı gerektiren bir husus. 
(Gürültüler) Bırakınız da sözümü bitireyim. 
Tekrar burada konuşmayı icabettiren bir hu
sus görülmemektedir. Ancak, Sayın Zihni Betil 
bu hususda direnir veya ısrar ederse, o zaman 
konuşup konuşmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Direniyor musunuz ? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Betil, Komisyon Sözcüsü 
tarafından kendisinin söylemediği sözlerin ken
disine izafe edildiğini iddia etmektedir. Halbuki 
Başkanlık böyle bir kanaatte değildir; Sayın Be
til de direnmektedir. Kendinize söz verilip, veril
memesi hususunu oylarınıza sunacağım. 

Söz verilmesini kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler. Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Betil. 

Sözünüz yalnız size izafe edilen husus hak
kında olacaktır. 

ZlHNt BETİL (Tokat) —Muhterem arka
daşlarım, kısa konuşmaya ve maksadımı gerek
çeleriyle, sebebleriyle, neticeleriyle anlatmaya 
dikkat ediyorum. Ama insanım hata işleyebili
rim. Fakat ne vakit yüksek huzurunuza çıkmış-
sam neyi söylemek lâzım geldiği, neyi söyleme
mek icabettiği noktası üzerinde ileri derecede 
hassasım. Ben evlilik dışı doğan çocukların ne
seplerini tashihi için çıkan kanunlardan tek ke
limeyle bahsetmedim. Ben yapılmıyan bir şeyi 
söyledim. Dedim ki; Medeni Kanun tek evliliği 
emretmesine, medeni nikâhı kabul etmesine rağ
men cemiyetimizde Medeni Kanunun emrettiği 
nikâhtan müstağni olarak dinî nikâhla birleşen 
karı kocalar vardır, eşler vardır. Memleketimiz
de 2,3,4, defa evlenenler var. Biz bunların evlili
ğini meşru ve kanuni sayan kanun çıkardık mı, 
çıkarabiliyor muyuz, dedim. 

Muhterem arkadaşım, benim demediğim bir 
şeyi, belki o sırada dalgındılar demişim gibi ele 
alarak konuştular. Sırf bu noktanın tavzihi için 
huzurunuza çıktım. Bu "noktadaki maruzatımı siz
lere İsına hususunda izhar ettiğim samimî arzuyu 
is'af ettiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Mevzu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti
ne karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Turhan Kapanlı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Önergeler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilen maddenin yeniden tanzimi 

için komisyona iadesini teklif ederiz, 
Samsun Maraş 

Cemalettin Bulak Cenap Aksu 

Senato Başkanlığına 
Şifa!hen arz ettiğim sebeplerle 32 nci mad

denin yeniden diizenlenmıefc üzere komisyona 
iadesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
32 nci maddenin (O) fıkrasının tayfını arz 

•ve teklif eylerini. 
Zonguldak 

Akif E'yido'ğan 

Başkanlığa 
Toplu bir 'gayrimenkulun 'haricen satışının 

'hiçlbir vakit itimada şayan olmıyan şaftıüt ve 
.'bilirkişi Ibeyanı ile kabul edilerek bu meşkûk 
satıştan >on sene geçmekle tapunun hükümsüz 
bırakılması gayrimenkul Jhakkın^daki esasları 
ortadan kaldırmakta ve tapu sicillerini yalan 
olması mümkün ıolan beyanlarla İkice indirmek
tedir'. Bu asla doğru olmıyacağmdan 3İ2 nci 
maddenin (C) bendinin kaldırılmasını ve mü-
taakıp (D) Ibendinin (O) bendi olarak işaret-
lendirilmesini arz ve teklif ederim. 

Cum'hurbaişkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte 'bulunulan '•Tapulama 

Kanununun 32 noi maddesinin fb) bendinin 
aşağıdaki tarzda tadilini arz ve teklif ederim : 

Kayıt saiM-bi 'veya mirasçılarından başka
sı zilyied 'bulunuyorsa 'zilyed kayıt salhibi veya 
mirasçıları ile usulüne uygun olarak akdetmiş 
olduğu mtıteiber Ibir satış vaadi mukavelesi ilb-
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raz etmiş ve ayrıca .gayrimenkulu yirmi sene
den fazla bir .müddetten (beri malik sıfatı ile 
ve nizasız ve fasılasız zilyedi 'olduğunu umumi 
•hükümler dairesinde ispat etmiş olursa zilyed 
adına tesbit.-olunur. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Esati Çağa 

Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
32 nei maddenin (C) fıkrasına aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini ve (D) fıkrasındaki ka
yıt sahibi kelimesinden sonra ('veya mutasar
rıfı) tabirinin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

İçel İzmir 
Cavit Okyayuz Öıııcr Lûtfi: Bozcatı 

Gayıiresmî satış, noterden tasdikli belge ile 
ispat edildiği takdirde ziiyedlik süresi '10 se
neden eksik olsa dahi zilyedi adına tesbit ve 
tescil olunur. 

BAŞKAN — Okunmuş 'olan önergeler aykı
rılık sırasına göre dört gmpa ayrılmaktadır. 
En aykırısı Sayın Mulbittin Kılıç, 'Sayın Aksu 
ve Bulak'm komisyona iadesini istiyeu önerge
leri. Sayın Eyidoğan ve Aydıner'in (O) ben- • 
dinin çıkarılmasını istiyen önergeleri, Sayın 
Çağa'nın (!B) bendinin yeniden tedvinini isti
yen önergesi; Sayın Okyayuz ve Btecah'nın 
ise (C) bendinin değiştirilıuesini istiyen öner
geleridir. En aykırı olan önergelerden 'birisini 
okutup evVelâ bunu oylarını'za arz edeceğim. 

MUHİTTİN ıKILIO (Konya) — Sayın Eyi-
doğan'la Aydıner'in önergelerim1 iltihak edi
yorum. 

CENAP AKSU (Maraş) — En aykırı Ay
dıner'in önergesidir. Çünkü, reddini istiy'or. 

BAŞKAN — Hayır, komisyona yeniden ted
vini için... 

CENAP AKSU (Maraş) — O halde biz ge
ri alıyoruz. 

BAŞKAN — O zaman, aykırılık sırasına 
göre Sayın Eyidoğan ile Hidayet Aydıner'in 
önergeleri gelmektedir. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Efen
dim, Aydıner'in takririne iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Aydıner'in önergesine iltihak 
ediyorsunuz. Sayın Aydıner'in takririni oku
tuyorum. 

(Hidayet Aydıner'in önergesi tekrar okun
du.) 
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BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, 'buna iltihak 

etmektedir. 
ESAT CAĞA (Cumihınibaşkanmca S. Ü ) — 

Ben de iltihak ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çağa, o ıhalde siz de ted

vin ettiğiniz maddeden vazgeçiyorsunuz. Bu 
takdirde yalnız Sayın Okyaıyüz ve ©azcalı'nm 
önergeleri kalıyor. Onlar maddeyi değiştirmek 
istemektedirler ve iltihak etmiyorlar. 

Şu hale göre, 32 ııci maddeden (C) bendi
nin çıkarılması (D) bendinin (C) bendi yeri
ne kaim olması istenmektedir. 

Komisyon, ne diyor? 

GEÇıCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUıVOĞLU (Uşak) — Müsaade ederseniz 
Komisyon maddeyi önergelerle birlikte geri 
alıp tetkik edecektir. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi 'geri alı
yor efendim. (Şiddetli gürültüler) Komisyon 
her zaman geri alabilir, efendim. 

Tapıısuz «gayrimenkuller 
MADDE m. — Tapuda kayıtlı oimıyan ve 

beher parçasının yüzölçümü yüz dönüme ka
dar (Yüz dönümü dâ'hil) gayrimenkul, nizasız 
ve fasılasız en a'z yirmi seneden beri malik şi
fa tiyle zilyedliği belgleleıie veya 'bilirkişi ve
yahut şalhit 'beyanları ile tevsik olunan zilyedi 
adına tesbit olunur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da 
yüzölçümü toplamı yüz dönümden fa'zla bu
lunan müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği 
ayrı ayrı sebeplere istinadeittiği takdirde be
her parçanın yüzölçümü yüz dönümü geçmemk 
ve zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcudülmak 
şartiyle, zilyedi namına tesbit 'olunur. 

Yüzölçümü yüz dönümü 'geçen müstakil 
parçaların veya aynı şahsın ayın sebebe daya
narak zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve 
yüzölçümleri toplamı yüz dönümü aşan birden 
fazla parçalarının her /birinin yüz dönümlük 
kısmı, zilyedliğe ait birinci fıkradaki unsurla
rın mevcudiyeti halinde, zilyedi adına tesbit 
olunur. 

Bunların yüz dönümü geçen kısmının zilye
di namına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin 
ayrıca, aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan 
biri ile tevsiki lâzımdır. 
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a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 1 
•b) Zilyed lehine katiyet kesbe'tmiş olan I 

ilâmlar, I 
•e) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) 'Mu'tcJber mütevelli, sipahi, mültezim te- I 

tnessük veya senedi, I 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga I 

Hazine! Hassa senedi veya muvakkat tasarruf I 
ilmühaberi, I 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, I 
g) Mülkname, muhasebatı atika, kulemi 

kayıtları, I 
'h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar 'hüccetleri, I 
i) Evkaf idarelerinden (tapuya devredil- I 

memiş tasarruf kayıtları, I 
SEDAT ÇUMRALİ ('Konya) — Pek muh-

ıterem arkadaşlarım, madde (hakkındaki şahsi I 
görüşlerimi arz etmeden eVvel Yüksek Sena- I 
to huzurunda bir noktayı esaslı şekilde tesbit I 
etmek icalbeder. I 

'Burada, diğer maddeler dolayısiyle benden I 
evvel konuşan arkadaşlarımız Kanunu Medeni- I 
nin taraftarı, Kanunu Medeninin aleyhdarı, I 
Kanunu Medeninin uygulanmasını istiyen. Ka- I 
nunu Medeninin uygulanmasını istemiiyîen giibi I 
(bir fikri ifade edebilecek /beyanda bulundular I 
ve •memleket zaruretleri ibakımından Kanunu I 
Medeninin bir müddet hükümlerinin tehirinin I 
gerektiğini ifade ettiler, hu yanlıtş hir görüş- I 
tür. Bizim öteden beri hu kanunun tümünün I 
müzakeresinden bert karşısında olduğumuz fi- I 
kir, hu fikirdir. Kanunu Medeni, bir kelime I 
ile bir İnkılâp Kanunudur; Türk İnkılâibı Ka- I 
nunudur ve 37 senelik bir tatbikata mazhar ol- I 
muştur. I 

Biz diyoruz ki, arkadaşlar, «halka hizmet I 
edelim» derken, halka zarar iras 'etmlekt'esiniz. I 
Arkadaşlar, Jhalkm (bir an önce işlerini göre- I 
lim derken, Devletin hukukî nizamlarını I 
ait - üst ediyorsunuz. I 

KÂMÎL COSKUNOĞLU (Uşak) — Ne var 
alt - üst edecek ? I 

SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Bu söz
leri neden tevcih ettiğimi ifade edeyim. Bu I 
sözleri söylemeye arkadaşım mledbur 'ettiği için I 
ve belki sözlerimi biraz da uzatmak pahasına I 
hu mukaddimeyi yapmak medburiyetini hisset
tim. Şimdi arz edeceğim sebeplerle bu madde
nin nasıl yersiz ve icapsız 'olduğunu bÜtÜin de
lilleriyle 'orta yere koymağa çalışacağım. I 
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Değerli arkadaşlarım, 1926 yılında yürür

lüğe giren Medeni Kanunum uzun fevkalâde 
müruru zamandan bahseden 639 ncu maddesi; 
arkadaşlarımızın da daiha evvel belirttiği şe
kilde tapu sicillinde nıukayyedolımyan bir gay
rimenkulu nizasız, fasılasız 20 sene müddetle 
ve malik sıfatiyle yedinde 'bulundurmuş olan 
kimse o gayrimenkulu kendi mülkü olmak üze
re tescili talebinde 'bulunur, hükmünü koyduk
tan sonra, tapu sicillinde maliki kim olduğu 
anlaşılamıyan veya 20 sene evvel vefat etmiş 
yahut gaipliğine hüküm verilmiş olan bir kim
senin gayrimenkulunu elinde 'bulunduran kim
se o gayrimenkulu mülkü olarak tescilini ta-
lehedebilir hükmü ilâve olunmuş Ve tescilin 
ancak hâkimin emri ile olacağı ela maddede 
yer almıştır. 

1954 senesinde bu m'addeyi tadil eden 6333 
sayılı Kanunla Ibu maddeye Deivlete ait arazi
nin yağma edilmesine mâni olmak maksadiyle 
tescil dâvalarının Hazıine veya ilgili âmme hük
mü şahsiyeti aleyhine açılacağı ve mahkeme
lerce gazete ile ilân edileceği ve ayrıca mahal
linde münasip vasıtalarla da en az üç defa ilân 
olunacağı hükmü konmuştur. 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü 
'maddesinin (D) fıkrası, 63'35 sayılı Kanunla 
bir Mıhısenin tapuda kayıtlı olmıyan 20 dö
nümden az bir gaynümıenkul üzerinde en az 20 
seneden (beri malik sıfa/tiyle aralıksız, nizasrz 
zilyedliği belgelerle veya bilirkişi sözleriyle 
ve 20 dönümden fazla olan gayrimenkullerde 
ayrıca 10 yıl ve daha önceki vergi kayıtlariyle 
sabüt 'olan .gayrimenkullerin de zilyedi adına 
tesibit, tescil olunur hükmü konulmuştur. 

1954 senesinden itülbaren müs'temirren ibu ka
nun hükümleri tatbik edilmiş ihasım da Hazine 
tokluğu eşhasın açtığı dâvalar neticesinde 20 
dönümden fazla yere mülkiyet hakkının taal
lûk etmediğine dair verilen kararlar muhkem 
kaziye te'şkil etmiştir. 

Şu hale göre ve evvelce 20 dönüm için ilâm 
almış olan "'bir kimsenin Hazine /ile hukukî .mü
nasebetinde muhkem kaziye teşkil eden ilâ'mla 
evvelce hareket 'etmemiş, kanun dairesinde 
hakkını aramamış ihmal etmiş olan bir komşu
sunun yeni çıkacak kanuna göre, bu hükümler 
tatbik edileceğine göre, lehine ilâm muhkem 
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kaziye teşkil edenin tamamen aksine bir bü
kümle karşı karşıya bulunmak 'mevkiinde ka
lacağız. 

20 dönümden 75 veya 100 dünüme bu mik
tar artırılırken bu cihetler göz önümle tutu
larak asgari tanzimi hükümlerin lâyihaya der-
cedilmesinin kanunskın ümidedilen ciddiyetin 
bir karinesi olurdu ve tasarıda tanzimi bir 
hüküm konulması zaruri idi. Elimizdeki tasa
rının 33 ncü maddesi de Hükümet teklifinde 
yine 20 dönüm esası üzerinden Meclise sevk 
edilmiş fakat Mecliste ve Senato Geçici Ko
misyonunda evvelce arz ettiğim gibi açık art
tı rnraya konularak bu miktar 75 ve 100 dönü
me çıkarılmıştır. 

Yukarda, arz olunan tanzimi hükümlere ria
yet olunmaması ve ihmal edilmiş bulunması, 
tadillerin ne derece hukukî esaslarla telifi 
kabil olduğu üstünde hiç. durulmadan bu 
artırmanın yapıldığını göstermektedir. 

Bir an için bu artırmanın mühim okluğu 
kabul edilse bile iradesinde istikar olması 
icabeden Devletin, böyle, bir nizam -1 hukukî 
değiştirilirken noktai nazarında yani tasarı
daki teklifinde ısrar etmesi ve tesadüfen işini 
erken görme "arzusunu göstermiş olan vatan
daşı mağdur ve işini ihmal eden vatandaşı 
terfih etmek gibi bir tezadı önleyici asgari 
bir hükmü, bu "artırmayı yapanların düşünmüş 
olmaları icabetlerdi. 

Maddenin 2 nci fıkrası büsbütün bir hukukî 
gUrabet arz etmektedir. Şöyle ki ; 

Aynı şahsın yekdiğerine bitişik olup da yüz
ölçümü toplamı 100 dönümden fazla bulunan 
müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı 
ayrı sebeplere istinadettiği takdirde beher par
çanın yüzölçümü 100 dönümü gvçmcmek ve 
zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcudolmak ş/artı 
ile zilyedi adına tescil olunur, demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının tümü üze
rindeki konuşmamda da arz etmiştim. Sahsımea 
cok ehemmivetli gorı lüğüm hu noktada bir 
iki kelime ile daha durmak isterim. 

Zilyedlik fiilî bir hablir. Hukukî sebepten 
âtidir. Fani bir kimse Devletin, hükmi 
şahsiyetinin veya kimliğini kaybetmiş bir şah
sın bir yerde arazisini bulmuş, bot behot 
gelip sürmüş, fiilî tasarrufa başlamıştır. Bu 
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yerde hukukan hiçbir, hakkı yoktur. Bu fiilî 
hata Medeni Kanunumuz, 639 ncu maddesinde 
fevkalâde iktisadi zamanaşımı müessesesiyle 
hak tanıma yoluna gitmiştir. Bu maddeye güre 
zilyedliğin hüsnüniyet veya suiniyetle olup ol
mamasının aranmıyacağı hukukî bir bedahettir. 
Tapuda kayıtlı olmıyan guyrimenkûllerde 
aynî hak iktisabı bahis mevzuu olunca zaman
aşımı bakımından zilyedliğe hukukî bir sebep 
aranamaz ve araştırılamaz. Bu fıkradaki zilyed-
liği ayrı ayrı sebeplere istinadettirdiği takdirde 
cümlesi şu malûmattan da anlaşılacağı üzere 
mer'i kanundaki hukukî tarife mugayirdir. Bu 
gibi. hükümlerle mahkemeleri ve halkı fasit 
daireye* sokmuş olacağız. 

33 ncü maddenin 4 ncü fıkrası bunların 100 
dönümü geçen kısmının zilyedi namına tescil 
edilebilmesi için zilyedliğin ayrıca aşağıda ya
zılı belge ve kaytıferdan biri ile tevsiki lâ
zım denilmekte ve belgeler sayılmaktadır. 

Sayın komisyon başkanına şimdi hitabedi-
yorum. Bir bir bu belgelerin hukukî mahiyeti 
üzerinde duracağım. Sebep göstersin, sebep 
gösterince cevap vereyim diyordunuz. Şimdi 
teker teker arz edeceğim lütfen bizi tenvir 
buyurun. Hata etmişsem döneceğim. Hata et-
mlşseniz lütfedip ısrar etnrayin. 

İleri sürülen bu belgeler, eski hükümlerle 
meriyet kanunu ile Medeni Kanun ve bunlara 
istinaden takarrür etmiş içtihadı birleştirme 
kararları, gereği gibi incelenmeden sevk olun
muştur. Tatbikatta birçok karışıklıklara sebe-
bolacaktır. Arz edeyim : 

Bu belgelerin (a) bendinde 10 yıl ve daha 
önceki vergi kayıtlarından babsoluıımaktadır. 
Tatbikatta 10 seneden beri süregelen bütün 
müşküller mer'i kanunda da bulunan bu hü
kümden doğmaktadır. 

6335 sayılı Kanuna kayıt ve şartlarla ek 
madde olarak ilâve edilen ve bu yüzden uy
gulanmasında bugün dahi şikâyet konusu 
olan bir hükmü tekrarlamakta fayda yoktur. 

Şimdi tatbikatı göz önünde bulundurarak 
bir misal ile bu maddeyi canlandırayım. Bu 
fıkraya göre onbirinci yılın bir vergi kaydı 
nın ibrazı kâfi gelecektir. «On yıl ile daha ön
ceki arasındaki veya» kaydı bunu telkin etmek-
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ledir. Son 10 senelik A'er»'ı İhıydım tam I 
ibraz etmiyene karşı 1 1 ııci smıenin ver^i 
kaydını birisi sonra d;ı 10 senelik ver<>'i kaydını I 
d;i, bif diğeri ibraz else ne olacak? Ye yalnız I 
11 sene evvdki. biı- ver^i kaydını ibraz ölmekle I 
yüzlerce dönüm. ar<zi bir adama. \'oi'ilol)iloook I 
mi? 

Maddenin (a) fıkı'ası eski tâbir ile basılı I 
t;dısildon. ibare t t i r ve lüzumsuz bir haşivdir . I 
Medeni Kanıtının O!'-' ııci maddesi hâlâ yürür- I 
1 Tiktedir. 'Bu maddenin ikinci, fıkrası »v.reğinee I 
ihraz, işı>;al, int ikal , istimlâk, --ebri icra v I 
mahkeme ilâmı ile bir gayrimenkul miilkiyotini I 
iklisabeden kimse doğrudan doğruya, tescil I 
nıııamelesini. yapt ı rabi l i r yapt ı r ı r . I 

Medeni Kanunun bu maddesi yü rü r lük te ol
masına, J4'üre bir ilâm ilv1 mücehhez olan kimse I 
zaten, bunun, tescilini, isteyebilir. Ayrıca yine 
Medeni. Kanunun (i-k> tıcü maddesinde »'ayri-
menkıtl mülkiyetini ikt isap için tapu siciline I 
kayı t şar l t ı r . Bununla, beraber iş^al, miras, 
istimlâk', cebri ier*a, tar ikiyle veya mahkeme I 
ilâmiyl-e bir gayr imenkulu i tkisabeden kimse I 
foscihleıı. evvel, dahi malik: olur, denildiğine 
li'öre ikt isap ve mülkiyet sebeplerinden yalnız 
ve yalnız mahkeme ilânımı alıp diğerlerinin 
noksan bırakmanın yar'a.boli anlaşı lamamak
tadır. 

.Bir hükmü yalnız bir noktadan değil, tat
bikat (a, halka. kolaylık: <j-östvriyorsa bunlar ın 
t amamım alın. ve tamamına ı>'öre muamele ya-
p'uı. Maddenin bir hükmü alınır, diğerleri ihmal 
edilme/, diğerleri ta tbik edilmez bu elbette 
»•a raket teşkil eder. Put svbebo nıebııi bu tık ra
llin. tasarıdan, çıkarılması ieabodor. 

Değerli arkadaşlarını, asıl mühim olan helke
ler, asıl mühim olan vesikalar bundan sonra ırol-
mektodir. Bakınız (T) fıkrası tasdikli irade surot-
loriylo, fermanların, l la / ino arazisinin hudutsuz 
olarak muayyen kimselerin eline geçmesini teiııi-
ııoıı bir fıkra olarak sevk elliği kanaatini uyan
dırmaktadır . Arazi Kanununa yöre arazii miriye 
diğer adı ile arazii memleketi, padişahlar irade 
ile, ferman ile şahıslara veremezdi. Burada Ya
vuz Sultan Selintin bir sözünü nakletmek sure
tiyle sizleri do biraz dinlendirmek isliyorum. 

Yavuz Sultan SeliınVlen bâzı yakınları, bir 
miktar arazinin kendilerine temi ikini rica ettik
lerinde şu cevabı vermiştir. J 
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«iblidai cülusumuzda gaflet ile Ali I'asaya, 

bâzı köyleri temlik etmiştim. Kılıc sahiplerinin 
muhassosal ını hak sahiplerinden başkasına verdi
ğimden dolayı hâlâ nadim ve peşimanım.» dem ek
tedir. Bunun ile ifade et mele istediği mirî arazi
nin, memleket arazisinin şuna, buna temlikine ce
vaz olmadığını ifadeden başka bir mâna taşıma
maktadır. Zamanla bu lâzitneyo riayet odilmiye-
ırk rasgele memleket arazisi şuna, buna, ferman 
ve iradelerle dağıtılmak suretiyle suiistimal edil
in işi ir. Memleket arazisinin bir şahsa temliki ha
zinenin müzayakada olması halinde ve bedeli ile 
temlik olunur. Ye arzın sahibi vasfını haiz olan 
padişah bu lenılike izin verebilirdi. Hazine mü
zayakada. değilse, ancak mutat bedelinin iki mis
li ile bunlar hakkında irade muteber olurdu, 
Padişah bu şar! bira riayet etmeden memleket 
arazisinden bir yeri bir şahsa tahsis etmişse bu 
tahsis bâtıldır, keeıılenıyekfındur. «Arazi 'Kanu
nunun 'i, <S ııci ve mütaakrp maddelerinde bu hü
kümleri sarahaten görmek mümkündür.» 

Şimdi tasarıya alınan bu fıkra hakkında Yük
sek Heyetinize Teniyiz Mahkemesinin bir kara
rından bahsedeceğim. Halledilmiş olan meseleler 
nasıl yeni baştan, halka hizmet ediyoruz, nâ-
ıııiyle ihya, edilmekte olduğu bu Temyiz kararın
da. da. açıkça sürülecektir. Şöyle ki : «İzmit ' te Ka
basakal Mehmet Paşaya, irade ile verilmiş olan 
yerler ihtilâf konusu olmuş I!)-!!) - !!>.">() senele
rinde ve Temyiz Mahkemesi H'oyeti l'nıunriyo ka
rarı ile arazii mirîye ve diğer adı ile memleket 
arazisinin ferman ve irade ile bir şahsa verilıni-
yoeeği kararını- olmuş ve bu forman iptal edil
mişi ir. ("Bravo sesleri) Temyiz Mahkemesinin 
kararı . N"için Temyiz Mahkemesi üzerindi1 İsrar 
ediyor:' Bfoiıdim, -'17 senelik' tatbikat bunların 
hepsini bir, bir eline al m ist ir ferman ve irade, ara
zii metruke için müessir olur. Bunda da rakabe 
yani mülkiyet Devletin, intifa, halkındır. "Bunu 
da Medeni Kanunun (TW ve tasarının .'!•'! neti 
maddesiyle alâkası yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, araziyi metruke şahıs
lar namına da tescil olunamaz. Bu bakımdan 
km fıkrada, yersiz olarak tasarıya konulmuştur 
ki, kanaatimizce bunun da tayyı ieabodor. Değer
li arkadaşlarım, hukukî kıymolini kaybetmiş no 
kadar vesika varsa bunlara tasarıyla kıymet iza
fesine çalışılmış ve Temyiz .Mahkemesi içtihat bi
riyle, hukukî değerden Ari olduğu kararlaştırıl
mış olan vesikalar, 40 seneye yakın tatbikat hiçe 
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sayılarak, hükümler sevk etmekteki maksat ve 
fayda anlaşılamamıştır. 

Şöyle ki, maddenin (D) fıkrası ile, muteber, 
mütevelli, sipahi, mültezim temessüh veya sene
di de tescil belcesi arasına alınmıştır. Evvelemir
de sipahi veya mültezim temessüh veya senedi, 
tapu kaydına inkilâbetmedikçe hukukan kıymet 
ifade eden bir tasarruf vesikası değildir. Hukuk
eni arkadaşlarımız bu mütearifoyi bilirler. Merak 
eden arkadaşlarımız da burada sözü daha fazla 
uzatmamak için, mehaz olarak arz ediyorum, 
Atıf Bey merhumun, Kanunnamei Arazi Şerhi 
isimli eserinin 2!) ve müteakip maddelerinden, 
arz ettiğim hususun mufassalan malûmatını ala
bilirler. Bu kabil temessükler Tazminattan evvel 
verilirdi. Tazminatın tarihi 183!) (1255)) oldu
ğuna gövo, bu tarihten evvel, ki, belcelere simdi 
istinadolunmasının izahını bulmak güçtür. 

Yukarıda arz ettiğim gibi eskiden mülk olmı-
yan ve eşhasın tasarruf edebildiği arazinin reka-
besi yani mülkiyeti Devlete ait idi. Devlet fert
lere bunları ekip biçmeye1 izin verirdi, Arazi, Ka
nunu gereğince vatandaş bu yerlerde Devletin 
müsteciri idi. Devlet bu müstecirlik sıfatının, 
zamanla müsteeirin mahdut mirasçılara geçme
sine izin vermiştir. Bunlara. Tevsii İntikal Ka
nunu denmiştir. Son üçü sırasiylc. 1203, 121)2, 
1328 clir. Temessük denilen bu kabil müstecirlik 
vesikaları 183!) dan evvel verildiğine göre1 1263 
tarihli Tevsii İntikal Kanununun şümulüne gire
mez. Hukukla bir kaide vardır. Bir hak kanun 
hükmüne göre zeval bulursa; bu zeval, ebedidir. 
Yeniden böyle bir hak kurulmak istenirse yeni
den bir hukuki sebebe ihtiyaç vardır. Temessü-
kün tapunun tesis edildiği tarihle tapuya intikal 
ettirilmesi icabederdi. Bundan başka eski Arazi 
Kanunu hükümlerine nazaran, nıüsteeir vaziye
tinde olan mutasarrıf böyle bir yeri özrüşer'i ol
madıkça üç sene ekmezse bu hakkı zeval, bulurdu. 
Bu zeval mutlaktı. Nitekim Devlet muhtelif ta
rihlerde» arazi yoklamaları yaptırmıştır. Devletin 
varidatı aşara dayandığına göre, nıüsteeir olan 
bir ferdi, vazifesini yapı]) yapmadığını ve yap
madığı takdirde Devleti Aşar denilen vergiden. 
mahrum etmiş olacağı için murakabeye tabi idi. 
Ekmediği görülürse alınır, başkasına da verilir 
idi. 

BAŞKAN — Sayın, Çumralı, yazılı ve gayri-
yazılı konuşmanız 30 dakikayı buldu. Yazılı 
konuşmalar 20 dakikayı geçemez. 

SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Efendim, 
kanun metnidir, 'hızlı okuyamıyorum. Müsaa
de 1)uyurun eğer fazla addediyorsanız, keserim. 

BAŞKAN — Hayır hayır, yazılı konuşmalar 
20 dakikayı geçemez İçtüzüğün emri. Ne yapalım. 

SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Heyeti 
Umumiyeye arz buyurun; müsaade ederlerse, 
devam ederim. 

BAŞKAN — Beki İçtüzüğün 88 nei madde
cine göre yazılı konuşmalar 20 dakikayı aşamaz. 

Sayın Çumralı (Gürültüler, müdahaleler) 
Müsaade buyurun. İtimat yoksa buyurursu
nuz, beyefendi. Yazılı ve gayriyazılı kamışımın 
28 dakikayı geçti. Eğer Riyasete itimadınız 
yoksa Ibuyurunuz. (Gürültüler) 

Sayın Çumralı, kısmen yazılı, büyük bir kıs
mı yazılı, kısmen yazısız olarak konuşmuşlar
dır. Bu sebaple dakikası dakikasına tesbit im
kânı olmadığı için 30 dakikaya yakın konuşma
sı devam etmiş bulunmaktadır. İçtüzüğün 88 nei 
maddesi sarihtir. «Yazılı konuşmalar 20 daki
kayı aşamaz» konuşma 20 dakikayı geçmiş ol
duğu cihetle devamı hususunu oylarınıza su
nuyorum. Devamı hususunu kabul edenler... 
Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun devanı ediniz efendim. 
SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Muteber 

•tevelli senedine gelince: Esasen müstesna vakıf
lar için bu senet hiçbir kıymet ifade etmez. Müs
tesna evkaf, Evkaf İdaresinin müdahalesi ol-
nııyan vakıflardır. Tasarının tümü üzerinde 
kamışınken arz ettiğim gibi, gazilere ve Eizze 
denilen ulu kişilere ait vakıflardır. Hazreti 
Mevlâna, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli, 
Hacı Evronosbey, Mihalbey, Gazi Alibey, Gazi 
Süleymanbey, vakıfları gilhi Bunlar evkafı 
gayri sahihadır. tahsisat kabilinden olur. Aşar 
ve rüsumatını mütevelliler tahsil ve ci'bayet 
eder ferağ ve intikal muameleleri mütevelli 
izni ile vukubulurdu. Tekke ve zaviyelerin il
gasına dair Kanunla bunların nıütevellilik sı
fatları zeval bulmuştur. Bu yerlerin mülkiyeti 
Hazineye intikal etmiştir. Bu yerin maliki hasbel 
kanun bugün Hazinedir. Böyle olunca, bu yerler 
üzerinde 03!) ncu maddeye göre mülkiyet hakkı 
ihraz olunamaz. Diğer vakıflar için izahat verme
ye lüzum görmüyorum. Burada müsaade buyuru-
lursa, bir noktaya işaret edeyim. Kanunun tümü 
üzerinde Sayın Bakan tarafından verilen cevapla. 
mülhak vakıf mütevellilerinin tapu senedi verile-
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bileceği ifade olunmuştur. Sayın Bakan, lütfeder
ler mi acaba?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, size cevap veriyor
lar. 

SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Cevap de
ğil efendim, bir nokta hakkında yanlış anlama 
vardır, o itibarla şu mâruzâtımı lütfen dinlerler 
mi?. 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Ankara 
Milletvekili) — Konuşmanızla alâkalı, Sayın 
Çumralı, takibediyoruz, efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Şu son kı
sımda kanunun tümü üzerinde lütfettiğimiz ce
vapta mülhak vakıf mütevellilerinin tapu senedi 
verilebileceğini ifade buyurulmuştur. Benim na
çiz kanaatime göre, belki bir başka yerde vardır 
da görmüş olmıyabilirim. Saym Bakana verilen 
bu bilgi hatalıdır. Zira Evkafı mülhaka, Evkaf 
İdaresinin nezaretinde olarak mütevelliler mari
fetiyle idare olunan vakıflardır. 

2762 sayılı Kanunun 1 nci maddesini tadil 
eden 3513 numaralı Kanun mülhak vakıfların 
nevilerini, mahiyetini tasrih etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, söz üzüyorsa kaba
hat benim de pek olmasa gerek, bu tasarı hakkın 
da görüşlerimizi ancak bu kadar dar çerçeveye 
sıkıştırıp arz ediyoruz. 

Tasarının (e) fıkrası «kayıtları knllanmıyan 
tapu ve mülga Hazinei hassa senedi veya muvak
kat tasarruf ilmühaberlerinden» bahsetmektedir. 

Bu vesikalar salim (sahih) vesikalarsa sahibi
ne hak bahsetmiştir. Buna müsteniden talepler 
zaman aşımına dayanan taleplerden değildir. 
Mevcut bir hakkın tesbitini hak sahibi isterse bu 
vaziyet tesbit edilir. Lâyihanın 33 ncü maddesin
de, bu hak verilmesi bahis mevzuudur. Bu fıkra
da yazılı vesikalara istinat halinde ise hak sahibi 
mevcudun tesbitini istemektedir. Bu fıkrayı ya
zan arkadaşlarımız fıkrada zikredilen vesikaların 
kıymetini tâyin edememişlerdir. Bu vesikalar za
ten mevcut ise sahibinin hakkı vardır. Yeni bir 
tescil bahis mevzuu değildir. Hakkı takviye edil
mek istenilen kimsenin hakkı tenzil edilmektedir. 

(P) fıkrasında, «gayrimusaddak tapu yokla
ma kayıtları» da belgeler arasındadır. 

Gayrimusaddak bir yoklama kaydının o yok
lama kaydının o yoklama yapıldığı zaman ismi 
yazılmış olan, bulunan zilyedliği gösteren bir ve
sikadan ibaret olduğu tasarruf hakkını katiyen 
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bahşetmediği Arazi Kanununun hükümleri ikti
zasından olduğu birçok Temyiz kararlarında bah-
solunmuştur. 

Bu sebeple bu mahiyette bir teklif yapan Hi
dayet Aydmer arkadaşımızın teklifine Hükümet
te katılmamış, Meclis reddetmiş, bizim komisyonu
muz reddetmiş. Aynı hüküm olup, Hidayet Ay
dıner'in teklifinde ret ama burada bir fıkra ola
rak geliverdiğini de görmekteyiz. 

Devlete resim ödememiş olan bir kimsenin fii
lî vaziyetine hususi bir vasıf izafesinin mânası 
ani aşılamamaktadır. 

Müsaade buyur ulursa bu noktada geri kalan 
üç fıkra hakkında da kısaca mâruzâtta bulunup 
sözlerimi bitireceğim. 

(g) bendinde «Mülknamc, Muhasebatı Atika 
Kalemi kayıtları» ndan bahsolunmaktadır. 

Mülkname, arazi veya çiftlikleri malik sıfatiy-
le tasarruf etmesi için her hangi bir kimseye tem
lik olunduğunu gösteren bir vesikadır. 

Arazi Kanununa nazaran, şartlara göre bu ka
bil arazinin bir veya iki misli bedelleri Hazineye 
yatırılmadan temlikine cevazı şer'i yoktur Müsa
ade istihsal olunmadan evvel padişahlar tarafın
dan verilmiş olan mülkname kanuni hüküm ifade 
etmez. Binaenaleyh, usulüne uygun şekilde tem
lik vâki olursa Medeni Kanunun meriyete girdiği 
tarihte malik sıfatiyle bir kimse böyle bir yere 
sahip bulunuyorsa mülkiyet hakkı bakidir. Bu 
takdirde 639 ncu maddeye başvurmaya lüzum 
yoktur. Mülknamc sahibi namına tescil edilir. Be
deli yatırılmadan mülkname verilmiş ise hiçbir 
hüküm ifade etmez. Arazi gasbedene emsaline na
zaran fazla yer hakkı bahşedilmiş olur. 

Bu fıkrada Muhasebatı - Atika kayıtlarından 
belge olarak bahsedilmesinin sebebi de anlaşılma
maktadır. Çünkü mülga Maliye Nezaretindeki 
mülkiyet üzerine tasarruf olunan gediklere taıl-
lûk eden kayıtlara bu isim verilmektedir. 

Bu gedikler malûm olduğu üzere İstanbul'
dadır. Köylerde yapılacak takrirde bu kayıtlar
dan bahsolunmasınm gerekçesini Saym Komis
yon ve Hükümetten rica ediyoruz. 

Gediklerin ilgasına dair Kanun hatırlanınca 
bu fıkrasında maddeden çıkarılması gerekmekte
dir. 

Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüviyetlerine ge
lince : 

1290 tarihinde Emlâk Nizamnamesi meriyet 
mevkiine girmeden, mülk olan yerler hakkında 
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muamele tapu dairesinde yapılmamakta idi. 
1290 tarihinden sonra ancak sırf mülk olan yer
ler hakkındaki muameleler tapu dairelerinde ya
pılmaya başlanmıştır. Bu tarihten önce sırf mülk 
olan yerler hakkında bu maksatla şer'iye mahke
melerinden yapılan muamele vesilesiyle verilen 
hüccetler vardır. Mubayaa hücceti, 1290 tarihin
den evvel bir mülk için Şer'iye Mahkemesinde 
satış vesilesiyle verilen hüccetin adına denir. 

istihkâm hücceti, Şer'iye Mahkemesinden alı
nan bir hücceti teyiden verilmiş olan hüccetlerdir. 
İhbar hücceti de Şer'iye Mahkemesinde şahadet 
neticesinde istihsal olunan hüccettir. Bunların 
hepsi o zamanın hükümlerine nazaran sahiplerine 
bir hak temin etmiştir. Bu kabil hakların akıbe
tini Meriyet Kanunu, yani Kanunu Medeninin 
meriyet mevkiine konmasına dair Kanunun 18, 
19, 22 nci maddelerinde tâyin olunmuştur. 

Bu hüccetlerin taallûk ettiği yer üzerindeki 
hak sahiplerinin hakları Medeni Kanunun 931, 
638, 639 ncu maddeleri hükümlerine göre zeval 
bulmuş olabilir. Bunların burada tekrarı bir ta
raftan zeval bulan bir hakkı hiçbir sebebi huku
kî; yok iken ihya etmek oluyor ki, hukukun esası
na muhaliftir. Maddeden çıkarılması gerekir. 

Son fıkra da : «Evkaf idarelerinden tapuya 
devredilmemiş tasarruf kayıtlarından bahsolun-
maktadır. Bunlardan da müstesna vakıfların mü
tevelli muameleleri kasdolunmaktadır ki, yukarı
da lüzumsuzluğu belirtilmiştir. 

Şimdi'muhterem arkadaşlarım, bunun en mü
him bir noktasına gelmiş bulunuyoruz. Birkaç da
kika daha müsaade buyurmanızı rica ediyorum. 
Verilecek cevaplar buraya dayanacağı için evvel
emirde bendenizi dinlemenizi bilhassa bir beş da
kika için istirham ederim. 

Bu eski belgelerden bahsetmenin neden ileri 
geldiğini araştırmak lâzımdır. Neye durup du
rurken bu belgeler, bu yeni kanuna alınmış
tır. Bunu araştırdık. Vardığımız netice : 

Hfelen Medeni Kanun fakültelerde genç hu
kukçularımıza okutulurken bu arz ettiğim hu
suslar okutulmadığı için şöylece kısaca da olsa 
gözden geçirmeyi faydalı buldum ama bu me
nus olmıyan bu kelimelerin bu kanuna yarının 
tatbikatçılarına hitap eden bu menus olmıyan 
kelimelerin niçin konulduğu da calibi dikkattir. 

Şimdi efendim, 1929 senesinde kabul edilen 
tapu kayıtlarından hukukî kıymetlerini kaybet-
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miş olanların tasfiyesi hakkındaki, adı budur 
bu kanunun, 1515 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinde tanzimini işaret ettiği nizamnamenin 
1 nci maddesinde zikrolunan bu vesikaların bir 
kısmı bu tasarıya alınmış, bir kısmı hiç alınma
mış, bir kısmı değiştirilerek aktarılmıştır. 

Medeni Kanunun hükümlerinin tatbik edile
bilmesi için bu kanunun 910 ncu maddesi gere
ğince, arkadaşlarımızın da belirttiği veçhile, 
bir sicil tanzimi icabederdi. Medeni Kanunun 
931 nci maddesi, tapuda mevcut bir kayda da
yanacak hüsnüniyetle hak iktisabedenin bu 
hakkını muteber saymıştır. Bu iktisap sebebiy
le, de hakiki hak sahibinin hakkının zeval bul
duğu ancak tazminat talebedeceği esasını koy
muştur. Hukukta bir kaide vardır. Bir kimse 
ancak sahibolduğu hakkı ahara devredebilir. 
Bu hukukî kaide eski hukukumuzda istinasız 
hâkim idi. Medeni Kanun bu umumi kaideye 
931 nci maddesiyle bir istisna kabul etmiştir. 
Medeni Kanunun kabulündan evvel tapuda mâ
lik olmadığı halde mâlik gibi görünen şahıs 
ahara gayrimenkulunu satsa ki, demin Eyi-
doğan'm da işaret ettiği şeyin izahı olacak, bu 
satış neticesinde hüsnüniyet sahibi de olsa müş
teri hiçbir zaman malik olamazdı. 

Medeni Kanun ise tapu kaydına hüsnüniyet
le dayanan bir şahsın 931 nci madde gereğince 
mâlik vaziyetine sokmuş ve bu iktisap sebebiyle 
de hakiki hak sahibinin hakkının zeval bulaca
ğını ka'bul etmiştir. 

931 nci madde mer'iyete girince eski tapu 
kayıtlarının hakikate uygun olarak düzeltilmesi 
zarureti ortaya çıktı. Bunun üzerine eski ha
talı kayıtların tasfiyesi için 1515 sayılı Kanun 
ve buna müsteniden nizamname çıkarıldı. Bu 
kanunla mevcut sicillerin hakiki hukukî vaziye
tine göre tanzimi istihdaf olundu. 1515 sayılı 
Kanunun nizamnamesi eski kayıtların ne şekil
de hangi belgelere dayanılarak o tarihte dü
zeltileceğini göstermek için yapılmıştır 

Şimdi dikkat edilirse görülür ki, bu tasarıda 
sıra ile kayıt edilen vesikalar mahiyet itibariyle 
birbirlerinden farklıdır. Bu sepeble, birer bi
rer Yüksek Heyetinize izah zaruretinde kal
dım. 

33 ncü maddenin (a) bendi nizamnamede 
yoktur. Ne diye alınmamış? Anlıyamıyoruz. 
Nizamnamenin (b) bendi noksan olarak aktarıl-
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mış. Nizamnamenin 3 neü maddesi tamamen 
kaldırılmış. Nizamnamenin 5 nei maddesindeki 
mührü mâruf muteber mütevelli şeklinde, 
muteber şeklinde değiştirilmiş. 7 nci benddeki 
musaddak kaydı kaldırılmıştır. 

O tarihte, nizamname yapılırken, Kanunu 
Medeninin tatbiki düşünülen hükümlerinin ip
tali tasmim olunmamıştır. 

Bu noktada yukarda arz ettiğim sebeplere 
göre bu haliyl,e Medeni Kanun hükümlerinin 
tatbik edilmesini hedef tutmaktadır. 33 neü 
maddeyi, hazırlıyanlar 1930 tarihli Nizamname
nin birinci maddesini aktarırken bu maddede 
zikredilen vesikaların, o zaman, neye o zaman, 
1926 senesinde Medeni Kanım çıktı, Medeni Ka
nun bu işte yepyeni hükümler getirdi. Müruru
zaman hadleri koydu, bir alay eski kanıma göre 
tasfiyesi ieabeden hukukî vaziyetler meydana 
çıktı. Üç sene içerisinde bu yapılamaz idi. Bu 
sebepledir ki, 1930 senesinde bu nizamname çık
tı, adı, yukarda arz ettiğim gibi hukukî kıyme
tini kaybetmiş olan vesikaların tasfiyesine ait 
kanundur. Bu kanun o zaman bu maksatla, yani 
Kanunu Medeniye hazırlık olmak kasdiyle ha
zırlanmış ve tatbik edile gelmiştir. 1515 sayılı 
Kanunun nizamnamesi hangi tapu kayıtlarının 
hukukî vaziyete uymadığını göstermek için ya
pılmıştır. 1515 sayılı Kanunun ve nizamnamesi, 
mevcut hukukî vaziyete uymıyan kayıtların tas
fiyesini istihdaf etmektedir. 

Şimdi elimize gelen bu lâhiya kayıt tesisin
de esas olarak bunları almıştır. 1515 sayılı Ka
nun ve nizamnamesinin vazifesinin ne olduğu 
nazara alınmadan, yeniden kayıt tesisi gözeten 
bir kanuna başka bir maksatla yapılmış olan bir 
kanunun nizamnamesindeki hükümlerin aktarıl
masındaki isabetsizlik de aşikârdır. Yüksek Se
natonun Medeni Kanun ile müesses hukukî ni
zamı alt üst edecek olan böyle bir maddenin 
vebalini yükleneceğine bendeniz şahsan kaani 
olamıyorum. Sözlerimi bitirmek istiyorum. Ve 
bununla da birer satırla 4 tane tevhidi içtihat 
kararından yüksek müsadenizle bahis etmek isti
yorum ki, bu kanun tamamen bunları silip, sü
pürüp, götürmektedir. Sahibini bilerek ve onun 
hakkını inkâr etmeden bir yere sahibolan kimse
nin 639 ncıı maddeden istifade edemiyeceğine 
dair olan tevhidi içtihat kararı kalkmaktadır. 
Bunun nedenlerini bunun gerçeklerinin burada 
izahını bendenizden istemeyin Tasarıya konulan 

hüküm, kısmi zilyetlik gayrimenkulun tecezzi
sini mueibolamaz. O kısım üzerinde 639 ncıı mad
deye müsteniden bir hak doğurmaz; bu tevhidi 
içtihat kararı da yıkılıp gitmektedir. Tapuda 
kayıtlı bulunmıyan firari mütegalip eşhasa ait 
araziye mahsus kanun hükümlerince el konul
muş ise zilyetlikde iktisabolunamaz. Tapuya ka
yıtlı olup firari ve mübadil eşhastan lıasbel ka
nun Hazineye intikal eden gayrimenkulleri ye
di nde bulunduran kimse tarafından iktisabedile-
mez. iktisabı müruruzaman .cereyan etmez. Bu 
tevhidi içtihat da, Kanaatimizce ortadan kalkıp 
gitmektedir. Tevhidi İçtihat kararı gelişi güzel 
çıkı veren kararlar değildir. Yıllar ve yılların tat
bikat i yi e daireler arasında, Temyiz Mahkemesi 
daireleri arasında doğan içtihat ihtilâflarının 
birleştirilmesi için alman kararlardır. Bunlar 
pek kolay kolay teessüs eden nizamlar değildir. 

Sizleri çok rahatsız ettim, müsamahanızı bel
ki su ist imal ettim, özür dilerim; hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ederim. 

Simdi burada bir nokta kalıyor. Peki âmme, 
nedir diyeceğim; senin de bir teklifin varsa, söy
le; de onu konuşalım. Bunlar söylenebilir... Fa
kat, teknik komisyon, teknik bir yer olmıyan 
Yüksek Heyetinizde bu maddeler, kelimeler, fık
ralar üzerinde bir tartışmaya girmekten bende
niz içtinabediyorum. Şunu arz ettiğim mucip se
bepler, gerekçeler, Yüksek Heyetinizi tatmin et
mişse, bir önerge veriyorum. Rica ediyorum. Bu
nu da Komisyon alsın. Bir nebze kendileriyle 
ortada tartışalım ve teklifimizi arz edelim. Çok 
teşekkür ederim, hürmetlerimi sunarım. (Şid
detli alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Öner
ge vardır, okutuyorum. 

ıSayın .Riyasete; 

Şi fallı en arz ettiğim sebeplerden dolayı 33 
neü maddenin komisyona geri alınarak yeniden 
tanzimini arz ve teklif ederim, 

Konya 
'Sedat Çumralı 

'BAŞKAN — Komisyon geri alıyor mü? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSEYİN 
KALPAKLIOflLU (Kayseri) — Çeri alıyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Say ir. Ay'bar. 
•OTCVLKT 1 VAKAXI 1IAİF AVliA'IÎ (Ankara 

ATilIct vekil i) — i*] fendini, Sayın Ounıralı cid
den bir madde üzerinde yapılabilecek tetkika-
tm Azamisi ile huzurunuza çı'kmışlar ve nıües-
sc\selerin hepsine ayrı ayrı temas ederek bura
ya. konmal ında da buna mütenazır kuvvet ler ye 
'belki de dalıa eksik veya fazla kuvvetler te tkik 
edilmiş, tek tek müesseseleri, burada kendi gö
rüşlerine '3'öre değerlendirmişlerdir . Bunun, 
hususi olarak kendisiyle münakaşasını yap t ık 
ibu maddenin, şu ana kada r Hükümet i madde 
üzerindeki r u n ı r a l ı ' n m beyanları tasar ıdan şu
nu veya bunu ç ıkarmak hususunda ilmen de, 
hukukan da ve doküman ba'kımından da ikna 
edebilmiş değildir. Komisyon da aynı vaziyet
tedir. Ama, buna. rağmen o kadar musirranc 
ve dokûnıanter oaralk konuşuyor lar ki, biz ta
sarının komisyona iadesini. Hükümet olarak 
tasarının komisyona gitmesini şu dakikada ka
bul ile karşı l ıyoruz. Ve ayrıca rica ediyoruz ki, 
•komisyon mesaisinde bizim de üstümüzde er-
ibalbı ihtisas bu mesaiye davet ve celbedilsin, 
•gelmeleri rica edilsin. 

Bu suretle hu. düğümü herkesin içinde bir 
şey kalmıyacak b i r şekilde çözelim. (Alkışlar) 

BAŞKAX — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

ıBAŞKz\X ;— Yapılan yoklamanın neticesini 
•biraz sonra arz edeceğim. Ancak Kiyaset Diva
nı olarak bir hususu Yüksek Heyetinize arz et
mek isterini ki. Ta imlama Kanunu :> Temmuz 
19()o tar ihinde Millet Meclisince Cumhuriyet Se
na tosuna havale edilmiş 'bulunmaktadır . Ana
yasanın 92 nci maddesi gereğince bir kanun 
Millet Meclisinde ne k a d a r müddetle görüşü-
liti'SG görüşülsün, bir 'kanunun Cum'huriyet Se
natosunda görüşme müddet i üç aydır. Üç ayı 
bir .gün geçtiği t akdi rde , hangi halde olursa 
olsun, Millet Meclisi metnini olduğu gibi ka
bul etmek mecburiyet i vardır . Tapulama Ka
nununun da tümü reddedilmediğine göre, bu 
belli süre içinde Cumhuriyet Senatosu iyi -veya 
kötü sbir şekilde bunu ç ıkarmak mecburiyetin
dedir. Bu sebeple, sayın üyelerden bu kanu
n u n çıkarılması, iyi 'bir şekilde Senatodan de-

BAŞKAN — Komisyon oo ncü maddeyi geri 
alıyor efendim. («Tasarıyı istiyor» sesleri) Ko
misyon tasarıyı mı istiyor, yoksa yalnız madde
yi mi istiyor? 

(IKÇtCt KOMİSYON' BAŞKANI KÂMİL 
( H ) Ş K U X O O B U (Kşak) — H a y ı r , maddeyi efen
dim. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan sayın üyeler? Açık oylama işlemi bit
miştir. 

(Beş üye ayağa ka lkmak suretiyle çoğunlu
ğun olmadığını bildirdi.) 

BAŞKAN" — Yoklama yapacağız efendim. 
Yalnız müsaade ederseniz açık oyların neticcle-
ni arz edeyim. 

2 ;nci madde üzerinde" 1; 17 sayın üye oy kul
lanmış, 114 kabul , j ret, 2 çekimser, salt çoğun
luk temin edilmiştir. 

17 nci madde üzerinde 117 sayın üye oy kul
lanmış, 110 ka'bul, 1 ret. salt çoğunluk temin 
edilmiştir. 

28 nci madde üzerinde 11-1 sayın üye oy 
kullanmış, 112 kabul, 1 ret, salt çoğunluk temin 
edilmiştir. 

ğişikliklerle çıkması yolunda, komisyona yar
dımcı olmanrzı istirham edeceğim. Yani gecik
ti rme'k bir çare değildir. Zaten kanunun tümü 
de reddedilmiş değildir. Tümü reddedilmeden 
maddelere geçildiğine ,göre; anca'k maddeler
de ıbir değişikliği o ay içerisinde yaparsak' irade
mizi kullanabilmek' imkânını 'bulacağız. Aksi 
takdi rde •'> ay dolduğu gün Millet Meclisinin 
metni aynen kanunlaşacakt ı r . («Dalıa 4 ay var* 
sesleri) Şunu arz edeyim ki, üç ay bir gün 
doldurduğu takdi rde Millet Meclisinin iradesi 
kan ım haline gelecektir. Biraz önce komisyon 
r>i2 nci maddede bir Par lâmento takt iği y a p a r a k 
Hidayet Aydıner ' i ı ı önergesi kabul edileceği sı
rada geri çe'kti. İçtüzüğün 118 nci maddesi 
bu Par lâmento ta'ktiğine müsaade ett iği gibi 
sayın altı üye de ka lka rak ekseriyet olmadığı
nı, yine bir Par lâmento takt iğ i olarak, ileri 
sürdüler . B u Par lamento tak t ik le r i Anayasa
nın 92 nci maddesindeki üç, aylık müddetimizi 

3. — YOKLAMA 
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geçirmemek üzere olursa daha iyidir. Değişik
liği iyi veya kötü şekilde çıkarmaya mecburuz. 
Riyaset bunu duyurmak mecjburiyetindedir, arz 
ederim. 

24 . 9 . 1963 O : 1 
25 Eylül 1963 Çarşamba günü saat 14 te top-

lanma'k üzere Birleşimi 'kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

»>-©<&»—-- v-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Ulus ile Bakanlıklar ara
sındaki Bulvarın trafiğine dair yazık soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın 
cevabı (7/102) 19 Temmuz 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ve rica ederim. 

Tunceli Senatörü 
Mehmet Ali Demir 

1. Başkentin nüfûsunun artışı dolayısiyle 
Ulus - Bakanlıklar durağı arasında trafik aksa
makta ve iş sahiplerinin zamanı israf olmak
tadır. 

Zamanın değerlendirilmesi, trafiğin aksama
ması, vazifeli trafik polislerinden ve çeşitli yön
lerden tasarruf etmek bakımından: 

A) Ulus ve Bakanlıklar arasındaki bulvar 
üzerinde yeraltı yaya geçitleri ile pasaj yapıl
ması hususunda ne düşünül inektedir? Bu gü
ne kadar bu bulvar üzerinde yaya geçitleri ile 
yeraltı pasajlarının yapılması için bir proje ha
zırlanmış mıdır? Hangi tarihte ve neden tat
bikine geçilmemiştir? 

B) Mevzuubahis bulvar üzerinde hangi nok
talarda yaya geçidi ve pasajların yapılmasının 
düşünüldüğü ve programa alınıp alınmadığı? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 21 Eylül 1963 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
62282/82 
Şube : Trafik 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 9 . 7 . 1963 tarih Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 2497 - 3047 sayılı yazılarına: 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 

Ali Demir'in, Ulus ile Bakanlıklar arasındaki 
Bulvarın trafiğine dair yazılı önergesine aşağı
daki şekilde cevaplarımı arz ediyorum. 

12 . 5 . 1961 tarihinde, 6085 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun bâzı maddelerini değiş
tiren 232 sayılı Kanuna müsteniden Hazinece 
veya Trafik Zabıtasmca tahsil olunan hare, re
isim ve cezalardan temin edilen gelirin % 35 i 
olan meblâğın Trafik Fonu olarak 1962 malî 
yılı Bütçe Kanununa konulamamış olmasından 
büyük şehirlerimizin ihtiyacı olan Trafik tesis
lerinin yapılmasına teşebbüs edilememiştir. 

Ancak, 28 Şubat 1963 tarihinde kabul edi
len 197 sayılı Motorlu Kaça Taşıtları Kanunu
nun 17 nci maddesine istinaden temin edilen 
Trafik gelirlerinden % 19 u ııisbetindcki müş
terek Trafik Fonunun karşılığı 12 435 000 lira 
1963 yılı Bütçe Kanununa konularak gerekli 
teşebbüslere hemen girişilmişti]'. 

Yukarıda miktarı yazılı meblağ Maliye Ba
kanlığınca 1963 malı yılı 'bayından itibaren 12 
müsavi taksitle İller Bankası (Jenel Müdürlü
ğüne yatırılmaktadır. 

Hükümetimizin de üzerinde hassasiyetle dur
duğu büyük şehirlerimizin trafik problemle
rinin halli hususunda gerekli çalışmalar hızla 
devam etmekte ve bu m ey a uda Ankara şehrine 
36 adet ışıklı Trafik Cihazı alınması, Ulus ve 
Hürriyet meydanlarına yayalar için alt geçit, 
Opera kavşağı ile Sağlık Bakanlığı civarında 
Atatürk Bulvarı üzerinden geçecek üst geçit
lerin yaptırılması için plân ve projelerinin ha
zırlanmasına başlanmış olup, ikmal edilmek 
üzere bulunmaktadır.. 

Ankara Şehrinin trafik düzeninin sağlan
ması için sözü geçen tesislerin projelerinin bi
timini müt'aakıp yapımına derhal başlanacaktır. 

Gereğini arz ve rica ederim. 
İçişleri Bakanı 

Hıfzı Oğuz Bekata 
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Tapulama kanunu tasarısı 2 nci maddesinin ikinci oylamasına verilen oyl&rın sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 64 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansuı* Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENlZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
C4avsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
I İSTANBUL 

Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Berg Turan 

İZMİR 

tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

I Muhittin Kılıç 
I Muammer Obuz 

Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abclülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

* SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
.Hoşat, Zaloğlu 

URFA 
Va.vs.fi Gerger 
Esat Mahmul. Karakurl 

UŞAK 
Kâıinil Ooşkunoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi 0 ürsoytra'k 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgünoş, 
1 faydar Tunckanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
M.uz;ı f fer Yurda kule r 

ADANA 
(«•alip Avşar 
Siikıj) Önal 

ADIYAMAN 
T fal il Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İrıce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Hıfzı. Oğuz Bekata (13.; 

ANTALYA 
Mehıııot ilkuean (t.) 

ARTVİN . 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Sadık Ar tu km aç 

ZONGULDAK 
Tarık Kemzi Baltan 
Akif Evi «loğa n 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Art us 
Esat Çağa 
Ömer- Ergün 
Hasan Kangal 

[Reddeden] 
İSTANBUL 

i'Ythi Başa'k 

[Çehinserler] 
AMASYA 

İYfacit Zcren 
İSTANBUL 

Ktlıeın Menemeneioğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Kadri Öztaş 
BİTLİS 

Cevdet; (Jeboloğlu 
BOLU 

Halimi Ar ikan 
BURSA 

İhsan Sabi*i Oağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (İ.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ifaınit Tigrel 
(Bşk. v.) 

EDİRNE 
i Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Mehmet İzm en (D,) 

HATAY 
Sabahattin Adalı. (İ.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (t.) 
Nurullah Esat, Sümer 
Özel Şahingira'y 

KARS 
Sırrı A t al ay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet llazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca. 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hiiyri tlrgüplii 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
; Ahmet Naci An 
1 KOCAELİ 

it i fa t Özdeş 
KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 
ao 

MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir i 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Samsun "A 

Yekûn 4 

Sadi ICocaş 
Enver Kök 
Kâzını Oı-bay 

,. Ragıp Tiner 
Nevzat Sen gel 
Buıiıaııettin Tllue 
Adil Ünlü 

Nüvi! Yetkin 
RİZE 

Necip Danıgoğlu 
SAKARYA 

Tıırlıau Kapanlı 
SAMSUN 

Ketli i Tevetoğlu 
SİVAS 

Ahmet Çekeınoğlu 
Kifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Uacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali "Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş (İ.) 

ZONGULDAK 

Tcvl'ik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati Özdeniiz 

» • • « 
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Tapulama kanunu tasarısının 17 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka • 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
117 
116 

1 
0 

64 
4 

[Kabul edenler] 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLt 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavtt- Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendeı* 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 

Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Haldun Meııteşeoğlu 

MUŞ 
thsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Cahit Tokgöz 
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SİİRT 

Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ X J£f Z l ı l i v X/XX \X 

Selâmi Üren 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp öna1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfza Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan (I.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
T^fcret Turhaagil 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Domirdağ 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuıi 

UŞAK 
Kâmıil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cev-at Açıkabn 

[Reddeden] 
İSTANBUL 

Fethi Başak 

[Oya katıhmyanlar] 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
BİTLÎS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (t.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı (1.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (1.) 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(I.) 

MALATYA 
XT1XX XJ£X X X A 

Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetikm 

yelikler] 
Samsun 1 

— 
Yekûn 4 

Amil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Or%ay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Adil Ünlü 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş (I.) 

ZONGULDAK & i v i ı W XJ«/<nIX 

Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
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Tapulama kanunu tasarısının 28 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : o 
Oya katiknıyanlar : 68 

Açık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâanü Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet .Şükran özkaya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfi'k Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maçta Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
SaJbit Kocaheyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

[Kabul 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli- Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Islan 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Celi! Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemaletıtin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

" SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 

Sel ânı i Üren 

TOKAT 

Zıilmi Betil 

TRABZON 
Yusuf Demii'dağ 
Kesat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi (Uirsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Ö/günes 
Haydar Tunç'kanat 
Sıtkı tllay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulor 

ADANA 
(lal ip Avşar 
Melııııet Ünaldı. 
Saik ip Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

ANKARA 
IIıfzıOğuzBekata (B.) 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan (İ.) 

ARTVİN 
Vehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret; Turhan »'il 
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URFA I ZONGULDAK 

Vasfi Gerger 
Esat Malım ut Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil Cuşkunoğlu 

VAN 
Kanık Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Ey i doğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevaf Ar ika I m 
Âmil Arlus 
Esat Cağa 

[Reddeden] 
İSTANBUL 

E etli i Başak 

[Oya kattlmty anlar] 
BALIKESİR 

Kadri Öztaş . 
BİTLİS 

Cevdet, Geboloğlıı 
BOLU 

Ivii hm i Ar ikan 
BURSA 

j lisan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref: Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (t) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Ham it Ti g rol 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
(VIâl. Ertuğ 

ERZİNCAN 
Kelimi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Mehmet Tzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı (i.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (İ.) 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Katısu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret, Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hay fi Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Kifat Özdeş 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut (1.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Niiv.il, Yfetkin 

Örn w Ergün 
ILksan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Kagıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Burhan ettin Uluç 
Adil Ünlü 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğhı 

SAKARYA 
Turhan Kapaıılı 

SAMSUN 
Celbi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çokemoğlu 
ili fa t Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetini aş (İ.) 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Siihir Kurutluoğlıı 
Necati Özdeniz 

[Acık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 i Samsun 
1 | 
1 j Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

\VrA o.VHİKlNCİ lifiîLHŞlM. 

24 . 9 . 1963 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri İzzet Ge-
ner, Neşet Çetintaş, Şevket Akyürek, Sabahat
tin Adalı, Sakıp Önal ve Cahiıt Akyar'a izin ve
rilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/240) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6 192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu'nun, Anayasanın geçici 7 nci maddesi 
uyarınca tedvini gereken kanunlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (G/216) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutulan 
bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/217) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, vatandaşların geçim kaynağı olan 
tapulu arazilere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/218) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, Büyükçekmece'de askerî bir
liklerce işgal edilen sahaya dair Milli Savunma 
ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6 219) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, plân gereğince Samsun'da 

inşaası karar altına alman kapalı salon inşaatına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/220) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray'm, Atatürk'le ilgili bâzı eserlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/221) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/211, C. Senatosu 1/260) (S. Sayısı : 286) 
[Dağıtma tarihi: 3 . 9 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2 15) (S. Sayısı: 65e ek) [Dağıtma 
tarihi: 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Reşit Siyah hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/182, C. Senatosu 2/78) 
(S. Sayısı : 288) [Dağıtma tarihi : 9 .9 .1963] 

2. — Mustafa Dilek hakkındaki ölüm, ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 



Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/197, O. Senatosu 
2/79) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
9 . 9 . 1963] 

X 3. — Avukaıtlık Kanununun 7 nci madde
sinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kahul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 2/358; C. Senatosr 2/102) (S. Sayısı: 
292) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 .1963] 

4. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 494, 495, 496, 497, 498, 499 ve 
187/6 ncı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/75; C. Senatosu 2/104) (S. Sayısı: 293) 
[Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 


