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rTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN T 

BİKİNCİ OTllilMr 
Yeler çoğulduk sağlanamadığından, yarını 

saal sonra toplanılmak üzere, Birleşime ara ve
rildi. 

î KİNCİ OTCRIMİ 
Adana (iyesi M eli mel. Nuri Âdemoğlu; kredi 

dar l ığ ına ve geniş zirai ve ticiari krediye ihti
yat; bulunan, bu sezonda kredilerin art ı r ı lması
nın temini hususunu Hükümetin dikkat ini çek
ti. 

An'kaıa. Üyesi Niyazi Ağırnasl i ; Batman lîa-
l'iııerisiiHİeki. greve temasla, 'kanuni şart hıra uy
gun olarak (ii'vaııı eden grevin, müesseseye 'bü
yük zarar la r verdiğini, isçilerin lıaklarıııı da 
koruyacak sekil.de, bir anlaşana ile sonuçlan
dırılması hususunda Hükümet in müd'a.lıalesi lü
zumuna, işaret etti . 

Balıkesir Üyesi Hasan Ali Tü rko r ; ziraat iş
çilerinin ücret ve sosyal ya rd ımla r bakımından 
yardıma, muhtaç bulunduklar ını ifade ve TTii-

2. — GELEN 

lîaporlar 
1. - Devlet Hava. .Meydanları İşletmesi Ce-

ne'l Müdür lüğünün BMiO büt<;e yılı Kesinhesap 
kanun, (aşarisinin .Miliet Meclisince kabul edi
len. metni ve. Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân. fConıisyoiıu. raporu (M. Meclisi : >)/~)CA\ 
.1 120; C. Senatosu : 1/410) (Sıra Sayısı : 482) 

2. Devirt llnva, Meydanları İşletmesi Ce-
ır.'l. Müdüriüğüni'rn l!)(il. bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısının 'Mi 11 el Meclisince kabul edi
len melni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (AT. Meclisi : 'V'47(i, 
1 •'-!(?•); C Srnaiosıı : 1/417) (S. Sayısı : 48o) 

:î. - Devlet Ürelme Cinl ik ler i Ceııel Mi'i-
dü'-lüğünün HhiO bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
ta •arısının Millet Meclisince kaimi edilen met
ni \-e Cı tnıhuriv ' t Senatosu Bütçe ve Plân Ko- | 

kümelin bu hususi a. âcil tedbir ler alması gerek
tiğini bildirdi. 

Anayasa. Mahkemesi asıl. üye seçiminin gele
cek birleşime bırakılması kabul 'edildi. 

Tapulama. Kanunu tasarısının tümü üzerin
deki. görüşmeler bitirildi. 

Sosyal Sigorta lar K a n u n u n u görüşmek üze
re kurulacak Karma Komisyona. Celâl Brtuğ, 
Fikret Turhaugi l , Ahmet Onar , Kâmil Çoşkun-
oğiıı ve Ahmet Nusret Tuna 'n ın seçildiklerine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu ve kabul olun
du. 

Yeter çoğunluk kalmadığından 1 (> Temmuz 
!!M>4 Perşembe günü saat !."> t e toplanma'k üze
re bi rk'şimo son verildi. 

Başkan Kât ip 
Başkanvekili Adana 
İlıcan Hamil Tiarel Sahip Ünal 

Kâtip 
Niğde 

Kudret liaı/lıan 

KÂĞITLAR 

misyonu raporu (M. Meclisi: o/r>(i7, 1/i'îO; C. 
Senatosu : 1/418) (S. Sayısı : 484) 

I, • - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dür lüğünün B)(il bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince, kabul 'edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi : :>/74:>, 1/414 C. Se
natosu : 1/410) (S. Sayısı : 485) 

5. • \ 'akı l ' lar Genel Müdür lüğünün l.%0 
bütçe yılı Kesinhesap 'kanunu 'tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : :!/7)2!). 1/1:54: C. Senatosu : i /420) 
i S. Sayısı : 48(1) 

ti. - - Devlet Su İşleri (i en el Müdürlüğü 
'!)(>() bütçe yiiı Kesinhesap l«tnunıı tasarısının 
Millel Meclisince kabul edilen metni ve (iıııı-

SORULAR 

Sözlü soru, 
--•Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-

Akarca /nm iki sene içinde çıkarılması za

ruri olan leıuel kanunlara dair sözlü soru öner 
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir . (b/27(>) 
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huriyei Smıatosu Bülçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : :!/()0r>, l / l o : i ; ( \ Senatosu : 
.1/121) (S. Sayısı : 487) 

7. - - .196(1 bütçe yılı Kcsinhesa|> kanun tasa
rısının Millet Meeliisinee kabul edilen metni ve 
( n m h u r i y e t Senatosu Bütçe ve Plân. Komisyonu 
raporu (M. .Meclisi: :i/665. 1/114: ( / Senatosu: 
1/422) (S. Sayısı : 488) 

8. —• Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin ma

il >AŞ.KAX -— (/öğünlüğümüz vat/dır, 88 nci 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ ı 

1. •—^irlrin nc<;im rt-vresinde Cumhuriyet 
Senatosu- lüıje s< cimhri)L i}ital e d il d iğine dair 
Yüksek Secim Kurulu ka-rarnını- so)iue kısmının 
sunulduğu, hakkındaki Baaşkan-hk tezkeresi. 

PAŞKA.Y ----- (*/ımluıriyet Senatosu üyesi 
•seçimlerine ait, (/nmllıuriyet Semabosu Parkanı 
taraıl'ından (lenel Kuru la arz edilmek üzere ve- > 
ritmiş bir tezkere vardır , onu okutuyorum. s 

(lenel. Kuru la 
Art>vin seçim (-evresinde (•unrhuriy'et Sena

tosu üyesi seçiminin yenidim yajnlımaisı 'hakkın
da, Yüksek Seçim Kurulunca verilen, 8 . 7 . »1964 
/»•ünlü ve 1476/b>()8 sayılı karar ın sonuç kısmı- j 
nııı (lenel Kurula arzı Paskaldık Divanının 
46 . 7 . 1964 fiildi yapı lan toplant ıs ında ka- j 
rarlaşl ir i lmiş! ir. I 

Keyfiyet ıttılaınıza sunulur . | 
(hındıuriıyefc Senatosu 

Ba lkan i 
Knver Aka 

halli idareleri hakk ındak i 115i sayılı Kanunun 
J4 ncü 'maddesinin yü rü r lük ten kaldırılması 
hakkındaki 571'.) sayılı Kanunun yürür lük ten 
kaldırılnıası ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin. yeniden yürür lüğe konmasına dair 
kamun teklifinin Millet-Meclisince kabul olunan 
mvlni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici .Komisyon 
raporu CM. Meclisi : 2/(177 ; C. Senatosu: 2/V.Yo) 
(S, Sayısı : 489) 

Pir leşimi açıyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. 7 . (i . 1964 gninünde Artv in 'de yapılmış 
.bulunan (•umıhurtyet Senatiosu üyesi seçiminin 
tüm olarak iptaline, 

2. Artvin secim çeıv resinde Senato üyesi 
•seç'iıminin yeniden yapılmasına, 

:>. Pu kararın. Resmî Gazete ve Türkiye 
I radyolar iyi e yaymlanmaısına, 

4. Kesmi Gazele ile yayını tar ihinden son
raki 60 neı »'ünü kovahyan ilk Pazar gününün 
oy verme ^iinii ulmasi'na, 

5. .Pn karar ın Pesnıî (lazete ile yayınlan
dığı gün Artvin İl Seçim Kurulu ile Cuıııilıuri-
yet Senatosu Başkanlıklar ına ve i t irazcılara 
I > il d irilmesin e, 

8 . 7 . 1964 gütniinde oybirliğiyle ve kesin 
'olarak ka ra r verildi. 

BAŞKAN — Bilginize sunulmıuş/ur. Günıic-
deme g'e-çiyoruz. 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveücili İhsan Hamit Tiğrel 
KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

—" 509 — 
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4. — SECİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye secimi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek B aşkan'l i ğ a 

Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimimin baş
ka 'bir birleşime 'bir a kıl masını arz ve teklif ede

rim. 
Geçici Komisyon) 

iSıöiaetülsıü 

Ömer, Lûtlfi Bozicalı 
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 

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

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/653, :C. Senatosu 1/424) (S. \Sayısı : 474) (1) 

ıBAŞKAN —• Tapulama Kanunu hakkın
daki müzakereler Yüksek Heyetimizin malûmu
nuzdur. Sayın Sıtkı Ulay bir takrir vererek 
Tapulama Kanunu 'hakkında 5 dakikayı geçmi-
yecefc söz talebimde bulunuyorlar. Yüksek He
yetiniz Sayın Akif Eyidoğan'Dn itirazına rağ
men müzakerenin kifayeti hakkımda karar ver
miş olduğu için bu mevzu üzerinde tekrar söz 
vermeye imkân yoktur, kendilerinden özür 
dilerim. 

Kanun un tümü üzerin d eki müzakere bitmiş 
idi. Şimdi, İçtüzük mucibince maddelere geçil
mesini oyunuıza sunacağın),. Maddelere geçilme
si demek mutlaka her maddenin birer birer mü
zakere edilmesi lâzıımgeJdiği demek değildir. 
Bunu hatırlatırım. Fakat formalite itibariyle 
•maddelerin, 'müzakeresine geçilmesini oyunuza 
sunacağım. Bu 'hususta bir de takrir vardır. 
Maddelere geçilmesi hakkındaki oylama, usu
len, 'iışar'i olur. Verilen takrirde açık oylama 
taleıb edil rmekt e di r. 

•GALİP AFŞAE (Adana) — Sayım Başkan, 
Kâmil Ooîşıkunloğlu'nun takriri tümünün bir de
fa oylan maısınıa dairdir . 

BAŞKAN 
tuyorum, 

Evet efendim, önergeyi oku^ 

(1) 474 IS. Sayılı basman/azı 14 . 7 ,. 1964 
günlü 86 ncı Birleşim tutanağı ısonundadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddelere geçilmesinin açık olarak oylan-

ınaisını sayigılammıızla arz ederiz. 

Talbiî Üye 
Selâmattin Özlgür 

Tabiî Üye 
Falhri özdilek 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî Üye 
Haıy d ar Tunçjk anat 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı, 

Tabiî Üye 
Sitkı Ulay 

Talbiî Üye 
ıSuıplhi Gürisoytrak 

Talbiî Üye 
Muzaffer Yıırdakuler 

Talbiî Üye 
Sezai O'Kan 

Talbiî Üye 
Şükran özikaya 

Talbiî Üye 
Supıhli Karaman 

BAŞKAN — İçtüzük gereğimıoe 10 arkadaşı
mız im 10 u da buradalar mı? Sayın Fahri öz
dilek, burada; Selahattin Özlgür, burada. Kâ
mil Karaıvelioğlu yok; Haydar Tuniçfcanat bu
rada, Muzaffer Yurd aküler, yok; Kadri Kap
lan, burada; 'S'eızai O'Kan, burada; Mucip 
Ataklı, yok; Melbmct Şükran özkaya, burada; 
Sıtkı Ulay, burada; 

Supihi Gıürsoytarak? Burada. 
iSuplhiKaramıan•? Burada. 
On kişi tarmam, binaenaleyh açık oya koy

mak zaruridir. 
Maddelere gecikmesini açık oya arz ediyo

rum. Sepetler konacak. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Bundan $onra da imzaısı <olian arkadaşların 
(burada olup olmadığı! tesibit edilsin. 

(BAŞKAN —• Evet, ona dikkat ediyoruz, 
(SELAHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Ha

tırlatırız. 

- 510 
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[BAŞKAN —O hatırlatmadan evvel ibiz ha

tırlatmış baılunuyoruz efendimi. 
Oylamaya nereden ıbaşlıyacağımızı tâyin 

için kur'a çekiyorum : Mustafa Gülcügil. 
ıSaym Mustafa GüicügiPden başlryacağız. 

Kalbui edenler, beyaz, etmiyenler kırmızı, mıüs-
ttenkifler yeşil oy 'kuillanıaeajklardir. 

(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayanlar lütfen, 
kullansınlar... 

Oyunu kullanmııyan arkadaşımız var mı?. 
Yıok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Tapulama 'kanun tasarısının maddelerine 
(geçilmesi hakkındaki aıçuk oy neticıesini arz edi
yorum. 

Oylamaya 112 üye iştiraki etmiş, 87 üye 
kabul oıy ıkullammış, 24 üye ret oyu kullanımış 
ve bir de ,boş çılkmıştır. Binaenaleyh, madde
lere geçülme'si 87 oyla kalbui edilmiş bulun
maktadır. 

Sayın Goşkunoğlu ile arkadaşlarının ulsul 
(hakkında bir takriri vardır. Arkadaşları ile 
Sayın Goşkunoğlu aynı takriri imza ettikleri 
halde görüşleri başka başkadır. Sayın Coş-
kunoğlu'nun maddeler üzerinde teklif dahi 
yapmama hususundaki teklifini Riyaset, İçtü
züğe ve milletlin' temsilteilerinin telklif ya.pma 
'hakkını talkyide müncer olacağı mülâhazası 
ve Anayaisaya tearuz teşkil edeceği düşünce
siyle oyunuza sunmıyacaiktır. Ylalnıız üzerin
de mıünakajşa olmıyan ve teklif daJhi bulunımı-
yan maddelerin müzakere 'olunmadan kalbuiü 
ıhakkındaki teiklifi oyunuza sunacağım 

[Bu konudaki takriri okutuyorum. 

Yüksek Başlkanlığa 
Üzerinde tartışma açılan 33, 97 ye geçici 3 

ncü madde ile sayın üyelerin değiştirme öner-
ıgeleri verdikleri maddeler dışında kalan mad
delerin görüşülmesini, diğer maddelerin numa
raları okunarak metin okunmadan oylanmasını 
arz ve teklif ederim. 

(Kars 
Sırri Atalay 

BAŞKAN — Madde numaralarının okun-
ınaısına da Riyaset mahal görmüyor. Yalnız 
tadil tekliflerini hedef tutan maddeler hari-
cıolmaık üzere, diğer maddelerin müzaıkeresiız 
kabulünü (oyunuza 'sunuyorum,. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 . 7 . 1964 O : 1 
Şimdi tadil tekliflerini nazara alacağız. Ta

pulama Kanununun 1 nci maddesi hakkında 
Sayın Ünal'ın bir takriri vardır. 

VEHBİ ERSÜ (Ta'biî Üye) — Sayın Baş
kan, toprak reformunun görüşülmesi hakkın
da bir takrir olduğunu duydum. Böyle bir 
taıkrir yok mu efendim. 

'BAŞKAN — Ben hatırlatmıyorum•; halka
yım efendim. Böyle bir takrir verilmişti geri 
alındı. 

Birinci madde hakkında1 Sayın önaTın bir 
önergesi var. 

Bu sebeple evvelâ birinci maddeyi, mütaa-
kıben de önergeyi okutacak ve müzakereye arz 
edeceğim. 

Tapulama kamunu tasarısı 
IBirinci Bölüm 

Umumi hükümler 
Kanunun ikoııusuı ve uygulama alanı 

MADDE 1. — 'Tapulamaya (başlandığı ta
rihte il ve ilçelerin merkez (belediye sınırları 
dışında kalan gayrimenikullerden tapusun 
olanlarını bu kanun hükümlerine göre tapu
lamak ve tapulu olanların da kayıtlarını bu 
kanun 'hükümlerine göre yenilemek suretiyle 
kadastro plânları tanzim ve tapu sicilleri tesis 
olunur. 

Bu kanunun tanzim ettiği idari ve kazai 
faaliyetler kanunun şümulü içinde bulunan 
'bütün gaıyrinıenıkuller hakkında kadastro plân
larının tanzimini, Ihak sahipleninin doğru ola
rak tâyinini ve tescile talbi gayrimenkullerin si-
ıcil harici 'bırakılmasını istihdaf eder. 

ıSayını Başkanlığa 
Tapulama Kanununun 1 nci maddesinde (il 

ve ilçelerin) tâlbiri yerine (il, ilçe ve bucakla
rın) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Adana 
iSakıp önal 

BAŞKAN — Komiiisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Etmily enler... Kabul e dilim emiştir. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbui edenler... 
Etmiyenler... Kalbui edilmiştir. 

Üzerinde önerge verilmiş (bulunan 32 ncü 
maddeye geçiyoruz. 
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Beşinci [Bölümı « 

INIiıîkiy(ıt 'hakkının t'eislb itin deki esaslar 
Taj)iıda 'kanıtlı ^aıyr-nuon.kuJlot-

MADDİ'} f>2. --- (! ay ri menkul ' tapuda kayıt l ı 
ise ; 

a) Tkı kanunda zilyed lehine tnevcut hü
kümler nıaihfnz kalnıaik şart iyle, kayı t sahihi, 

'•kayıt sahilbi öhniüş ise minısçıkırı adına. ye 
ve eğer miras'çıkır tâyin olunanıa'zsa ölü ol
duğu ya.z-]ıl"ina k suretiyle kayıt salhibi ad ura 
fesbit edilir. 

M/kaseı kırdan biri veya, b i rkaç ı ; mirasçı-
lîirın ve hkso miktar lar ının tâyin ini i t iraz miid- ı 
dt'ii içinde dfıva yolu ile tapulama. hâ'kinıin-
den talohedeibilecekkri gihi murisin blum, ta
rihine g'üre aranı lacak boligelore istinaden 
idareden de isiiydbilirler. 

Bu takdi rde intikal işlemi ihraz edilecek ı 
(belceye ist inatla kentiz kü tükler tapuya dev- j 
rededilmemiş ise tapulama ımüdürü, devre
dilmiş ise tapu idaresi t a ra f ından yapılır , Bu j 
sun ide yapılacak intikal muamelelerinin in- ] 
tik at k a r e 've resmi alınmayı]) (59 nen madde i 
t a t b ik olunur. 

t)) Kayıt saiıibi veya mirasçılarından baş ] 
kasi: zilyed bulunuyorsa, kayıt sakibi veya | 
mirasçılarının tapulama teknisyeni ve yardım- j 
cısı huzurunda in ura fakat leri halinde zilyed i 
adına, teşkil olunur. | 

Voter t a ra f ından tesbit ve 'tevsik edilen | 
•muvafakaıl beyanı huzurda yapılmış sayılır. j 

e) Kayıt sa/hilbi. veya, ııııiraisçılarından | 
başkası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıl saki- I 
•binden veya miraseılarındau. veyahut bun ki- ] 
mı uiıünmsili erinden g,ayrirelsım 'sırrolto temek j 
lûk etliğini 'bmdarın. boyam veya hor Ihaugi'kir \ 
belge ile veya, -bilirkişi veyahut şahit sözle- j 
riyle tevsik ettiği ve ayrıca en az on sene j 
,müddetle zilyed 'bulunduğu takd i rde zilyed 1 
adına, toskit olunur. j 

d ) Kayı t saihiıbi y i rmi sene evvel vefa! j 
etmiş yahu t gaipliğine 'hüküm verilmiş veya- I 
Ihult- t apu sicilinden malikin kim olduğu arıladı- j 
lamamiış ise. niza SU/J ve fâlsdasız yi rnı i Isene j 
müddetle ve m,a!ilk sıtatiyio zilyed hııtuııaıi! î 
kimse andına t e sb i to lunur . ] 

i 
BALKAN" — Sayın Akif kyidoğan ' ın 32 im i 

madde hakkında k i r teklifi vardır. Bunu oku- | 
İ l iyorum. | 
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Sayın Baışkaulığaı 

Otuz ikinci maddenin ((t) ve (D) bendle-
i'inin tayyııu arz. ederim. 

/jouguhla k 
Akit kyid'oğaıı 

A K İ k BYİİMKIAV (Zonguldak) •Takri
rimi. i zaili, edeyii.m efendim. 

BAŞKAN 'Buyurunuz Sayın By i doğan ; 
izah ediniz e fendim. 

A k i k BYİlMlfkVV (Zonguldak) - A/iz 
r o muhterem arkadaşla rıın ; ktı •'!'_! nei madde, 
!bu k a n u n u n bundan evvelki müzakerelerin
de de tart nşiıııali: görüşmelere zemin olmuş ve 
yine aynı mahiyet teki mâruzâtım üzerine ver
diğim. teklif veçflıile Muhterem i leye! i ti izin 
ekseriyet kara riyle ((!) ve (D) hmrileri çıka
rılmıştı. Sonra, Meclise intikal etti. Meclis 
kendi eski mel ııi-ııi k(Miîmsemiş oldu. 

Bunun esası şudur : Madem bir Tapulama 
kane.uuiiıı derpiş ediyoruz, tapusuz arnzive ta
pu vereceğiz. Türkiye'de her bin. parselde İMlS 
|>arsel tapusuz ve ancak iki. parsel tapuludur . 
İl ve ilçe belediye sınırları dışında olarak gü
ze alınan parsellerin binde İMlS tapuya, bağlana
cak: geride binde ikisi var. Yani bu maddenin 
meşgul olacağı binde ikidir. Bu binde ikinin için
de benim tapulu yerim varsa, buna teknik birta
kım operasyonlarla, ölçü, biçki, bendesi şekli 
verilerek, benim, tapunun, gösterdiği tarlanın. 
çapını bana. vereceklerdir. Bu da, güzel. Simdi 
yine bu binde ikinin içinde teknik faaliyetler 
dışında bir hukukî faaliyet vardır. .Bu nedir,' 
Ben sahiboldıığımı malın, başında, bulunmanı da 
bir zilyed bulunursa; hele vefat etmişşeiıı ve 
mal yetimlerin elinde; kalırsa işti1 bu yetimin 
(-ündeki malı, tarlayı veliye aktarmak için o he
yet, o komisyon hazır gelmişken bu pürüzleri de 
temizlesin deniyor. Bendeniz diyorum ki, bun
ları çıkaralım. Bu binde ikinin binde ikisi ka
dar olan. bir işi ir. Bunu, Kanunu. Medenimi
zin. umumi hükümlerine ibırakalım. kanun efen
dim. kanunu. Medenimizin umumi hükümleri de 
zaten o mealdedir, o yoldadır. 'Hayır efendini; 
Kanunu Medeninin umumi bükümleri bu yol
dadır ama usul ve tatbikat' bakımından, biz bu
rada adü organı tıpkı bir idari tasarruf gibi 
müteaddi hak getiriyoruz. kark buradadır . 
.Ve- olur.' Bu binde ikinin, binde ikisini bırakın. 
Xorode yapıyorsunuz bu isi.'.. Osmaniye kazasın-
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da. Osmaniye kazasında hâkim vardır. Osma
niye kazası hâkimine taraflar her vakit gidebi
lirler ve ihtilâflarını halledebilirler. Şimdi, bu
nun içinde (O) ve (D) bendlerinde tasvir edilen 
vaziyette kimin uhdesinde tapu varsa yukarı
daki bendlere uygun olarak malûm olan tek
nik faaliyeti yapsınlar, adama da çapını versin
ler. O adam da gitsin, mahallin hâkiminin hu
zurunda, bütün diğer gayrimenkul ihtilâflarının 
halledildiği gibi işini orada halletsin. Bunu, 
Iböylc gelip - geçici bir heyetin kapkaç ve mü-
teaddi tasarrufuna bırakmıyalım. Niyazım bun
dan ibarettir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Tahmin ederim ki, teklifim, eskiden mazhar ol
duğu iltifata bu sefer de mazhar olur. Ama öte
ki Meclis yine kendi metnini benimsiyecekse o 
kendilerinin bileceği bir iştir. Bendeniz esba
bı m acibeyi bu şekilde arz ediyorum. Yanıldı
ğım bir nokta varsa, muhterem arkadaşlarım 
tashih buyururlar, takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN' —• Sayın Türkmen. 
SALİM TÜRKMEN (Ağrı) — 'Mendim, 

Muhterem Akif Beyefendinin ileri sürdüğü hu
sus kanunun gayesine uygun düşmez, bu kanun
la yapılmak istenilen husus, tapulama yapılır
ken, bir bölgede bulunan bütün araziyi tapuya 
•bağlamaktır. Eğer Beyefendinin teklifi kabul edi
lirse, tapulamayı yapan heyet, evvelâ, sadece ta
pusuz araziyle meşgul olacak, tapuda, varsa, is
tisnasız kimin namına kayıtlı ise onun namına 
tesbit edecektir. Halbuki bu olamaz. Bu iki mad
dede hakikaten pek çok ihtilâflar halledilir. Di
yor ki; tapuda il »ir inin namına kayıtlı bulunan 
arazi tapu sahibi, zilyed değil, veyahut tapu ma
likinin rızasiyle bir zilyede devredil misse, ar
tık tasfiye kanunu yapıldığına göre, tapu ma
liklerinin veya mirasçılarımın da muvafakati 
mevcut ise zilyedinin namına tesıb't yapılması 
ve ona göre tapu verilmesi lâzımdır. Bu doğru
dur. Diğer taraftan son bendde d'iyor İki; tapu 
malikinin ölümünden yirmi sene geçmiş veya 
kim olduğu belli ise yine zilyed namına icabın
da tesbit edilebilir. Bu maddesiyle bu kanun 
bir yenilik getirmiyor. Bu madde esasen halen 
mer'i bulunan Tapulaıma Kanununda da mev
cuttur. Bu kanun yenilik getirmiyor ki, Muhte
rem Akif Beyefendi buna muhalefette bulunu
yor. Bu kanun olmasa dahi, Medeni Kanunun 
•maddesinin son fıkrası, (D) fıkrası işlemekte

dir. Medeni Kanunun verdiği bir hakkı nasıl 
işletmeyiz? Bir muhitte bir kısmı tapulanacak, 
bir kısmı açıkta bırakılacak, bu olmaz. Bu. ya
pılan hizmetin gayesine» uygun değildir. Bu ka
nunun getirmiş olduğu madde tamamen hkimetbı 
gayesine uygundur. Aksi varit değildir. Evvelce 
kaibul edilmemiş. Fakat Millet Meclisi kabul et
mişse bu, kanun maddesini daha sarih yapmak 
içindir. Yoksa keyfî olarak yapılmış değildir. 
Bu olmazsa, hakikaten kanunda boşluk kalır. 
Bu takdirde de Medeni Kanun hükümlerinin 

tatbik edilmesi lâzımgelir diye bir ihtilâfı âliye 
bırakmak lâzımgelmez. Sonra diyorlar ki, «Me
deni 'Kainim var, atma, jnaıhkemeleri amitaaddi 
hale getiriyoruz.» Hayır, öylesi mevzuubahis de
ğil efendim. Tapulama heyeti gider, tahkik ya
par, bu şekilde tesbit yapar. Eğer birinin hak
kına tecavüz vâki olmuşsa her vakit, mahkeme 
yolu mevcuttur. Bu itibarla teklif varit değil
dir. Ueddini rica, ediyorum. 

BAŞKAN — • Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL OOŞKrNOOLl' (Fşak) -- Muhte

rem arkadaşlarım; Sayın Salih Türkmen arka
daşımızın konuşmasından sonra, bendenizin 'mâ
ruzâtı gayet kısa olacaktır. Hakikaten Tapu
lama Kanunundan bu iki fıkrayı çıkardığınız 
takdirde, Tapulama Kanunu - komisyon da, Hü
kümette bu noktainazarı müdafaa, etmiştir -
l'elçe uğrıyacak, tatbik kabiliyeti yarıya, değil 
onda bire düşecektir, yarıdan aşağıya düşecek
ti r. Tapulama Kanunundan bizim tuttuğumuz 
gaye, güttüğümüz hedef nedir.' Memleket dâhi
linde tapusuz bir yer kalmasın ve bütün ara
zilerin kadastrosu yapılsın, birtakım yerler ni-
zalı olarak kalmasın. Nasıl nizalı kalacak.' 
«Efendim, gayrimenkul tapulu ise tapu sahibi 
adına tescil edilecektir. Bunda ne niza vardır.» 
denebilir. Fakat şundan niza çıkar: Bizim mem
leketimizde fiilen cari olan bir usul var. işte Mec
listen geliyor, gayrimeşru çocuklara nesep iza
fe ediyoruz. 

Şimdi tapuda kayıtlı bulunan, veya kayıtlı 
bulunduğu halde tedavül kabiliyeti olmıyan gay-
rimenkuller var. Tapuda alımı, satımı mümkün 
olmıyan gayrimenkuller var. Hattâ ve hattâ köy
lerde bu gibi gayrimenkullerin tapu harcı ve 
masrafını vererek satınalma imkânını bulamıyan 
vatandaşlar var. Alacağı 500 dönüm tarla için 
tapu memurunun, oraya gelmesi, gitmesi, Tapu 
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Harcı v. s. 300 lira tutacak. Binaenaleyh, 500 
liralık gayrinıenkuLe 300 lira masraf veremediği 
için bir gayrimenkulu tefemi eden şahıs bu hak
kından mahrum mu olsun? Bunları bertaraf et
mek mülâhazası ile - tatbikatında bulunmuş bir 
arkadaşınız olarak arz ediyorum - bu hüküm sevk 
edilmiştir. Kaldı ki; bu hüküm yeni değildir. 
5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (O) 
bendini yüksek huzurunuzda okuyayım; (Ç) ben
dinin bir numaralı fıkrası: «Zilyed malikten, mi
rasçılardan veya kanuni mümessillerinden temel
lük ettiği, bunların beyanlariyle veya her hangi 
bir belge veya bilirkişi sözleriyle tevsik ettiği 
takdirde son zilyed adına tescil yapılır.» 

Bu 5602 sayılı Kanunun hükmü, yeni kanu
nun hükmü değil. Demek ki, 14 seneden beri tat
bik edilmekte olan ve şikâyet konusu olmıyan bir 
mevzudur bu. 

Şimdiki madde nedir? Şimdiki madde daha 
tahdit ediyor, ayrıca bir de 10 senelik zilyedliği 
koyuyor. 32 nci maddenin (C) bendi ayrıca on 
senelik zilyedliği koyuyor. Bunlardan satmaldığı-
nı ispat eden şahıs on senede zilyed olacak. Beş 
senelik zilyed ise, dokuz senelik zilyed ise namı
na tescil yapılmıyacak. Arkadaşlar, bunun bir de 
kolaylığı var. Yalnız şahıs ile, bilirkişi ile ispat 
değil; kayıt sahiplerinin beyanı ile de tescil müm
kün. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Müzakere değil, aleyhinde veya lehinde konuş
malı. 

KÂMÎL COŞKUNOGLU (Devamla) — Mü
zakere efendim, önerge hakkındadır, müzakere
dir. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Hayır efendim, önergenin lehinde veya aleyhin
de konuşulur. 

KÂMÎL COŞKUNOGLU (Devamla) — Öner
genin aleyhinde konuşuyorum. Eğer müzakere 
değilse, önergenin aleyhinde değilse bendeniz sö
zümü keseyim. (Müzakere değil sesleri.) Müzake
re açılmadı ise diyeceğim yok, efendim. Ben 
önergenin aleyhinde konuşuyorum; niçin vâridol-
madığmı arz ediyorum. 

Mal sahibinin beyanı üzerinde dahi, bu fık
rayı kaldırırsak, tescil mümkün olmıyacaktır. Şu 
halde önerge bu sebeple de varit değildir. 

Ayrıca arkadaşlar 2613 sayılı Kanunun - ki, 
şehirlerde tatbik ediliyor - 22 nci maddesinin (E) 
bendi aynı hükmü sevk etmektedir. 

16 . 7 . 1964 O : 1 
«Tefevvüz veya tedavül tarikiyle temellük 

edegeldiği vesikalar ile yahut vukuf erbabının 
sözleriyle anlaşılan gayrimenkul mallar esasen 
tapu senedine bağlı olup olmadığına ve tasarruf 
müddetinin müruruzaman haddine varıp var
madığına bakılınıyarak sahibi namına kaydolu
nur.» 

Bu şehirlerde tatbik edilen, şehir kadastrola
rında tatbik edilen bir usul. Binaenaleyh, arka
daşımızın takririnin kabulü bu kanunun tatbikini 
felce uğratacaktır, reddini arz ve teklif ederini. 

BAŞKAN — Buyurun Fikret Bey. 
FÎKEET GÜNDOĞAN (İstanbul) ^~ Muhte

rem arkadaşlarım; Sayın Akif Eyidoğaırm ver
diği önergenin lehinde konuşmak üzere huzuru
nuza geldim. Filhakika Sayın Akif Eyidoğan 
cidden iyi bir tatbikatçı ve hukukçu olarak mâ
ruzâtta bulundu ve mühim şeylere işaret etti. 
Muhterem arkadaşlarım; malûmunuzdur ki; Tür
kiye'de Cumhuriyet Devrinden beri gayrimenkul 
hukuku, Medeni Hukuk denilen Kanunun bir 
faslında maddeler halinde tedvin edilmiştir ve 
gayrimenkul hukukunun maddeleri arasında bir 
gayrimenkulun nasıl iktisabedileceği ve gayri
menkulun mülkiyetinin nasıl zıyaa uğrıyacağı 
aşikâr olarak tesbit ve takyidedilmiştir. Bu mem
lekette bir gayrimenkul e mâlik olmak için tapu 
sahibi olmak şarttır. Bu tapu öyle bir vesikadır 
ki, mühim usullerle ve salahiyetli mahkemeler 
huzurunda iptal edilmedikçe hiç kimse tarafın
dan o gayrimenkul üzerindeki tapu sahibinin 
hakkına itiraz olunamaz. Türkiye'de 40 sene
den beri bu hal devam eder ve cereyan eder. 

Şimdi, Türkiye'mizde Cumhuriyet Devrinden 
beri tesis edilmek istenen gayrimenkul hukuku 40 
senelik tatbiki ile bu hale gelmişken bakınız bu 
kanun ne yapıyor: Bir gayrimenkulun tapu ile 
iktisabı şartını açıkça ihlâl ediyor. Daha doğru
su bir gayrimenkulun tapu ile maliki olan kim
senin elinden tapusu iptal edilmeksizin bir ka
dastro heyeti tarafından alınması imkânı sağ
lanmış oluyor. (Yok öyle şey, sesleri.) Evet, aşi
kâr bir şey, bu. Müsaade ederseniz tatbikat sa
hasında bir haylisini görmüş bir naçiz arkadaşı
nız olarak arz edeyim; bizim memleketimizde fil
hakika tapu ile gayrimenkulun iktisabına dair 
sarih ve kati hükümler olmasına rağmen köylü
nün bilhassa kıtlık senelerinde çok âcil ve zaru
ri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hali vakti daha 
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iyi olana naçar kalarak bir tarlasını bir muayyen 
bedeli e haricen sattığı vakadır ve vardır, Türki
ye'de. Ama Türkiye'deki kanuni rejim tapunun 
muhafazası ve mülkiyetin mutlaka tapuya bağ
lanması lehinde olduğu için mahkemeler bu hari
cî satışları 40 seneden beri katiyen muteber ad
detmemişler. Hakiki tapu sahibinin aldığı parayı, 
ödüne aldığı parayı (tâbir caizse) ki, o satış, ha
rici satış ekseriya bir nevi rehnetmek gibidir. 
Mülkiyetinden çıkarmak için değildir. Ve alan 
adam da az, az parayla aldığı için onu tapuya 
götürmez. Belki ileride alırım düşüncesiyle ta
pusuz bir muamele yaparlar. Yani, harcî satış 
meselesi yaparlar. Kanunu Medeni ve tatbikat 
tapunun hükmünü tarsin etmek için bu satışı ka
bul etmemiştir. Ve her zaman tapu sahibi kim
senin o gayrimenkulu geri almak hakkını daima 
müdafaa etmiş ve mahkemeler, içtihatlar sevk 
etmiştir ve tapu kudretini muhafaza etmiştir. Bi
raz evvel arz ettim, haricî satışlar, asla satış de
ğillerdir. Ekseriya kriz devirlerinde köylünün 
çok zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için bir nevi 
rehnidir. Kendisine mahsus rehinidir. Götürür 
tapusunu Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e al şunu 
der, 10 lira, 20 lira para alır işini görür. Vazi
yeti düzelince parasını verir tarlasını geri alır. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Öyle de
ğil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 
Kâmil Bey, hiç farkı yoktur. Ben bunun avukat
lığını, hâkimliğini yapmış bir kimseyim. Evet, 
şimdi hal böyle iken, bakınız bu kanunun (c) 
bendinde ne diyor. 

«c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş
kası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibinden 
veya mirasçılarından ve yahut bunların mümes
sillerinden gayriresmî surette temellük ettiğini 
bunların beyanı veya her hangi bir belge ile;» 

Bu belgenin ne demek olduğunu hukukçuları
mız bilirler. Bu ibelgen'iın ıburada sııfatı, vasfı da
ha doğrusu açılklanmamışitar. iBu (belge Maıbeyn 
Senedi olabilir, şu olabilir, ibu olabilir, iki im-
ızalı :bir senet olur, ıhiç 'imzasız olur, parmak tiızti 
(basilmiş senet olur, olur Allah olur. Ha
kiki haricî satış mahiyetini dalbi dkitıisıaibötmi-
yen ıb'ir belgeye istinadeder bu .satış; ama, ka
dastro memurları geldiği zaman ibu bölgeyi gös
terirler. Bu belgeye istinaden tapulu mülkü o 

belgeye istinaden, o belgedeki tarihe istinaden 
10 senelik zilyedin tahkikatını tamamlamadan 
nasıl yapacaktır"? Belge üzerindeki tarihe baka
caktır. Belgenin tanzim edildiği tarihi ne ile is
pat edeceksiniz. Ndterden tasdikli değildir, ka
yıtlar da tasdikli değildir, her hangi bir resmî 
yerden tasdikli değildir, iki kişi arasında yapıl
mış gibi gösterilen parmak izi bir senet, güya 
bilmem on sene evvelinden başlıyormuş gibi, zü-
yedliğe mebde ad ve itibar edilecektir. O tak
dirde adamın tapulu mülkü tapu komisyonunun 
önünde öbür adamın eline zilyedlik hukuku, şu 
hukuku 'bu hukuku, tapu hukuku nazarı itibara 
alınmaksızın geçecektir ve bunun önüne geçe
mezsiniz. Bunu mahkemeye götürecek olan adam 
ancak tapu sahibidir. Bu adam nerededir? öl
müş olaibilir, mirasçısı kalmamış olabilir, başka 
yere gitmiş olabilir. Haittâ askerde olabilir. 
Çünkü, Ibunlar müddetle mukayyet dâvalardır. 

Şimdi şurada konuşurken keşke daha fazla 
vaktim olsa da ve size bunun nasıl cereyan et
tiği hakkında kendi elimden geçen, hakimliğim
de, avukatlığımda elimden geçen misalleri vere-
bilsem. Bunlarla, sizi temin ederim arkadaşlar, 
haricî satışların hepsinin dâva olarak geldiği za
man hâkim der ki, sen bunu huna satmışsın; evet 
sattım der, ama kıtlık senesinde sattım der. Bu 
satmak değildir, rehnetmektir. Bir nevi rehindir. 

Şimdi, bilhassa Medeni Hukukumuzun mües
seselerini bozmuş olması ve bu haricî satışın is
pat vesikası olarak gayrivazıh ve muayyen, gay-
rimuayyen birtakım unsurların hu maddeye kon
ması bu memlekette tapunun (kıymetinin ihlâli 
demektir. Ve tapu müessesesi baştan sona ihlâl 
edilmiş olur. Ve 40 seneden beri tatbik edilegelen 
rejim birden bire değişir. Bunu benden çok daha 
iyi bilen arkadaşlarım vardır. Kendileri de bu
rada benden çok daha belagatle ve salâhiyetle 
müdafaa ederler, ama neye etmezler bilmem. 
Bağışlayın beni lütfen bu maddenin hukukumu
zun müesseselerini 'bozduğunu ve çok gayrivazıh, 
çok alacakaranlık bir takım delillere (isttimadetti^ 
ğini ve Türkiye'de kapkaççılığın alıp yürüyece
ğini nâçiz bir tatbikatçı olarak ihbar ediyorum. 
Takdir sizindir, reyler sizindir, müsaadenizle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Muhterem Fikret 
Beyefendi, bu maddenin (C) fıkrasının, mülki-
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volin iktisabı için gösterilen sebeplerin hukukî 
olmadığı yolunda beyanda bulundular. Simdi 
bahsetmiş ioldukları Mideni Kanunu okuyarak, 
bunun tamamen mevzuatımıza ve halen tatbik 
etmekte bulunduğumuz Medeni Kanuna uygun 
olduğunu sizler de göreceksiniz. Medeni Kanu
nun fvtö neti maddesinde, «Bir gayrimenkulu ik-
lisap için. tapu kaydı şart 11;-.» Ancak, - devam 
ediyor - «işgal, miras, istimlâk, cebrî icra ki bu 
kanunun burada, kasdettiği bir işgaldir; hüsnü
niyetle sahibinden devralmıştır. Her hangi bir 
belge, vesikaya \<\ 'madendir. Arkadaşımızın bu
yurduklar ı her hangi bir belgeyi hâkim «tâyin ve 
takdir eder. Bu hcvli>"'1 bizim mevzuatımızda 'tâyin 
ve loshit edilmiş; imzalı bir senet, pard'on mü
hürlü bir senet, bu belge ve vesikalardan sayıla
maz, hâkimin ilâmına ve kararma, iktiran ettik
ten sonra, ki o zaman tescil edilebiliyor. Biraz 
evvel arkadaşlar bu mevzuda tafsilen işaret et
liler. Ben tafsilâtına girmivorum. Şu sebeplerle 
ki; zilyed bir kimsenin 'malikinden veya. bir gay
rimenkulun zilycdliğini de\'re salahiyetli bir 
kimseden iyiniyoıtle devralan ve bunu kendi be
yanları veya bir vesikaya ilet iran ettiren her 
hangi bir kimse bu gayrimenkulun malikidir. 
Bunu Medeni Kanunumuzun B'>-> ve 642 nci 
maddesi sarahaleiı ifade etmektedir. 042 nci mad
de «ihraz, işgal. istimlâk ve cebrî icra ve 'mah
keme ilâmı ile bir gayrimenkulu iktisabeden kim
se doğrudan doğruya tescil-muamelesini yapt ıra
bilir» diye Medeni Kanunumuz sarahaten ifade 
etmiştir. Şimdi, hâkim bu vesikalara istinaden, 
mevcut mevzuatımıza, da, uyarak -bunu tescil ve 
lesbit ediyor. 

Bundan başka arkadaşlarım, kabul buyur
muş olduğunuz 1 nci maddenin son fıkrasını 
okuyayım; «ITak sahiplerinin doğru olarak tâ
yinini ve tescile tabi gayrimenkullerin sicil ha
rici bırakılmamasını bu kanun istihdaf eder.» 
Eğer bu maddeyi aynen kaimi ot m ivecek, olur
sak' kanunun .maksadına uygun hareket etmemiş 
oluruz. Tapuda kayıtlı başkası, maliki başka, 
zilyedi başkası gibi, hakiki sahibini tâyin ve 
lesbit etmeden yapılmış olan bir tescil olur ki, 
bu. muallel olur. Kanunun maksadına ve bu ka
dar yapılan 'hizmetlere uygun olmaz. Bu bakım
dan bu makiden in aynen kabulü yerinde olur. 
Takrir in bu bakımdan reddi icabodor. 

Ilürmet leriırde arz ederim. 

HAYDAR T F N Ç K A N A T (Tabiî Üye) — 
Biı* sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYDAR, T 1 N O K A N A T (Tabiî Üye) 

Bfendim, Sayın Sözcüden şunu sormak istiyo
rum; işgal veya. zilyedliğin sa'dece iyiniyete is-
Jinadotnıosi hukukla kabili telif inidir? 

OEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
DÛTFİ BOZCAM' (İzmir) - Efendini, işgal ve 
zilyedlik iyi niyete ikt iran ett iği t akd i rde , Me
deni Kamumu sarih hükümler i dairesinde, mül
kiyete kar inedi r ve malik için o mülkiyet için 
sebeptir. Bunu Medeni Kanun kabul etmiştir . 
Medeni Kanunun ta tb ika t ı içinde ya, bir gayri
menkulun o kimse namımla kayıt l ı bulunması 
veya, iyiniyetle elinde bulundurmuş olması 
onım mâlik olduğuna delil olur. Ancak başka 
bir kimseye naklini yapabilmesi kaydın tesci
line vabestedir. Tescilden satıra ancak intikal 
muamelesi yapılabilir . Tapusuz bir gayrimen
kulun yine Medeni Kanunun zilyedlik hüküm
leri î)17 ve nıütaakıp maddelere göre haricen 
alım - sal imlan dahi cari ve kanunen muteber
dir. Bundan, istifa.de eden, 010 ucu maddeye 
göre, bir evvelki zilyedliğine ist inaden '20 se
nesini. ikmal eden kimse de evvelki şahsın elin
den almış olduğu sonete istinaden, beş senelik 
müruruzaman sebebiyle de olsa, kendi üzerinde 
yine tapuya tescil ettirebilir , caizdir. 

ÂK İh EYİDOffAN' (Zonguldak) - - Buyur
duklar ı hüküm tapuda kayıtl ı olmıyanlar için
dir. Bu tapuda kayıtlı olanlar için de cari mi
dir? 

OBOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMVAİ 
hOTKİ BOZCAM (Devamla) — Tapuda ka
yıtl ı olanlar hakkında yine Medeni Kanunn-
nıuzda sarahat vardır . Kayıtlı olan kimsenin öl
müş ve zilyedliğin şu kanunda tâyin ve tasrih 
edilen sebeplerle başka birisine geçmiş olması 
da iyi niyetle int ikal in delili sayılır. Bu bakım
dan bu cihetleri hâkim te tk ik ve teshil ederek 
o kimsenin mülkiyetine hükmedecekt i r . Tapuda 
kayıtlı olanlar hakkında da caridir. 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın imkan. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM S A F F E T 

OMAY (Ankara ) — Muhterem arkadaş lar , Hü
kümet 2>2 nci maddenin aynen kalmasını teklif 
etmesi dolayısiyle söz almış bil inmiyorum. Me-
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seleyi basite i m i ederek maruza t ta bu lunmak 
isterim, kıymetl i vakit ler inizi a lmamak için. 

Bir kere bııım memleket realitesi bakımın
dan ele a lmak lâzımdır. Türkiye 'de haricî alını -
satım var mıdır, yok mudur'? (Vardır , sesleri) 
"Buna yoktur , diyecek bu memlekette bir tek 
insan yoktur . 1274 sayılı Arazi K a n u n u çıkmış
tır. Ondan sonra Devlet haricî alım - satımının 
önüne geçmek için tedbir ler aramışt ır , başa çı
kamamıştır . l:>18 tar ihl i i rade çıkmıştır, başa 
çıkamamıştır . 810 numaral ı Kanun gelmiştir. 
1515 sayılı Tasfiye Kanunu gelmiş, 501 numa
ralı Meclis Karar ı gelmiş, imkân yok bununla 
başa. çıkılamamıştır . 26Kİ sayılı Kanunda, hü
küm vardı r , 5602 sayılı Kanunda bu mevzuda 
hüküm vardır . Ha t tâ onlardaki hüküm müddet 
aramaksızın, tescili kabul eder. Bu derecede ko
lay idi. "Bunda 10 senelik bir teminat müddeti 
de getirilmiştir. . Vani yaşıyan hükümler , bugün 
bu kanun olmasa bile, bu yaşıyan hükümler 10 
senelik, teminat müddetini aramaksızın zilyedi 
namına tescili yapılagelnıektedir . Bugün tatbi
ka t böyledir. 

Şimdi, çıkması arzu edilen (d) fıkrası ise 
niçin çıkarı lmak isteniyor, bilmiyorum. Kanu
nu Medeninin 6:>9 ucu maddesinin son fıkrası-
dır, kanun tekniği bakımından buraya aynen 
alınmıştır . 

Muhterem, arkadaş lar ım, memleket realitesi 
bu olunca, pek kıymetli fikirler dermeyan edil
di, bâzı. salahiyetl i ilim adamlar ından birkaç 
kedime okumama müsaadenizi rica edeceğim; 

Ordinaryüs Profesör merhum Ebülfılâ Mar
din : 1515 sayılı K a n u n u n uygulanması ile ilgili 
0 . 2 . 1 9 4 4 tar ih ve 4 sayılı Temyiz Tevhidi İç
t iha t K a r a r m a mesnet teşkil eden mütalâasın
da. : Memleketimizin şar t lar ı bakımından bu 
tü r lü tasfiye hayat î bir ehemmiyet arz eden bir 
memleket meselesi saymak lâzımgeldiğini açık
lamıştır . [ İs tanbul H u k u k Fakül tes i Mecmuası 
sene, 1944 cilt X salıife, ( 4 2 8 - 4 2 8 ) ] . 

Ord inaryüs Profesör Dr. Hıfzı Veldet Veli-
dedeoğlu : Tapulama Kanununun genel yapı
sının zilyediiğe dayandığ ına bu hükümlerde 
Medeni K a n u n a nazaran oldukça, fa rk la r mev-
cudolduğuna ve bunun da memleket şar t lar ın
dan doğduğuna işaretle : Tapu sicillerini Me
deni K a n u n u n kabul et t iği sistemde vücuda ge
t i rmek, daha doğrusu .Medeni Kanunu uygulı-

yacak bir düzen ku rmak için Tapulama Kanu
nunun get i rdiği tasfiye hükümler ine muhtaeol-
duğuınuzu belir tmişt ir . (Gayrimenkul tasarruf
lar ı ve tapu sicil t a tb ika t salıife, 58.°> ve müta-
akıp) 

Ordinaryüs Profesör Mustafa Reşit Belge-
say : Tapu haricî alını - sat ımları , halkın iht iyaç 
ve zarure t ler içinde teamül haline get irdiği 
âdet lerdir , diye ifade etmiştir. (Türk Kanunu 
Medenisi şerhi 1957) 

Profesör Dr. İlhan Postacıoğlu : «Gayrimen
kul ferağına mütaal l ik aki t lerde şekle riayet 
mecburiyeti» adlı ve doğrudan doğruya konu
muzla alâkalı eserinde : Medeni Hukukumuzun 
vaz 'et t iği prensipler ne k a d a r doğru ve ne ka
da r yerinde olursa olsun bunların gerçekleşmesi 
her şeyden evvel tapu kayı t lar ının tekemmülü
ne bağlıdır. Tapuya bağlı oldukları halde haricî 
alım sat ımlar la müşteri lerine teslim edilmiş gay-
rimenkullerin nisbeti çok fazladır. Binaenaleyh, 
Türkiye 'de Medeni Kanunun tapu sicili ile alâ
kalı hükümler in in uygulanabilmesi için tapula
ma, hareket ler inin haricî satışları kanunlaş t ı ra-
rak tasfiye etmesi lâzımgeldiğini savunmuştur . 
(.Salıife, 250 ve mütaak ıp) 

Doçonl Dr. Sala Peisoğlu : Tapulama Kanu
nu bir tasfiye Kanunu olduğuna göre, :>2 ııci 
maddenin (c) fıkrasını çok lüzumlu saymış ve 
bu fıkradaki 10 yıllık zilyedlik süresinin 5 yıla. 
indiri lmesinin uygun olacağı görüşünde bulun
muştur. (62/67. T. 27 . 1 . 1961 T. 67/62 sayılı 
mütalâa . ) 

Ankara Bürosu .- :12 ııci maddenin (e) fık
ras ındaki tasfiye hükmünün çok. yer inde oldu
ğunu bildirmiş ve fıkradaki 10 yıllık zilyedlik 
süresinin (H) yıla indirilmesi teklifinde bulun
muştur. (4 . 12 . 1959. T. 620 sayılı mütalâa.) 

Böyle olunca muhterem arkadaş la r ın ı ; bunun. 
üzerinde fazla durulmaz. Kanunlar memleket 
iht iyaçlarına, realitelerin uygun olması lâzımge-
lir. Bu bir gerçektir. Memlekette kanıyan bir 
yaradı r , bunu tedavi etmek' lâzımdır. Medeni 
Kanunun emrett iği sicilleri vücuda getirmeye, 
bu memleketi raha t la t t ı rmaya mecburuz. Bu 
i t ibarla müsaade buyurun , bu tasfiye hükmü ye
rine getirilsin. Aksi takdi rde , bu fıkra çıktığı 
t akd i rde Tapulama Kanunu bütün espirisini 
kaybedecektir. 

Hürmetler imle. 
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BAŞKAN — Efendim, takririn leh ve aley

hinde konuşuldu. Komisyon ve Hükümet de 
mütalâalarını beyan ettiler takriri (Oya koyalım 
sesleri) Zaten kifayet takriri de vardır. Kifayet 
takririne da hacet yoktur, çünkü takririn lehin
de ve aleyhinde konuşulmuştur. Takriri yani, 
32 ne i maddenin (€) ve (D) bend'lerinıin (kanun 
metninden çıkarılması hakkındaki teklifi oyunu
za sunuyorum.... 

AKÎF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Müzake
reler cereyan ediyor. Bakandan sonra son söz 
olarak söz istiyorum. (A. P. sıralarından «Ne 
müzakeresi» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim müzakerenin kifa
yeti hakkındaki takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Mevzu tavazzuh etmiştir, kifayeti müzake

re teklif ederim. 
Baki Güzey 

Bursa 

BAŞKAN — Son söz Senatörün olmak kay-
diyle kifayeti oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun 
Sayın Eyidoğan. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Efendim, takri
rin hem aleyhinde, hem de lehinde konuşuldu, 
son söz diye bir şey olamaz? 

BAŞKAN — Sayın Önal, haklısınız. Ama o 
eski Tüzükte öyle idi. Yeni Tüzükte bu husus 
yoktur. 

AKÎF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Aziz ve 
muhterem arkadaşlarım, özür dilerim, milletin 
hukuku esasiyesi mevzurubahistir. (Allah Allah 
sesleri) Burada o rahnedar olur, eğer müzakere 
açılmış olmazsa. Yani böyle toptan geçici ka
nunlardır. Bu tahammül edilir, kaldırılır iş de
ğildir. Müsaade buyurunuz, affmızı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Esasa girin Sayın Eyidoğan. 
AKÎF EYÎDOĞAN (Devamla) — Şimdi ge

leyim esasa. Takririn aleyhinde konuşan arka
daşlarımızın lütfettikleri izahat mantıkta kıya
sı maa fârik denilen kafiyeye tamamen (muta
bıktır. 

Şimdi, arkadaşlarım; binde 998 parsel gayri
menkul bu kanun hükmünce tapulanacaktır... 
Bundan daha büyük saadet var mı? Bu kanu
nun bu hükümleri Medeni Kanunumuzun ana 
hükümlerine aykırı değildir; aynıdır. Kabul... 
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Ama tapuya kayıtlı elinde Cumhuriyet tapusu 
var yahut mirasçılarının üzerinde Cumhuriyet 
devrinden tapuları var. Tapuya karşı aralık 
senedi, itapuya ikaırşı yorul birtakım delâille ge
çici bir iheyet zilyedin üzerine; alenen yalan 
beyan veriyor, aktarıveriyor. Daha ziyade de 
bunlar yetim mallarında oluyor. Bu mahzur
lara binaen şu noktayı bırakırsak, şu iki fıkrayı 
çıkarırsak ne olur? Çıkarırsak şu olur arkadaş
larım, yani kanunun espirisi haleldar olmaz. 
Binde 998 e yine tapuyu verirsiniz. Binde iki 
de zilyedi bulunan, bulunmıyan maliki hayatta 
bulunanların üzerine de çaplarını verirsiniz, tev
hitlerinizi yine yaparsınız. Geriye yalnız yetim 
malları kalır arkadaşlar, henüz seçmen yaşma 
gelmemiş olanların malları kalır. Müsaade bu
yurunuz. Bir misal vereyim. Usul kanunumu
za göre elimde 5 000 liralık borç senedi vardır. 
Gitsem ıma.lıikemeye aıdaım ödödkn dese, senede 
karşı senet getirmedikçe buna imkân var mıdır ? 
Resmi şekle karışı tapu iptali dâvası açmadık
ça, benim tapumu nasıl iptal edersiniz? Bunu 
geçici bir heyet niçin yapsın? Medeni Kanunun 
o hükümleri, o kazada oranın tabiî hâkimleri 
tarafından tarafların müracatı üzerine yani hü
kümde dâvayı ıselbk ©derek ve belirli usul hü
kümlerine uyarak ve derecata da taıbi olarak doğ
ru dürüst gitsin, iş yapılsın. Buna mâni olan 
yok. Ama gelsin bana 1 000 de 998 tapusu ol-
ımıyanlaürı lütfetsin tapulattırıversinler, en bü
yük hizmeti yapmış olurlar ve teşekkür ederiz. 
Binde ikilerin de malikleri sıhattc, hayatta 
olanların tapularına çap versinler, ona da teşek
kür ederiz. Bu, az himmet, az faaliyet, az hiz
met midir? Ama öteki sakarlığa niçin yol aça
lım ? Müsaade buyurunuz, bu kadar sene yürür
lükte bulunan Kanunu Medenimiz, diğer memle
ketlere karşı medarı iftiharımız olan Kanunu 
Medenimiz rahnedar edilmesin. Şu veya bu se
beplerle geçici mahkemelerin kapkaç hükümle
riyle rahnedar edilmesin... 

Deniliyor ki bu Tapulama Komisyonunun 
verdiği kararla 10 sene müddetle ilgililer şöyle 
eder böyle eder. Niçin buna ben onları götü-
reyim efendim? Adamın elinde sağlam tapusu 
varken... Takviye hükmü imiş.. Rica ederim, bin
de ikininkinde ikisi kadar bir şey de tasfiyesiz 
kalıversin. O da ahkâmı umumiyeye tabi olsun, 
takdir Yüksek Heyetinizindir. Arzı hürmet ede
rim. 
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BAŞKAN — Tekrar edeyim 32 nci maddenin I 

(C) ve (D) fıkralarının tayyı hakkındaki teklifi 
oyunuma sunuyorum Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 28 e karşı 40 oyla kabul edilmiştir. 

Şimdi ihtilâf konusu olan 33 neü maddeye 
geçiyoruz. 

Tapusuz gayrimenkuller 
MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve 

beher parçasının yüzölçümü yüz dönüme kadar 
olan (Yüz dönümü dâhil) gayrimenkul, nizasız 
ve fasılasız en az 'yirmi seneden ıberti malik sıfa-
tıyle zilyedeliği belgelerle veya bilirkişi veyahut 
şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına 
tesbit olunur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüzöl
çümü toplamı yüz dönümden fazla bulunan müs
takil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ayrı se
beplere isıtinadetitiği takdirde 'beher parçanın yüz
ölçümü yüz dönümü geçmemek ve züyedüğe ait 
diğer unsurlar «mevcudıolnıialk şartiyle, 'zilyedii na
mına tesbit olunur. 

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil parça
ların veya ayna şahsım aynı sebebe dayanarak zil-
yed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüzölçüm
leri toplamı yüz dönümü aşan birden fazla parça
larının her birinin yüz dönümlük kısmı, zilyedli- | 
ğe ait birinci fıkradaki unsurların mevcudiyeti 
halinde, zilyedi adına tesbit olunur. 

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

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan ilâm

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

messük veya senedi, 

e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga Ha-
zined Hassa Senedi veya ımuıvakk'at tasarruf Ülımü-
haberi, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, ımüıhasebaıtı aJtîka kalemi ka

yıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccet

leri, 
i) Evkaf idarelerinden tapu devredilmemiş 

tasarruf kayıtları. | 
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BAŞKAN — Şimdi 33 ncü madde hakkında 

beş takrir vardır. Üçü Sayın Ahmet Yıldızın, 
birisi Sayın Sami Küçük'ün, birisi de Hükümet 
teklifinin oylanması hakkındadır. Yani Hükü
met teklifinin müzakeresi ve bu cihetin oylan
ması. Neyin açık oya sunulması? Onu anlıya-
madım efendim. Yani neyin açık oya sunulması? 
Hükümet teklifinin müzakeresini mi? Lütfen 
takririn sahiplerinden birisi izah ederse... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, 32 nci maddenin oya konulması lâzım 
değil mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Evet 32 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Hükümet teklifinin, teklif sahipleri 
Tabiî üyelerdir. Diyorlar ki; müzakere edilen 
Tapulama Kanununun 33 ncü maddesinin müza
keresine Hükümet teklifinin esas alınması. Gü
zel. Bu bir teklif. Ve bu teklif için açık oya 
başvurulması arz ediliyor. 

Efendim 33 ncü maddeyi acık oylama maksa-
diyle midir? 

Evvelâ Hükümetin teklifini, en aykırı olmak 
ve daha şâmil bulunmak itibariyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tapulama Kanunumun 

38 mcü maddesinin aşağıdaki şekilde tadilem 
kabulünün oya vaz'mı arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
İbrahim iSaffet Om,ay 

<Mad.de <38. — Tapuda kayıtlı olmuıyıani ve 
b'elher parçasımam yüzölçümü (50) dönüm kadar 
olan (60 dönüm dâhil) gayrimenkul, niz>aısız, 
fasılasız en az yirmi seneden beri- malik şifa
hiyle zilyedliği belgelerle veya Ibilirkişi veya
hut şahit beyanılarayle tevsik edilen, zilyedi 
'adıma, 

Aynı sathisin, yekdiğeriınıe bitişik olup da 
yüzölçümü toplama (50) dönümden fazla bulu
nan müstakil pançalar üzerindeki zilyedliği ayrı 
ayrı selbeplere dayandığı takdirde beher par
çanın yüzölçümü (50) dönümü geçmemek ve 
zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcudolmak par
tiyle buı parçalar ziljyedi marnına, te'slbiıt ve teSi-
çil oluınuır. 

Bir tapulamia birliğinde aynı şaıhıs adına 
yulkardaiki fıkralar gereğince, zütyedliğinı ıbillir-
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kişi v ey ek şaıhit, beyanla v'ıy] e tevsikime daya- I 
n il ara k teMbit, edilecek tapubuz gayrimenkul-
Jeriıı. yüzölçümü toplamı (100) dönümü. .geçe
mez. 

"\'ÎL'Z'Ö 1 c;.ü-mii (50) dönümü geçen müstakil I 
parkaların ve aıynı saiksın ayrı ayrı seibeptere 
daıyanarak zilyedi bulunduğu yelkdiğcrine bi
tişik. ve ydizülçüni'leri (50) dönümü asan 1 >ir-
den. i'a'zla. parça lar ın her bininin. (50) <lonLi'm-
1 iı 1< kışımı zilyedliğe ait birinci f rkradaki un- I 
'surların mevcudiyeti halinde zilyedi adına fes- I 
Int. ve tescil olunur Bunlar ın (50) dönümü seçen 
ve (100) dününle kadar olan kısın mın zilyedi adı
na, k'aydedildbilnicesi. için. zilyedliğin ayraca I 
aşağıda vaizdi Ibelge ve kayıt lardım 'biriyle tev-
'si'k.i I rtziımdır. 

a) Onheş yıl veya daıha önceki verıgl kaydı , 
;'b) Zilyed leihi ıc ıkın tiye t kesıbetmiş zil

yedi ikle ilgili ilamla \ 
e) Ta'sdikti i rade suretleri ve fermanlar, 
d) Mutetb'er mütevelli , sipaıhi, mültezim 

temeisisiük veya senedi, 
e) Kayı t lan hulunnuya'tı tapu ve mülga 

.Ifa/riııei lıassa senedi veya nmıvalk'kat taısarruf 
ilmülh'aiberi, 

I') (layrlıııusadılak t apu yoklama kayıt
lan, 

.g) Mülkna-me, muhasebatı a t ika kalemi 
kayıl l an . 

lı> Alüüayaa, ist ihkâm ve ihbar Ihüeeetleri, 
i) Bvkaf idarelerinden tapuya devredil

memiş t a sa r ru f kayı t lar ı , 

Yüzdünüımü asan kısmın zilyedi ad ma kay-
dedilelbilıneisi ivin 1 nci fukra gereğince delil- | 
lendirlleu zilyedliğin ayrıca 1014 yılına veya, I 
daıha önceki yıllara ait vergi kaydı ve usu
lüne göro muntazaman ödenmiş son on yıllık 
•vergiler veya kesinleşmiş ilânı ile tevsiki ge-
reîkir. 

BAŞKAN -- IVit t akr i r daha vardır, okutu
yorum. 

Başkanlığa! 
Tadil ler üz'e rinde Ikanunun heyeti umumi-

ye'si dolayısiyle .geniş konuşmalar yapıldığın
dan konuışmıaların 5 dakikal ık ola'rak teslbitinin 
oylanmasını' arz ve teklif eylerim. 

"Milil'iUŞ 

Cenap Aıksu i 
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B A Ş K A N — Katimi edenler... Mim iyeni er... 

İvalbul edilmiştir. 
B i r hususu daıha, ekseriyet vaHken, tasvibi

nizin a'i'z edeceğim. Mend im, mal fi m ııl âliniz 
Meclislerin tati le girmesi muıtaisatvverdir. Yal
nız elde miista.cel bir,, iki kanun vardır , liu 
kanunla r bugün 'bitmediği. ta'kdirde yarın 
toıylauıiııami'Z da icalbedecekitir. Bulgun kanun
lar binmediği ta'kdirde yarın toplanmayı reyi
nize sunuyorum : Ka.bııl edenler... Btıniyenlcr,., 
Kaibııl edilmişltir. 

Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜKKAIHN (Ağrı) -•- Bfendîm, 

bendeniz Hükümet tasarısının, üâzı hususları
na. ıuulvalefelimi arz ediyorum. Bvvıda i asa i-ıd.-i 
100 dönüime 'kadar olan kısımlar için vergi 
kaydı v ey allı üt başka. 'belgeler aranmıyor. Yal 
nız şaihadet kâfi görülüyor. Büküme! 1 aşarisi 
h u n u 50 dönüme indiriyor. Bu, mevzu daıha ev
vel Millet Aleclisince 75 dönüm ulara t kaimi 
edilmişken, Yüksek Smıato 75 i kfıl'i görmemiş, 
yüze çıkarmıştır . Bu bir t akd i r meselesidir. 7-> 
mi olur, 100 ııiıii olu'- 'hir takdi r ımeselesidir. 
Senatoda, daha evvelce bunun üzerinde fikrini 
'bildirmiş, ve 'bunu yüz dönüm olarak, taikdir 
ıdmişiiı.-. Bu kere Hükümetin •getirdiği laıkrir 
bir yenil iktir . Kvvelee .Meclisin ve Senatonun 
ıkabul ettiği miktara aykır ıdır . Ye Ibu kaibui 
edildiği t akdi rde hu kanun çıkanıa.z. Bir tadil 
olduğu irin yeniden Büyük Millei .Mvelisine 
gitmesi 'suretiyle kanunun çıkmasını gecikti
rebilir. \ re 'lıaddizal ında yalnız h i r kısım teibdi-
lâtt ır ki, la'kdire laallfık ediyor. Bu da laıkdi-
rinize ait t ir . Kak al es a w mulhalefet ettiğini hu-
'suis şudur : 

Ilü/ki'ımet teklil'inde deııiyıor ki, «Zilyedliğe 
mü'sitenid'en bir birlik dâihilinde teshil edilecek 
arazi yüz dönümden fazla, otannaz» 

Bu tam,anıen haksız k i r tekliftir. Tapıda--
ma Kanununun .gayesine aykır ıdır . Tapulama 
Kanunu hir kimseye mülk. vermek, yeniden 'bir 
mala sahİbetmc'k için gelmiş bir kanun değil
dir. 'Tapulama. Kanunu , 'herkesin mallının t,es
il) iti ve una göre t apu verilmesini isiHıdal" et
mektedir . Bir lapuiama •birliği dâhilinde be
nim baıbaından levarüs etliğim araızi 100 dö
nüm değil de ÜOO - 500 dönüm ise bu birlik 
dahilindeki malımı yalnız 100 dönüme indir
meye Tapulama, İvauununun hakkı, yetkisi 
yoktur . Oün-kü Tapıda m aı Kanunu hakika-
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'ten hak ihdas e tmek kan getirilmiş k i r ka
n u n değildir. Tapulama Kanunu nıeveut haikkı 
t a p u y a 'bağlar. Medeni Kanun 1926 srnesin-
dcu ;beri meriyettedir . Ve İm kamuna ıgöre tapu
suz araziyi yirmi seneden beri maliki siıfatiyle 
ııizasız ve fasılasız* tasar ruf eden. o yer in 
malikidir. Yani mülküdür , müktesep (hakkıdır. 
B u müktesep hak, Medeni Kanunun, değil. Ana
yasanın da teminatı a l t ındadır . Bu benim mül-
kümdür . Tasavvur 'buyurunuz ki, bendenizin 
hajbamdan. in t ika l etmiş 80 dönüm arazim var
dır. Ben de 'bütün servetim i vererek diğer 
taraf tan 8'0 dünüm arazi daıha almışımdır, onun 
ila tapusu yoktur . Bu kirlik dallıilinde iki tane 
80 veya iki tane 100 dönümlük arazini var diye 
yalnız bunun yüz dönümünü 'bırakarakdiğerini 
benden alması d o ğ r u değildir, buna hakkı yok
tur. Tapulama Kanunu h u yetkiyi veremez. 
Hükümet telklifı mülkümü ve malımı, 'bir ispat, 
yan i t a p u tekniği dol ay IN iyi e, tapuya kağkın-
nıak dolayısiyle g-etiıilcu (kanunla malımın 
'bir ksııunu benim elimden a lmak gibi 'bir ne
t ice tevl ideder ki, ])una, halkları yoktur , bu 
doğru değildir. 

Diğer taraf tan vergi kuyudat ı hususu uda 
da, tasarıya göre, kir tebdi lâ t yapıyorlar . O 
da, eski Tapulama Ivaııuıımıda en az on sene
den 'beri tapuda, namına kaydı olması kâfi 
görü lüyordu . Şimdi H ü k ü m e t kunu 1944 sene
sinden ıberi tapuda, vergide namına kayıtl ı 
•olması .şartını getiriyor. O takdi rde bugün se
ne 1964 tür . 1944 ten oldu mu, o vakit 20 sene
lik kir vengi kaydını a r amak gübi kir d u r u m 
olur, ki, Ibu d a faalia bir t akyi t , haksız bir tak
yi t t i r . Buna da muhalifim. B u da Ikauunu tadil 
mahiyet indedir . Hele huna ibağlı ve ilgi kaydı
nın .verilmesi ıhakkında Ibulunan kayıit çok hak
sızdır. H ü k ü m e t tasar ı s ında deniyor ki, hu 
ve ilginin muntazaman verilmiş ntmaSı şar t t ı r . 
Tasavvur edin, verg i kayd ı namına kayıtlı 
adam vergisini ıveragelmekte <her hauıgi 'bir za
manda ve zukulen Iher kaıi/gi bir sebep ile k i r 
«ene 'vergisini verememiş. Bir senelik vergi
sini vermedi mi muntazaman vergisini verme
miş adam durumuna düşer ve o takdi rde kü
tün ;gayrimenikulü iy.aui >zilyedliğe müsleniden 
tescil Ihaklkını kaybeder . 

Arkadaş la r , <veııgi 'kaydı ile vergi borcu 
.Hükümetin Ibenden 'bir alacağıdır. Ben vergi 
korcumu vermemişsem H ü k ü m e t Yergi Tahsil 

Kanununa göre vergisini (benden talisi! edebi
lir. Ama ben Iher hang i (bir sebeple vergi {bor
cumu vermemişsem. 'bunun müeyyidesi olarak 
kü tün gayri m en kütle tim i Ibu kanun dolayı
siyle elimden, almaısiı kaks ız k i r müeyyidedir . 
Meriyetteki , mevzuatımızda köyle k i r müey
yide görülmemiştir . Bir kimse eğer k i r (sene 
'Vergisini vermemiş ise tapuya kayıt l ı n lmıyan 
•bütün gayrimenkul]er inin elinden alınacağını 
kakül etmek kat iyen müktesep kak la ra u y g u n 
düşmez. Bu i t ibarla 'bu ıküküm âdeta kir (b'orc 
için k i r kimsenin, malımı isiimval eltim ek giıbi 
k i r netice tevl ideder ki, kıı k a d a r ağır 
ıkiı- müeyyidenin 'bu kanuna, .girmesine muha
lifim. Bu it ibarla bu hususlarda H ü k ü m e t tek
lifinin aleyhinde kulunuyorum. Bu kususlar ın 
reddini rica ediyorum. 

BA Ş'KA.Y — Huyumu Sayın Yıldız. 
AHMET VILD.IZ (Taıbiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın a rkadaş la r ın ı ; dün 'burada yapt ı 
ğım ve ciddî bir üzüntü ile yaptığım tenıkkller-
den sınıra Hükümetin! teklifini, bir dereceye 
kadar , hiç olmazsa yaraya m.eıiıenı. getir
diği inanciyle savunmak için söz aldım. Oün-
k ü dün de arz etmiştim ki ve bunun üzerinde 
önemle eğilerek ku noktayı düşünmenizi k ik 
ılıassa istirham ederini. Bu yolla verilen araziye 
(bir sınır koy a hm, küllerce dönüm kıı yoldan 
dağıtılmasın, rakamlar çok büyük oluyor. Bir 

misal arz edeceğim. Aınik Ovasına iki seneden 
beri iskâna çalışılan 408 aile var, kendi mem
leketlerinden. Hükümet bunlara -0 şer dönüm 
arazi verdi, hepsi bayram yaptı . Demek ki, bir 
aileye verilen 20 dönümlük arazi bile bayram 
yapiir iyor. Şimdi biz burada bir üniteyi 100 dö
nüm olsa dahi azdır diyoruz. Yahut kıı ünite 100 
olduğu zaman yine köy civarında belki birkaç, 
yüz tane olabilir. 

Görüyorsunuz 7 milyon, S milyon ne ise dö
nüm arazi, normal ve insaflı ölçüler ile milyo
nu geçen insanlara ekmek sağlıyacak. Biz de di
yoruz ki, bayır, veya deniyor ki, «Hayır bir sı
nır koymıyalım» zilyedlik yolu ile eski nüfuzu
nu kullanarak', araziye konmuş bir adanı ne ka
dar konmuş ist» onun olsun. Müktesep hak ih
das edilmiyor dedi arakadasın). Ikliliyor. Şimdi
ye kadar bir hakkı yarar lanma idi. Şimdi satış 
imkânını kendisine veren k i r hakkı veriyoruz. 
Müsaade ederseniz bu derecede tümü ile ta-
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.sarrafıma vereceğimiz araziye bir sınır koya
lım. Sınır koymazsak, arz ettiğim husus mey
dandadır, binlerce aile bu suretle toprak sahi
bi olacak. Mülkiyetten ne anlıyoruz? Yüzde 
üçün, beşin Mülkiyetini mi anlıyoruz? Yoksa 
memlekette milyonlarca topraksız insana hiç 
olmazsa oturacak bir yer, barınacak bir yer bu
lunsun demiyor muyuz? Hele bu halkçı görü
şünü bir umde alan partinin üyesinin savunma
sını iç üzüntüsü diye ifade etmek isterim. (Sağ
dan «bravo» sesleri) Bunu katiyen söyliyemez. 
altıok'un birisi gitti mi? Soruyorum C. H. P. 
lilere.. (Soldan «kimse söyliyemez» sesleri, öte
kiler de söyliyemez sesleri) bunu hiçbir suret
le bir C. H. P. li savunamaz. Hiç kimse savuna
maz. (Soldan, «kimse söylemez» sesleri) Ama 
diyor ki, ben altıokun karşısındayım. (Soldan 
«kimse diyemez» sesi) Ama ben altıokun kar
şısındayım, diyor (Soldan bir ses: «öyle yağma 
yok, öyle bir şey demiyorum» sesi) Diyenler de 
oldu. Ona karışmıyalım şimdi tartışmaya girmi-
yelim. Der veya demez, altıoku esas alan bir 
partinin üyesi ikonuşamaz, evet konuşamaz. Çün
kü halk demek yüzde 2 demek değildir. Toprak 
reformu yapmak için Hükümet her ne kadar 
dün bir beyanda bulunduysa da, ilgisi yok de
diyse de, ben tabiî bir teşbih yaptım. «Fırın
cının buğday ile ilgisi yoktur» der gibi bir 
şey bu. Süjesi aynı olan iki kanunun birbiri 
ile ilgisi olmaması mümkün değildir. Birisi top
rağı dağıtıyor, birisi toprağa tapu veriyor, onu 
peşinen veriyor. Buraya bir sınır getirmesi Hü
kümetin bir ileri adımı olduğunu tekrar ettim. 
(Beş senelik sesleri) Efendim bu tip modası 
geçmiş, yani Anayasamıza göre, müktesep hak 
savunması, Hükümetin reform iddiaları ile Ana
yasamızın öngördüğü reform iddiaları ile bağ
daşamaz. Hiçbir adım atılamaz eğer Iböyle bu 
kadar 19 ncu yüz yılın klâsik müktesep hak 
savunması karşımıza gelirse, bir kimsenin mül
künü ne istimlâk edebilirsiniz, ne bir karış top
rağını alırsınız. 

O halde sosyal Devlet vardır. Kamu yara
rına hizmetler vardır. Bütün bunları inkâr edi
yorsak Anayasanın ismini değiştirelim. Onun 
için böyle klâsik, 19 ncu yüz yılın müktesep hak
ları mefhumunu savunmak hiç kimseye birşey ve
remezsiniz, diyemeyiz. Burada Devletin kamu 
yararına müdahalesi Anayasanın 37 - 38 nei 
maddesi Hükümetiten ileride büyük bir malî kül- j 

16 . 7 . 1964 O : 1 
feti azaltmak istiyor. Yedi, sekiz milyon dönüm
den belki birkaç;, milyon dönümünü bu suretle 
dağıtmaya, kapışmaya koymam, kalanı da sonra
dan I )evlet Hazinesinden, demin arz ettiğim ve 
ibiraz evvel de haklan alınan yetimler de belki 
•bunun içerisine girer, onlara da dağıtmak fırsa
tını bulurum. Onun için arkadaşlarım, sınır koy
mazsak, ölçüsüz bir dağıtmayı, yüzbdnlerin adı
na rica ediyorum, .yalvarıyorum; bunu kabul et
meyiniz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN' • Sayın Ooşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz Hükümet teklifinin 
alevinde konuşmak için yüksek huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Niçin Hükümet teklifinin aley
hin dey im? 

33 ncü madde Millet Meclisinde kabul edildi. 
Yüksek Senatoya geldi. Uzun uzadıya müzakere 
ettik. Kabul ettik. Hükümet, Hükümet temsilcisi 
Komisyonda bulundu ve yüksek huzurunuza gel
di, bunu kabul etti. Şimdi miktarı 50 dönüme 
indiriyor; bâzı kayıt ve şartlar koyuyor. Bende
nizde Hükümetin daha evvel yüksek huzurunuz
da ve Komisyonun da kabul ettiği metnin harici
ne1 çıkarak böyle bir metin getirmeye de hakkı 
yoktur. Arz edeyim : 

Bu tasarı ve bu madde yüksek huzurlarınız
da ne seıbeple müzakere ediliyor? Müzakere se
bebi nedir? Aynen kabul edilen bu maddenin bir 
daha konuşulması, müzâkere edilmesi sebebi ile 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından iade edilmesi 
sebebi değil midir arkadaşlar? Bu sebebde ve 
prensiplerimden Yüksek Senatonuzla birlikte olan 
ve iade sebeplerinin prensip itibariyle yerinde 
olmadığını kabul eden Hükümet, şimdi miktara 
şu veya. bu şekilde bâzı kayıtlar koyuyor. Mik
tar meselesi takdire taallûk eder ve Yüksek He
yetiniz ve Millet Meclisi bu takdirini yapmıştır. 
Binaenaleyh bu itibarla takrir Hükümet nâmına, 
verilen takririn kabul edilmemesi gerekir. 

Diğer taraftan miktarı yoktur diye arkadaş
larım söylediler. Arkadaşlar miktarı vardır. Yüz 
dönümdür miktarı efendim, birbirine bitişik ara
zi Sayın Salih. Türkmen arkadaşımız gayet güzel 
ifade etti. Babamdan kaldı yüz dönüm, 80 dö
nüm arazinin çevresini tevsi ederek biraz daha 
verimli hale getirmek için 50 dönüm kadar, 100 
dönüm kadar satınaldım. LTayır efendim alamaz-
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sın. Niçin? Sana yüz veya 50 dönüm fazla ve-
remiyeceğiz do onun için. Kimin bunu söyleme
ye hakkı vardır, arkadaşlar? Bu miktarla tah-
didetmek kaydını eğer Medeni Kanunun prensip
lerini, bütün medeni milletlerin kaıbul ettiği Me
deni Kanun prensiplerini kabul edeceksek mik
tar kaydını kaldırın, Medeni Kanuna bırakın. 
Orada hiç bir miktar kaydı yoktur. Bu miktarı 
yüz dönüm olarak koymak dahi, bendenize göre, 
hem Medeni Kanuna aykırı hem de Anayasa'ya 
aykırıdır. Anayasaya aykırıdır; çünkü.biz bu
gün mer'i nizam ve kanunlarımızla eski hüküm
lere meriyet hakkı tanıyor muyuz arkadaşlar! 
Tanıdığımız yerler var mıdır? Vardır. Miras hak
kı Medeni Kanun yürürlüğe girmeden önce ölen 
bir şahsın mirası hangi suretle taksim edilecek
tir? Medeni Kanuna göre mi taksim edilecektir, 
yoksa daha evvelki kanuna göre mi taksim edi
lecektir? Daha evvelki kanuna göre taksim edi
lecektir. Çünkü, o zaman o kanun meriydi o tak
sim Medeni Kanun hükmüne aykırıdır. Ama o 
zaman iktisabedilmiş bir hak vardır, iktisabedil-
miş bir hakkı Medeni Kanunumuz dahi tanıyor. 
Evlenme hükmü. Taaddüdü zevcat var mıdır? 
Bugün arkadaşlar, taaddüdü zevcat yoktur. İki 
evlilik yoktur. Ama Medeni Kanundan önce ev
lenmiş ise Medeni Kanunumuza göre Medeni Ka
nunun mevcudiyetine ve Anayasamızın hükmüne 
rağmen müteberiyet veriyoruz. Şu halde Medeni 
Kanunun muteber tanıdığı hakkı 'biz yüz dönüm
le kısıtlıyoruz, şimdi burada. Belki Anayasa 
Mahkemesi bunu kaldıracak ve diyecektir ki, me
deni Kanuna göre iktisabedilmiş olan, - iktisabet-
mişse - iktisabedilmiş olan bir hakkı sen kısıtlı-
yamazsın. Ama elli dönüme indirmeyi haydi hay
di, yüz dönüm kaydı bile doğru değildir. Fakat 
memleketin realitesi, şu şart bu şart diyecek. Da
ha evvel Yüksek Mecliste, Yüksek Senatoda Hü
kümet bunu kabul ettiği halde bâzı şartlarla yük
sek huzurlarınıza şimdi diğer hükümler getiri
yor. Bele vergi kaydı mevzuunda Salih Türkmen 
arkadaşımız konuştu bendeniz konuşmıyacağım. 
Hükümetin teklifi hiçbir sebeple yerinde değil
dir. 

Saniyen arkadaşlar; deniyor ki, yirmi dönüm 
arazi vatandaşa verildi, sevindiler. Demek ki, 
yirmi dönüm vatandaşa kâfi geliyor. 

Arkadaşlar ben vatandaşlara İm kanun ile 
arazi dağıtmıyorum. Bu toprak reformu kanu
nu değildir, çiftçiyi topraklandırma kanunu de-
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ğildir. Bu kanun hak sahibinin hakkım tesbit 
ve tescil eden bir kanundur. 20 dönüm olur, 
50 dönüm olur. Benim hiçbir hakkım yok iken 
bana 10 dönüm yer verirlerse elbette sevinirim. 
Çünkü atıfettir. Mürüvvete, atıfete endaze ol
maz. 10 dönüm. 20 dönüm sevindirir. Ama be
nim 1 000 dönüm, 500 dönüm arazimden 10 dö
nümlük kısmını alırsanız bana ıstırap verirsiniz. 
Binaenaleyh bir hakkın tesbiti vardır. Bu hak
kı açıkça ayırmalıyız. Anayasa mülkiyet hak
kını inkâr ederek bir şahsın hakkını alıp diğe
rine vermeyi temin etmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu vaktiniz dol
muştur. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Te
mas edildiği için arz ediyorum. Binaenaleyh 
Medeni Kanunun hükmü kabul edilecekse edil
sin. Sırası geldi mi, Medeni Kanuna sarılıyo
ruz. Efendim, bırakınız Medeni Kanunu. Yok; 
bırakmayız. Şu halde memleket realitelerine da
ha uygun düşecek olan 100 dönümü bu madde
yi aynen kabul buyurun. Zaten bu şekilde ka
bul edilmişti. Prensibinde de Hükümet beraber 
olduğuna göre Hükümet teklifinin de reddi lâ
zım gelir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bana öyle 

geliyor ki, Sayın Ahmet Yıldız Beyefendi dün 
de, bugün de mevzuun hususiyetini toprak re
formu ile karıştırıyor. Bu kanunu toprak re
formuna karşı telâkki buyuruyorlar. Ve bu ka
nun bu şekilde kabul edilirse Devletin malı da
ğıtılır. Bunu kabul eden yasama organları ku
şaklar boyunca töhmet altında kalır ve bu ka
nuna oy verenler memleketin menfaatini koru
mamış olurlar. Hattâ bir Devletin malının bu 
kadar dağıtılmasına göz yummasını ahmaklık 
olarak tavsif eder ve kendileri buyurdular. 
Halk Partisine mensubolan bir kimse bu şekilde 
toprak reformunun karşısında, halka karşı ko
nuşamaz. Bendeniz daima Ahmet Beyin fikir
lerine hürmetkarını ve lütfetsinler de benim de 
kendileri kadar bu memleketin halkını düşünen 
bu memleketin menfaatini düşünen bir şahıs 
olduğumu kabul buyursunlar. Bendeniz ken
dileriyle birlikte Kurucu Mecliste bulunmuş ve 
bu Anayasaya rey vermek şerefini taşıyan bir 
arkadaşlarıyım. Bendeniz de toprak reformu
nu canü gönülden istiy eni erdenim. Ama top-
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rak reformu bu kanunla, önlenmez. Bu kanını 
buyuruyorlar bilmem hangi ovada kendi tanı
dıklarından bir kısınma 20 şev dönüm verilmişde 
seviniyorlarınış. Neden? Bu tapulama ile tcs-
bit edilen yerler bir hudut ile, bir norm ile sı
nırları tahdidedilıniyor.' İşte benim kanaatime 
göre Ahmet Beyin yanıldığı yer burasıdır. Ora
daki şahıslara arazi veriliyor, ihsanda bulunu
luyor. Sebepsiz ve hiçbir hakkı yok iken verili
yor, tabiî sevinir. Ama Tapulama Kanununda 
benim malımı tesbit ediyorsun. Benim malını 
nedir? Benim malım yüz dönüm iken, 200 dö
nüm iken bunu fahdidetmeye hakkınız yoktur. 
Şimdi. Acaba Ahmet Bey toprak reformundan 
ne aıılıyor? Toprak reformu ile bir kimsenin 
mülkiyetinin yani gayrimenkul iktisabetmenin 
hududu mu korunuyor? Yahut bir köylü şu ka
dardan fazla, gayrinıen'kule sahibohımaz diye 
gayrimenkullere malikiyet, müsavaat temin edile
cek, buna nıı gidilecek? Hayır bu da değil. 
Toprak reformu ile belki, nihayet memlekette 
herkesi mümkün mertebe toprak sahibi yapmak 
ciheti derpiş edilmektedir ve bunun da faydalı 
olabilecek bir şekilde kullanılması icabeder. Öy
le adamlar vardır ki, elinde 5 bin, İ0 bin, 7 bin 
dönüm arazisi vardır. Bu kendi ihtiyacından 
fazladır. Kendisi işletemiyor, burada çalıştın 
köylü ecir durumundadır'. Binaenaleyh, Hükü
met gidecek ne yapacaktır? Bu kadarı senin ili -
tiynemdan fazladır, ama bu kadarı fazladır da 
diyerek toprağını elinden almıyaeaktır. Para
sını veri]") alacağım, diyecek. Binaenaleyh Ta
pulama Kanunu ile de tapusu yoktur diye tes
bit ederken senin ihtiyacın ancak yüz dönüm
dür. Yüz dönüme kadar olan kısmı senin na
mına tesbit ediyorum. Fakat tesbit: edilenden. 
fazlası ihtiyacından fazladır. Sana bırakamam, 
Çünkü başka şahısları da tapu sahibi, mülk sa
hibi yapacağım diyemez. Eğer bu şık doğru ise 
o halde bütün varlığını tapusuz arazilerle bağ-
lıyaıı bir küm .sen in elinden malını alıp halkı 
mülk sahibi yapmak istiyorsun. O halde neden 
apartman sahiplerine sana, bu apartman fazla
dır diye bir dairesini sen al da öbürlerini köy
lüye verelim demiyorsunuz.' Böyle bir şey ola
maz. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, vaktiniz dol
muştur. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Binaen
aleyh bu kanun, Tapulama Kanunu ile hiçbir 

zaman mülkiyet meselesi tahdidedilemez. Benim 
malım ne kadar olursa olsun ispat ettiğim tak
dirde bana bırakacaksın. Ama reform yapmak 
istersen Devlet olarak gelip parasını alacaksın 
ve ondan sonra vereceksin. Yoksa diğer köylünün 
ihtiyacı var diye benim malımın karşılığını ver
meden elimden alamazsın. Buna hakkımız yok 
t ur. 

BAŞKAN' - - Sayın Komisyon. 
GEOİOİ KOMİSYON BAŞKANI KİKRUT 

TURHANOİk (Aydın) - - Sayın Başkan, muh
terem. senatörler, tahmin ediyorum ki kanunun 
bir daha tetkikine âmil olan ve kanunun tümü 
üzerindeki görüşmelerin hassasiyetle takibedil
mesinin üzerinde temerküz ettiği bir maddedir. 
Ve kanunun tümü bu o.'J ııcü madde gereğince 
huzurunuzda ari-: ve amile tartışıldığı için, ko
misyon olarak bu husustaki görüşlerimizi izah el-
mek üzeri; huzurunuzu işgal etmekteyim. Şimdi 
komisyonumuz neden dolayı Hükümetin bu son 
tadil teklifine iltifat etmemiştir. Bunu arz et
meyi vazife telâkki ettik. 

Muhterem arkadaşlarını, bu kanunun seyret
tiği merhaleleri Sayın Devlet Bakanı dün izah 
etti. Bendeniz Parlâmentoya. geldiğinden bu 
yana geçirmiş olduğu istihaleler üzerinde durmak 
istiyorum. 

Hükümet ilk teklifinde bugün kabul edilmiş 
olup tekrar görüşülmesi yapılmakta, olan madde
nin metinlerini aynen kabul ederek, yalnız mik
tarı üzerinde, 20 dönüm yani bugüne kadar ka
bul edilen ve nıüza'kere edilen maddelerdeki yüz 
dönümü ciharınız, yerine yirmi dönüm koyunuz. 
Hükümetin ilk teklifi Parlâmentoya karşı bu şe
kilde olmuştur. Bugün Hükümet mücbir hiçbir 
sebep zikretmeksizüı ve komisyonumuzu ikna 
edecek mucip delil ortaya koymaksızın yirmi 
dönümlük ilk teklifinden elli dönüme çıkmış ve 
otuz dönümlük bir farkı yapmak zarureti hâsıl 
olmuştur. Şimdi ilk teklif yirmi, bugünkü ta
dil teklif elli. Neden:' Bu Millet Meclisinin ko
misyonda görüşülmüş ve Medeni Kanunun (î;>!) 
nlcıı maddesinde tesrii edilecek gayrimen'kııJJer 
'hakkında- hiçbir sınır .mevzımlbaihs.'olmadığına gö
re Millet Meclisinin ilk komisyonu miktarı reddet
miştir. Heyeti Umumiyeye hu mesele miktar 
beyan edilmeksizin komisyondan inmiş ve Mil
let Meclisi Heyeti Imıumiyesi kanunu 75 dö
nüm olarak kabul edip Senatoya sevk etmiştir, 
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Senato Umumi .Heyetine yapılan ve bu Komis
yonun Başkanı olduğum cihetle tetkike ihtiyaç 
duyduğum geçen Tapulama. Kanununun müza-
'keresinde üzüntü ile ifade edeyim ki bugün has
sasiyet gösteren arkadaşlardan hiçbirisinin ko
nuşmadığını tesbit ettim. Ama bu demek değil
dir ki bugünkü konuşmalarındaki hassasiyeti 
yerin'dv değildir. Yerindedir ve değerlidir. Ken
dilerinin değerli fikirlerine komisyon başkanı ola
rak hürmet ('diyoruz. .Fakat en az kendilerinin 
de karşı fikirde olan, Senatonun terekküp tarzı 
itibariyle bu meseleyi toprak sahibi olarak, hâ
ldin olarak, avukat olarak vesair surette yakın
dan bilen insanlar olarak en az onların da karşı 
tarafın fikirlerine hürmet ederek, o fikirde bu
lunanlar şudur, bu fikirde bulunanlar budur de
mek suretiyle izan ölçülerinden ve müşlerek 
çalışma sisteminde taldbedilecck fikir mücadele
si hudutları dışına çıkmaksızın beyanı kelâmda 
bulunmalarını arzu ederiz. Şimdi şu halde Hü
kümetin ilk teklifi 20, bugünkü 50 ye indirin di
yor. yüzü ve dikkat ederseniz Sayın Reisicum
hurun gerekçesinde burada açıkça mevzu edilen 
toprak dağıtma, toprak reformu gibi mevzular 
ele alınmamıştır. Al'tı l'oeııd halinde (bulunan Rei
sicumhurun tekrar görüşme teklifinde Anayasa
nın :.](! ncı maddesi toprak reformunu bu kanu
na bağlamamıştır. Sayın Ahmet Yıldız Beyefen
dinin ısrarla temas ettiği toprak dağıtma mev
zuu hakikaten ye'k nazarda calibi dikkat ve o 
tarafa doğru bir akım hisleri akıtan 'beyanları
nı eğer toprak sahibinin sahipliğinin tescili ka
nunu olarak mütalâa etselerdi hiçbir zaman me
seleler bu yöne dökülmezdi. 

Şimdi arkadaşlarım, komisyonunuz der ki, 
takdir hakkı Meclislerce kullanılmıştır. Hükü
metin mucip ve gerekçesiz bulunan 20 dönümü 
arzusuna binaen 50 dönüme çıkaran bu teklifini. 
herseye hâkim ve kanun yapmak kudretine sa
hip olan parlâmentolar 100 dönüm olarak tak
dir hakkını kullandıklarına göre bu miktarın 
düşürülmesi gerekçeli değildir, mucip sebepli 
değildir. 

Şimdi ikinci noktaya gelelim. İkinci nokta 
yine Meclise ilk sevk edilen kanun tasarısının 
maddeleri aynendir. Yalnız çıkarılacak noktalar 
yirmi yerine elli yazılacaktır. Fakat tadil tekli
finde Hükümetin ilk getirdiği teklife biç uymı-
yan ve yine nedeni lulinmiyen bâzı hususlar 
vardır. Bu şudur: Sınırlama var. yüz dönüme 

kadar olan tescil edilir; yüz dönümden fazlası 
edilmez. Bu da mutlak değil arkadaşlar. Bu ka
ideyi de ortadan kaldıran teklifin son maddesi 
var. Yani Sayın Ahmet Yıldız Hükümetin getir
miş olduğu bu teklifi hiç olmazsa kendi beyan
larına ve arzularına biraz uymuş olması hase
biyle bir terakki kaydettiğini beyan ederek söz
lerine başladılar. Ama öyle değil.. Bakınız, 100 
dönümü aşan nereye kadar? Nereye kadar olur
sa. 100 dönüm içindeki kısmın zilyed adına kay
dedilmesi için - isterse 10 'bin dönüm olsun -
birinci fıkra gereğince delillendirilen ki, o delil
ler aynıdır, kabul edilen kanundaki deliller ay
nıdır, hiçbir değişiklik yoktur. Yalnız bir deği
şiklik vardır. Birinde kabul edilen teklif de 10 
sene idi, tadilde 15 yıl veya daha önceki vergi 
kaydı da var. 5 yıl artırılır. 

Vüz dönümü aşan kısmın zilyedinin adına 
kaydedilmesi için, birinci fıkra gereğince delil-
lendirilece'k zilyedliğin şartlarına ayrıca bir şart 
daha ilâve etmiş. Yani (İ) fıkrasına bir fıkra 
daha ilâve etmiş. «Yüz dönüm için. (Yüz dönü
mü aşan, sesi) Yüz dönümü aşan kısmın; - ama 
nereye kadar aşan? Neresi olursa olsun - kısmın 
zilyedliğine kaydedilmesi için birinci fıkra ge
reğince delillendirilen zilyedliğin ayrıca 1944 
yılma veya daha önceki yıllara ait vergi kaydı 
- Muhterem arkadaşlarım; buraya dikkatimizi 
biz komisyon olarak çektik, muhterem senatör 
arkadaşların da dikkat nazarını çekmek iste
rim. - ait vergi kaydı ve usulüne göre muntaza
man ödenmiş son on yıllık vergiler veya kesin
leşmiş ilâm ile tevsiki gerektir.» 

Muhterem arkadaşlarım, muntazam vergimi
zi hangimiz ödüyoruz ki, toprağını ne surette iş
lediğini bildiğimiz Türk çiftçisinin muntazaman 
vergisini ödediğini kabul edelim. İçimizde vergi
sini muntazaman günü gününe cezasız ödiyen 
çok az insan vardır. Ve bu şart öyle bir şarttır 
ki, hiçbir vatandaşa 100 dönümden fazla arazi
nin tesciline imkân sağlamıyacak bir hükmü bu 
yola götürmekle 'biraz geçirmekle muntazam 
ödemedin, şu halde sen bu fazla toprağın sahibi 
olamazsın denmektedir. İkinci dayandığımız 
esaslı nokta budur. 

Üçüncü nokta arkadaşlarım; Tapulama Ge
çici Komisyonu Anayasanın 36 ncı maddesi 
mülkiyet hakkının yüz dönüm olarak dahi sı
nırlandırılmasını ve muayyen takyit ve şartlar-
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la konmasını mülkiyet hakkın ı zedeliyen bir 
hüküm olarak müta lâa e tmektedir . 

H A Y D A R TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Zilyedlikle ilgisi va r m ı ; konmamış . 

GEÇlCt KOMİSYON B A Ş K A N I F İ K R E T 
T U R H A N G İ L (Devamla) — Hangis in in? Zil-
vcd olmıaz ise zaten tcsahübedemcz. 

H A Y D A R TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Yara r l ı mülk olmaması lâzım. 

G E Ç t C l KOMİSYON B A Ş K A N I F İ K R E T 
T U R H A N G İ L (Devamla) — Muhterem arka
daş la r ım; ya ra r l anmak , faydalanmak. Bu mad
denin başında ifade ettim, bendenizin bir hu
k u k e n olarak anladığım, evvelâ malik olmak 
lâzımdır. Malik, şagil değil, gasıp değildir. Ma
lik, maddede var. Malik olacak, ayr ıca zilyed-
o'laca'k, z ' lyedliğin de muayyen müdde t i olaeak, 
ayrıca, ikt isabının sebepleri olaeak. 

A H M E T YILDIZ (Tabiî Üye) — Malike ye
niden t apu veri l i r mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON B A Ş K A N I F İ K R E T 
T U R H A N G İ L (Devamla) — Malike t apu değil 
Beyefendi, tapusuz gayrimenkul]erden bahsedi
yor 30 neu madde. 32 nei maddedir tapulu gay-
r imeukul ler in tesciline müteda i r olan. Tapuda 
müseccel olmıyan gayri menkullere mütedai rd i r . 
33 neti madde. İ s t i rham ederim Ahmet Yıldız 
Beyefendi. Mülkiyet hakkını tesbit ediyor. 

Muhterem arkadaş la r ım 54 neü maddeyi 
d ikka t le okumalarınızı r ica ederim. Hiçbir hâ
kime veri lmiyen hak kadas t ro hâkimler ine ve
rilmiştir , t apu lama hâkimler ine verilmiştir . Ta
pulama hâkimler inin delilleri o derece geniş 
t a k d i r hakk ı vard ı r k i ; yüz kişi bu adamın 
dese, iki kişi bunun değildir, dese t akd i r hak
k ım geniş ku l lanmak suretiyle hâkimin bu tes
bit muamelesini her zaman iptal etmeye hakkı 
vard ı r . Şu halde biz Hükümet in bu kere getir
miş olduğu tadi l gerekçesinin, tadilin gerekçe
den mahrum olduğunu, sebepten mahrum oldu
ğunu ve tadil hususunda başkanlığa ve komis
yona verilen yazıda da niçin 1 yunun tadil inin 
icabet t iğini gösterir hiçbir mucip sebep bulun
madığına göre ve esasen Anayasaya ve ilk tek
liflere de uymadığı cihetle komisyonumuz ilti
fat etmemiştir . Bu yönden Hükümet le mutaba
k a t hal inde değiliz. Mâruzâ t ım b u n d a n ibaret
t i r . Hürmet ler imle . 

B : 88 16 . 7 . 1984 O : 1 
SUMU ATALAY (Kars) — Bir sual soraca

ğım. 
BAŞKAN -•- Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümet in tek

li Finin Anayasaya uygun olmadığını ifade bu
yurdunuz . Hangi bakımdan Anayasaya uygun 
değildir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI f İ K R L T 
TURHANGİL (Devamla) — Bendeniz Hükii-
melinin leklifinin Anayasaya uygun olmadığını 
söylemedim. Müsaade buyurursanız , eğer yanlış 
a.nladınızsa tavzih edeyim. Komisyonumuz Ana
yasanın 36 ncı. maddesinde mülkiyet hakkını , 
nasıl ki, Medeni Kanunun (>3!) ucu maddesi bir 
sınır tayin etmeksizin mutlak tescil hakkını ta-
nımışsa, komisyonumuz da biraz evvel getirilen 
100 dönümü bir s ınır landırma kabul etmiştir. 
Buna rağmen, bunun hudutsuz olması lâzımgel-
diği halde komisyonumuz bunu muvafık mü
talâa etmiştir, dedim. H ü k ü m e t teklifi Anaya
saya, aykır ıdır , demedim. Eğe r böyle anladımzsa 
tavzih ederim. 

AHMET YİLDİZ (Tabiî Üye) — 33 ncü 
maddenin siijesi mülkiyet hakkını ifade (:<\vr 
mi'f 

GLOİOİ KOMİSYON BAŞKANI RLKRKT 
TI IRUANGİL (Devamla) --- Gayr imenkul ta-
şınımyan maldır. Siz Türkçe tâbir ler i seversi
niz. Bir taş ınnnyan malın mülkiyet haline in
kılâbı için şu maddede evvelâ onun üstündeki 
oturma, hakkının, kira, icar, işgal, gasıp gibi 
haller dışında malik sıl'atiyle yani sahnalma su
retiyle, intikal suretiyle, hibe suretiyle, (işgal 
suretiyle, malik suret iyle değil, sesleri) malik 
sıî'atiyle dev, beyefendi. Malik sıfatı ile malım, 
diye oturacak, yoksa işgal ediyorum, diye de
ğil. Ne yapacak malımdır diye? Hendeğini aça
cak, Hazine arazisidir, ihya etmiştir , incirlik 
yapmış, şeftalilik yapmış, zeytinlik yapmışt ı r . 
Toprağa değerinden çok emek ve para sarf et
miştir. Faka t bunları yaparken kendi ba tnn ıda 
şagillik ruhu yok, maliklik ruhu vardır . Ben 
bunun malikiyim, demiştir. Malik olmasa orada 
kuyu açar mı, orayı ihya eder mi, dağı bağ ya-
na r mı? Maliklik buradand ı r . Malik sıfatı asıl
dır, zilyedlik bu malikliği tevlideden yani mül
kiyet hakkın ı doğuran diğer sebeplerdir. Fası
lasız nizasız 20 sene müddet le maliki sıfatı ile 
zilyed olan d iyor ; budur. İzah edebildim mi 

526 



C. Senatosu B : 88 
bilmiyorum? Yani ben bir- hukukçu ağzıyla ko
nuşuyorum, özür dilerim, belki anlataınadıysam 
daha açık konuşayım. 

BAŞKAN — Kâfi elendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Öyle değil, an

latamadınız. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FİKRET 

TURHANCHL (Devamla) — Karışma, Başkan
lık yaptın beyefendi, kürsüde konuşana karışıl
maz, 3 yıllık tecrübeniz var. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Yararlan

ma. hükmüne malik olanı şimdi her haliyle ma
lik haline sokan bu kanunda, siz dediniz ki, 
Anayasanın 37, 38 nei maddelerinin içine gir
mez. Bu Anayasayı ve temel hakları ilikli eder, 
mülkiyeti kaldırır, dediniz. Ben de diyorum ki, 
burada, siz mülkiyeti tüm anlamında ilılâs edi
yorsunuz. Anayasa ihlâl edildiği zaman hudut 
koyamazsınız demiyor' ki?.. 

Üstelik ihlâl hakkında reform yol iyi e hem is
timlâk edebilir, hem alabilir hükmünü koyuyor. 
Siz nasıl Anayasaya aykırı diyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Yıldız bu sual değil. 
mütalâa oldu. 

Efendim, kifayet takriri vardır. Yalnız Sa
yın Ozdeıro söz verdikten sonra kifayeti oya 
koyacağım. Buyurun Sayın özden. (Bakan söz 
istiyor, sesleri) o halde takdimen Bakana söz 
veriyorum. 

DEVLET BAKANI İBRALIİM SAFFET 
OMAY (Ankara) —• Efendim, İlendeniz dün 
umumi konuşmalar meyanmda 33 neü madde 
vesilesiyle konuşmuş ve aşağı - yukarı noktai 
nazarımızı söylemiştim. Ama, arkadaşlar bir ke
re daha beni kürsüden konuşturmak istediler. 
Bu maksatla söz aldım. 

Şimdi esbabı mueibeden bahsettiler. O iti
barla şöyle baştan meseleyi bir toparlamak is
terim. Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasadaki sa
lâhiyetini kullanarak kanunu Ibir kere daha gö
rüşülmek üzere Meclise iade buyurdukları ma
lûmu. ihsanınızda*. Kanun geri geldikten sonra 
Mecliste komisyonlarda müzakeresi başladı; bu 
arada Hükümetin görüşünü tesbit zarureti his
sedildi, Hükümet ilim heyetleri teşkil etti, uzun 
çalışmalar yapıldı. Bütün bu tesbitler, bu ge
tirdiğimiz yenilikler ilim heyetinin bize tuttu
ğu ışık altında yapılmıştır. Ve bu esas alma-
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rak getirilmiştir. Memleket realiteleri v. s. göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Şimdi Salih Bey arkadaşımız, 50 dönüm kay
dı, Tapulama Kanununa aykırıdır, buyurdular. 
Biz bunu aykırı telâkki etmiyoruz. Bir baraj 
bir tavan tesis etmenin lüzumuna kaaniiz. Bu 
itibarla bunun aykırılığı kabulü mümkün ol-
mıyan bir iddia bizce. 

Komisyon sözcüsü «50 dönüme kadar olan 
yerler diye düşünülmüş, niçin 50 dönümdür» 
dediler. Peki ben aynı mantıkla Ibir soru sora
yım. Evvelce Senato 100 dönüm kabul etmiş, 
Millet Meclisi 75 dünüm kabul etmiş; niçin 100 
dönüm, niçin 75 dönüm? Takdir hakkı. Tak
dir hakkını, takdir ölçünüzü öyle kullandınız. 
Bu bir ölçüdür. Dün Hüküm(.4. 20 dönüm dü
şünmüş, bugün 50 dönüm olarak düşünmüştür. 
Bunu biz nasıl sizin için takdir hakkınızı böyle 
kullanıyorsunuz, nedir esbabı m acibesi demiyor-
sak, ki, bunun izahı çok güçtür, Hükümet de 
takdir ölçüsünü böyle kullanmıştır. Buyuru
yorlar ki, Meclisler takdir haklarını kullanmış
lardır. Başka bir şey olmaz. Biz bunu bir tek
lif olarak getiririz, Yüce Meclisin takdir hak
kına müdahale etmeye hakkımız ve haddimiz 
yoktur. Yüce Meclis yine takdir hakkını rahat
lıkla ölçülerini kullanacaktır. 

Salih Beyefendi, bir birlikte yüz dönüm 
olarak tahclidetmeyi hukuk kaideleriyle telif 
edemiyoruz, buyurdular. Peki ben aynı mantık
la kendilerine tersinden soruyorum; komisyon 
metnindeki yüz dönüm kaydı niçin bir tahdit
tir?. Nasıl izah edilir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Cevap vere
yim. 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Hayır komisyondan soru
yorum. Siz yine cevap verirsiniz. Yrüz dönüm 
mademki hukuk kaidesi ile ibağdaşmaz, orada
ki kayıtla da bağdaşmaz demektir. Mülkiyet 
mefhumu bilmem Anayasa, mülkiyi1! esasları 
filân konuşuluyor. Niçin diyorlar 100 dönüm
den fazla olmaz? Canım efendim, komisyonun 
koyduğu 100 dönüm kaydı itibariyle ne ise bi
zim de düşündüğümüz aynıdır, yani mantığı
mız budur. 

Vergi borcunun ödenmesi mevzuuna gelin
ce; 100 dönümden fazlası için elbetteki bir za
bıta tedbiri d üşünmek lâzımgeliyor. Onun için 
verginin 10 sene muntazaman ödenmesi kavdı-
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ua. lüzum gördük. Müsaade buyurun da 100 dö
nümden fazla bir araziye sahibolmak istiyen va
tandaş da muntazam bir vergi kaydını ibraz et
sin. 1.94:4 yılının esas alınmasının sebebini dün 
arz ettim, maliyecilerle temas ettik. 10 senelik 
vergi kayıtları imha ediliyormuş, kalmamış. 
Onun iyin kanunun tatbik bulacağı zamanı da 
hesaba katarak 1944 tarihini bu itibarla esas 
aldık. Yani biz, ilim heyetlerinin ışığı, memle
kette duyulan bâzı endişeler ve saire, şunu bu
nu dikkate alan Hükümetiniz bu teklifi getir
miştir. Ortalama, uygun bir teklif olduğu ka
naati bizde hâkimdir. Bu itibarla komisyonun 
değil, Hükümetin teklifine iltifat buyurmanı
zı arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 
İZZET BİRANI) (İzmir) — Takdirin bir 

tetkike istinadetnıesi lâzım. 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANİ 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Devamla) — Arz 
ettim, ilim heyetlerinin raporlarından bahset
tim. 

İZZET BİRAND (İzmir) — İlim heyetleri 
raporları istişari mahiyette olur. Çünkü, bu ko
nu üzerinde çalışmış değillerdir. Acaba Hükü
met şu zilyedlik ve fakat malik olmama yönün
den mevcudolan ıstırabı bertaraf edecek bir ted
bir bu hatlar içinde bir tabana tâbi olarak bir 
tetkike istinadediyor mu, yoksa bu takdir çıp
lak bir takdir mi?.. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Şunu arz edeyim; çıplak 
bir takdir değildir, ist'işaridir, aıma bütün mah
kemeler için de böyledir. Hiçbir z a iman takyid 
edemez. Onlar da istişari karar alırlar ve ken
di noktainazarlarını da belirtirler.. Biz de isti
şari karar aldık, ama kendi noktainazarımızı 
da belirttik. 

Şimdi memleketimiz için şöyle düşündük; 50 
dönüme kadar olan yerler iktisadi kıymeti ba
kımından veya hiçolmazsa vergiye kayıtlı olma
ları bakımından daha çok dikkate alınacak par
çalardır. Bunu biz esas aldık. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir sual so
racağım. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Vekil 
Beyden sordum, dedim ki, Hükümetin teklifinde 
bir birlikte 100 dönümden fazla arazi zilyedsiz 
iktisabedilmez, kaydı komisyonda kabul edilmiş-
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tir. 100 dönümden fazla kaydı, l'azla bir tak
yit değil midir? Bunu kendilerine sordum. Hü
kümetin getirdiği teklifle komisyonun getirdi
ği teklif aynı mıdır? Komisyon teklifinde 1.00 
dönüme kadar zilyedlik, şahitlik kâfidir. 100 dö
nümden fazlası için Ibaşka delil ile takviye edil
mesi lâzım, binaenaleyh, mlibaadd.it 100 dönüm
ler için delile ispata ihtiyaç var. Fakat Hükü
metin getirdiği teklifte 100 dönümden fazla ik-
tisabedemez kaydı var. Bu bakımdan Hüküme
tin teklifi ile komisyonun teklifi arasında fark 
vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bir 
fikri müdafaa ediyorsunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Burada 
bir fark görüyorlar mı? 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Devamla) — 
Efendim, bunu ben arz ettim, bütün bir açık

lıkla. Bir baraj getiriyoruz, bir tavan koyuyoruz 
dedim. Elbette ki, değişiklik var bu noktadan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, kıymetli senatör arkadaşlarımız, Kanunu 
Medeninin esas kabul etmiş olduğu mülkiyete 
taallûk eden fikirleri getirdiği esaslar üzerinden 
zilyedliği esas tutmaktadır. Bu zilyedlik nedir, 
esası nedir, bunu uzunboylu izah etmeye lüzum 
yoktur. Kanunu Medeninin 639 nen maddesi, 
arkadaşlarımın nıütaaddit kereler burada ifade 
buyurdukları gibi, bir miktar göstermeksizin 
muayyen bir süre içinde o arazid.e, o tarlada bu
lunmuş olan vatandaşa bir hak tanımıştır. Bu 
lıak münakaşa edilmiyor. Kanunu Medeninin 63!) 
ncu maddesi, iktisabı müruruzamana taallûk 
eden bu maddesi, hiçbir surette arkadaşlarımız 
tarafından, yani fikirlerimize karşı olan arkadaş
larımız tarafından münakaşa mevzuu olmuyor 
ve fakat denilmiyor ki; 639 nen maddede bir ta
dilât yapalım, bunu 10 dönüme, 5 dönüme, 50 dö
nüme indirelim, demiyorlar. Ya ne diyorlar?... Bu 
kanunun getirmiş olduğu maddedeki dönümleri 
indirelim diyorlar. 

Arkadaşlar, kanunumuzla bunun arasındaki 
mucip sebepler izahı müşkül olur. Lütfen muarız 
bulunan arkadaşlar bu maddenin de hakikaten 
mülkiyete taaruz eden bir madde olduğunu ve 
yağma Hasan'm böreği gibi bir esasa müstenit 
bulunduğunu bu fikrin bunun içinde mündemiç-
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olduğunu iddia buyuruyorlar is o lütfederler böy
le bir kanunu burada teklif buyururlar, fakat 
asla 1926 sonesinden beri tatbik edilmekte bulu
nan bu kanunun «Yağma Hasan'm böreği» şek
linde kullanıldığını ve hâkimlerin böyle kararlar 
verdiğini bilmiyorum, istisnalar kaideleri boz
maz. Bir devirde veya su şekilde veya şu şart
lar altında yapılmış olan meseleler kanunların 
esas prensiplerine halel getirmez. 

Kıymetli arkadaşlarım; burada bilhassa mev-
zuubahsolan, ki ben isterdim Hükümet mümes
sili do bunu dinlemiş olsun, Sayın Birand'm bu
rada açık açık beyan buyurduğu mesele hakika
ten calibi dikkattir. Biz Komisyonda bulunur
ken, çıplak olarak bu madde tadili getirildiği za
man kendilerinden, galiba kendileri yoldu, mü
messillerinden rica ettik: Bunun esbabı mucibesi 
nedir? Eğer mukni bir csjbaıbı mucibe getirilmiş 
olsa idi belki Komisyon iminin üzerinde daha 
esaslı bir mütalaayı beyana kendini .mecbur ad
deder, bunun üzerinde geniş çapta bir görüşme 
olurdu. 'Maalesef Hükümet eski 20 dönümlük mü. 
tablasına aykırı olarak 50 'dönümlük mütalâayı 
getirmiş ve bunun esbabı mueibesini gösterme
miştir. 

Şimdi arkadaşlar, insaf edelim, kıymetli ar
kadaşlarım izah buyurdular. Biz yoktuk bunun 
esasını pek iyi bilmiyoruz. Münakaşalar olmuş, 
iki taraf birbiriyle çatışmıştır. Biz böyle mücer
ret olarak, buradaki mütalâalara göre hüküm 
veriyoruz. Onun için özür dilerim. Gayet samimî 
bir yürekle söylüyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım Millet Meclisinden geç
miş, Senatonun Heyeti Umuıniyesinde müzakere
lerinde biz bulunmamış olduğumuz zaman sizle
rin muhterem reylerinizle 100 d önü m olarak çık
mış olan bu tasarı veya kanun diyemiyeceğim, 
kanun kelimesini demeye korkuyorum, bu kanu
nun veto edildikten sonra gelişindeki esbabı ınu-
elbeyi okuyorum. 100 dönüm kaydı yok. Sayın 
Cumhurbaşkanı bunun için beyanda bulunma
mış, ibir itiraz göstermemiştir. 7 maddeye taallûk 
eden (Var, var, sesleri) varsa özür dilerim, ben 
okudum, göremedim. 7 maddeye taallûk eden es
babı mucibesindc gayet geniş miktarda ve esas
larla kanunun heyeti umnmiycsinin yalnız bir 
maddesinin değil, kanunun heyeti umumiyesinin 
memleket realitelerine uygun olmadığını, bu iti
barla bir kere daha tetkik edilmesini arzu etmek
tedirler. Bu tetkikat da yapılmış (bulunuyor, Ko- I 
misyonda ve heyeti umu m iyesinde. | 

16 . 7 . 1964 O : 1 
Şimdi, kıymetli arkadaşlarım; eğer bu mad

deyi 50 ye, 75 e, 20 ye indirirseniz hiçbir fayda 
hâsıl olmaz arkadaşlar. 

Bir, ikinci mesele, buraya girer veya girmez, 
esas mesele karar verdiğiniz, büyük esaslarına 
karar verdiğiniz kanunun bir müddet daha çık
mamasını temin eder. Başka hiçbir maksadı yok
tur bu teklifin. Bu itibarla ben teklifin aleyhin-
deyim. Hattâ gönül ister ki, iki Meclisten çıkmış 
tür kanunu Hükümet, yeni teklif karşısında bu 
itirazlar karşısında geri almış olsun. Bunu can
dan dilerim. Ama, tabiî bunun da üzerinde ısrar 
edeceklerdir. Hükümetin bu hakkına da tecavüz 
edemem. Burada... 

BAŞKAN — Sayın Özden beş dakikalık müd
detiniz bitmek üzeredir. 

RKREM ÖZDEN (Devamla) — Burada bâzı 
mütalâalar, ittihamlar oldu. Ben bunları güler 
yüzle karşılıyorum. Ve hepimiz güler yüzle kar
şılamaya mecburuz ve hiçbir kimsenin itti ham et
meye hakkı yoktur. Biz muhtelif teşekküllerden 
geldik, muhtelif teşekkülleri temsil ediyoruz. Ve 
(burası bir küldür. Ve bu sakfm altında serbest
çe hiçbir kimseden korkmadan fikirler söylene
cektir ve söyliveceğiz arkadaşlarım. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Kifayet takririni okutuyorum. 

Başkanlığa 
Mevzu tavazzuh etmiştir. Kifayeti müzakere 

teklif ederim. 
Baki Güzey 

Bursa, 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyunu 
za sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, diğer teklifler vardı, 4 teklif 
vardı, arz etmiştim, bir teklif daha Sayın Veh
bi Ersü'dcn geldi. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Ki
fayetten sonra olur mu efendim? 

BAŞKAN — Hayır onu oya sunmıyacağım. 
Hükümetin teklifinin kabul edilip, edilmemesini 
oyunuza sunacağım. Hükümetin teklifini tekrar 
okumaya bilmem lüzum var mı? İki defa okut
muştum. Arzu ederseniz bir daha okutayım? He
piniz muttali bulunuyorsunuz. (Lüzum yok, ses 
leri) Hükümetin 33 ncü madde hakkındaki tek-
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lifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et- , 
miyenler... 37 ye karşı 57 reyle reddedilmiştir. 

Şimdi, Komisyona iadesi hakkında bir tak
rir vardır efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan Tapulama Kanunu- I 

nun 33 neü maddesindeki miktar tâbirinin kal
dırılması için maddenin Komisyona (havalesini 
saygı ile arz ve teklif öderiz. 

İzmir Niğde 
izzet Birand Kudret Bayhan 

BAŞKAN — Komisyona iadesi teklif edil
mektedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Eetuıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, diğer takrirleri okutuyorum, efendim, 
birinci fıkra hakkında. | 

Sayın Başkanlığa I 
33 neü maddenin 1 nei fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Senatör 
Ahmöt Yıldız 

«Tapuda kayıtlı olmıyan ve beher parçasının j 
yüzölçümü 50 dönüme kadar olan - 50 dönüm I 
dâhil - gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az 20 
yıldan beri malik 'sıfatı ile zilyedliği muteber 
belgelerle veya mahkeme kararlariyle tevsik olu
nan zilyed adına tesbit olunur.» 

BAŞKAN — Efendim, daha bundan sonra 
tavzih var ım.ı Sayın Yıldız? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon ne mütalâa
da, takrire katılıyor mu? 

•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FİKRET 
TURHANGİL (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 

OMAY (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet, ve Komisyon katılmı

yor. Oyunuza 'sunuyorum, birinci fıkranın bu su
retle tadili teklifini kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Yine birinci fıkraya ait Sayın Ersü'nün bir 
teklifi vardır, okutuyorum. 

€ . Senatosu Başkanlığına 
Tapulama Kanununun 33 ncü maddesindeki 

100 dönümlük tahdidin, gerek Komisyon gerek 
hazır üyeler tarafından Anayasaya aykırı oldu-
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ğu ileri 'sürüldüğüne ıgöre «100» dönüm ve (Yüz 
dönüm dâhil) tâbirlerinin çıkarılmasını teklif 
ederim. 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Birinci mad
de hakkında diğer teklifler de var Say m Baş
kan. 

BAŞKAN — Evet, efendim, okutacağım. 
Komisyon okunan takrire katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FİKRET 

TURHANGİL (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 

OMAY (Ankara) — Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul dtm.iyenl.er... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Küçük'ün bir takriri vardır, onu oku
tuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
33 neü maddenin 1 nci fıkrasındaki 100 dö

nümün 20 'dönüme indirilmesini ve 3 ncü fıkra 
sonuna da, «Bu şekilde zilyedi adına tesbit edi
lecek arazi tutarı 100 dönümü geçemez» hükmü
nü ilâvesini teklif ederim. 

Sami Küçük 
Tabiî Üye 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FİKRET 
TURHANGİL (Aydın) — Hayır. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Oyunuza ısunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Yıldız'in diğer fıkralar hakkındaki tak
ririni okutuyorum. 4 ncü fıkra hakkındaki tak
riri. 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddfmin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif öderim. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

«Bunların 50 dönümü geçen kısmının zilyed 
adına tesbit edilebilmesi için zilyedliğin ayrıca. 
muteber bit- belge v.eya. kayıtla tevsiki •gerekir.» 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FİKRET 

TURHANC4ÎL (Aydın) — Katılmıyoruz. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 

OMAY (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı

yor. Oyunuza sunuyorum... Kabul edönler... Et-
miyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa. 
33 neü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

«Bu kanunla bir şahıs adına yapılacak gayri
menkulun yüzölçümü, o bölge için Hükümetçe 
tesbit edilen «toprak normu» nu aşamaz» 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor... Hükü
met?... Katılmıyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmemiştir. 

Bir tahrir daha geldi, 'Okutuyorum. 

Başkanlığa 
33 neü maddenin Anayasaya aykırı olduğu 

anlaşılmaktadır. Tereddüdü mucip ibir cihet 'kal
maması için Anayasa Komisyonundan mütalâa 
alınmasının kararlaştırılmasını arz ederiz. 

Denizli istanbul 
Cahit Akyar Fikret Giindoğan 

BAŞKAN — Reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Maddenin tümünün açık oya konulması hak
kında bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama Kanununun 33 neü maddesinin ka

bulünde açık oya başvurulmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Tabiî Üyo Tabiî Üye 
Suphi Karaman Kâmil Karavelioğlu 

Taibiî Üye Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat Selâıhattin özgür 

Tabiî Üye Taibiî Üye 
Refet Aksoyoğlu Şükran Özkaya 

Taibiî Üye ' Tabiî Üye 
Fahri özdilek Mucip Ataklı 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Vöhbi Ersü Kadri Kaplan 

Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 
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BAŞKAN —• Takriri imza eden arkadaşlar

dan ; 
Suphi Karaman? Burada, 
Kâmil Karavelioğlu? Yok. 
Haydar Tunçkanat? Burada. 
Mucip Ataklı? Burada. 
Şükran özkaya?.. Burada. 
Sıtkı Ulay?. Burada. 
SIRRI ATALAY (Kare) — Takriri 'ben do 

imza ederim. 

BAŞKAN — Refet Aksoyoğlu? Burada. 
Vehbi Ersü? Burada. 
Kadri Kaplan1? Yok. 
Fahri Özdilek? Burada. 
Salâhattin Üzgür? Burada. 
Sayın Atalay, lüzum kalmadı. Acık oya mü

racaat edilecektir. 
Maddeyi Komisyondan geldiği veçhile, kabul 

edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı, kararsız 
olanlar da yeşil oy vereceklerdir. 

Ad çekiyorum: Kâzım Yurdakul'dan başlıyo
ruz efendim. 

Arkadaşlarım, tadil teklifi olan mühim bir 
madde daha vardır, ekseriyetin kaybol mamasını 
rica ederim. 

(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Tapulama Kanununun 33 neü 
maddesinin oylama neticesini arz ediyorum. 

Oylamaya (104) üye İştirak etmiş, (65) ka
bul, (34) ret, (5) eekinser. Salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

Madde 65 oy ile kabul .edilmiştir. 
Kanunun diğer maddelerinin tadiline dair 

yalnız bir teklif vardır. O da 'geçici 3 neü mad
deye aittir. Şimdi bu maddeyi ve bununla ilgili 
önergeyi arz ediyorum. 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit 
vo tescillerin tabi olacağı işlem 

(IEÇ.İCİ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 
13 neü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapı
lan tosbitlerde veya açılan tescil dâvalarında, 
zilyedliğe mütedair diğer şartlar meveudolduğu 
hakle; vergi kaydı bulunmadığından tamamı 
Hazineye maledilen gayrimenkullerin, 100 dönü
me kadar olan kısmı (100 dönüm dâbil) bu ka
nunun 33 neü maddesi hükmüne göre tahassul 
eden iktisap şartlarına istinaden zilyedleri adına 
tesbit ve tescil olunur. 
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Yukarıki fıkra hükmü, hu kanunim yürürlü

ğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden çık
mış 'bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen 
gayrim enkull er hakkı nd a uygul anın az. 

ilgililerin hu maddeye dayanan, talep ve dâ
va hakkı, bu kanunun yürürlüğe 'girmesi tarihin
den itibaren on sene geçmekle düşer. 

Yüksek Başkanlığa 
Kaziyei Muhkeme haline ^gelmiş mahkeme ka

rarlarını kanun yolu ile ortadan kaldırarak hu
kuk düzenimize karşı derin bir itimatsızlık yara
tacak olan geçici 3 ncü maddenin tasarıdan çı
karılmasını arz ve teki i P ederiz. 

Tabiî Üye Talim Üye 
Haydar Tunçkanat Ahmet Yıldız 

BAŞKAN —- Takriri dinlediniz 3 ncü mad
dede kaziyci muhkeme teşkil eden hususlar ile 
tezat teşkil ettiği ileri sürüldü. Komisyonun 
•mütalâası. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Takririmi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım takririmi izah sadedin
de söz almış bulunuyorum. Bu madde, geçici 
3 ncü madde, Cumhurbaşkanının iade gerekçesi
nin birinci maddesinde zikredilen hususlarla ta-
mamiy'le ilgili bir madde olduğu için huzuru
nuzda müzakere edilmeden geçmiş olması haki
katen Senato için bu kanunu .yaralayıcı mahi
yet arz eder. Zaten Komisyonda, Senato Komis
yonunda Cumhurbaşkanının vetosuna veya iade 
gerekçesine buradan her hangi bir hukukî mes
net, yahut da ona karşılık bir şey serd edememiş
tir. Maalesef bunda bütün kanunun müzakeratı 
esnasında aciz göstermiştir. Bunun da burada 
tescili şarttır, arkadaşlar. Bu maddeyi 'huzuru
nuzda müsaade ederseniz okumak istiyorum. 

«Oeeiei madde 3. - 5602 sayılı Kanunun 
13 ncü 'maddesinin (D) Çıkrasının değişi irilme
sine dair olan 0335 sayılı Kanun gereğince ya
pılan teshillerde veya. açılan tescil dâvalarında 
zilyedliğe mütedair diğer şartlar meveudöldıığu 
halde vergi kaydı bulunmadığından tamamı Ha
zineye maledilen gayrimenküllerin yüz dönüme 
kadar olan kısmı - yüz dönüm dâhil - bu kanu
nun 33 ncü maddesi hükmüne göre tahassıil eden 
iktisap şartlarına istinaden zilyedleri adına t es-
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bit ve tescil olunur. Yukardaki fıkra, hükmü bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin 
mülkiyetinden çıkmış bulunan veya âmme hiz
metine tahsis edilen gayrimenkul I er hakkında 
uygulanmaz. İlgililerin bu maddeye dayanan la
le]) ve dâva hakkı, bu kanunun yürürlüğe gir
mesi tarihinden itibaren on sene geçmekle dü
şer» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu diye bir kanun vardır, ('bi
yesi topraksız çiftçiyi toprak sahihi etmek ve 
toprak vermektir. Hükümet bunun için milyar
larca lira sarf etmiştir. Mahkemeler, heyetler, bi
lirkişiler ve bunun için hakikaten milyarlarca li
ra sarf edilmiştir, denebilir. Bunun dışında yine 
5602 sayılı Kanunun 1954 senesindeki tadili ile 
birlikte Hazineye bir kısmı, 'bunların dışında 
m ali arın Hazine tapusu çıkarılmıştır, ve kayde
dilmiştir. Şimdi kanunun bu maddesine >/öve 
bunları tekrar Hazineye alacaklarıdır. Bu tama-
miyle 33 ncü madde ile ilgilidir. Binaenaleyh, 
Hazinenin 'inallarının daha fazla özel hak yani 
zilyedlik iddia eden özel 'kişilerin eline geçmemesi 
için bu maddenin bu kanundan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. Karar Yüksek Heyetinizindir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FİKRET 

TURHANGİL (Aydın) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler, Sayın Haydar Tunçkanat Beye
fendi Komisyonumuzun hu kanunun incelenme
sinde ve arzında kendilerine mahsus bir terimi 
kullanmak suretiyle beyanı fikrettiler. Ancak 
Komisyonumuz burada kanunun heyeti ıımıımi-
yesi üzerinde Hükümet ve Komisyondaki arka
daşlarımız izahat verdikten sonra Heyeti U'mu-
ıniyenin ittihaz etmiş olduğu bir karar ile yalnız 
tadil tekliflerini taşıyan maddeler üzerinde1 gö
rüşme açılması karargir olmuş ve Komisyonu
muz da maddeler üzerindeki fikrini açıkça söy
lemiştir. Ve kendisine mevdu vazifesini ifa etmiş
tir. Heyeti Umum iyenin huzurundaki, mütalâa
mızda da biz 13 sayfadan müteşekkil Millet 
Meclisinin bütün ilim otoritelerine ve bu mevzu 
ile ilgili birçok komisyonların yetkili mercilerin 
beyanlarını ihtiva eden rapora, uyduğumuzu be
yan ettik ve fikirlerimizi hu husustaki tartışmala
rın sonucunda, tebellür etmiş ana fikre dayadık. 
Bu fikirler üzerinde bir Parlâmento üyesi ola
rak, vazife almış bir Komisyon Başkam olarak 
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fikirlerimi arz ettim. Vazifemizi yapmış olmanın 
huzuru içindeyiz. 

Üçüncü muvakkat maddenin tadili gerekçesi
ne gelince : Tatbikat odur ki yirmibir dönüm
lük arazi salıibi bir tescil dâvamı açtı mı yirmi
bir dönümlük yer çıkarsa tamamı tescil edilmez 
ve dâva reddedilir ve o adam o gayrimenkulun 
sahibi olamaz. Bu şekildeki muvakkat 3 ncü 
madde de, malik olamıyan adına tesbit ve tescili 
yapılamıyan kişileri de 'bu 'kanundan istifade 
ettirmektir. Esasen bu 'kanunun esprisi de hu gi
bi 'hâdiselerden ileri gelmiş .mucip 'bir sebeptir. 
Mâruzaltım bundan ibarettir. Muvakkat üçüncü 
madde bir haksızlığın izalesini tevlidedecektir. 

•BALKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YİLDİZ (Tabiî Üye) — Sayın Ko

misyon Başkanından bir soru soracağını. Kazi-
yei muhkeme haline gelmiş mahkeme 'kararlarını 
yasama organının iptal edişi, son defa tekrar 
ettikleri hukukî zilyedi iki eriyle bağdaşıyor mu? 
Yasama organı yargı organının kararını iptal 
etmesi kendi hukukî görüşüne uyuyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FİKRET 
TURHANGİL (Devamla) — Efendim, maddede 
kaziyei muhkeme halini gerektiren bir hüküm 
yoktur. 

AHMET YİLDİZ (Tabiî Üye) —Mahkeme
den, Temyiz Mahkemesinden geçmiş olan bir ka
rar bu hükmü taşımaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FİKRET 
TURHANGİL (Devamla) — Kaziyei muhkeme-
yi ihlal eder diye yazılmış bir bend 'burada yok
tur. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Temyiz 
Malhltemıesinden 'geçmiş o'l'au bir 'kanarın adı ne 
ise onu söyleyin lütfen. 

GEOlCİ KOMİSYON BAŞKANI FİKRET 
TURHANGİL (Devamla) — Bugün 100 dönüm 
sahihine bir hak verirken bir gün evvel yapılan 
hir tesbit ile 'bu hakka sahibolamamış kişiyi bun
dan mahrum etmenin mucip sebebini Komisyo
numuz yersiz görmektedir. Sorunuza cevap ver-
d i m z an n ed i y o r um. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen yok. Takriri 
tekrar okutuyorum efendim. 

(Tabiî Üye Haydar Tunçkanat AT Ahmet 
Yıldız?m önergeleri tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Teklifi oyunuza .sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... 30 a karşı 45 oy 
ile kabul edilmemiştir. 

Kanunun diğer maddeleri üzerinde hiçbir 
teklif yoktur ve kararınız veçhile kabul edilmiş 
bulunuyor. 

Tümü üzerinde Sayın Yıldız söz istemişler
dir, buyurun. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım. Gerçekte kanun ka
bul edilmiş ve dün de arz etmiştim ki, ne yap
sak bu kanunun kabul edileceği belli idi. Yal
nız kanunun mahiyetini tescil bakımından konuş
muştum. Bunu tamamlamak üzere söz almış bu-
'lunuyorum. Şuna tekrar işaret etmek isterim ki, 
kanun peşinen kurduğu müktesep haklar ve ile
ride Devlete yükliyeceği büyük mükellefiyetlerle 
Toprak Reformu Kanununu büyük ölçüde önli-
yecek; önlem ivecek, öldürecektir. Çünkü önler-
se yine yapma imkânı vardır. Para bulursanız, 
arazi bulursunuz, fakat öldürmektedir. Toprak 
üzerinde yıllarca çalışana değil onları çalıştıran
lara bütün hakları veren ve bu arada sınırsız bir 
şekilde bu hakkı tanıyan kanun ikinci Cumhu
riyet Anayasa espirisine aykırılıkta, benim sami
mî inancım ilk çıkan kanundur. Ayrıca sayın 
komisyon sözcüsü hukukî hüviyetini çok kullan
ılan sayın arkadaşıma bir soru sordum. Soruma 
merhametle cevap verdi. Ben hukukî bir görüş 
'sorduım. Acaba hukukî görüşünüz doğru mu, böy
le mi? Kaziyei muhkeme haline gelmiş, evet mad
dede kaziyei muhkeme yazmıyor. Ama sanırım
la o maddenin ifadesinin kaziyei muhkeme ol
duğunu açıkça belirtiyor. Hukuk görüşünüz 
mu mudur? Yargı organı kesinleşmiş kararını 
yasama organı böyTeec iptal ediyor. Merhame/ti-
miz budur dediler-. Merhamet ile hukuk görü
şünün çatışmasını sizlerin yüksek yargılarınıza 
sunuyorum. Bu arada burada savunulurken hal
kı düşünüyoruz filân diye lâflara da dokunarak 
geçmek istiyorum. Kanun yararınadır. Türlü 
görüşler söylemişlerdir. Cumhurbaşkanından, tür
lü bilim adamlarından ve bâzı kimselerinde türlü 
fikirleri çıkmıştır. Bunun yararlı olan kısmını 
artırmayı bir vazife sayıyorum. Evet, halkı dü
şünmüyor bu kanun, çok az sayıda insanı düşü
nüyor. Bu çok az sayıda insanı düşündüğü için 
ve inançlarımıza da aykırı olduğu için bunun es
prisi karşısında vatandaşın duyacağı tepkiyi pe
şinen paylaştığım gibi, bu tepkiyi lıu kanunu za-
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manla değiştirebilmesi uğrunda sayın temsilcile
rin gittikleri yerlerde onlara baskı yönetebil mesi 
için elinden geleni yapmayı da bir vazife; sayaca
ğım. İnşallah gittiğiniz yerlerden gelen baskı 
böyle topraksız hattâ yetimlerin hakkı dağıtılır
ken size söyledikleri merhametinizi tahrik eder, 
bu teklifle sosyal adalet Devlet kavramı ile dü
pedüz zıt olan toprak reformunu peşinen önleyici 
geniş hükümler getiren ve muhtacolanı değil, 
muhtacolanı kullananı himaye eden bu kanunun, 
inşallah yakın bir gelecekte değiştirilmesini gö
rürüm. Sosyal adaletin ne olduğunu söylediler. 
Eğer müsaade ederseniz, ben burada sosyal ada
let mevzuunda bir konferans verebilirim. Ama 
her halde vakti değildi. Sordukları için başka 
bir gün eğer isterlerse bir önerge verirler; burada 
ben de bir konferans veririm. Sosyal Devletin 
no olduğunu söylerim. Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kanunun tümünün aleyhinde 
konuştular. Lehinde Ooşkıınoğlu söz istemişler
di. Vazgeçmiş bulunuyorlar. Açı!k oy teklifi 
vardır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tapulama Kanununun tü

münün acık oya konulmasını arz ederiz. 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 
Tabiî Üye 

Sıtkı Ulay 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Tabiî Üye 

Muzaffer Yurdakuler 
Tabiî Üye 

Mehmet özgüneş 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 
Tabiî Üye 

Şükran Özkaya 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 
Kars 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Arkadaşlardan bilhassa rica 
edeceğim. Ehemmiyetle beklenilen Bozcaada, 
İmroz kanunu vardır ki, bundan sonra onun 
müzakeresinin yapılması teklif edilmektedir. 
Dağılmamanızı rica edeceğim. 

Oylamaya, Mehmet C4üler 
başlıyoruz. 

Balıkesir'den 
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(Mehmet Güler'den adlar okunmak suretiyle 

açık oylama yapıldı.) 

BAŞKAN -- Oylarını kııllanmıyan arkadaş
lar var ını?.. Oylama muamelesi bitmiştir. Tas
nif yapılıncaya kadar müzakereye devam edi
yoruz. 

2. — Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin ma
hallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 
11 neü maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki 5713 saydı Kanunun, yürürlükten kaldı
rıl ması ve 1151 sayılı Kamımın 11 neü madde
sinin yeniden yürürlüğe konmasına, dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (M, Meclisi 2/677; C. Senatosu 2/133) (S. Sa
yısı : i89) (1) 

BAŞKAN —- Bir geçici komisyon teklifi var
dır, okırtuyorum : 

Yüksek Başka nlığa 
Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî 

idareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında
ki 5718 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması ve 1151. sayılı Kanunun 14 neü maddesi
nin yeniden yürürlüğe konmasına dair (489) 
sıra sayılı kanun teklifi tabedilip üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Kanunun, müstaceliyetine binaen gündeme 
alınarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederini. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Samsun 

'Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Gündeme alınması teklif edil
mektedir. Gündeme alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et m iyeni er... Kabul edil
miştir. 

Tercihan müzakeresi teklif edilmektedir. Ter-
cihan müzakeresini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10 fendim, gerekçeyi okutuyorum, gayet kısa
dır 

(1) 489 S. Sayılı hasmayazı tutanağın şo
vun dadı r. 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Eğitim ve 

içişleri komisyonlarından kurulu Geçici 
Komisyon raporu 

14 . 7 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Bozcaada ve İmroz nalıiyelerinin mahallî ida

releri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında
ki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin yeniden yürürlüğe konmasına dair kanun 
teklifi komisyonumuza havale edilmekle, ilgili 
bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi : 

Hazırlanan teklifin tümü üzerinde cereyan 
eden görüşmeler neticesinde gerekçede tafsilen 
belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun 
görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 
30 . 6 . 1964 tarihli 116 ncı Birleşiminde tas
vip gören metin aynen kabul edilmiştir. 

Mezkûr kanun teklifinin yeni tedris yılında 
uygulanmasını sağlamak amaciyle öncelik ve 
ivedilikle görüşülmek kararını da muhtevi ola
rak Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Muğla 

H. Menteşoğlıı 

Kâtip 
izmir 

C. Okurer 

Tabiî Üye 
M. özgüneş 

Hakkâri 
N. Seyhan 

Sözcü 
Samsun 

F. Tevetoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. 
0. Koksal 

Cumhurbaşkanınca S. 
Z. Tüzün 

Urfa 
E. M. Karakurt 

Ü. 

Ü. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Maddeleri okutu
yorum : 
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Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî idare
leri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 

yeniden yürürlüğe konmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Bozcaada ve İmroz nahiyele
rinin mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki 5713 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmış ve 1151 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde tek
rar yürürlüğe konulmuştur. 

Madde 14. •— Her iki adada maarif umur ve 
muamelâtı Maarif Teşkilâtı hakkındaki Kanun 
ile İlk Tedrisat Kanunu ahkâmına tevfikan 
tensik ve idare olunur. Tedrisat Türkçe, umu
mi, meccani ve ladinidir. Çocuklarına kendi 
dini ve lisanını öğrettirmek istiyen veliler ehli
yeti Hükümetçe nmsaddak ve tedrisatı Hükü
metin daimî teftişine tabi bulunmak ve masrafı 
kendileri tarafından tesviye edilmek şartı ile 
hususi bir hocaya, umumi mektep binaları dâhi
linde tahsis edilecek dershanelerde program ve 
ders saatleri haricinde tâyin olunacak bir sa
atte din ve lisan derslerini okutabilirler. Her 
iki adada nahiye Maarif Encümeni tedrisatı ip
tidaiye meclisi salâhiyetini haiz olmak üzere 
nahiye müdürünün riyaseti altında tedrisat mü
fettişi veya başmuallim ve tabip ile nahiye mec
lisince kendi âzası içinden müntehap iki azadan 
terekkübeder. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN •— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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o. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 271 sayılı 

Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısının Millel Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/629, C. Senatosu 2/127) (S. Sayısı : 176) (1) 

BAŞKAN —- (Vdışma, Bakanının bir 1 ekli Ti 
var, okutuyorum : 

(kimlinı-iyet Senatosu .Başkanlığına 
15 Temimiz 1!)(>3 tarihli ve 274 sayılı Sendi

kalar Kanunu ile 15 Temmuz 1.9Ol-] tarihli ve 
275 sayılı Toplu İs, Sözleşmesi, Clrev ve Lokavt 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanım teklifleri Cumhuriyet Senato
sunun ilgili komisyonlarınca aynen kabul edil
miş ve 470 ve 477 S. Sayıları ile Oenel Kurulun 
tasviplerine sunulmuştur. 

Başkanlık kurullarınıu T. II M. M. tatilin
den önce görüşülecek konular arasına aldığı bu 
kanun teklifleri 274 ve 275 sayılı kanunların 
uygulanışında kanun metinlerindeki bâzı maddi 
hatalardan doğan aksaklıkları giderecek nite
likte olduğundan, her iki kanun teklifinin gün
deme alınmasını ve öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bülent Ecevit 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN" — iler iki kanun tasarısı da zaten 
gündemdedir. Yani tereihan müzakeresi teklif 
edilmektedir. Tereihan müzakeresini oyunuza 
sunuyorum. KabuJ edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

NİYAZİ AfrlRNASEl (Ankara) - - Kanu
nun tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - • Peki efendim. 
Kanun tasarısı gündeme alınmış ve dağıtıl

mış olduğuna göre gerekçenin okunmasına lü
zum var mı bilmem?.. (Yok, yok, sesleri) 

Tümü üzerinde buyurun efendim. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, kanu
nim sadece maddî hatalarının tashihinden iba-

(1) 176 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n undadır. 

rettir. Binaenaleyh, tümünde veya esprisinde 
her hangi bir değişiklik yoktur. Bu hususu arz 
etmek istiyorum. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem. arkadaşlar; kanun, şimdi ifade buyuruldıı-
ğu gibi. sadece maddi hatalardan ibarettir.. (bö
nü l. isterdi ki, tatbikatın ışığı altında bu kanun
da, bâzı değişiklikler yapılmış olsun. (îrevi bü
yük bir olgunlukla tatbik etmiş olan işçi bir
likleri sendikaları hakikaten demokrasinin te
mellerine sendikalarını ne kadar liyakatle otıırl-
muş olduklarını ispat ettiler. Binaenaleyh, grev
leri Hükümetin. .'î ay uzatmak falan etmek gibi 
tahditleri kaldıran ve cezai hükümleri kaldıran 
birtakım yeni metinler getirilmesi şayanı arzu 
idi. Anayasa Mahkemesinde bu. istikamette açıl
mış dâvaların neticelerini beklemekle yetinme
yip, Hükümetten bu istikamette bir davranış ol
madığı takdirde önümüzdeki çalışma dönemi için 
Ihın gecikirse, çok gayrelıîi Çal IKIMI Bakanlığının 
•bu isıtikamette hazırlan ması gecikirse, el bet I e ki 
parlâlınenKoldan ıbir 1'aaliynt olaraikt ir. Onu 1c-
ımcnııi 'ederek ve iböyîr bir vesileyle ıl.uı cezaî 
lıülkünılerin. İka İd indim ası I eımemıkni tekrarla
nıl iş nlarak bu iadece şekle taalûk eden onaddi 
hataların değişti nilın'esi 'hususundaki teklilieıitı 
kabulüiı'e rey vereceğimi arz ederim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN -- Maddelere geçilmesini oyları
nıza- suınuyoı•uıın. Kabul edenler.. Btımiyeııler.. 
Kaimi edilin iştâr. İvedilikle müzakere 'edilınıesi-
ni oyunuza sıunuyuruım. Kabul edenler.. El
imiydiler.. Kaıbul edilmiştir. Maddeleri oku-
tııyorııım. 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE i. - 15 Temmuz 1!H>,'} tarihti ve 
•274 'sayılı (Sendikalar Kanfunımıın 1Î0 ııci mad
desinin 4/a hendli aşağıdaki ışdklUd'e değiştiril. -
'iıı işitir. 

«4. a.) Bir iş yerinde uygulanan toplu is 
ısözleşaııeisiın'Lİe taraf işçi felclerasyoııunun tmensu-
'bu olan veya o toplu iş tsüzleşııresiinde taraf bu
lunan işçi. ıseıwliıkalaıri'iıdan. o iş yerinde en fazla 
il\ ey e sahiiholan sendika, o iş yerindeiki isçiile-
rin salt çoğıuılnğuuu temsil etnıcıse dahi, süz ko-
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nusu iş 'yeisinde, toplu is sözleşmesinde başkaca I 
büküm yoksa : 

I — İş yerindeki işçi vsayısı elliyi aşmıyorsa, 
en çok iki; 

II — İş yerindekıi işçi ısayısı elliibiır ilâ ikiyiiz 
ise, 'en çok dört; 

I I I — İş yerindekıi işçi sayısı ikiyiiz l i r il A 
•bin ise, en çok altı; 

IV — İş yerindeki işçi sayısı binden fazla 
ise, en çok seki/ temsilci gösterebilir. 

Bu ısaıyılar, topta iş sözleşmesi ile yarıdan 
aşağı olanak Itesibit edilemez. 

ıBıı temsilcilerden biri baştcmsilcıi olarak 
atanır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maaddeyi oyunuza sıınııyorulm. Kabul 
edenler.. Etmiyen'ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - 15 Temmuz 196»3 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci madde
si aşağıdaki şekilde deşiğtirilmiştir. | 
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•gayrı cins kaynaklardan Bakanlar Kurul undan 
izin alınmadıkça yardım kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve 
spor .tesisleri . ile meslekî öğretimleri ve 
toplantıları için lüzumlu menkul ve gayrimen
kul malları, bu mallarla ilgili 'alacaklar hariç 
haczedilemez; hu mallar vergiye tabi tutula-
maz.j» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
le i'.. Etmiyenler'. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 «ayılı Sendikalar Kanununun 25 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Kurul ve şube kongreleri 
«Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller genel kurullarının ve Şube 
kongrelerinin en geç iki yılda bir 'toplanması; 

2. Genel kurullarda ve şube kongrelerinde. 
Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri hariç. 
bütün seçimlerin gizli oyla yapılması; 

3. — İki Gendi Kurul toplantısı ve şube 
kongresi arasındaki devreye ait hesap haporu 
ile denetçi raporunun ve gelecek devreye ait 
bütçe teklifinin genel kurul ve şube kongresi 
üyelerine toplantıdan önce dağıtılması; 

Mecburidir.» 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Bu kanuna, göre kurulan meslekî teşekkül
ler ile bunların şube ve temsilciliklerinin başkan 
ve yönetim kurulu üyeleri, bu göreve seçildik
ten sonra üç, ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve 
velayetleri altındaki çocuklarının malik bulun
dukları malları ve gelirlerini gösteren bir bil
dirimi noterliğe tevdi etmek zorundadırlar. 
Bil dilinin verildiğine dair noterlikten alınacak 
belgeler denetçilere verilir. Bu belgenin hangi 
noterlikçe verildiği, tarihi ve numarası yönetim 
kurulu karar defterinin özel bir sayfasına kay
dolunur.» 

BAŞKAN — Kabul 'edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Ayrıca açık oyunuza sunula
caktır bilâhaıva. 

Mamelek t e gelirler I 
«Madde 22. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküllerin gelirleri: I 
a) Üyelerin alacakları aidat; I 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler I 

ile eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetler- I 
den sağlanacak gel'kieı; I 

c) Bağışlar; I 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir, j 
2) Genel ve 'katma bütçeli idarelerle ma- I 

halli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner I 
sermayeli müesseseler, sermayesinin »tamamı 
Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan 
iktisadi teşekkül ve müesseselerle sermayelerin
de Devletin iştiraki bulunan bankalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslekî teşeöduiller dâhil 
olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar 
ve teşekküller, bu bendde zikredilen idare, teşek
kül ve bankalar tarafından ödenmiş sermayenin 
en az yarısına katılmak suretiyle kundan teşek
küllerle bunların aynı nisbette katılması ile 
kurulan müesseseler, işbu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerle her hangi bir şekilde ma
lî yardım ve bağışta bulunamazlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesi hükmü saklıdır. I 

3. Bu kanuna göre kurulan nreslekî teşek
küllerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi 
Ibulunduklaırı milletlerarası teşekküllerden | 
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MADDE 5. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve I 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci madde
sinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Bu mecburiyete uymıyanlarm 'başkanlık ve
ya yönetim kurulu üyeliği sıfatları üç aylık 
müddetin bitiminde kendiliğinden düşer.» 

BAŞKAN Maddeyi oyunuza sunuyorum, Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 
sayılı Sendikalar Kanununun 31 nei maddesinin 
10 ucu 'bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«10. 30 ncu maddenin 2 nci bendiı greğince 
bir teşekküllün faaliyetten men ilme karar verilme
si halinde, 16 nci madde ile 1 nci mıaddenin 
3 ncü bendi hükümlerini iıblâl etimiş olanlar hak- I 
kında, üç aydan bir yıla kadar hapis cazasına 
hükmolunuı\ 

30 ncu maddenin 2 nei bendi gereğince bir 
teşekkülüm faaliyetten ıınen'ine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 nci madde hükmüne aykı
rı olarak teşekkül tarafından bir siyasi partiye | 
veya bir siyasi parti tarafından teşekküle öden
miş olan ibıir meblâğ varsa, bu meblâğa el ıko- I 
nulur ve İş Kanununun 30 ncu maddesi uyarın
ca Çalışma Bakanlığının tasarrufunla verilir.» I 

BAŞKAN — Maddeyi Kanul edenler.. Etmi
yenler.. Kaıbul etlilıiLİıştir. I 

MADDE 7. — 16 Temımuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı 'Sendikalar Kaınuııunuıı geçici 2 nci i 
ınıaiddesıi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe >glimiösinden önce îş Kanunu gereğince se- I 
çjihniş olan iş yeiri işçi itemisiMteraımı ıgörevleııi, 
2ı0 nei maddenin 4 ncü ibendi uyarınca teimsil el
ler ıseçiliınceye kadar devanı eder.» 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Eıtmi-
yenSler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tardihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmıi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bm kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyli kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kaıbul edilimüşltir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
ıbul edenler.. Etaıliıyenler.. Kaıbul edi'kriişltiır. | 
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4. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 saydı 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisi?ıce kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve Sosyal İşler Komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 2/p2H; C. Senatosu 2/132) (S. Sayı
sı : 477) (1) 

•BAŞKAN — Kanomun ıtüımıü üzerinde söz 
isteyen ?.. Yok. Maddelere 'geçilmesini oyunu
za sunuyorum. 'Kaıbul edenler.. Eitimlyenler.. 
Kaıbul edilunişltıir. 

ivedilikle müzakeresini oyıunuzıa sııınuyoruım. 
Kaıbul edenler.. Etımiyenler.. Kabul edilmiştir. 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu 
îş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 Tunumuz 1963 tarihli ve 
275 sayılı Toplu iş «özletmesi, .grev ve lokavt 
Kanununun 7 nci nnaddesiniın 2 nei bend'inin 
ıbirinei fıkraısn sakağıdaki .şekilde değişıt'i'rilttnişjtlir: 

«2. Bir işveren federasyonu veya sendikası
nın blir iş (kolundaki işyerlerini kapsıyan toplu 
iş söyleşmesi yapmaya yetkili oflaıbilmesıi için, 
ımensuıbu olan işverenlere aiıt işyerleriınde ça
lışan (işçilerim, o li,ş kolunda çalışan işçilerin ço
ğunluğunu teşkil etmesi gereklidir.» 

BAŞKAN >— Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunııyoııum. Kaıbul eden
ler.. Eıtııniıyemler.. Kalbuil edilmiştir. 

MADDE !2. — 15 TemimuK 1963 tarihli ve 
275 sayılı Toplu üş ısözleşıııesi, grev ve lokavt 
Kanununun 11 inci ınnaddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 
Madde 11. — Bel i işyeri veya işyerleri için 

yapnilac'ak toplu iş sözleşmeleriyle ilgili toplu 
görüşmelerde işçileri ıtemısil haknmından işçi 
sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmıazlık-
laırı ille işverenler veya işveren sendikaları 
tarafından hu konuda yapılacak liıtirazlar veya
hut işverenleri temsil 'baikıımmdaıı işverenler 
ve İşveren sendikaları arasında çukaealk yetki 

(1) 477 S. Sayılı basmayazt tutanağın so-
nundadvr, 
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uyuşmazlıkları ile işçi sendikaları taral'ından 
,bıı konuda yapılacak iıtirazlar, yazılı çağrı ta
rihinden ıhabil yarak üç iş günü içinde bölge ça
lışma müdürlüğünce 'karara (bağlanır. Bölge ça
lışma müdürlüğünün bu konudaki kaıraıiarına 
ilgililer, kendilierine yapılacak yazılr bildiri ta
rihinden haşlıyarak ile iş günü içinde iş dâva
larına bakmakla görevli mahallî mahkemeye 
i'tiraiz edebilirler. Bu itiraz altı iş günü içinde 
serî muhakeme usulü ile (kesin olarak karara 
bağlanır. 

Bir iş 'kolundaki işyerlerini kapsamak üzere 
yapılacak toplu iış sözleşmeleriyle ilgili toplu 
görüşmelerde işçileri temsil ibaknmmda.ii işçi fe
derasyon ve sendikaları arasında çıkacak yetki 
uyuşmalıkları İle işveren federasyon veya sen
dikaları veya işverenler tarafından bu konuda 
yapılan itirazlar ve.yaih.ut işverenleri temısil ba
kımlından işvereni federasyon ve sendikaları 
ve iş ver enle r arasında ç.ılkaeak yetki uyuşmaz
lıkları ile işçi federasyon veya sendikaları ta
rafından. (bu konuda yapılacak itirazlar, yazılı 
çağrı it amininden haşlıyarak altı iş günü içinde 
Çalışıma Bakanlığınca karara (bağlanır. Çalış
ıma Bakanlığının ıbu konudaki kararlarına, ilgi
liler, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihin
den (başlayarak 'altı ıiş günü içinde Yargıtay 
Başkanlığına itiraz edelbiMrler. Bu itirazlar, 
Yargııtaym iş dâvalarına bakmakla görevli da
iresi tarafından alttı iş günü içinde kesin olarak 
ka,rana bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Ydk. Maddeyi kabul edenler.. Kahul etmiyen-
ler.. Kaıbül edilmiştir. 

•MADDE 3. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
275 sayılı. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt 
Kanununun 19 nou maddesinin 2 nci bendinin 
5 nci fıkrası 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu ıbendıin 1 nci fıkrasına göre greve veya 
2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilmesi ha
linde, uyuşmazlıkta taraf olanlardan birinin ve
ya Çalışma Bakanlığının esas hakkında dâva 
açılmadan önce veya dâva sırasında mahkemeye 
'başvurması üzerine, mahkemece, hakkaniyet ge
rektiriyorsa yahut grev veya lokavtım durdu-
rulmamasında uyuşmazlığın konusu olan hak
ların korunması (bakımından tehlikeli olan ve
yahut önemli bir zararın doğacağı anlaşılan 
hallerde, grev veya 'lokavtın durdurulmasına 

karar veriliT. Bu kararın re'«en tebliği ile ıbir-
likte grev veya lokanta son verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
275 sayılı Toplu iş sözleşmesi, grov ve lokavt 
Kanununum 20 nci maddesinin 12 nci ıbenıdi aşa
ğıdaki şelkd'Me değiştirilmiştir : 

12. Yan »m, «ıı haskmı, toprak veya çığ 
kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve 
genel hayatı felce uğratan felâket hallerinde, 
Bakanlar Kurulu, .bu hallerin vukulbıılduğu yer
lere inhisar etmek ve ıbu hallerin devamı süre
since yürürlükte kalmak üzere, gerekli gördü
ğü işyerleri veya- iş kollarında grev ve lokavtım 
yasak edildiğine dair karaırname çıkarahilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Eitımi-
yenler.. Kaıbııl edilmiştir. 

MADDE 5. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
275 «ayılı Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt 
Kanununun 25 nci (maddesinin (e) ıbendinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirfilımiştir : 

c) (a) ve (ıb) hendlerinc göre grev veya 
lokavtın dışımda kalacak işçilerin niteliği ve sa
yısı toplu ;iş «.özleşmesinde .güsteııilmemişse, iş
veren veya işveren .vekili, ıbu hususları, rtopkı 
görüşmenin açılışından haşlıyarak alltı iş günü 
içimde işyerinde yazıiyla ilân eder ve hu ilâ
nın ibirer örneğini toplu görüşmede taraf olan 
işçi teşeküllerine gönderir. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmlşjtir. 

MADDE 6. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
275 sayılı Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt 
Kanununun 62 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

28 nci madde hükümlerine aykırı olarak 
işçileri konutlarından çıkaran veya bu konutla
rın su veya gaz veya aydınlatma veya ısıtma 
hizmetlerini kesen işveren veya işveren vekili 
veya Ibunları hu yolda hareket etmeye zorlıyan 
veya teşvik eden veya ıbunuın için propaganda 
yapanlar, bir aya kadar hapis ve Ekibin lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezalariyle 
cezalandırılırlar. 

Tekerrürü halinde, ıbu cezaların üç katına 

hükmolıuıur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza 'Sunuyorum. 

Kaıhnı! edenler.. Kabul eltim i;y enler.. Kaıbıııl 
edllımıiştir. 

MADDE 7. — 15 Temımuz 1963 tariıhld ve 
275 sayılı Toplu iiş söyleşmesi, grev ve lokavJl 
Kanununun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki se
kilide değiştirfilmiştir : 

Geçici madde 2. — 44 ineni 'maddede sözü 
geçen tüzük yürürlüğe girinceye kadar il ha
kem kurulla'i-ı yi e Yüksek Hakem Kuruluna ait 
yazı Meri ve diğer gerekli işleımler, huzur 
hakları ile yolluk ve gündelikler hakkımla top
lulukla İş Uyuşmaz'! ilki arı Uzlaştırma ve Tali
kim Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler. Eıtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz .istiyen <• Yok. Oyıınnuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyinler... Kabul 

edilmiştir... 
MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir... 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir maddelik 'bir kanun daha vardır. 

5. — Ödemisli Ahmet oğlu Ali Orhan Îlkkur
şun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul edilen metni ve C Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi: 1/573, C. Senatosu: 1/402) 
(S. Sayısı: 478) (1) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
gerekçeyi okutuyorum. 

Bütçe ve Pl ân Komisyonu raporu 
9 . 7 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen «Ödemişli Ahmetoğlu Ali Orhan 

(1) 478 S. Sayılı basmayazı tutanağım so-
nundadır. 
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tlkkurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı» Komisyonumu
zun 9 . 7 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
buna mütedair Bakanlık temsilcilerinin verdik
leri bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edildiğinden tasarı Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi
likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. Sakarya 

S. Kurutluoğlu K. Yurdakul 
Kâtip 
İçel Tabiî Üye 

C. Okyayuz S. Gürsoytrak 
Ankara Balıkesir 

N. Ağırnaslı N. Sarlıcalı 
İstanbul İstanbul 
E. Adalı O. Gümüşoğlu 
İstanbul Kayseri 

E. Özden H. Dikeçligil 
Konya Samsun 

M. Dinekli R. Isıtan 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilikle müzakeresini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödemişlli Ahmetoğlu Ali Orhan îlkkurşun'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl savaşlarına katılarak 
emsallerinden üstün yararlıklar gösteren ödemiş
li Ahmetoğlu Ali Orhan îlkkurşun'a hayatta bu
lunduğu sürece vatani hizmet tertibinden (500) 
beşyüz lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimizde daha birkaç, kanun vardır, fa

kat vakit geçmiştir... Bir de Saym Sırrı Atalay'-
ın mevzuubahsettiği mesele vardır. Bunun müna
kaşasını yarın daha geniş yaparız. 

Şimdi Tapulama Kanununun tümü açık oya 
arz edilmişti. 70 iştirak vardır, 56 kabul, 10 ret, 
4 çekinser oy çıkmıştır. Nisap yoktur. İkinci de
fa olarak açık oya sunulacaktır. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Nispî Seçim Kanununun müzakeresi 
sırasında müşterek bir komisyonun kurulması 
için verilen takririn oylamasında, açık oylama 
neticesinde 81 üye iştirak etmişti. O zaman 
Başkanlık Makamını işgal eden bendeniz nisabın 
olduğunu açık oylamanın bir yoklama olmadığını 
ve Anayasanın ve İçtüzüğün bu gibi oylamada 
saltçoğunluk aramadığı için buna karar vermiş
tim. Bu karar Sayın Maeit Zeren tarafından Di
vana getirildi. Şimdi Başkanlık Divanında bu
lunan Sayın Başkan ve diğer arkadaşlarımız da 
benim vermiş olduğum bu kararı ittifakla, 4 ki
şi hariç diğer arkadaşlarımız da kabul etmişler
di. Binaenaleyh, yine aynı şekilde hâdise mev
cuttur. Şimdi de nisap vardır. Binaenaleyh, 
kanun kabul edilmiştir. Bu hususu arz ederim. 
Daha uzun konuşma zamanı gelince izah ederim. 

(Doğru, doğru sesleri.) 

BAŞKAN —• Efendim, pek de doğru değil. 
(Gülüşmeler). 

Buyurun Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Gerçi Sayın 

Dağlı'nm dediği 2 Nisan 1964 tarihli oylama sı
rasında Başkan olan Sayın Hazım Dağlı, imzala
rın mevcut imzalardaki sayıya göre ekseriyetin 
mevcudolduğunu, 7 Nisan 1964 tarihli Birleşim
de Nispî Seçim Kanununun, hışımları çeken Nis
pî Seçim Kanununun görüşülmesi sırasında ben 
yapılan oylama sırasında 85 üyenin mevcudoldu
ğunu, açık oy talebinde bulunanların imzaları
nın sayıya ilâvesi suretiyle ancak 93 ü geçmesi 
sebebiyle ekseriyetin mevcudolduğunu ifade et
miştim. Şu hale göre Sayın Macit Zeren ve Ada-
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iet Partisi Grup Başkanı Sayın İhsan Sabri 
Çağlayangüln Başkanlık Divanına içtüzüğün 
6 ncı maddesi gereğince verdikleri ve biiâhara 
İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna havale ettirdikleri ve bu 
komisyondan çıkan ve gündemde mevcudolan mü
zakeresini de yapacağımız husus için Başkanlığa 
önerge vermiş ve bu meselenin burada açıkça 
görüşülmesini taiebetmiştim. Anayasanın 186 ncı 
•maddesi ve lı/uıizuğım 104 ve niıutauiüip maddele
rine göre neler hesabedilecektir, ekseriyette, ne
ler edılmiyeeektir. Şimdi açık oylama talebinde 
bulunulduğu takdirde, ya açık oylama talebinde 
bulunanların mevcudiyeti önceden sorulacak, eğer 
mevcut değillerse, önerge kabul ediimiyecek, ak
si takdirde açık oylama önergesi verenlerin salon
da bulunmaları şart koşulmadığı takdirde onlar 
mevcudolarak hesabedilecektir. 7 Nisan 1964 
tarihinde bizim açık oylamada 10 saym üye açık 
oylamaya iştirak ettikleri sebebiyle onların ilâve
siyle ekseriyetin bulunup bulunmadığını hesabet-
ıniş durumdayız. Yani ekseriyet aranıyor ama 
bu ekseriyet aranmayı. Sayın Hazım Dağlı imza 
defterine imzaları 93 ün üstünde bulunduğu ge
rekçesiyle ekseriyet bulunmuş olduğunu ifade et
mişti. Öyle değil mi Saym Dağlık Gerekçeniz o 
idi. 

Benim gerekçem ise açık oy talebinde bulu
nan saym 10 üyenin mevcudiyeti eğer hesabedil-
uıiyorsa açık oy talebi yoktur. Eğer açık oy tale
binde bulunanların mutlaka salonda mevcudiye
tinin kaıbuLü \oyn ad em ika bul olaralk 'kabul ediyo
ruz. Ben Başkanvekili iken açık oy talebinde bu
lunanlar mutlaka salonda bulunmak mecburiye
tinde değildiler. Fakat ekseriyetin hesabında 10 
üyenin ilâvesi şarttır. İşte bu gerekçe ile ben de 
ekseriyeti aramıştım. 93 ü. Kimi Başkanlık 
mevkiinde bulunan ve oya iştirak etmiyen Baş
kanvekili zait oy vermeme mecburiyetinde olan 
Senato Başkanı zait açık oylama talebinde bulu
nan üyeler ile eğer 93 ü dolduruyorsa ekseriyet 
vardır ve oylama tamdır. Değilse oylama tam 
değildir. İşte bu sebepledir ki, şimdi burada Sa
yın Coşkunoğlu, hiç kimse burada oylamaya mec
bur değildir diyor. Ama şu açık oylama talebin
de bulunanlar ilâve edilecektir. Burada eğer 70 
kişi içerisinde açık, oylama talebinde bulunup da 
iştirak etmemiş varsa onları da ilâve edebilirsi
niz. Başkanı ilâve edersiniz, eğer Senato Başka
nı burada ise onu da ilâve edersiniz. 93 ü bulu-



G. Senatosu B : 88 
yorsa haklısınız ekseriyet vardı t'. Bulmuyorsa 
ekseriyet yoktur. Anayasamız açıkça ifade ediyor; 
Diyor ki, salt çoğunlukla toplanır. Yoklama ya
pılmamışsa, bulunanların ekseriyetiyle toplanır, 
diyor. O halde 93 ün hesabı lazımdır, açık oyla
mada, ama bu hesap nasıl yapılacaktır? 

KÂMİL COŞKUNOÖLl'T (Uşak) — Oya ka
tılmayanı hesaba almayın. 

SIRRI ATALAV (Devamla) — Beyefendi 
anlatamıyorum. Ben diyorum ki, acele oylama 
talebinde bulunup da... 

.KÂMİL COŞKUNOĞLIÎ (Uşak) — Siz bir 
talepte bulunmadınız. İmzanız yok. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) - - Bulundum 
efendim, imzam var. 

Nasıl olur; sonunda imzam var. 
HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 

Efendim şimdiye kadar, kutularda meveudolan 
oylar nazarı itibara alınırdı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mendim, 7 Ni
san tarihli oylamada açık oylama talebinde bu
lunup da imza atıp da mevcudolmıyanlan ilâve 
etmiş bulunuyorum. Zaten hışımlar da buradan 
gelmektedir. Niçin ilâve yapılmıştır, işle onun mü
dafaasını burada yapıyorum. Bu Macit Zeren ile 
Sayın Çağlayangil'in önergeleri burada görüşül
düğü zaman niçin bunu zait olarak aldığımı aeık-
lıyacağım ve gerekçesini anlatacağım. Burada 
şimdi 70 veya 75 sayın üye mevcut mudur? Eğer 
bunların içerisinde1 Sayın İhsan Hamil Tigrel 
zait ilâve edilecektir. Çünkü, Başkanvekili ola
rak Başkanlık mevkiindedir, oya iştirak edemez. 
Sayın Enver Aka eğer-burada idi ise o da ilâve 
edilecektir. Eğer, açık oy talebinde bulunanlar 
oya iştirak etmemişler ise, bulunmuyorlar ise be
nim kanaatime göre, onlar da ilâve edilir. Ama 
bunun dışında içeride bulunu]) veya dışarıda olup 
da açık oya iştirak etmemiş olanlar varsa bunlar 
bahis konusu değildir. Geçmiş tatbikatta da yap
tığınız nisap hesabı budur. Bu hesaba göre eğer 
arkadaşlarımız 93 ün mevcudolduğunu iddia edi
yorlarsa ekseriyet vardır. Ama bir noktada Sa
yın Hazım Dağlı ile ayrılmış bulunuyoruz. 2 Ni
san 1964 te tatbik edilen nisap hesabında Sayın 
Hazım Dağlı i m yaptığı da, beyan ettiği şu idi: 
İmza defterinde 114 sayın üyenin imzası mevcut
tur. Binaenaleyh ekseriyet vardır. Bu sebeple açık 
oylama neticesi şu veya bu şekilde tecelli eder. 
Faika t imzava itijbar etmişlerdi. Bu 'iddia 'da. vıoik 
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şimdi. 70 küsur üye içinde açık oylama talebin
de bulunanlar var mıdır, .yok mudur? Bunun 
hesabı ile eğer onların iştirakiyle 93 ü buluyorsa 
ekseriyet vardır, onun dışında olarak 93 ün mev
cudiyeti, iştiraki bahis mevzuu olmadığı müddet
çe kabul edilmiştir, şeklinde bir iddia ortaya atı-
lamaz, 

BAŞKAN — Buyurun Sa ym Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Efendim o 

gün vermiş olduğumuz kararı yoklama defteri
ne istinaden verdiğimi beyan ediyor sayın arka
daşım, doğrudur. Böyle oldu. Fakat bugünkü 
celsede Başkanlık Makamı 'ekseriyettin olduğunu 
söyledi. Ekseriyet olduğu söylendikten sonra ve 
hiçbir arkadaş da dört beş kişi ayağa kal ki}) 'ek
seriyet yok demediklerine göre ekseriyet mev
cuttur demektir. Kaldı ki, maddi olarak tesbit 
de vâkıdır. 33 ncü maddeye 112 üye iştirak et-
'iniştir. Bu tesbit edilmiştir. Demek, ekseriyet na
sıl ki, defterde tesbit edilmiş imzalar ise, yine 
burada herkesin kendi ismini atmak suretiyle 
1.1.2 üye iştirak etmiştir. 87 kabul, 24 ret ve bir 
çekin ser vardır. Binaenalylı, karar, yani ekseri
yet burada mevcuttur. Zaten bizim anlaşamadı
ğımız nokta burasıdır. Kanunun aradığı yerde 
salt çoğunluk anyacağız, salt çoğunluk arama
dığı yerlerde de ret, çekinser ve kabulü öyle 
alacağız. Hiçbir vakit burada bir kanunu çıkar
ma imkânı olmıyacaktır arkadaşlarım, Ibunun 
üzerinde ısrarla durmanızı bilhassa rica ediyo
rum. Eğer biz her maddenin üzerinde değişik
lik yaptığımız zaman burada 90 kişiyi muhak
kak bulmamız lâzımgeleeektir, bu anlayış olur
sa. Böyle bir anlayış olmıyacaktır. Anayasamız 
ve İçtüzük hiçbir zaman açık oylamayı nisabı 
temin etmek için yoklama olarak kabul etmiş 
değildir. İçtüzüğümüzde de böyle bir şey mev
cut değildir. Meselede şuraya dikkat edeceğiz 
eğeır saltçoğııın'luğun arla'dıığı yende kanun ki, 
ımese'l'â Yüksek -Hâkimler Kurulunda salteoğun-
luk arıyor. O vakit nisapta, 93 ü bulmak için 
yapacağız, öyle olmıyan yerlerde ne ile top-
lanmışsa, kanun diyor ki; toplananların ekseri
yetiyle, yoksa reye iştirak edenlerin demiyor, ka
rar verilir, diyor. Eğer 100 kişi ile toplanmış-
sa 51 kişi ile karar vereceğiz. Bugün toplanan
lar ki, evvelâ Başkan burada ekseriyet vardır, 
dedi. Ondan sonra da bundan hemen bir iki 
dakika evvel yapılmış olan açık oylamada 112 
reyin mevcudolduğu da tesbit edilmiş olduğuna 
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göre ekseriyet vardır. Karar nisabı mevcuttur. 
Binaenaleyh bugünkü kanunun kabul edilmesi 
lâzımgelir bundan evvelki tatbikatı da budur, 
Divanda da böyle konuşulmuş ve bu sn retle ka
bul edilmişti. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki fikir 
çarpışıyor. 

HAZIM DAĞLI (Devamla) — 112 rey çık
tığı kabul edildikten sonra, efendim, defterde 
olanı şimdi mevcut Ikaıbul ediyorsunuz da imza
lı 112 rey çıktı diye kabul etmiyecek misiniz? 

BAŞKAN —• Müsaade edin efendim. Şunu 
bir tatlıya bağlıyalım. İki fikir çarpışıyor. Bun
lar üzerdnde mütalâa send eıtimek müımlkünıdür. 
İste rseniz ben de çıkayım bir fikri müdafaa ede
yim, veya öbür fikri müdafaa edeyim. Bu hu-
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kukî bir noktadır. Hukukî meselelerde elastiki
yet vardır. Ama senelerden beri, Büyük Millet 
Meclisinin kurulduğu günden beri tatbik edi
len .'bir usul 'varıdır ki, o da sat çoğunluğu dol
durmadığı takdirde bir kanunun oylaması er
tesi günkü oturuma bırakılır. Bunun haricinde 
bir tatbik vâki değildir. Yalnız bu ihtilaflı olan 
bir meseledir ki, o da halledilecektir. Binaen
aleyh, 40 seneden beri tatbik edilen bir usulü 
tatbik etmek mecburiyetindeyim. Oylamada ek
seriyet, nisabı hâsıl olmamıştır. Yarınki toplan
tıda tekrar oylıyacağım .0 zaman ne olursa ol
sun kabul edilecektir. 

Vafkit geçmiş olduğundan yarın 17 Temmuz 
1964 Cuma günü saat 15,00 de toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,55 
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Tapulama kanunu tasansmın maddelerine geçilmesi hakkındaki önergenin oylamasına verilen 

oyların sonucu 

(Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rif at Etker 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

184 
111 

87 
24 

0 
73 

[Kabul edenler] 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi TJçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

O. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
y . Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etern Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersarı 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NIGDE 
tzzet Geııer 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
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[Reddedenler] 
TABİİ ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 

Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunejkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muammer Obuz 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atalkan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Adil Ünlü 

[Oya kattlmtyanlar] 
TABIÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkam) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

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

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

İZMİR 
izzet Birand 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suat Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (I. Ü.) 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen (B) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Ömer Ergim (I.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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Tapulama kanunu tasarısının 33 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 1 04 

Kabul edenler : 65 
Reddedenler : 34 

Çekinserler : 5 
Oya katilnnyanlar : 80 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Btker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeıef Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 
Ekrem özden 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğln 
Rifat öçten 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçjkanat 

Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 
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HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 
Cemâl Yıldırım 

KARS 
Sun Atalay 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi GKLrsoytrâjk (% ' 
Kâmü Karaveüoğlıı 
(L Ü.) 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
SaMt Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Ahmet Özdemir 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topcuoglu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan* 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muammer Obuz 

SAMSUN 
Riza Isıtan 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 

[Çekinserler] 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

[Oya katılmayanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

(B§k. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Suad Hayri Ürgüplü 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I.Ü.). 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) . 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeııder (B) 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (î. Ü.) 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Osman Koksal 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyleımezoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Ali Altuntag j -4 
Zih*n Betil 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vaefi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Âçıkalın 
Ömer Ergün (t.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğhı 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
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Tapulama Kanununun tümüne verilen oylann sonucu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 70 

Kabul edenler : 56 
Reddedenler : l 0 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 114 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afgar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih. Türkmen 

AMASYA 
M-aeit Zeren 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Onman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turlıangil 

BALIKESİR 
Melunet Güler 
Hasan AH Türker 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

[Kabul edenler] 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
NaJıit Altan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıbımm 

0. Zeki Gümüşoğlu 
Ş. Sami Kırdar 
Ekrem özden 

İZMİR 
İzzet Bir and 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Meüımet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdim; 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğîu 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğİu 
Ri£at Öçten 

TOKAT 
2JUıni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

UŞAK 
Kâmil Cogkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Melunet Özgün eş 

[Reddedenler] 
Haydar Tunçjkanat 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 

KIRKLARELİ 
Alımet Naci An 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

(ÇeJcinserler) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

SİVAS 
Ziya Önder 

Htıîûsi SÖylemezoğla 
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TABtt ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 
Sezai 0*Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet. Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

[Oya katthmyanlar] 
İZMİR 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lııtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat (Jumralı (B.) 
Mustafa D in ekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevfci Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (t. Ü.) 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangi3 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatıunoğl \ı 

GİRESUN 
Mehmet Izaııen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebnıre Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztüi'kçinc 
M. Cemal Yıldırım 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Amil Ar tu s 
Hasan Atakan 
Ömer Ergim (I.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğîu 
Nadir Nadi 
Ragıp Uner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

SEKSENSEKÎZİNCİ BİRLEŞİM 

16 . 7 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 
B-İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tapulama Kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul edilen ımetni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/653, C. Senatosu 1/424) (S. Sayısı : 474) 
['Dağıtana tarihi : 11 . 7 . 1964] (Bitiş tarihi : 
25 . 9 . 1964) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cıınıhurdyet Senatosu Amasya Üyesi 

Macit Zeren ve A. P. Cumlıuriyeft Senatosu Gru-
pu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 
180 nci maddesi .gereğince hazırlaman Anayasa 
ve Adalet (Komisyonu mütalâam (C. Senatosu 
5/5) [Dağıtma tarihli : 15 . 4 . 1964] 

2. — Cumhuriyet Senaitosu îçtüzüğüaıün 
51 ncd tmaddeainin değiştirtiknesine dair tüzük 
teklifi ve Cıımıhurtiyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (€. Senatosu 2/1 İS) 
(S. Sayısı : 470) [Dağıtıma tarihi : 8 . 7 . 1964] 

X 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğümün 1960 (bütçe yılı Kesinhesap 
(kamun tasarısının Millet Meclisince ikaıbul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/566, 1/120; 
C. Senatosu 1/416) (S. Sayısı : 482) [Dağıtma 
tarihi 14 . 7 . 1964] 

X 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Kosinhe-
sap 'kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/746, 
1/465; C. Senatosu 1/417) (S. Sayısı : 483) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1964] 

X 5. — Devlett Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meöliskiıee kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plâııı Koıııuis-
yonu raporu (M. Meclisi 3/567, 1/130; C. Se
natosu 1/418) (S. Sayısı : 484) [Dağıtma tari
hi : 14 . 7 . 1964] 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesıap kanunu 
tasansmın Millet Meclisince kabul edilen metnii 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi 3/743, 1/414; C. Sena
tosu l/dili)) (S. Sayısı : 485) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1964] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
ibütçe iyili Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince (kabul edilen metni ,ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. 
Medlki 3/529, 1/134; C. Senatosu 1/420) (S. Sa
yısı : 486) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1964] 

X 8. — Devlet Su İğleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı-
(n:<;ı Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komıisyonu <rta-
pora (M. Meclisi 3/350, 1/133; C. Senatosu 
1/421) (S. Sayısı : 487) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1964] 

X 9. — 1960 Büıtçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kaıbul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/665, 1/114; € . Senatosu 
1/422) (S. Sayısı : 4SS) [üajgatma mrihi : 
14 . 7 . 1964] 



V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

X 1. — 15 Temininiz 1963 tarihi i ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun Inızı ınalddeleriııin de-
ğeştiniimıeisi hakkımda 'kanım 11"aşarisinin Millet 
Meclisince ibabul edilen nı etni ve Cıunlıuriiveit 
Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/629, €. Senaitosu 2/127) (S. Sayııaı : 
476) [IJağıtıma tarihi : 12 . 7 . 4964] ((Bitiş tari
hi : 7 . 8 . 1964) 

2. — 15 Tdinmıuz 196;'] .tarihli ve 275 sayılı 

•Toplu iş .sözleşmesi, grev ve İdkavt Kanununun 
ıbâzı (maddcle ilinin 'değ'Lştiııilınıe.si halkkında kal 
ııun ıtelklüfinin Millet Meclisince îkaıbul edildi 
metni ve Guınıhuriydr Senatosu Anayasa 'Ve Ada. 
ilet ve Sosyal İşler ıKİomisy onları raporları (M. 
M relisi : 2/1628; (\ Senatosu : 2/132) (S. Sayv 
ısı : 477) f Dağıtma Itaıühi : 12 . 7 . 1964| (IJİtis 
tarihi : 25 . 9 . 1964) 

3. — Ödcmiş'li Aılumietoğlu Ali Oıılıan İltk-
ıkurşun'a vatani hikmet tertibiıılden aylılk bağ
lanmasına dair kaimin talsarısınnı Millet Mecli
since Ikaıhul edilen mötni ve 'O. Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân lîomisjyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/573, € . Senatosu : 
1/402) .(S. Sayısı : 478) | Dağıtima Itarihi : 
1 2 . 7 . 1964] (/Bitiş tarihi : 23 . 7 . 1964) 



Dönem : 1 Donem : 1 /•» ğ\ 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 / 0 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Send'kalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komis

yonu raporu (M, Meclisi 2/629, C. Senatosu 2 /127) 

NOT : M. Meclisi Sıra Sayısı : (586) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7.5. 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7634 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 5 . 1964 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikallar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi iBa.şkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 25 . 12 . 1963 tarihinde Başka-nhkca İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 30 . 4 . 1964 ve 5 . 5 . 1964 tarihli 96 ve 97 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 586) 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu ' 9.7. 1964 

Esas No. : 2/127 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 5 . 1964 tarihli 97 nci Birleşenimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oy ile kabul edilen, 1'5 Temmuz 1963 tarihli 274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanım teklifi, Komisyonumuzun 8 . 7 . 1964 tarihli toplantısında tetkik 
ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da benimsendi. 
Ancak; 4 ncü maddesi ile değiştirilmek istenen aynı kanunun 27 nci maddesinin ilk fıkrasının 

ikinci cümlesinde geçen «bildiri» kelimesinin «bildirim olması icabettiği, Anayasa sözlüğünde de 
«bildirim» olarak geçtiği mülâhazasiyle bu cümle redaksiyon bakımından, «tBüdirimin verildiğine 
dair noterlikten alınacak belgeleu* denetçilere verilir» şeklinde düzeltilerek teklif Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabui edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir, 
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G-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

ıBaşkan 
Elâzığ 

C. Ertuğ 

Gaziantep 
İV. özgül 

'Bu raporda Sözcü ve 
Kâtip 

Afyon Karadıisar 

R. Hancıoğlu 
Bolu 

R. Arıkan 

Ankara 
R. Etker 

İsparta 
M. Oül&ügü 

MÎLLET M EOL1SİNİN KABU1 ,ETTtGt 
METİN 

lo Temmuz 1963 tarihli ve 271 saınlı Keıulikalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sandikalar Kanununun 20 nci mad
desinin 4/a bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«4. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu iş 
sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun mensu
bu olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bu
lunan işçi sendikalarından o iş yerinde en fazla 
üyeye sahibolan sendika, o iş yerindeki işçile
rin salt çoğunluğunu temsil etmese dahi, söz ko
nusu iş yerinde, toplu iş sözleşmesinde başkaca 
hüküm yoksa : 

I - Îş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, 
en çok iki; 

II - îş yerindeki işçi sayısı ellibir ilâ ikiyüz 
ise, en çok dört; 

III - iş yerindeki işçi sayısı ikiyüz bir ilâ 
bin ise, en çok altı; 

IV - îş yerindeki işçi sayısı binden fazüa 
ise, en çok sekiz temsilci gösterebilir. 

Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan 
aşağı olarak tesbit edilemez. 

Bu temsilcilerden biri baştenısilci olarak 
atanır» 

MADDE 2. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mamelek ve gelirler 
«Madde 22. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküllerin gelirleri : 

SOSYAL İSLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

15 Temmuz .1963 tarihli ve 274 saydı Sendikalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 476 ) 
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.Millet 'Mecl isinin kaıbul ettiği metin 

a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler 

ile eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyet
lerden sağlanacak gelirler; 

c) Bağışlar; 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle ma

hallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner 
sermayeli müesseseler, sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan 
iktisadi teşekkül ve müesseselerle sermayelerin
de Devletin iştiraki bulunan bankalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslekî teşekküller dâ
hil olmak üzere özel kanunlarla kurulan ban
kalar ve teşekküller, bu bendde zikredilen 
idare, teşekkül ve bankalar tarafından öden
miş sermayesinin en az yarısına katılmak sure-
riyfle kurulan teşekküllerle bunların aynı nisbet-
te katılması ile kurulan müesseseler, işbu kanu
na göre kurulan meslekî teşekküllere her hangi 
bir şekilde ma!î yardım ve bağışta bulunamaz
lar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesi hükmü saklıdır. 

3. Bu kanuna göre kurullan meslekî teşek
küller, üyesi bulundukları milletlerarası teşek
küllerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bu
lunduğu milletlerarası teşekküllerden gayrı dış 
kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin alın
madıkça yardım kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve 
spor tesisleri ile meslekî öğretimleri ve top
lantıları için lüzumlu menkul ve gayrimenkul 
maldan, bu mallarla ilgili alacaklar hariç, hac
zedilemez; bu mallar vergiye tabi tutulamaz.» 

MADDE 3. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 25 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Kurul ve şube kongreleri 

«Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller genel kurullarının ve şube 
kongrelerinin en geç iki yılda bir toplanması; 

2. Genel kurullarda ve şube kongrelerinde, 
Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri hariç, 
bütün seçimlerin gizli oyla yapılması; 

Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

O. Sematosu ( S . Sayısı : 476) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

3. îki Genel Kurull toplantısı ve şube kon
gresi arasındaki devreye ait hesap raporu ile 
denetçi raporunun ve gelecek devreye ait bütçe 
teklifinin Genel Kurul ve şube kongresi üyele
rine toplantıdan önce dağıtılması; 

Mecburidir.» 

MADDE 4. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekkül
ler ile bunların şube ve temsilciliklerinin baş
kan ve yönetim kurulu üyeleri, bu göreve se
çildikten sonra üç ay içinde, kendilerinin, eşle
rinin ve velayetleri altındaki çocuklarının ma
lik bulundukları malları ve gelirlerini gösteren 
bir bildirimi noterliğe tevdi etmek zorundadır
lar. Bildirinin verildiğine dair noterlikten alı
nacak belgeler denetçilere verilir. Bu belgenin 
hangi noterlikçe verildiği, tarihi ve numarası 
yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfa
sına kaydolunur.» 

MADDE 5. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Bu mecburiyete uymıyanlarm başkanlık 
veya yönetim kurulu üyeliği sıfatları üç aylık 
müddetin bitiminde kendiliğinden düşer.» 

MADDE 6. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 31 nci mad
desinin 10 ncu bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«10. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gere
ğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar 
verilmesi halinde, 16 nci madde ile 1 nci mad
denin 3 ncü bendi hükümlerini ihlâl etmiş olan
lar hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis ce
zasına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir 
teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş 
olması halinde, eğer 16 nci madde hükmüne 
aykırı olarak teşekkül tarafından bir siyasi 
partiye veya bir siyasi parti tarafından teşek
küle ödenmiş olan bir meblâğ varsa, bu meb
lâğa el konulur ve ts Kanununun 30 ncu mad-

Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Bu Kanuna göre kurulan meslekî teşekkül
ler ile bunların şube ve temsilciliklerinin baş
kan ve yönetim kurulu üyeleri, bu göreve seçil
dikten sonra üç ay içinde, kendilerinin, eşleri
nin ve velayetleri altındaki çocuklarının malik 
bulundukları malları ve gelirlerini gösteren bir 
bildirimi noterliğe tevdi etmek zorundadırlar. 
Bildirimin verildiğine dair noterlikten alınacak 
belgeler denetçilere verilir. Bu belgenin hangi 
noterlikçe verildiği, tarihi ve numarası yönetim 
kurulu karar defterinin özel bir sayfasına 
kaydolunur.» 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 6 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Sfanatosıı ( S. Sayısı : 476 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

desi uyannca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna 
verilir.» 

MADDE 7. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun geçici 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce İş Kanunu gereğince se
çilmiş olan iş yeri işçi temsilcilerinin görevleri, 
20 nci maddenin 4 ncü bendi uyannca temsilci
ler seçilinceye kadar devam eder.» 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 5.5. 1964 
tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek açık oy ile kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kuru 
lunca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kuru-
ulnca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 476 ) 





Döaem : 1 
To^ntı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (M. 

Meclisi 2 628, C. Senatosu : 2/132) 

NOT : M. Meclisi Sıra Sayısı : (587) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 6' . .1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 7633 - 43163 

niBIHURİYKT SENATOSU BAŞKANLIĞINA. 

Millet Meclisinin 23 . 6 . 1964 tarihli 111 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Kirmen 

Not: Bu teklif 25 . 12 . 1963 tarihinde Başkan'ıkca ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13 . 5 . 1964 ve 22-23 . 6 . 1964 tarihli 102, 110 ve 111 nei Birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir, (Millet Meclisi S. Kayısı: 587) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu .... -.,• 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 3 . 7 . 196i 

Esas No. 2/132 
Karar No. 104 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi (Jcnel Kurulunun 23 Haziran 1964 tarihli 111 nei Birleşiminde öncelik ve ivedi
likle görüşül erdk kaimi edilen, 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu iş sözleşmesi grev ve 
lokavt Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme>i hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi Başkan
lığının 25 Haziran 1964 tarihli ve 7(533 - 43163 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına tevdi olunmakla Komisyonumuzun 2 Tenim iz 1964 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kanun teklifinin, 275 sayılı Kanunda mevcut maddi hataların düzeltilmesi amacı ile getirildi
ğini ifade eden gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisi metni aynen kabul 
edilmiştir. 

477 
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Genel Kurulun tasviplerine ar/ olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Çanakkalo 
N. Altan 

Bu Kanunda Sözcü 
Aydın 

F. Turhangü 

Ağrı 
8. Türkmen 

Kâtip 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

(hımhurbaşkanmca S. Ü. 
Â. Artus 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Cumhuriyet Senatom 
Sosyal İsler Komisyonu 
s Esas No. : 2/132 

Karar No. : 12 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

f) . 7 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Haziran 1964 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen, 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi Komisyonumuzun 
8 Temmuz 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun teklifinin, 275 sayılı Kanunda mevcut maddi hataların düzeltilmesi amacı ile getirildi
ğini ifade eden gerekçesi Komisyonumuzca da. benimsenmiş ve Millet Meclisi metni aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

(\ E Huğ 

Bu raporda sözcü ve 
Afyon K. 

R. Hancıoğlu 

Bolu 
R. Arıkan 

Kati ip 
Ankara 

R. Etker 

İsparta 
M. Gülcügil 

Gaziantep 
N. Özgü! 

C. Senatosu ( S, Sayısı .• '477 ) 





MİLLET MECLfiSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun bâzı 
maddelerin in değiştirilmesi h eıkkı n da Kanun 

MADDE 1. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 7 nci maddesinin 2 noi bendinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

2. Bir işveren federasyonu veya sendikası
nın bir iş kolundaki işyerlerini kapsıyan toplu 
iş sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi için, 
mensubu olan işverenlere ait işyerlerinde ça
lışan işçilerin, o iş kolunda çalışan işçilerin ço
ğunluğunu teşkil etmesi gereklidir. 

MADDE 2. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

(Uığrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 
* Madde 11. — Belli işyeri veya işyerleri için 

yapılacak toplu iş sözleşmeleriyle ilgili toplu 
görüşmelerde işçileri temsil bakımından işçi 
sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlık
ları ile işverenler veya işveren sendikaları 
tarafından bu konuda yapılacak itirazlar veya
hut işverenleri temsil bakımından işverenler 
ve işveren sendikaları arasında çıkacak yetki 
uyuşmazlıkları ile işçi sendikaları tarafından 
bu konuda yapılacak itirazlar, yazılı çağrı ta
rihinden başlıyarak üç iş günü içinde bölge ça
lışma müdürlüğünce karara bağlanır. Bölge ça
lışma müdürlüğünün bu konudaki kararlarına 
ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri ta
rihinden başlıyarak üç iş günü içinde iş dâva
larına bakmakla görevli mahallî mahkemeye 
itiraz edebilirler. Bu itiraz altı iş günü içinde 
serî muhakeme usulü ile kesin olarak karara 
bağlanır. 

Bir iş kolundaki işyerlerini kapsamak üzere 
yapılacak toplu iş sözleşmeleriyle ilgili toplu 
görüşmelerde işçileri temsil bakımından işçi fe
derasyon ve sendikaları arasında çıkacak yetki 
uyuşmazlıkları ile işveren federasyon veya sen
dikaları veya işverenler tarafından bu konuda 
yapılan itirazlar veyahut işverenleri temsil ba
kımından işveren federasyon ve sendikaları 

(J. Senatosu 

4 — 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 47', ) 



- 5 — 
SOSYAL ÎŞLEK KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt ^Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Kamın 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDB 2. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

'..'. Koımt >vn ( S. Sayısı : 477 ) 
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Mil I el .Meclisinin kabul elliği metin 

ve işverenler arasında çıkacak yetki uyuşmaz
lıkları ile işçi federasyon veya sendikaları ta
rafından bu konuda yapılacak itirazlar, yazılı 
çağrı tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde 
Çalışma Bakanlığınca karara bağlanır. Çalış
ma Bakanlığının bu konudaki kararlarına, ilgi
liler, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihin
den başlıyarak altı iş günü içinde Yargıtay 
Başkanlığına itiraz edebilirler. Bu itirazlar, 
Yargıtaym iş dâvalarına bakmakla görevli da
iresi tarafından altı iş günü içinde kesin olarak 
karara bağlanır. 

MADDE 3. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 10 ncu maddesinin 2 nci bendinin 
5 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu bendin 1 nci fıkrasına göre greve veya 
2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilmesi ha
linde, uyuşmazlıkta taraf olanlardan birinin ve
ya Çalışma Bakanlığının esas hakkında dâva 
açılmadan önce veya dâva sırasında mahkemeye 
başvurması üzerine, mahkemece, hakkaniyet ge
rektiriyorsa yahut grev veya lokavtın durdu 
rulmamasmda uyuşmazlığın konusu olan hak
ların korunması bakımından tehlikeli olan ve
yahut önemli bir zararın doğacağı anlaşılan 
hallerde, grev veya lokavtın durdurulmasına 
karar verilir. Bu kararın re'sen tebliği ile bir
likte grev' veya lokavta son verilir. 

MADDE 4. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 20 nci maddesinin 12 nci bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

12. Yangın, su baskını, toprak veya çığ 
kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve 
genel hayatı felce uğratan felâket hallerinde, 
Bakanlar Kurulu, bu hallerin vukubulduğu yer
lere inhisar etmek ve bu hallerin devamı süre
since yürürlükte kalmak üzere, gerekli gördü
ğü işyerleri veya iş kollarında grev ve lokavtın 
yasak edildiğine dair kararname çıkarabilir. 

MADDE 5. — 15 Temmuz 1933 tarihli ve 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 25 nci maddesinin (c) bendinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

c) (a) ve (b) bendlerine göre grev veya 
lokavtın dışında kalacak işçilerin niteliği ve sa-

Annyasa ve Adalet 'Ko. kabul etliği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(.'. Senatosu ( S. Sayısı : 477 ) 



»Sosyal İşler Komisyonumu t kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 4 ncü madde »aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8, — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( ^, Sayısı ; 477 ) 
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Millet Meclisinin ka>bııl ettiği metin 

yısı toplu iş sözleşmesinde gösterilmemişse, iş
veren veya işveren vekili, bu hususları, toplu 
görüşmenin açılışından başlıyarak altı iş günü 
içinde işyerinde yazıyla ilân eder ve bu ilâ
nın birer örneğini toplu görüşmede taraf olan 
işçi teşekküllerine gönderir. 

MADDE 6. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 62 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

28 nci madde hükümlerine aykırı olarak 
işçileri konutlarından çıkaran veya bu konutla
rın su veya gaz veya aydınlatma veya ısıtma 
hizmetlerini kesen işveren veya işveren vekili 
veya bunları bu yolda hareket etmeye zorhyan 
veya teşvik eden veya bunun için propaganda 
yapanlar, bir aya kadar hapis ve ikibin lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezalariyle 
cezalandırılırlar. 

Tekerrürü halinde, bu cezaların üç katına 
hükmolunur. 

MADDE 7. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 2. — 44 noü maddede sözü 
geçen tüzük yürürlüğe girinceye kadar il ha
kem kunullariyle Yüksek Hakem Kuruluna 
ait yazı işleri ve diğer gerekli işlemler, huzur 
hakları ile yolluk ve gündelikler hakkında top
lulukla îş Uyuşmazlıkları Uzlaştırma ve Tah
kim Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır. 

MADDE 8. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. -
yürütür, 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Mîllet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ucu 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.6.1964 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikli. 
(förüşülerek kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( 8. Sayısı : 477 ) 
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Sosyal işler Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meçlisi Genel Kurulunca kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

>>©<< 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 477 ) 





Toplantı: 3 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 4 / O 

ödemişli Ahmetoğlu Ali Orhan İlkkurşun'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen meti ve Cumhuriyet Setosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe ve Plân Komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/573; C. Senatosu 

1/402) 

NOT : M. Meclisi Sıra Sayısı : (577) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 4 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7324-41187 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nci I birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, ödemişli Ahmetoğlu Ali Orhan î lkkurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikle sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Millet. Meclisi Başkanı Y. 

Başkanvekili 
Ferruh Bozbeyli 

Not: Bu tasarı 13 . 11 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 577) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
M ati ve İktisadi îşler 12 . 5 . 1964 

Komisyonu 
Esas No. 1/402 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza (havale buyurulan «ödemişli Ahmetoğlu Ali Orhan İlkkurşun^a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun» tasarısı Komisyonumuzun 12 . 5 . 1964 tarihli top
lantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair ilgili Bakanlık temsilcilerinin verdikleri 



bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince O. Senatosu Plân ve Bütçe Komisyon ana tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
H. Ali T ürker 

Manisa 
R. Ulıısoy 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Mardin 
K. Oral 

Kâtip 
Giresun Bursa îzmir 

M. İzmen B. Giiz.ey H. Onat 

Sinop Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Bakır E. Kök 

Ankara 
R. Etker 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/402 
Karar No. : 41 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

9 . 7 . 1.964 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 4 . t%4 tarihli 88 tıci Bir'le'şimıinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen «Ödomisli Ahmetoğu Ali Orhan İlkkurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı» Komisyonumuzun !> . 7 . 19(14 tarihli toplantısında illgili Bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair Bakanlık temsilcilerinin verdikleri 
bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden tasan Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

S. Kurutluoğlu 

Tabiî Üye 
#. Gürsoytrak 

Sözcü 
Sakarya 

K. Yurdakul 

Ankara 
N. Ağırnash 

Kâtip 
tçel 

C. Okyayuz 

Balıkesir 
N. Sarlıcah 

İstanbul 
E. Adah 

istanbul 
O. ('ümüşoğlu 

istanbul 
E. Özden 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

Konya 
M. Dinekli 

Samsun 
R. İsıtan 

C. - Senatosu ( S. Sayıcı : 478 j 
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MİLLET MECLÎSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

ödemişti Ahmetoğlu Ali Orhan 
tlkkurşun'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstiklâl savaş
larına katılarak emsallerinden 
üstün yararlıklar gösteren Öde-
mişli Ahmetoğlu Ali Orhan 
tlkkurşun'a hayatta bulundu
ğu sürece vatani hizmet terti
binden (500) beşyüz lira aylık 
bağlanmıştır. 

MADDE 2, — Bu kanun ya
yımını takibeden ay başında 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

'Millet Meclisi Genel Kurulu
nun 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedi
likle glörüşülerek kabul edil
miştir. 

MALÎ VE İKSİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KA/BUL 

ETTİĞİ METİN 

ödemişti Ahmetoğlu Ali Orhan 
tlkkurşun'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel- Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE VE PLÂN 
•.KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Ödemişti Ahmetoğlu Ali Orhan 
tlkkurşun'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasma 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Mület Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 478 ) 





Dönem : 1 / O A 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 ö t f 

Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî idareleri hakkındaki 1151 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 1151 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin yeniden yürürlüğe konmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 2/6771, 
C. Senatosu 2/133) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 707) 

Millet Meclisi 
Gond Sekreterliği 2 . 7 . 196i 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8391 - 16706 

((lTM111 R LY ET S HNATOSU BAŞKANİ J ĞINA 

Millet Meclisinin 30 . 6 . 1964 tarihli 116 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahalli idareleri hakkındaki 1151 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yeniden yürürlüğe konmasına 
dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi (Başkam 

Fud Sirmen 

Not: Bu teklif 11 . 3 . 1964 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22, 23, ve 30 . 6 . 1964 tarihli 110, 111 ve 116 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 707) 



Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Eğitim ve İçişleri komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon 
raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma , Millî Eğitim ve 
İçişleri komisyonlarından 
kurulu Geçici Komisyon . 14 . 7 . 1964 

Esas No. : 2/133 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yeniden yürürlüğe konmasına dair kanun teklifi ko
misyonumuza havale edilmekle, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere >cdil-
di : • 

Hazırlanan teklifin tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde gerekçede tafsilen 
belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 
30 . 6 . 1964 tarihli 116 ncı Birleşiminde tasvip gören metin aynen kabul edilmiştir. 

Mezkûr kanun teklifinin yeni tedris yılında uygulanmasını sağlamak amaciyle öncelik ve 
ivedilikle görüşülmek kararını da muhtevi olarak (lenel Kurulun, tasvibin1*1 arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Muğla 

II. Menteşeoğlu 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Sözcü Kâtip 
Samsun İzmir 

F. Tevetoğlu (J. Okur er 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hakkâri 
Z. Tüzün N. Seyhan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
O. Koksal 

Urfa 
E. M. Karakurt 

Millet Meclisinin kabul etfctiği metin 

Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî idare
leri hakkındaki 115:1 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin 'yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 1151 

saydı Kanunun 14 ncü maddesinin yeniden 
yürürlüğe konmasına dair kanım teklifi 

MADDE 1. — Bozcaada ve İmroz nahiye
lerinin mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki 5713 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmış ve 1151 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde tek
rar yürürlüğe konulmuştur. 

Madde 14. — Her iki adada maarif umur ve 
muamelâtı. Maarif teşkilâtı hakkındaki Kanun 

C. Senatosu 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun 
kabul elttiği metin 

Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî idare
leri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 
saydı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 1151 

sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yeniden 
yürürlüğe konmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 48?) ) 



— 3 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

ile İlk Tedrisat Kanunu ahkâmına tevfikan ten
sik ve idare olunur. Tedrisat Türkçe, umumi, 
meccani ve ladinidir. Çocuklarına kendi dini ve 
lisanını öğrettirmek istiyen veliler ehliyeti Hü
kümetçe musaddak ve tedrisatı Hükümetin dai
mî teftişine tabi bulunmak ve masrafı kendileri 
tarafından tesviye edilmek şartı ile hususi bir 
hocaya, umumi mektep binaları dâhilinde tah
sis edilecek dershanelerde program ye ders saat
leri haricinde tâyin olunacak bir saatte din ve 
lisan derslerini okutabilirler. Her iki adada 
nahiye Maarif Encümeni tedrisatı iptidaiye 
meclisi salâhiyetini haiz olmak üzere nahiye mü
dürünün riyaseti altında tedrisat müfettişi veya 
başmuallraı ve tabip ile nahiye meclisince ken
di âzası içinden müntehap iki azadan terekkü-
beder. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Geçici Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» © - « 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 489 ) 




