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624 

625 

4. — Başkanlık Divanının Genel KVL-
rula sunuşları 625 

1. — Kütahya Milletvekili Sadrettin 
Tosbi'nifrı, dünya piyasalarında şeker fi
yatlarının artması karşısında memlekette 
mevcut ıstokun fazla 'döviz sağlıyaeak şe
kilde değerlendirilmesi ve yeni şeker fab
rikaları açılması konusundaki temennileri 
ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm 
cevabı 025:628 

2. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve 6 arkadaşının, 232 sayılı Kanunla de
ğişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun bâzı (maddelerinin değiştirilmesi ve 
bâzı ıgeçiei ve ek maddeler ilâvesi hak
kındaki kanun teklifinin geriverilmesine 
dair önergesi (2/500, 4/249) 628 

3. — Artvin Milletvekili Saffet Emin-
ağaoğlu'nun, 5887 sayılı Harçlar Kanunu
nun 1 nci maddesini değiştiren 6765 sayı-

; S*yfa 
İl Kanunun değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin, vergi reformu için kurulan Ge
çici Komisyona havalesine dair Geçici Ko- ! 
misyon Başkanlığı tezkeresi (2/321, 3/594) $28 

5. — Görüşülen işler. Ş29 
1. -— Maden Kanununun bâzı mad- i 

delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi ihakkında ; 
kanun tasarısı ilo Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 5 ar
kadaşının Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ibâaı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/295,2/282) 
Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı 
(S. Sayısı: 13ıl) &2B«630,675$78 

2. — Balıkesir Milletvekili Mehmet 
İmar Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri I 
ye imar ve İskân komisyonları raporla
rı (2/65) (S. Sayısı: 83 e ek) 630:052 

;>>.— Yozgat Milletvekili Mustafa Ke- j 
pir'in, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine 



Sayfa 
olan borçlarının taksitlendirimıesi hak
kında 'kanun teklifi ile Kastamonu Mil
letvekili Sabri Keskin ve. dört arkada
şının köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksit-
lendirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (2/300, 2/311) (S. 
Sayısı : 38 e 1 nci ek) 652:653 

4. — Cumhuriyet 'Senatosu Yozgat 
Üyesi Sadık Artukmaç'm, • Tapu sicil bi
naları inşası için alınacak harçlar hak
kında ve îzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tapu sicil binaları . yapılması 
maksadiyle alınacak harçlar hakkında 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru (2/153, 2/233) (S. Sayısı : 201) 653:057 

5. — 1960 malî yılı içinde sürdkli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan me
murlara emsalli olarak ödenmiş bulunan 
aylıklar hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/213) (8. Sayısı: 199) 657 

6. — Tapulama kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13 

' ncü maddesi (D) bendinin zilyedliğin ıs
katından on sene evvel tesis edilmiş vergi 
saydı aranması şartının kaldırılması su
retiyle tadiline, bu maddeye (E) bendi- • 
nin başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine 
ve bu maddenin (E) ve (F) bedlerinin, 
(E) bendinin, (F) ve (F) bendinin (G) 
olarak değiştirilmesine ve aynı kanunun 
35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine ve bi
rinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra ola
rak değiştirilmesine dair, İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü madde
leri ile 34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası
nın değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı: 210) 657:666 

Sayfa. 
6 . — Sorular ve cevaplar 666 
A.) Yazılı sorular we cevaplan ' 666 
1. —- Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 

Pestilci'nin, çökerek tamamen yıkılan Çay
cuma Ortaokulunun yeniden inşası hususun
da bir hazırlığın bulunup bulunmadığına 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şevket 
Raşit Hatipoğlu'nun, yazılı cevabı (7/282) 666: 

667 
2. — Konya Milletvekili Kadircan 

Kaflı'nm, Haziran 1961 sonunda rektörlük 
süresini tamamladığı halde görevine fuzu-
len devam eden İstanbul Üniversitesi Rek
törü hakkında bir soruşturma yapılıp ya-' 
pılmadığma dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/290) 667:668 

3. — Bursa Milletvekili Edip Rüştü Ak-
yürek'in, Bursa'da'ki kestane ağaçlarının 
hastalıktan kurtarılması için yapılan çalış
maların ne safhada olduğuna dair sorusu 
ve Tarım Bakanı. Mehmet îzmen'in yazılı 
cevabı (7/294) -668:669 

4. — Zonguldalk Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, Haliıt Uzun Mıehmet'e yapı
lan 200 lira yardımın, 1960 senesinden iti
baren, ne sebeple" kesildiğine dair sorusu 
ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm ya
zılı cevabı (7/298) 669:670 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan satışa arz edilen traktörlerin zama
nında teslim edilmemesi sebebine dair so
rusu ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in 
yazılı cevabı (7/29:9) 670*671 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Zirai Donatım Kufumu tarafın
dan satışı yapılan tarım aletlerinin pahalı 
olduğu hakkındaki iddianın doğru 'olup 
olmadığına dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen'in yazılı cevabı (7/300) 671 £73 

7. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt 'un, Erzurum'da bir Arıcılık Enstitü
sü 'kurulması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sorusu ve Tarım Bakanı Mehmet 
îzmen'in yazılı cevabı (7/306) * 673:674 

7. — Düzeltiler 674 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 4 muvak
kat ımadde ve 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
'bir bend ilâvesine mütedair ıkanuıı teklifi, isteği 
üzerine geriverildi. 

. Trabzon Milletvekili Ahmet Cemil Kara'nın 
milletvekilliğinden çekildiğine dair yazısı okun
du, (bilgi edinildi. 

Temsilciler Meclisi eski üyesi Şinasi Özden-
oğiu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis Dilekçe 
Komisyonununun 3 . 9 . 1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 67 sayılı ve; 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 ve 2228 sa
yılı kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ile ilgili Dilekçe Kanma Komis
yonu ve; 

Kars Milletvekili Sırrı Öktem ve dört arka
daşının, 7350 sayılı Kanuna geçici (bir ma^de 
eklenmesi hakkında İkamın teklifinin reddine 
dair Plân Komisyonu raporları okundu, kabul 
olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 
1962 yılı Aralık ve 1963 yılı Ocak - Şubat ay
ları hesabı hakkında Hesapları inceleme Komis
yonu raporu okundu, bilgi edinildi. 

istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade mahalle
sinde Teşvikiye ve Maçka Meydanı sokakların
da kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak is
tanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye. iadesi hakkında kanun ta
sarısının birinci görüşülmesi tamamlandı, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve iki arkadaşmının, 18 Haziran 1952 tarih ve 
5965 sayılı Kanuna geçici 3 ncü maddenin ek
lenmesine dair kanun teklifi kabul olundu. 

Köy İçme Suları hakkındaki Kanunun 14 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılması, 

5442-sayılı i l idaresi Kanununun (bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı tâli po
zisyonlarına giren akar yakıtların Gümrük Ver
gisi hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının 
onaylanması, 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 pozis

yonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onanması ve 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğret
menlerinin kadrolarınla, tçrfi ve cezalandırılmaj-
larma ve' bu öğretmenler için teşkil edilecek 
Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı San
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarılariyle, 

Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sungur'un, 
5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 gün ve*'601{j> 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
(hakkındaki kanun teklifinin birinci görüşjmer 
leri tamamlandı. 
* Serseri ve ınnazannaisu eşhas hakkındaki Ka

nunun yürürlükten 'kaldırılmasına, 
Hususi şahıslara ait eıski eserlerle tarihî âbi

delerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin değiıştiriLmesi ve 6 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sa+ 
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarila-f 
rı, ilgili Bakan ve komisyonlar Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından gelecek Birleşime bı-* 
rakıldı. 

Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahiyesi KuıU 
luea köyü 54 hanesinde kayıtlı iken evlenmek 
suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen Hüseyin 
kızı Ayşe'den doğma 8 . 7 . 1928 doğumlu; 
Ümmühan Bebek'in, 

Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi hane 107, 
cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ahmetoğlu, Ayşeden doğma 1 . 1 . 1939 do
ğumlu Osmuan Taşdemir'in, 

Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek mahallesi 
hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfusuna ka
yıtlı, Mehmet ve Elmasoğlu 12 . 8 . 1932 do
ğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali 
Eleşkirt oğlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt '67 ve sayfa: 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğhı l.'6.1936! 
Çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve say
fa 79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu,; 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in, 
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Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, cilt 
38, sayfa 129 da kayıtlı Âdemoğlu înayet'teh. 
doğma 3 . 6 . 1931 doğumlu Bahattin Yazıcı'-
11111, 

Turgutlu ilkesinin Çepni Deroköyü 4i sayılı 
hanesinde kayıtlı Mustafaoğlü, Zehra'dan doğ
ma 9 . 6 . . 1933 doğumlu Haimza G-ülınez'in, 

Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 hanesinde 
kayıtlı Scyfioğlu Saniye'den doğma 1.12İİ940 
doğumlu (8.6.1935 olarak tashihli) Bekir .Yıl
maz'm ve 

Seferihisar ilçesinin l.IJamış köyü hane 10, 
cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ayşeoğlu 
3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kanca'nııı, 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında kanun 
tekliflerinin birinci görüşülmesi tamamlandı. s 

İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'-
m, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı 
Karayolları. Trafik Kanununa bir madde ek'len-

2. — GELEN 

Tasarı [ 

1. — Gümrük Giriş Tarife cetvelinin bâzı ı 
pozisyonlarında indirimler yapılmasına ve I 
22.5.1961 tarihli, 5/1227 sayılı (Kararnamenin j 
kaldırılmasına dair olan (Bakanlar Kurulu kara- i 
rınm onanması hakkında.kanun tasarısı (1/470) i 
(Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyon
larına) I 

Teklif ] 

2. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 657 I 
sayılı Harita, Müdüriyeti UmUmiyesi Kanunu- , 
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesi ve >bu ka
nuna 3 ncü bir geçici madde eklenmesi hak- ! 
kında kann teklifi (2/515) (Millî Eğitim, ve | 
Millî ıSavunm'a komisyonlarına) I 

ıııesi hakkında kanun teklifinin görüşülmesi, ve
rilen bir önergenin kabulü üzerine, . gelecek 
Birleşim e bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçek'in yasama meclislerinin araların
daki münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
kanun teklifinin maddeleri üzerinde bir süre 
görüşüldü. , 

Çoğunluk kalmadığından 7 . 6 . 1963 Cuma 
günü saat 14 te toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. , 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 

Ferruh Bozbeyli Uua Polat 
Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

KÂĞITLAR 

Tezkereler 
3. — Adana Milletvekili Ali IBozdoğanoğlu'-

nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında (Başbakanlık tezkeresi (3/591) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

4. — İstanbul Üniversitesinin 1960 .bütçe'yılı 
kesMıesabma ait uygunluk hildirimlniû sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/592) (iSayıştay Komisyonuna) 

5. Kulp ilçesinin 'Haoanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-
itoğlu, ıSultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/593) (Adfalelt Komis
yonuna) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN — BMleşimi açıyorum. 

BİAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yo-klaımai yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kütahya Milletvekili Gadrettin TosbV-
nin, dünya piyasalarında şeker fiyatlarının art
ması karcısında memlekette mevcut stokun faz
la döviz sağhyacak şekilde değerlendirilmesi ve 
yeni şeker fabrikaları açılması konusundaki te
mennileri ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın 
cevabı. ' 

BAŞKAN — Sayın, Sadrettln Tosbi, Cum
huriyetçi Köylü IMıilleit Partisi Orııpu tadına, şe
ker ^m«wzuuiidia -gündem dışı söz İs t em i silerdir. 
Buyurun 'Sayın Tosbi. 

C .K.M.P . GRUPU APINA SADRETTÎN 
TOÖBÎ (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, dün 
Meclis koridorunda Sayın Sanayi Bakaniyle vâki-
bir h^bihalimdien edindiğim bir intiba, bugün 
huzurumıada m'üstaoeliyet arz eden şeker mev
zuu -haikikmda »beni konulmaya sevk etti. M'ev-
zu açılınca, bu hususun arz ettiği ehemmiyete 
binaen', 'bu teşeibbüsümü ımâzur göreceğinizden 
ümit var olarak «özlerime -başlıyorum. 

Arkadaşlar, -bugün belki anormal konjonk
tür gaa&lıarı «muvacehesinde, dünya şeker fiya
tı 280 diJİâra fırrlamışıtır. Yani Londra borsa
sında §e4çe*Mİn tonunun fiyatı '101 înıgiıliz lirası, 
yani 280 dolardır. Bu durumun doğurduğu ye
ni v&aiyeıt elbettekİ şelkier müısttalhsııh 'bir mem
leket olmak hasebiyle, bizi de, yakından aiâ-
kar etajekte ve hoch konjonktür denilen yüksek' 
konjonuktür farll&rmın ihdas eylediği müsait 
dmnmı&m mıemieki#timizin şüker endüstıiısinin 
ve do3a.y»îylfe Myülk 'bir kütleye şâmil bulu-

manı pancar ;zürraının. yakın kaderini çok' sıkı 
surette 'alâkadar etmektedir. Bugün eld'e, fl.60 
bin ton miktarında .sıtdk bulunduğunu 'öğren-, 
d im. Şclker Şirketi ımeafilinde yaptığım temas-; 
larda Vekil Beyin, bu ifadesini teyidettiler. Bu 
durum karşısında elde mevcut istok'tan bir kıs
mının en müsait şartlar içimde memlekete dö
viz ve şeker pancarı ıiısıtiihs.<al .eden köylüye de 
yemi iş imkânı ve bir 'gelir sağlamak bakımın
dan Hükümete düşen vazifenin ehemmiyeti üze
rinde durmak istiyorum. 

tölbetiteki sahibi salâhiyet zevat, konjonktü
rün ıbu'gün arz eylediği bu durumun sebeple
rini' benden 'daha iyi bilirler. Her 'halde, Kon
jonktür daireleri vardır, bu durumun tahas-
sül edeceğine agâlh olmuşlardır. Çünkü bu
num alksini düşü tını ek varidolamaz. 'Şeker pi-
yasasını elbette yakînen takibetmişle-rdir.' Ve 
buna nazaran, en. İyi tedbiri de 'eJİ'betteiki (alacak
lardır. İhracat (bakımmdan da elbette ki (mem
leketin: döviz kaybına 'Sebebiyet vermiyecek 
anı tesblt edecekler ve fiyatlar ber halde yük--
selme temayülünde olduğu içindir ki, bulgun 
ihracat 'yapmıyorlar. Bunu da kendileri ben
den iyi. -bilirler. O .an geldiği, zaman da i!h-
raeaatı eibetteki yapacaklardır. Çünkü, Hü
kümetin memleketin döviz kaybına sebebiyet 
verecek bir (tedbirsizlik İçinde bulunduğuna, 
hiçbirimiz inanam'ayız. Ve böyle ibir şey de 
varidolamaz. Binaenaleyh, IMeclisi irşadetmek 
suretiyle, bu durum da 'kendilerince malûm ol-
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M. Meclisi B : 92 
duğuna giöre lıâzımıgeleın tedıbirileri alacaklarına 
mütedair emniyejtiımiiiz'i buraıd'a huzurunuzda 
te'krarlamalk istiyorum. 

Yalnız, bendim daha mühim gördüğüm bir 
nokta var. 1960 işemesinde pancar izim ati tah-
dıided'ilmeden evvel, Türkiye'nin şeiker iısitiiıhısiali 
4 milyon 880 bin. itan pancar ve 643 bin ton 
şeker raddesinde idi. Pancar ziraati tahdid-
edildikten sonra bu gitgide azalmış ve bugün 
400 bin ton raddesinde ancak tahmin edilmekte
dir. Demek k i ; biz pancar ziraatini tahdit et
meseydik, bugün elimizde asgari 250 bin ton 
şeker olacaktı. Ve bu 250 bin ton şekerin ma
liyet fiyatının üstünde bir seviye arz eden dün
ya şeker piyasası şartları muvacehesinde 100 
dolar farkla satılması neticesinde, bugün Türki
ye'mize 50 milyon dolar bir döviz temin edilmiş 
olacaktı. Diğer taraftan pancar ziraatinin tah-
didedilttıesi, fiyatlarının düşürülmesi neticesin
de yine alâkadar zevat nezdinde edindiğim in
tiba bugün Türkiye'de şeker istihlâkinin artmış 
olması dolayısiyle köylüyü bu defa aksi istika
mette pancar ziraatine teşvik etmek zaruretini 
ihdas edecek bir durumun ortaya çıkmasına mu-
cibolmuştur. Ve psikolojik âmiller elbette ki, 
cümlemizin malûmudur. Pancar yerine başka 
ziraati ikame eden köylüyü bugün büyük külfet
lerle, büyük masraflarla eskiden vâsıl olduğu
muz seviyeye getirebilmek için beyhude emek, 
gayret ve masraf sarf etmek durumundayız ki, 
bunu da bugün burada tesbit etmekte âti -için 
büyük faydalar görmekteyim. Zararın neresin
den dönülse kârdır. Binaenaleyh Hükümet el
bette ki, dûrbîn ve durendiş bir idareyi temsil 
etmek bakımından bu tedbirleri de alacaktır. 
Bunu da bize burada, Meclisi Âliye arz edildiği 
zaman, elbette ki, lâzımgelen şükranla karşıla
yacağız. 

Üçüncüsü; yine tesbit edilmiş bulunduğuna 
göre, bugün Türkiye'deki şeker fabrikaları tam 
kapasiteyle çalıştıkları takdirde, ancak memle
ketin istihlâkini karşılayacak seviyededirler. 
O halde fabrikaların tesisi icabederse, yeni fabr 

rikalarm kurulması zarureti mevcuttur. Binaen
aleyh, Hükümet elbette ki bu zarureti idrak 
edecektir. Realiteler muvacehesinde, bunu inkâ
ra imkân yoktur. Çünkü dokümantasyon elim
dedir. Hükümet hatanın neresinden dönülse 
kârdır fetvasmca lâzım gelen tevsileri yapsın. 
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îcabediyorsa yeni fabrikaları kursun. Bu sene-
ki fiyatların yükselmesi eldeki stokların da 
erimesine sebep olmuştur, öyle tahmin edilir 
ki, eğer Rusya bir damping yapmak niyetinde 
değilse stokların erimesi önümüzdeki senelerin 
provüzyoniarı içinde fiyatların yüksek bir sevi
yede kalmasını intaccdecektir. Bunun da icab-
ettirdiği netice behemehal önümüzdeki ekim se
zonunda pancar fiyatlarına zam yapmak sure
tiyle hem köylünün kalkınmasına hizmet edecek 
bir vasatı hazırlamak ve hem de Türkiye'ye ye
ni döviz temin edecek bir endüstri branşının ki, 
bu branşın gelişmek kabiliyetinde olduğu, vaka
larla sabit olmuştur; artık bu tedbiri de almak 
suretiyle lâzım gelen hususu temin etmek duru
munda bulunacaktır. Bize gelecek, İnşallah Hü
kümet bunu bildirecek. Biz de bunu şükranla 
karşılayacağız. 

Son bir nokta olarak şunu da söylemek is
tiyorum; belki alâkası yok gibi görünecek, Av
rupa'ya gidecek olursanız şayet elinizdeki dola
ra tekabül eden travel çekin, maktu fiyatla 
satış yapan mağazalarda bunu effectine para ye
rine verecek olursanız % 20 tenzilât yaparlar. 
Bunun ifade ettiği mâna şudur: Her memleket, 
ister zengin olsun, ister dövizi bol olsun, daima 
yeni döviz rantreleri sağlamak zorundadır. Ma
ğazaların yaptığı bu % 20 tenzilâtı Hükümet 
sübvansiyon etmekte, tekrar ona vermektedir. 
O halde bugün bilhsfssa endüstri memleketlerin
de tatbik edilen usul şudur ki, bir maddeyi is
tihsal etmek için, hattâ ham maddesi dışarıdan 
dahi gelse, yapılan hesap bu maddenin istihsali 
için dışarı ödenen döviz nedir, bu madde de ma
mul hale geldiği zaman dışarıdan temin edilen 
döviz nedir, bunun arasında mukayesş yapılır. 
Şayet bir döviz rantresi sağlıyorsa, o endüstri
nin gelişmesine hizmet edilir. Aradaki maliyet 
farkı, iç. maliyet farkı, iç finansmanla kapatılır. 
Bu hakikati de zannederim bizzat profesör olan 
Sayın Fethi Bey arkadaşımızın dahi inkâra me
cali bulunmıyacaktır. Bu itibarla, şayet biz bir 
kilo şekeri istihsal etmek için dışarıya bir ka
dar döviz veriyorsak, buna mukabil şekerin 
ihracı mukabilinde de üç kadar döviz elde edi
yorsak, o takdirde Türkiye'de şeker yapılmalı
dır ve aradaki maliyet farkına tekabül eden 
finansman imkânı da iç finansmanla sağlanmalı
dır. Bu hakikati Meclis huzurunda bir kere da
ha tekrar etmekte, bedahat da olsa tekrar et-
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inekte fayda görüyorum, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sanayi Bakanı. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Çok Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; dün, Sayın Dr. Tosbi şeker ihracatı ile 
alâkalı bâzı ihracatçıların meselesi dolayısiyle 
bana konuyu intikal ettirdiğinden, tabiî, her hu
susu orada kendisine açıklamadım. Fakat şimdi 
ifade edeyim ki ıbir hafta evvel, bundan önce ya
ni iş adamlarından dahi daha önce şeker piyasa
sının arz ettiği (hareketlilik, gerek meseleleri gü
nü gününe teleks ve telsizle takibi ötedenberi iti
yat haline ıgetirmiş olan Umum Müdürlükçe, ge-

' rekse iktisadi ve malî neşriyatla Bakanlıkta ve 
bizzat şahsan takilbettiğim bir konu olmuştur. 
Fakat Sayın İktisat Dr. Tosbi arkadaşım teslim 
ederler ki bir ekonomi meselesi tarih meselesi 
gibi değerlendirmez ve mütalâa edilmez. Geçen 
sene aynı şeker tonu 58 dolardan müşteri bul
muş idi. Bu sene 280 dolara çıkmıştır. Bundan 
5-6 sene evvel 30 küsur dolar, bir müddet sonra 
70 'küsur dolar idi; fakat, her defasında Türkiye 
ihracatında zarar etmiştir ve bunun 5 yıllık tu
tarı 790 küsur milyon liradır; Bu itibarla, piya
sanın hareketini iyice tetkik edip, teşhis koyma
dan bu temevvücata göre bir politika! tayin edil
mez. Buna piyasada fiyatların dalgalanması iti
bar olunur ki, ıbu da piyasanın strüktürünü ta
yin etmeye kâfi değildir. Bu itibarla biz on Ba
kandan mürekkep olan Bakanlıklararası İktisadi 
İşbirliği Komisyonunda, 7 veya 8 ıgün evvel me
seleyi tetkik ederek ibu haftanın başında durumu 
mahallen, incelemek ve bugün için ve âti için ta
yin edeceğimiz politikada gerekli tedbirleri al
mak maıksadiyle iki arkadaşı piyasaya .gönder
dik. Hâlen Londra'dadırlar. Türkiye şeker tüc
carlarına sahip değildir. Yok; çünkü, bizdeki ih
racatçılar birtakım komüsyoncularm Türkiye'de 
mal tedarik eden insanlarıdır. Bunlarla ticaret 
etmek başkadır, bizzat borsaya, piyasaya girerek 
ticaret etmek başkadır. İkincisi millî menfaatle
re daha uyan şekildir, tarzdır. Bunu reddetmiye 
imkân ve ihtimal yoktur. Bakın arkadaşımız 
280 dolar dedi. Ondan iki gün evvel ben CİF 
İsviçre 300 dolar teklif de gördüm. Ama, bu de
rece hareketli bir zamanda tam bir teşhis koy
mak gerek bugün ıgerek ıgelecek yılların politi
kasını tâyin etmek bakımından şarttır.. (A. P. 

sıralarından «soldan istifa et,» sesleri) ('Gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Devamla) — Bu mesuliyeti alırsınız, o zankan 
istediğiniz gibi hareket edersiniz. (Soldan 'gürül
tüler.)! 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müzakere
leri sükunetle takibedelim. Yerinizden müdalia-

! lede bulunmayınız. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

I (Devamla) — Bunlar iki ihracatçının üç çe§it 
beyanı ile değerlendirecek işler değildir, arka
daşlar. Borsada satılır, bu iş. Üç bin ton, beş bin 
ton, on bin ton; 50 bin tona çıktınız mi fiatlftr 
düşer. Bunun da kendisine göre bir şartı v$r. 
Ticaret; kârlı tarafı var, zararlı tarafı var. Bu
nun aksini iddia etmek mümkün müdür? Ania, 
tutumda bir isabet var mı, yok mu ona bakınız. 
Sonra, 1960 da şöyle olsaydı, bugün boı olurdu. Şu 
konjonktüre kadar geçen sene 58 e satıldı diyo
rum arkadaşlar. Geçen sene 58 e satılma duru
munda olan bir stok, günün birinde fiyatlar yük
selir ona ıgöre kıymetlendirilir de, hu tarz konuş
mayı, bu beyanı eiddi telâkki etmek imkânı olıjır 
mu arkadaşlar? (Ortadan bravo sesleri...) Bu ba
kımdan müsterih olunuz. Bir piyasadır, hareke
ti vardır, iner çıkar. Ama Hükümetin vazifeisi 
memleketin menfaatlerine en uygun olduğu nok
tada ıbunu tahakkuk ettirmeye çalışmaktır. Leh
te de, alehte de tecelli eder. Ama Türkiye'nin 
malını bunun beynelmilel ticaretini bilmiyen 13 
tane ihracatçıya teslim etmemek kararındayız. 
(Ortadan bravo sesleri.) Borsada satılır. Bju 

mevzu yalnız Londra da değil, New-York'ta da 
münakaşa mevzuudur. Birdenbire niçin 'böyle bir 
yükseliş kaydetmiştir? Küba mona-kültürdeiı po-
li-kültüre mi geçmiştir? S'trüktüel bir gelişme 
midir, yoksa konjoktürel bir 'gelişme midir? Bük
tün bunların teşhisini koyacağız. Eğer gönlümü
zün arzu ettiği gibi bir strüktür değişmesi var
sa o zaman bütün arkadaşlarımızı memnun eden, 
çok güzel ıbir politika ile önümüzdeki devrede 
huzurunuza geleceğiz. Bâzı arkadaşlarımız ora-

j da, uzaktan kolaylıkla, hiçbir sorumluluk taşı
madan konuşabiliyorlar, insan üzülüyor. 

Demin arz ettim. (Soldan gürültüler.) Evet, 
ıgelir konuşursunuz, millet sizi de görür, (Gülüg-

| meler) 
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Şimdi bu çeşit meseleler şu veya bu iş âle

minin menfaatine göre değil, milletlerin menfa
atlerine göre ayar edilmek, istenirse, bunun yolu 
buradan değil, borsadan satış yapmaktır. Bunun 
aksini iddia edebilecek bir arkadaş var mı? Bor
sada satılır. 

Bu itibarla müsterih olun. Hükümet bunu 
her noktasında piyasadan daha iyi takibedeeek 
imkânlara da sahiptir. Ama bu imkânlar üzerin
de çalışırken lehte ve aleyhte birtakım beyanlar
da bulunması gayet tabiîdir. Çünkü 280 dolara 
satılan bir şeyi 260 dolara verdiniz mi, sonunda 
!20 dolar, 25 bin tonda epey bir meblâğ tutar, 
arkadaşlar. Bunun çeşitli yerlere dağılması ihti
mali de olabilir. 

Bu itibarla çok rica edeceğim. Stoklarımız da 
söylenen miktarların fevkinde. Stok da söylen
mez, onu da arz edeyim. Bizim stoklarımızın 
miktarını öğrenmek ve ona göre piyasada fiyat 
hareketleri yapmak düşüncesinde olanlar da var
dır. arkadaşlar. Bu itibarla verilen rakamlar sa
dece muayyen tedbirsizlikleri tatmin maksadına 
matuftur. Bunun ötesinde bir kıymet ifade et
memektedir. Mâruzâtım budur arkadaşlar. (Or
tadan, bravo sesleri alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz1. 

2. — İzmir \MilletvekiU Mustafa Uyar ve 6 
arkadaşının, 232'sayılı Kanunla değişik 6085 sa
yılı Karayolları \Trafik Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bâzı geçici ve ek madde
ler ilâvesi hakkındaki \kanun teklifinin gerive-
rilmesine dair önergesi. (2/500, 4/219) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Trafik Kanununda değişiklik yapılmasına 

mütedair olarak vermiş olduğumuz ve 2/500 esas
ta kayıtlı bulunan kanun teklifimizde küçük bir 
derişildik yapılmak üzere teklifimizin geriveril-
mesine dalâletlerinizi saygı ile rica ederiz. 

İzmir izmir 
Mustafa Uyar Necip Mirkelâmoğlu 
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izmir Konya 

Lebit Yurdoğıu ihsan Kabadayı 

izmir izmir 
Arif Ertunıga . Şeref Bakşık 

izmir 
O. Sa'bri Adal' 

BAŞKAN — Gündeme girmiş olduğu için go-
riverilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum; Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, geri-
verilmiştir. 

3, — Artvin Milletvekili \J3affet \Eminağaoğ-
lu'nun, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 1 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanunun değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, vergi re
formu için \kurulan Geçici Komisyona havalesine 
dair Geçici Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
(2/321, 3/594) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
(Hâlen Maliye Komisyonunda bulunan, Art

vin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun 5887 
sayılı Harçlar Kanununun 1 nci maddesini de
ğiştiren 6765 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin; Komisyonumuzda müza
kere edilmekte olan harçlar kanunu tasarısının 
34 ncü maddesi ile ilgili olması dolayısiyle, mez
kûr kanun 'teklifinin de Komisyonumuza celbine 
karar verilmiştir. Gereğine müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Vergi Reform. Geçici Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
izmir 

Mustafa Uyar . 

BAŞKAN — önergeyi tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. \— Maden Kanununun hâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve hu kanuna hâzı \ 
maddeler pklenmesi hakkında ikanun tasarısı ile i 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 5 arkadaşının Maden ^Kanununun hâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna hâzı 

lmaddeler eklenmesine "•dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/295, 2/282) (S. Sayı
sı : 131) (1) ' 

BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerinde müza
kereler yapılıyordu. Müzakerelerde yürürlük mad
desi olan 6 ncı maddeye kadar gelmiştik. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Bu kanunun bükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza, sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı, 
REFET AKSOY (Ordu) — Üzerinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HEıFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım ^memleketimizin mühim bir hazine kay
nağı olan madenlerimizden bu güne kadar maa
lesef lâyıkı veçhile istifade edemedik. Bize yurt 
olan, bu aziz toprağın altında o kadar hesapsız 
derecede hazineler var ki, kıymeti itibariyle, çok
luğu (itibariyle bizi .belegan mâbelâğ ihya edecek, 
doyuracak miktarda olduğu halde biz bu hazine
lerin üzerine bağdaş kurmuş peynir ekmekle 
karnımızı doyuruyoruz. Beri taraftan bir takım 
zengin milletlere el uzatarak borç para istiyo
ruz, bu hakikaten hazindir. Bu hazin hali mey
dana, getiren esbap arasında bilhassa madenci
lik sanayiinin bu memlekette inkişafı hususun
da, Hükümetin takibetme zaruretinde bulunduğu 
politikanın şimdiye kadar verimli ve müessir ola
mamasıdır. Haddizatında mer'i olan kanun bir
çok teşebbüs erbabım engelldyen bir konudur. 
Bu mahzuru ortadan bertaraf etmek için mü
zakeresini ikmâl etmiş olduğumuz şimdiki'mad
deler yeni hükümler ihtiva ediyor ve bu hü
kümlerin sayesinde çok ümit ediyoruz* ki maden
cilik bu memlekette esaslı ibir şekilde, hem mil-

(1) İSİ S. Sayılı basmayazı 3.6. 1963 ta
rihli 89 mcu Birleşim tutanağı sonundadır. 

let için ve hem de Devlet için bir gelir kaynağjı 
olacaktır. Bu itimadı huzurunuzda samimî bir 
düşünce içinde arz ederken kanunun kabulünj-
den evvel Sanayi Vekâletinin dikkatine bir hu
susu arz etmek zaruretini duyduğum için söz 
•aldım. 

Mer'i kanunun ıslahı zımnında kabul ettiği
niz hükümlerin eksik tarafını ikmal edecek biir 
nokta var. O da Maden Bankasının biran evvel 

.kurulmasıdır. Eğer bu banka biran evvel kuru
lup müteşebbislerin muhtaç olduğu sermayeyi 
kendi gelirlerimizle temin ve buna'ecnebi serma
yesini teşvik kanunundan istifade hususunu dja 
teşvik ederekten daha kolay bir mecraya intikal 
ettirecek olursak bu hazinelerden beklediğimiz 
serveti elde edeceğimizi arz ederim. , 

BAŞKAN — ıSaym Eren, siz alehde mi ko
nuşacaksınız? 

ASIM EBEN (Niğde) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz esas itibariyle gelen ka
nunun mahiyetine değil, fakat bu kanunun üs
lûbunda, yazılış tarzında takibedilmiş olan kjo-
yu muhaf azarkârlığm aleyhinde konuşmak üze
re söz almış bulunuyorum. -

Bu kanun, hattâ 2 nci Hâmid devrinde tejcl-
vin edilen kanunların ifadelerinden daha fa4la 
Arapça ve Farsça tâbirleri ihtiva ettiği g|bi 
dilimizde, eski dilimizde Arapça ve Farsça ke
limelerden teşkil edilmesi mutadolmıyan ^a-
rip, uydurma. Arapça kelimeleri de ihtiva edi
yor. Meselâ bunlardan biri. «Umkî» tâbiri. Ba
ha buna benzer pek fazla şeyler... Denilebilir 
ki, bu bir müstakil kanun değil, evvelce tedtin 
edilmiş pozitif huhukumuza girmiş bir kamu 
nun içinde 67 tane münferit muddenin şur;;. 
dan buradan yeniden düzeltilmesi suretimle 
tedvinidir. Binaenaleyh, biz bu ifadeleri, ies-
kiden mevcudolan v'c mer'i olarak bırakılacak 
olan ifadelere uydurmak için, yani onlajrm 
yanında üslûbu yadırgamasın diye, bu eski üslû
bu tercih ettik, denebilir. Hayır, bendebiz 
böyle bir mazerete itiraz ederim. Şimdi sa
pılan her şey bugüne uymalıdır. Biz maziye 
değil, mazi bize uymalıdır. Biz ileriye doğru 
gitmek istiyoruz, dil meselesinde daha birkaç 
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gün evvel neler dinledik. Bu hususta millet 
bütün eehdini vermiştir. 

Fevkalâde ileri bir hamle yapmakta olduğu
muzu Sayın Millî Eğitim Bakanından daha 
iki gün evvel burada dinlemiştik. Bu şekilde 
bir tedvini belki yaşlı kanun koyucu yar
dımcıları, her hangi 'bir bakanlığın kanun ko
yucu şubesinde yapmış olabilir. Ama bendeniz 
hiç olmazsa Sayın Bakanın masasından daha 
ileri gitmesini, Büyük Millet Meclisi huzu
runa hattâ Bakanlar Kuruluna gelmesini dahi 
doğru bulmadım. 

Bendeniz Sayın Bakandan ve Hükümetten 
istirham ediyorum. Bir daha Yüksek Meclisin 
huzuruna derli toplu, kullanılmış, kabul edil
miş Türkçe terimlerden mürekkep kanunlar 
getirsinler. Bu şekilde her satırında ağdalı 80 
tane tâbir olan maddeler getirmesjnler. Hür
metlerimle, efendim. 

BAŞKAN" —• Sayın Küreli, siz ne hakkında 
söz istiyorsunuz? 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Lehte efen
dim. 

BAŞKAN — Biraz evvel konuşan Sayın Ak-
soy arkadaşımızın da konuşması lehte telâkki 
edilmiştir, kendisi üzerinde dediği halde, yal
nız Bakana söz veriyorum. Teşekkür mahiye
tinde konuşacaktır. Onun için size söz veremi-
yeceğim. Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(BurdıVr) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım. Maden Kanunu tasarısı Hükümetin Mec
lise sunulduğu andan itibaren gerek komis
yon çalışmalarında, gerekse "Umumi Heyet 
toplantılarında bütün milletvekili arkadaşlarım, 
Hükümet parti gruplarına mensup arkadaşlar' 
kadar muhalefet parti gruplarına mensubo-
lan arkadaşlar tasarının ıslah ve tekemmülü 
hususunda çok büyük, değerli gayçetler sarf 
ettiler, ve onun neticesi, arkadaşlarımızın bü
yük çoğunluğunu tatmin eden ve piyasanın 
beklediği tasarı mükemmel bir hale getirildi. 
Komisyonda ve Umumi Heyet çalışmalarında 
başta bilhassa muhalefet saflarında vazife alan 
milletvekili arkadaşlarımızın olduğu halde Hü
kümet kanadına mensubolan arkadaşlarımızın 
da müşterek mesaisi olarak çıkmış olan bu ta
sarıdan dolayı bütün arkadaşlara teşekkürle
rimizi sunmak istiyoruz. Ve aynı zamanda 
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büyük tecrübesi ve çok değerli bilgilerinden 
faydalandırmakta hususi bir gayret sarf et
tiğine yakinen şahit bulunduğum, ve fakat şu 
anda ebediyete intikal etmiş bulunan Kocaeli 
Milletvekili merhum Babaç arkadaşımızı da hu
zurunuzda hürmetle yâdetmeyi vazife bilmek
teyim. 

Tasarı memleketimize- hayırlı olsun. Bütün 
arkadaşlara tekrar teşekkürlerimizi arz etmek 
vazifemdir. Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN .— Tasarı açık oylarınıza .sunul
muştur; 'kutular dolaştırılacaktır. 

3. — Bahkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğ-
lu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı: 83 e ek) (1) 

BAŞKAN — Komisyon yerini lütfen alsın. 
(Sayın 'Bakan da buradalar teklifin tümü üze
rinde söz istiyen var mı? Buyurun Oelâletftin 
Üzer. 

'CELÂDETİN -ÜZER (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının huzurunuza ıgetirmiş ol
duğu teklif hakkında, Komisyonun bir muha
lif üyesi olmalk hasebiyle konuşmak zaruretini 
kendimde (hissettim. 

Hepinizin malûmudur ki, kangren olmuş bir 
dâva olan gecekondu metvzuu, 20 seneye yakın
dır adeta kangreni kapıyan lâstik eldiven 'gibi, 
bâzı arkadaşlar tarafından ıgeçiei maddeler, ek 
maddeler ıgetirilmck suretiyle '6785 imar Ka
nununu zıvanadan çıkarma temayülünde bu-
lunduklan.ni bariz bir ışekilde isbat ediyor. 

Şimdi (Gecekondu dâvası, mutlak ive mutlak 
vardır. Fakat bu gecekondu dâvasını böyle ek 
maddelerle, .geçici maddelerle halletmenin ça
resi yoktur. Çünkü, gecekondu ıöyle bir dâva 
ki, her yaptığımız .şey bunu teşvik edici .mahi
yette bir manzara arz ediyor. Şimdi teklifin (ge
rekçesi '6188 sayılı Kanunu; yani 'gecekondu
ları ilgilendirirken, metni 6785 sayılı imar Ka
nununun 18 nıci maddesini içine alıyor. Böyle 
metni ile gerekçesi birbirini tutmıyan bir tek
lifin huzurunuza getirilmeısi bir defa ıabeıs. Kal-

(1) 83 e ek sıra sayılı basmayazı 3.6.1963 
tarihli 89 ncu Birleşim tutanağın sonundadır. 
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'di ki, îmar Kanununun 18 nei maddesinin ru
hu kanunun ruhudur. Bu teklif 18 nei maddeyi 
ortadan yok etmek suretiyle iskân raporu alma
yı ela; yani ılmar Kanununun bugün imarın yü
rütülmesinin yegâne teselli noktası olan İskân 
raporunu da ortadan kaldırıyor. Bu teklif yal
nız ı6785 sayılı Kanunu ihlâlle kalmıyor, aynı 
zamanda 1580 sayılı [Belediyeler Kanununu da 
kökünden yıkıyor. Belediyeler Kanununun. 15 
nei maddesi der k i : «Plân ve program dâhilin
de yapılan her şeyi murakabe ve kontrol 'eder» 
ve bunlara âmme hizmetini vermesini âmir bu
lunmaktadır. 15 nei maddenin 31, 32,133 nıcü fık
raları da ele alırsak, onları da ortasından yok 
•ediyor, kaldırıyor. Bununla da kalmıyor 7629 
sayılı Âfetler Kanunu vardır. Âfetler Kanunu 
seylâp yataklarında, heyelan üzerinde kurul
muş binaların bir an evvel temizlenmesini âmir 
bulunmaktadır. Şimdi, siz âmme hizmetlerini 
buraya götürürseniz Âfetler Kanunu da yürü
mez bir hale ,gelecek, tasavvur buyurunuz. 

Şimdi öyle belediyeler var ki, bizim medarı 
iftiharımız ıolan İstanbul'un Pendik'ini ele ala
lım. Pendik'in yarısından çoğu bugün maalesef 
iskân raporu aldığı halde âmme hizmetlerinden 
mahrumdur. Belediye bunlara elektrik, su gibi 
benzeri hizmetleri ıgötürememektedir. Şimdi bu
gün, bu teklif .geliyor. Yani, âmme hizmetleri
nin gecekondulara verilmesi. Yarın bir başkası 
gelecek, gecekonduların tamir müsadeısi; öbür-
sü ıgün 42 nei maddenin tadili, öbürüsü -gün 36 
nei maddenin tadili, 25 nei maddenin tadili... 
Ve yakın zamanda bunlar da geliyor. iŞu hal
de 6785 sayılı imar Kanununun mevcudiyetine 
imkân kalmıyor. Eğer igecekondulara, hakika
ten muhtacolan, ıstırap çeken gecekondulara 
hal çaresi 'arıyorsak, bu böyle olmaz. Yapıcı 
unsurlar aramak lâzım. İmar ve ' İskân Bakan
lığı mütemadiyen broşür neşreder. Plânlarını 

' sokar bir köşeye, vatandaşa vermez. 6188 sayılı 
Kanunla arsalar belediyelere devredilir. Bu ar
salar vatandaşlara başka maksatlarla verilir. 
'Olmuyor, böyle yürümez. Eğer hakikaten ge
cekonduları halletmek istiyorsak, yalnız 5 yıl
lık program ve malî külfetler ıgibi faktörler 
işin içinde rol oynamıyor... Bunlara .ansalanmi 
'alalım, gecekondu bölgelerini tesbit edelim. 
Vekâletin 15 milyon lirası var. Gidiyor telsiz
lerde «700 bina yapıyorum» diye iftihar edi
yor. (Bunların hiçbir gecekonduyu karşılamıya-
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cak. Eğer bu sosyal dâvayı halletmek istiyorsak 
işin üzerine iyice eğilelim. Yalnız beş senelik 
ıprogram, yok efendim tetkik ediyorum... Tıj&kı 
Nafıa Vekâletinin yer altı sularını tetkik ejtti-

. ği gibi boyuna tetkik.. Kaç sene tetkik edece
ğiz? Japonya harbten çıktı 15 senede ladanjlar 
Nagoya, Osâka, Tiyato, Noro, Vepu ve Toĵ ıyo 
ıgibi yıkılmış şehirleri yeniden yaptılar. Biz [hâ
lâ tetkik ediyoruz. Bir de ıgidin Frankfurt'a, 
Duzenifort'a, Stutgart 'a Hamburg'a bakın, İtep-
si yapılmış. Neyi tetkik ediyorsunuz 15 Sene 
geçiyor, hâlâ tetkik... Eğer gecekondu mesele
sini halletmek istiyorsak, bu şekilde gelen iek-
liflerle halledilmez. Vatandaşa iyilik etmek isti
yorsak kesin kararlar alalım ve diyelimj M, 
bunlara, arsaları buyurun İmar Vekâleti, Ş188 
sayılı Kanunla sana arsaları devrediyorum, Şun
ları plânla, vatandaşı çağır, zaten vatandaş! ar-
ızu ediyor, ver bana arsayı yapayım diyor. jBu-
nun nedir derdi (Bravo, sesleri) Verin de yap
sın... Mütemadiyen '5 senelik plâna ıgirmemiş, 
para yok falan, filân... Bununla sonu ialmjmaz 
arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

ISiyasi yatırım yapıyorsanız, yazıktır mijlleti 
kandırmayınız. Çünkü kangrenin üzerine eldi
ven geçiriyorsunuz. Doktor iseniz kangreni) (ke
sin atın. Çünkü vücut tehlikede. tstirhapıım 
bundan ibarettir. Bu teklifin kabul edilmeme
sini rica ederim. Sağ olunuz. (Bravo sesleıfi ve 
alkışlar) 

BAŞKAN — Reşit Ülker. 

REŞİT ÜUKER (İstanbul) — Çok muhte
rem »arkadaşlarım, ıSayın îmar ve İskân K^mis-
yonu üyesinin feryatlarına iştirak etmeıpıeye 
imkân yoktur. Hakikaten ıgecekondu dâvası di
ye çok büyük sosyal bir dâva olduğu (gi!b|i or
tada durmaktadır. Ve aradan iki seneye jfakın 
bir zaman geçtiği halde hemen hemen oıftada 
müspet 'görülebilecek bir tedbir mevcut İegü-
dir. Bu bakımdan ISayın 'arkadaşımın yakılma
larına candan iştirak ederiz. Ama ben kendile
rinden. neticede ayrılıyorum. Başlangıç nokta
sında beraberim; fakat varış noktasında ayrıl
mak mecburiyetindeyim. Çünkü bizi buraya 
gönderen vatandaşlar bizden hizmet beklejmek-
tedirler. Bu hizmeti nasıl yaparız? Biz arkada
şımız ve ona iltihak eden diğer arkadaşlarımız 
şu teklifi igeltirmişler... Diyorlar ki, 'gecekondu 
probleminin halledilmesi ne bu iktidarın, ne 
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bundan sonra gelecek ve onu takibedeck ikti
darların kudreti dâhilinde değildir ve İmar Ka
nununda 18 nei madde olarak bir madde ko
nulmuş ki, evvelki kanunda mevcut değildir. 
Fikir olarak vardır, fakat müeyyidesi meveuıt 
değildir. Bu maddeye göre, iskân müsaadesi ol
madığı için, gecekondulara, şehir hizmetleri 
- su, havagazı, elektrik - verilemez. 

Şimdi, plân yapılırken, gecekonduyu ıbir 
olup bitti, bir vakıa olarak kabul etmiş durum
dayım. Ve bendeniz, bir Plân Komisyonu üyesi ı 
olarak (Sayın Başvekil Yardımcılarına ısrarla 
sordum.; gecekondu yapımını durduracak mı
sınız? Durdurmak için tedbir alacak mısınız? 
Bana ve arkadaşlara verdikleri cevaplardan 
şunu anladım. Şimdi gazetelere de aksetmekte
dir. «Bu bir sosyal dâvadır. Geesekondu yapı
mını durdurmaya Hükümetler kadir değildir. 
Ancaka bölge plânlamaları ve plânın tatbikatı -
seyri içerisinde zamanla .buna karşı tedbir alı- | 
nabilir. -Mademki gecekondu durdurulamı- I 
yacaktır; mademki ıgecekondu meselesi böyle 
getirilecek bir kanunla, üç ayda, beş ayda, iki 
senede, on senede ıhalledilemiyecektir. Öyle ise 
yapılacak şey yaşamakta olan vatandaşa ıstırap 
içerisinde yaşamakta olan vatandaşa insan gibi 
yaşama imkânlarını tanımaktan ibarettir. (Bu 
da tabiî .bir hukuk kaidesidir. Hâdiselerden dog
ma, kaynağını hayattan alma bir hukuk kaide
sinin kendisidir. Bu sebeple bu kanun teklifi ge
tirilmiştir. 

Yine bu ıstıraptan dolayı Vahyi özarar ar
kadaşımla bendenizin bir kanun teklifimiz var. 
Sayın delâlettin Üzer arkadaşımız ona telmih
te bulunuyor. Meclise geldiğimizden iki ay son
ra verdiğimiz, adım adım takibettiğimiz ve belli 
bir süreye kadar yapılmış olan gecekonduların 
yıkılmaması, vatandaşın rahat uyku uyuması, 
vatandaşın »birtakım gayrikanuni tazyikler al
tında masraflara girmemesi için samimî olarak, 
hukukçu olarak, inanarak getirdiğimiz kanun 
teklifleri vardır. Biz bunları tou kürsüde mü
dafaa edeceğiz. Çünkü haklıyız. Her toplantı
da, 1,5 senedir o kanunun müzakeresine gittiği- I 
miz her komisyonda |mar ve İskân (Bakanlığı 
temsilcileri üç hafta veya dört haftaya kadar 
kanun geliyor, dediler. Bize söylenen söz bu- I 
dur arkadaşlarım. 1,5 - 2 seneye yakın her git
tiğimiz komisyonda üç veya dört hafta, bugün, | 
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yarın, Bakanlar Kuruluna verildi, veriliyor, ge
liyor... Gelmedi arkadaşlarım. İşte .bu noktada 
kendileriyle beraberiz^ eğer 'bir mesken kanunu 
getirilebilseydi, müzakere edilebilseydi, burada 
elbette ki, ,bu sayın arkadaşlarım bu kanun tek
lifini getirmiyeceklerdi. 

Şimdi plânda yazıyor, sarih olarak her sene 
Türkiye'nin 410 000 konut ihtiyacı var. 125 000 
konut yapılmakta. 285 000 her yıl açık var ve 
20 yıl sonunda da, plânda gösterildiği veçhile 
20 yıl sonunda da bu açık devam edecek, öyle 
ise 20 yıl, 80 yıl Türk vatandaşına gadretmeye 
hakkımız yok arkadaşlar. Bu kanun, âmmenin 
de hakkını koruyacak İm'ar ve İskân Komisyo
nu tarafından, getirildiği ilk şekli değiştirile
rek şu hale sokulmuştur : «İnşaatın bitme günü 
kullanma izninin verildiği gündür.» Bu bizi 
alâkadar etmiyor. 

«Kullanma izni verilmiyen veya almmıyan 
yapılar, belediye encümeni kararı ile belediye 

, hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanabilir
ler. Bu hizmetlerin yapılmış olup olmaması ka
nuni mükellefiyetleri ve sorumlulukları önle
mez.» ' 

Arkadaşlar, burada teklifin ilk şeklinde ol
duğu gibi mutlak bir şekilde hak verilmemiş. 
Belediye encümeni, kararı ile belediye hizmet
lerinden istifade edecektir demek : Eğer plâ
na uygunsa, yıkıOmıyacaksa, İmar ve İskân Ba
kanlığı tarafından yapılan plânın içinde ise, 
haklı ise, imkânlar varsa yani idare bunu tet
kik edip ,görürse verecektir, şekline sokulmuş
tur. Binaenaleyh kanun teklifi milyonlarca va
tandaşın gerçek ihtiyacının karşılığıdır; susuz 
ve hastalık içinde bunalan vatandaşlar vardır. 
Geceleyin petrol yakan ve çocuklarını çalıştı
ran vatandaşlar vardır. Bunlar bu sayede ışı
ğa, suya ve sağlığa; yani insanlığın en basit 
ihtiyaçlarına kavuşacaklar. ıSaym Celâlettin ar
kadaşımın da benim duygumda olduğunu .bili
yorum. Bu noktada bize iltihak etsinler, yardım 
etsinler, vatandaşlarımızın, milyonlarca vatan
daşımızın, Ankara'da, İstanbul'da, izmir'de, 
Konya'da ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki 
milyonlarca vatandaşlarımızın yaraşma merhem 
olalım. 

'Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
ıBAŞKAN —.ISaym Rüştü özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) - - Çok muhterem 

arkadaşlarım; her şeyden evvel itiraf etmek i&.-
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tiyorum iki, çok ehemmiyetli bir konuyu ele al
mış bulunan arkadaşlarıma; ihususi bir yakın
lığım ye kendilerinin kıymetleri ve değerleri 
hakkında da ayrıca bir ıgüvenim bulunmakta
dır. 

îffce bu yakınlık ve /güven bana kanunun 
hazırlanışından, teklifin hazırlanışından itiba
ren takibeidlilmiş olan bütün! sfafhalanında ko
nuyu biraız *da kanun koyma, kanun yapma 
bakımından Meclisimizin bir meselesi olarak 
ele almayı ve müsaade 'ederseniz bu 'çalışmala
rını 'örnek vermek suretiyle kanun -yapma hu
susunda Meclisimizin kısmen oto - kritiğiınii 
yapmak istiyorum., Müsamahalarınızı, Ibu ba-
kımdıan peşinen, bağışlaırnanızı istirham 'ederim. 
Sadet dışına çıkmamaya âzami derecede 'gay
ret edeceğini. 

Muhterem arkadaşlar ; yine 'sözlerimin1 ba-
şınıda arz -etmek isterlilm iki, hiçbir milletvekilli 
ve .senatörün kanun teklif -etmek 'hakkını el-
betteki zedelememek kayıt ve şarttım peşin ifa
de ettikten, isonra, bâzı kanuni an n gerek do
küman bakımından hazırlanması, ıgerek İMec-
listeki çal ışımalar sırasın'da gerekli bütün bil
giyi ihtiva edebilmesi, ıgıereikse ıneşrinden. tat
bike konulmasından sonra icabeden ihizmeitle-
rin alâkalılarda itfa edilebilmesi için isenatiör ve 
milletvekillerinden ziyade gerektiği ahval ve 
şartlarda, Hükümet tariaîf ıradan getirtilmesi ikti
za 'eder. Hic olmazsa tercih edilir zaınnediyo
rum. Huzurunuzda bulunan' konu dolayısiyle 
dalhi 'olsa Hükümet tarafından ele alınım a sı za
ruri •oları meselelerimizden birisini teşkil eder. 
Bununla beraber, d'eımin iara ettiğim ve her bi
rin/e ayıa 'ayrı 'değer v eridiğim,- .güven 'ifade et
tiğimi söylediğim sekiz arkadaşınım hu «ura-
muza getirdiği bu meseleden dolayı elbette mü-, 
teşelkkir , olmak iktiza ederi'. 

'Muhterem arkadaşlarım; her şeyden evvel 
bir kanunun lüzumunu, ihtiyacını ve mıalksaıdı-
u ı ; ıgeırteikçeısiniin ifade etmilş olması Tâzımıgelir. 

Becndeıniz bu bakımdan sekiz arkadaşımın 
getirdiği teiklifin gerekçesi 'ile maksadını ve 
metnini mukayese ederek mevzua, giriyorum. 
Buffra içtüzüğümüzün 06 ncı maddesindeki; 
«Mazbatalar sarih ve müdellel vesikaları, ica*-
bmda âhsai imalûmatı ihtiva etmek lâzımdır. 
Bu ışeikiIBe olmıyanlar iade olunur.» Hükmüne 
de dayara ak istiyoram. 
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Muhterem arkadaşlar, teklifin maksadı,! 1 

nci m'addede, arikadaışlanmızm teklif etmiş iol-
dukları, şekliyle, 1 nci maddede ifade edülnjiş-
tıir. 1 nci maddede; «127 Mayıs 19160* tarihine 
kadar yapılmış olupta" kullanıma iizini veriikjıe-
miş olan ruhsatsız yapılar da belediye Ihizrnjet-
leriinden ve tesislerinden bir defaya mahsus ol
mak üzere faydalanırlar.» ıdenıiHlme'ktedir. $>&-
meik ki arkadaşlarımızın getiraııek istedikleri' 
hüküm, sağlamak istedikleri1 'fayda '2İ7 Majyıs 
1960 tarihine kadar ruhsatsız olarak yapılıjnrş 
olan binaların belediye hizmetlerindeın bir de-
faıya ımahsus olmak üzere tfaydakinmasınkifaın 
•ibarettir. Şimdii fou maksadı temin etmeye ça
lışan .-gerekçeye dönüyorum : 

Muhterem arkadaşlarnnı, gerekçemle evvelâ 
kullanıma izni verilm'iyen veya ailınımıyan yalpı
lar izin alıuıraeaya kadar belediye hizmetlerin
den ve tesislerinıdlen faydalanamazlar denilen 
18 nci maddeden işe başlamak istiyor ve oku
duğum şekli ile hemen marazuru âliniz oilmjaş-
tur ki, izin almadan yapılan, 18 nci nnaıddeldeki 
kullanılma izni verilmiyen, yani ruhsatsız jbi-
naıl'ar değildir muhterem arkadaşlanm. Kaıjm-
nun 18 nci madd'esilnıdelki hüküm, rulhsatsiiz ya
pılan inşaıatllan değil; bittiği zaman her hanjügi 
bir sebepten dolayı ruhsata aykırı yapılmış ola
bilir, imar plânına dOİayısiyV aykırı yapılrtıış 
olabilir, rulhsat alındıktan sonra .'değişiklîikjrer 
yapılmıştır, belediye talitmatnamesme, kaıjıu-
•na aykırıdır, her haufgi bir sebepten dolayı jis
kan izni, kullanma izni 'verillmemiş olanların '{lir 
müeyyide olarak belediyelerin son bir müeyyi
desi olarak»- belediyenin ifa. etmekte olduğu (hız-
. metlerden 'f aydalaüdi'rıllim amaik müeyyiıdesji'ni 
taşıyor. Halbuki, kanunun 1 nci maddesi he
men, ruhsatsız yapılmış binalara geçmekte jve 
bundan dolayı da iş 'derhal [gecekondu denilen 
umumi 'mevzua sirayet etmektedir.; Halbuki! 
Kanunun getiriliş şeklinde bunu bidayetem gör
mek mümkün değildir; 

Şimdi bu maksadı temin edebilmek için ikin
ci paragrafında ruhsatsız yapıdan kasıt tajrif 
edilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, ruhsatsız 
yapıdan kasıt; gerekçenin ifadesini aynen oku
yorum : «Geçim standardı çok düşük olan ive 

'yüzbinlerce vatandaşımızın mesken olarak kjul-
landığı yapılardır.» Deminden beri arz etrflek 
istiyoram ki, bu değildir. Buhsatsız yapı, bir za-
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manın Adliye Vekillerinin şehrin göbeğinde da- i 
hi yapabildiği yapılardır. Ruhsatsız yapı ile 
gecekonduyu burada birbirinden tefrik etmek lâ
zımdır. Bu değildir. Ruhsatsız yapı ile izin ve-
rilmiyen yapı arasındaki fark üzerinde bilhassa 
her vesile ile tekrar tekrar durmak istiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, bu gerekçenin, şimdi
ye kadar arz ettiğim kısımları ile madde arasın
da bir. irtibat sağlamak bu bakımdan mümkün 
değildir. 

Sonra gerekçeye devam ediyoruz, «En tabiî 
kullanma hakkı olan elektrik, su, kanalizasyon 
gibi, belediye hizmet ve tesislerinden, sırf zaru
ri bir ihtiyaçtan doğan ruhsatsız meskenleri 
mahrum, etmek, büyük bir haksızlık ve adalet
sizlik: olmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlarını, bu hüküm; esas 
itibariyle yanlıştır. Tasavyur buyurunuz ki, 
bir binanın her türlü tesisi mevcuttur, ama şar
ta uygun değildir. Elektrik dahilî nizamname
sine, tesisat nizamnamesine uygun değildir, bir 
tehlike bahis mevzudur. Bu takdirde belediye
nin yapmakta olduğu hizmetlerden mahrum 
edilmiştir, hükmüne varmanın isabetini bende
niz kaani değilim. Elektrik, su ve diğer bele
diye hizmetlerinden faydalanmak hak ise, fen
nin şartlarına, icabına uydurabilmek de elbette 
lâzım gelir. Bunun karşılığı olmak iktiza eder; j 
yoksa münhasıran belediye hizmetlerinden mah
rum edilmek haksızlıktır ve günahtır gibi ibare
lerle meselenin halline tevessül etmek benim ka
naatimce maksadı çok değiştirmiş olur1. 

Muhterem arkadaşlar; arz ettiğim, bu vesile 
ile Meclisimizin kanun koyma yolundaki çalış
malarının otokritiğine de gayret edeceğim de
dim. Bu vesile ile arz edeyim, I 

Biz gerekçelerimizi maksadımıza uydurmak, 
lâzım gelen bütün belge ve vesikayı beraberce 
ifade edebilmek, ibraz edebilmek mevkiinde ve I 
mecburiyetinde olduğumuzdan gayri gerekçenin 
yazılışına, cümlelerin tanzimine ve fakat bun- I 
lardan daha ziyade getirmiş. olduğu ve getir
mek istediği hususların son derecede sahih ve 
doğru olmasına dikkat etmek mecburiyetinde
yiz.- Bendeniz gerekçeden sadece bir cümle oku
yayım ; müstakil iki nokta arasında faili ve I 
mefulü bulunması lâzım gelen bir cümleyi oku
yorum arkadaşlar: «Etmemiş olanın yegâne ku
suru etmiş olana nazaran bir müddet geç yap- | 
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mış »olmasıdır.» Bendeniz bu hususu da, demin 
konuşmalarıma başladığım sebepten dolayı, ge
rekçede doğru bulmadım. Devam ediyorum ar
kadaşlar: «İşte bu sebeplere istinaden ve bu 
gibi ruhsatsız yapıları da teşvik etmiş olmamak 
için 27 Mayıs 1960 Millî İnkılâbımızdan sonra..» 
Tarihin yanlışlığını ayrıca tesbit etmeye lüzum 
olmasa gerektir, bu yanlışlık tekerrür de et
mektedir, maalesef 1961 olarak. Ve fakat bu
rada üzerinde durmak istediğimiz husus şudur: 
«... Millî 'İnkılâbımızdan sonra Bakanlar Kurulu
nun almış olduğu karar tarihini esas alarak ka
nun teklifimizi hazırlamış bulunmaktayız.» 

Gerekçeden anlaşıldığına göre Bakanlar Ku
rulu muayyen- bir tarihe kadar ruhsatsız yapıl
mış olan binaların yıkılmamasma karar almış 
olduğu ifade edilmek isteniyor. Bendeniz mev
cut 6785 sayılı Kanun muvacehesinde Bakanlar 
Kurulunun böyle bir karar almış olduğunu ka
tiyen zannetmiyorum. Böyle bir kararın eğer 
mevcudiyetini teklif sahibi arkadaşlarımız ko
misyona getirmişler veya komisyon buna muttali 
olmuşsa o zaman konuşmalarımızı biz de başka 
bir yönden yapmak hakkına sahip olabiliriz. 
Ama bendeniz böyle bir kararnamenin mevcu-
dolmadığmı kuvvetli bir zan, bir kanaat olarak 
arz edebilmek m e vkiindey im. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, teklifin ge
rekçesinden sonra komisyonlarımızın çalışmala
rını da bu kanunun tab edilmiş olan şekli ile 
görmemiz mümkün. Komisyonlardaki çalışma
lar da ilgili bakanlıklar veya ilgililerin huzu
runda veya mütalâaları alınarak umumiyetle, 
şu neticelere varıldı, denilir. Burada gayet kı
sa olarak buna işaret edilmektedir. 

Arkadaşlarım, bu mevzu belediyeleri, vilâ
yeti, dolayısiyle Dahiliye Bakanlığını, İmar ve 
İskân Bakanlığını alâkadar eden, memleketin 
hakikaten geniş sosyal, bir mevzuudur. Komis
yon ilgililer dediği zaman neyi kasdetmiştir? 
Hangi bakanlıklar vardır? Ve bu bakanların 
mütalâaları neler olmuştur.? Hiç olmazsa bu 
gibi çok yönlü kanunların müzakeresini taki-
betmek is'tiyen Meclis azasına, bu imkânın 
verilmiş olması gerekirdi. Ne söylemişlerdir? 
Lehinde mi, aleyhinde mi olmuşlar? Bir baş
ka teklifin üzerinde mi bulunmaktadırlar? 
Bize yön verebilmek için bu cihetlerin kanun 
görüşülürken, komisyonlarımız tarafından ti-
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tizlikle ele alınması icabeder. Bendenizin 
basit bir müşahadesine göre, bu usuller git
tikçe tesirini ve ehemmiyetini azaltır görün
mekte ve tetkik imkânları bu yüzden hakika
ten oldukça güçleşmektedir. Bunun dışında 
komisyonlarda muhalefet şerbjlerij Verilmekte
dir. Veya «söz haklarının saklı olduğu» beyan 
edilmektedir: Bu teklifte de böyledir. Fakat 
bu muhalefetin neye istinadettiği, Yüksek He
yetinizin kararlarına mesnedolabilmesi için, 
ne burada ifade edilmekte, ne de çok defa 
gerekçelerin altında bulunmaktadır. Bu yüz
den hakikaten tetkik güçlüğü doğmaktadır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu teklif 
vesilesiyle biraz da mıısahamanıza güvenerek 
uzatmış bulunduğum umumi konuşmalardan 
sonra, ümidediyorum ki, meselenin esasına dair 
hiç. olmazsa düşündüklerimi arz etmeme müsa
maha buyurulacaktır. 

6785 sayılı îmar Kanunundan evvel, ar
kadaşlarım, Belediye Yapı ve Yollar Kanunu 
denilen, memlekete uzun zaman sahasında 
hizmet görmüş bir kanun, bilinmesi lâzım
dır ki, maalesef, Almanya'nm küçük bir kasabası
nın imar talimatnamesinin hemen hemen harfiyen 
tercümesinden ibaret, küçücük bir şehrin bir 
talimatnamesinden ibaret bulunuyordu. Bu 
kaldırılmış olan 6785 sayılı Kanun ile meriyet
ten kaldırılmış olan Yapı ve Yollar Kanunu 
hakikaten bu mahiyette ve bu karakterdeydi. 
Teferruatı ihtiva etmekteydi. Merdivan geniş
liklerine kadar, merdiven yüksekliklerine 
kadar kanunun metni arasında yer verilmek
teydi. 6785 saydı Kanunun mühim bir' hususi
yeti, bilhassa belediye hudutlarının hemen dışın
da, belediyelerin müdahale edemiyecekleri saha
larda . belirmekte olan kesif inşaatın, dolayı-
siyle belediyelere, beldelere vermiş olduğu 
zararlar nazarı itibara alınarak bu kanunun 
bir belediye kanunu olmaktan çıkarılıp, top-
yekûn bir îmar Kanunu mahiyetini almış ol
masıdır. Kanun bu bakımdan belediye lâfzını 
kendi bünyesinde 'bulundurmamış ve îmar Ka
nunu vasfını bu şekilde alabilmiştir. îmar Ka
nunu vasfını almak suretiyle alâkalı madde
lerinde vilâyetlerin göreceği lüzum ile bele
diye hudutları dışına çıkmak suretiyle bâzı 
müdâhalelerin yapılabilmesi ve 'bu suretle bel
delerin şehircilik ve sağlık bakımından kıs-
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men muhafaza edilebilmeleri imkânı sağlanmış-t 
tır. 

Muhterem arkadaşlar, 18 nci maddede ise 
belediye, iskân iznini vermeden evvel, hakika-
ten îmar Komisyonunun son raporunda uzun 
uzadıya ifade etmiş olduğu ve geçen birleşim
de Yüksek Heyetinize okunmuş bulunduğu .şe
kilde, bugün için belediyelerin, yapının başın
dan iskân edileceği ana kadar sıkı bir kont
rol imkânına sahip bulunmamasından dolayı, 
bunu kötüye kullanmış olanlar nezdindeki sağ
c ın ve güvenilir bir müeyyidesini vermektedir, 

Muhterem arkadaşlarım, maalesef beledi-
yerlerden alınmakta olan, çok defa alınmakta 
olan ruhsat, sadece ruhsatın alınması için hazır
lanmış olan bir plân ve ve projeyi beraberinde 
getirir. Belediyeden ruhsat alındıktan sonra bu
nun sıkı kontrolünün yapılmadığı hallerde bu 
proje ev sahihinin arzusuna ve çok de
fa, vasıta olan insanların maksatlarına 
göre değiştirilir. Ve asli ille tatbikatı arasında 
âdeta irtibat kalmaz. Hattâ çok defa 
iki türllü • proje yapıldığı, birlisinin 
rulhsat alıma'k için 'kullanıldığı, diğerinin de 
bina yapltınmak istiyenin maksadını temdin etti
ği görülmektedir. Şehirlerimizin, bu yüzden al
dığı manzara, hakikaten ifade edi'lömiyecek 
kadar kötüdür. Millî servet, ananemize daya
nan 'mimari, şehirlerimizin aldığı ımanzara tarif 
edile'miyeeelk kadar kötüdür. Bunları önliye-
hilmenin müöyyidellerinden (bugün için hir ta
nesi; hasından sonuna kadar saki'ibir kontrol 
•yapılamadığından dolayıdır ki1, Ihiç .olmazsa son 
noktasında iskâna ımüsaade edilmeden evvel be
lediye, hizmetlerinden faydalandırmamak gibi 
bir (müeyyideye day aram aktadır. 

Şimdi, mulhterenı arkadaşlarıımın, benden 
evvelki 'konuişımalarmdan anladığıma göre me
sele bu cephesinden taimaımiyle uzaklaştırılmak
ta ve gecekondulara ıgötürülmelkte ve Ibuna is-
tinadeden konuşmalarla ıbelki de bir Ibüyük dâ
vanın îisturahiyle mesele hal şeklimi1 değiştirmiş 
bulunımalktadiT. Muhterem .arkadaşlarım, bir * 
bina rulhsaltsız yapılabilir. Telkrar arız edeyim 
çünkü ruhsat içih yapılmış ımüracaatlere bele
diyeler ımuayyen İbir ızaman içerisînde cevap 
vermediği takdirde ruhsatsız blina yapılabilir. 
Belediyenin hu takdirde yapacağı iiş> ruhsatın 
imar plânına ve fen kaidelerine uygun olup ol-
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'madiğini talh'ki'k ve tetiklik etmekten ibarettir. 1 
Buna göre Ruihsaıt Harcını alır, 'bu binanın, j 
kullanıma tenini de verir. Kullanıma izni ver.il-
nıiyem binalar ruhsata aykırı olarak yapılan bi
nalardır. \ 

Kanun itasarusmın son, şeklinde dalhi bu cd- \ 
hetin çok iyi nazarı itibara alınmamış olduğu i 
ikanaati bendenizde belirmiştir. 

Gecekonduı demek, sadece ruhsatsız yapılmış 
'bina demek değildir. Gecekondular bugün tmar 
ve iskân Bakanlığı' .tarafından İbir tarife bağ-
lanımışltıir. Gecekondu 'meşe1!esi belediyederin me
selesi olmaktan kısmen çıkarılmış, kısimen de 
çıkarılma yoluna (gidilmiştir. , Bendeniz?, şimdi 
Ibu konuşmaya sevk' eden en büyük âmil, şimdi 
arz etmek istediğini husustur. Muhterem ko
misyon uızun .çalışımaları sonunda bulmuş oldu
ğu formüle, belediye encümenleri istediği tak
dirde Ibu hiameltılerden vatandaşları faydadan
dı rsın delmektedir. Muhterem arkadaş!anım, ev
velâ böyle geniş İbir mevzuda, gecekondu diye 
ifade edilen İbir mevzuda belediye encümeni eri
ni geniş 'vatandaş kütleleriyle karşı karşıya 'bı
rakmak, onlarım tazyikine terk etımek: zannım-
ea, yanlıştır. Kaldı ki, 'bugün için belediye en-' 
cümenlerinin müntehaip azasının bulunmadığı 
ibir devre içerisinde yine vatandaş kütlelerini 
belediye ile karşı karşıya koymanın ve 'onların 
takdir hakkini (kullanmalarında lâzımgelen ra
hatlığa ve 'imkâna sahip bulundurulmamalının 
doğru olmadığı ka.naatindeüiım. tiki seneden 
iberi gecekondularım Hükümetçe ıslak edilelbü-
ımelerine, 'oturulabilir İbir kale getirilebilmele
rine çalışılmak, Ihiç olmazsa ıb asil anım ak üzere • 
(bütçelere tahsisat konulduğu ve ilgili Bakan
lık tarafından hiç olmazsa işin başlangıcının 
temin edilmiş olduğu Yüksek Heyetinizin ma- I 
ılûmudur. Buna göre bendeniz Ibu türlü geçici 
tedbirlerin yanlış olacağını, zannederim benden 
daha evvel fkonuşan mesken genel 'müdürlüğü 
yapmış .salâhiyet ve bilgisine güvendiğimiz Oe-
lâlettin Uzeır arkadaşımızın söylediği .gibi hu, 
birbirini kovalıyaıoak ve meselenin halli yerine 
(büsbütün çıkmaca (gitmesini intacedocek olan 
tedbirlere lütfen itibar göstenmeyiniz. Bende
niz Ibu şekliyle ıgecekondu'ların dâvasına yarı-
yacalk olan bir ımeltnin değil, 'bilâkis şehirleri
mizin manzaralarını Iboamakıta, Ihaisıis menfa
atler üzerine .millî menfaatleri zedelemekte ve | 
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kullanmak istemediğim halde, Ihiç 'olmazsa bü
yük bir kısmını sözlerimin (başında telâkki ede
rek,' kallifa anlayışı ile yapılmalkta olan (binala
ra arttık yer verilmemesini temin etmek üzıere 
Ibu metne lütfen itibar etmeyiniz. Hakikaten bu 
ımetin gecekonducuların değil, (gecekondu sa
kinlerinin değil şehrin göbeğinde belediyenin. 
konıtrtolünden kaçarak işini .görebilmiş olan ve 
f aikat son .anda iskân hıüsıaadesi allimaımış bulu
nanların işine yarayacaktır. Ve yalnız onların 
işine yarayacaktır. Hürmetleırimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, kanunlar lüzum ve zaruretlerden 
doğar. Bu inançlardır ki, bendeniz kanun teklifi
nin lehinde bulunacağım. 

Mülkiyet hakkı, Anayasanın teminatı altında 
bulunan bir nizam içinde elbette apartmanı olan 
vatandaş olacak, kulübesi bulunan vatandaş ola
cak, ne kulübesi, ne de apartmanı olmıyan vatan
daş olacaktır. Türk toplumu bu hayat şartını 
benimsemiş, asla bunu yadırgamamış bir toplum
dur. Bu benimseyişte mânevi inançların da rolü 
çok büyüktür. Ancak, toplum, karşısında hizmet 
mevkiinde bulunan makam ve müesseselerin, hiz
metlerinde hakkaniyete ve umumilik prensibine 
riayet edip etmediği hususunda çok hassastırlar 
ve bunda da haklı olarak tepki gösterir. Beledi
yeler âmme hizmeti gören müesseselerdir. Bir be
lediye hududu içinde yaşıyan insanların bir kıs
mına o belediyenin bütün imkânlariyle hizmetini 
getirirsiniz, bir kısmını bu hizmetlerden mahrum 
edersiniz, tşte cemiyet içinde reaksiyon yaratacak 
olan bu tutumdur. Ancak bugüne kadar bu tarz 
davranışlarından belediyelerimizin bir suntaksiri 
yoktur. Kanun hükmüdür. Kıymetli arkadaşla
rım, bugünün zaruretlerini görerek tmar Kanu
nuna göm izinsiz yapılmış .olan veya oturma izni 
alınmamış bulunan konutlara ve bilhassa hedef ' 
gecekondular olmak üzere belediye hizmetlerinin 
götürülmesini teinine çalışmışlardır, kendilerine 
teşekkür ederim. 

Arkadaşlarım, şöyle bir endişe mevcut : Eğer 
bu teklif aynen kabul edilirse belediye hizmetle
ri çıkmaza girer. Belediye hizmetleri çok müşkül-
leşir. Arkadaşlarım, içtimai zaruretlerden doğan 
onbinlerce gecekondu ve bu onbinlerce, gecekon
dunun içerisinde her türlü mahrumiyetler içinde 
yaşıyan yüzbinlerce insan böyle bir müşkülât dü
şüncesiyle kendi kaderine terkedilemez. Hele bu-

— 636 — 

http://ver.il-


M. Meclisi B : 92 
günkü vasat içinde asla terk edilemez. Meclis ola
rak, bunun üzerinde eğilmek, Hükümet olarak. 
bunun üzerinde eğilmek vazifemizdir, birinci va
zifemizdir. Nitekim arkadaşların İmar Kanunu
nun mutlak reddettiği, suç saydığı halde dahi on-
binleroe gecekondu vücut bulmuştur. Neden vü
cut bulmuştur?. Zaruretlerden. Ve aynı gece
konduların bir kısmında elektrik vardır; alt dai
rede vardır. Üst dairede yoktur. Yanındaki kom
şusuna su gelmiştir, diğerinde yoktur. Şimdi, bir • 
medeni şehrin devamı olan ve belediye hudut
ları içinde bulunan gecekondu bölgelerinin suyu 
olmaz, elektiriği olmaz, kanalizasyonu olmazsa, 
buna tedbir aramak vazifemiz değil midir? Ar
kadaşlar buyurdular ki, bunlar geçici tedbirler
dir, dâvayı kökünden halletmiyecek tedbirler
dir. Bunu reddedelim. Hükümet dâvayı kökün
den halledecek tedbirle gelsin. Arkadaşlar, 
malî imkânlarımız meçhulümüz değildir. Hayal
perest olmıyalım. Yani 30 sene daha bu vatan
daşları kendi kaderleriyle başbaşa mı bırakalım? 
Hükümet iskân politikasını yürütsün. Kalkın
ma Plânımızın da işaret ettiği, iskân verdiği nis-
bette her yıl evvelâ şahıs arsaları üzerinde ku
rulmuş olan gecekonduları elbette öncelikle ele 
almak suretiyle, her sene yapabileceği nisbette, 
imara uygun, sıhhi meskenler yaparak orada 
oturan vatandaşları oraya nakletsin. Ancak di
ğerleri de bugünkü medeniyetin nurundan isti
fade etsin. 

Bu itibarla arkadaşlarım hiçbir politik endi
şe düşünmeye veya kanunu teklif ederken mut
laka politik bir sebep aramaya lüzum yoktur. 
Bu, içtimai bir dcrdimizdir. Bunun üzerine eğil-' 
mek, hepimizin vazifesidir. 

Şimdi, belediyeler, eğer bu teklif reddedilir
se daha çok müşkülâ\tla karşı karşıya kalacaktır. 

Hükümette çok büyük müşkülâtla karşı 
karşıya kalmıştır. Nitekim ecrimisil' dâvaları 
durdurulmuştur. Kanunun reddetmiş olmasına 
suç saymasına rağmen vücut bulmuş olan on-
binlerce gecekondu mevcuttur, içinde yüz binlerce 
insan yaşamaktadır. Şu halde bunların yıkı
mına-mı gideceğiz, arkadaşlar? Bunlar arz et
tiğim gibi içtimai, sosyal zaruretlerin icabı 
köyünde nesi varsa satıp gelmiş insanlardır. ı 
Eğer gecekondusunu da başına yıkacak- olur
sanız bunlar açıkta kalacaktır. Yine 'bunla
ra ev bulmaya mecbur olan Devlettir. Bu iti-
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barla arkadaşlarım, belki maddede, Sayın Rüş
tü özal arkadaşımızın buyurduğu gibi beledi
ye encümenlerini müşkül 'duruma sokan ıbir 
durum vardır. Bendeniz bunu biraz daha ko
laylaştırmak üzere bir de tadil teklifi hazır
lamış bulunuyorum. 1 nci maddenin müzake
resi sırasında arz edeceğim. 

Kanun teklifinin lehinde oy (kullanmanızı 
rica ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Maden Kanunu tasarısına 
oyunu kullanmamış olan arkadaşımız var mı?.. 
(Var var sesleri) Kullanmıyanlar lütfen kul^ 
lansınlar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde sırasiyle; 
ihsan Ataöv, İhsan Kabadayı, Vahyi özarar, 
Celâl ettin Üzer, Mehmet Başaran ve Reşit 
Ülker söz istemişlerdir. Sırasiyle söz verece
ğim. 

Buyurun Sayın Ataöv. 
Oyunu 'kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul* 

lansınlar. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım; geçici de olsa çok mühim bir 
yaraya parmak basan ve memlekette küçüm-
senımiyecelk miktardaki ailelere medeniyetin 
nurlarından fayda götürecek olan bu tasarı
yı hazırlıyan Mehmet Tiritoğlu ve arkadaşla
rına teşekkürlerimi arz ederek söze başlıya-
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım, ıger'çi Celâlettin 
Üzer arkadaşımız gibi biz Mesken Umum Mü
dürlüğünden gelmedik Komisyonun üyesi 
-bulunup da muhterem komisyonun çok 
geniş çalışmaları sırasında orada bulunmak 
suretiyLe muhalefet serinini koymak imkânın
da bulunmadık, dünyanın birçok köşelerinden 
büyük şehirler görüp bunların isimlerini de 
saymaya lüzum hissetmiyoruz. Yalnız üze
rinde durmamız gereken bir şey varsa uzak
lara, Tokyo'ya Amerika'ya gitmeye lüzum 
yok. İçinde bulunduğumuz Ankara'nın kenar
larını dolaşırsak bize bütün acıklı tabloları 
kendi öz varlığımız, kendi millî anlayışımız, 
ananelerimiz içinde gayet güzel bir şekilde 
görülmektedir. Bir taraftan 24 kata yükselen 
minare gibi şahaıser binalar ve bunun içerisin
de medeniyetin bütün nimetlerinden istifade 
eden insanlar, diğer tarafta iki teneke parça
sının altında 8 - 10 nüfusiyle birlikte haşir 
- neşir olan, sudan, ışıktan, temizlikten ve 
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âmme hizmetlerinden mahrum, kaderin oyun
cağına terk edilmiş aileler... y 

Bu memleketin çok büyük dâvası olan 
gecekondu meselesi, Hükümetimizce de üze
rimde hassasiyetle durulan bir problem oldu
ğu halde, Ahmet Üstün arkadaşımızın söyle
diği gibi, Devletimizin malî kudretiyle bir anda 
ıslâhı mümkün olmıyan bir problemdir. Bunu biir 
anda ıslah edemiyeçeğiımize göre, Altındağ ora
daki sakinlerden temizleyip, oralara güzel sos
yal meskenleri bir anda yapamıyacağımıza gö
re, istanbul'un Zeytinburnu ve bütün Türkiye'
nin her şehrinin civarındaki yeni doğmuş nese
bi gayrisahih çocuklar gibi mahalleleri bağrı
mızdan koparıp atamıyacağımıza göre, Beş Yıl
lık Plânın içine giren gecekonduların yıkılma
ması esbabı mucibesine dayanarak bu dâvayı 
halletmek zorundayız. İşte Beş Yıllık Plânda ge
cekonduların yıkılmaması kabul edilirken, buna 
bir deva getirileceğinin işaretini görmüştük. 
Ama arkadaşlarımız, daha çabuk hareket etmiş
ler ve isabet buyurmuşlar. Hattâ ve hattâ bir 
ivedilik kararı da almışlar. Şu büyük derde, 
şu büyük sızıya bir anda hiçolmazsa bir aspi
rin verelim diyorlar. Bunu çok görmiyelim ar
kadaşlar. Belki imar Kanununa uygun değil
dir; imar Kanununun hükümleri ruhsatsız ya
pılan binaların hemen yıkılmasını âmirdir. Fa
kat memleketin gerçekleri eğer bu kanunun 
.maddelerini bihakkın ve zamanında tatbi'ka im
kân bırakmıyorsa o zaman bunu yeni kanunlar
la himayeye almak, eski tatbik edilemiyen şek
lini ıslah etmek icabeder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, zannediyo
rum, son .kanun çıktıktan sonra, gecekondula
ra re'sen ilâve yani müstakil gecekondu ilâvesi 
olmamaktadır. Benim şahsi temasımda edindi
ğim kanaat budur. Muhterem Vekil Bey de ge
çen gün özel bir konuşmamızda bu hususu böy
le teyidetmiştir. Ama, eskiden yapılmış olan 
gecekondulara yeni ilâveler yapılmaktadır. Bu 
bakımdan ben Hükümeti uyarmak isterim. Ya
ni, eskiden bir aile, çatısı altına girdiği bir göz
lük gecekonduya, yeni ilâve olmamakla beraber, 
bir oda ilâvesi gibi, iki oda ilâvesi gibi, yeni ça
lışmalar vardır. Bu gibi, sıhhi olmıyan ve ha
kikaten cazip bulunmıyan ilâvelerin yaptırılma
sını kabul etmek doğru değildir. Yaptırmıya* 
hm. Yeni gecekondu ilâvelerine de sureti kati-

I yede müsaade etmiyelim. Fakat, köyünden, 
kentinden, sosyal hayatımızın icabı olarak, bu
gün şehirlerimizin bağrına giren bu gecekondu
ları da bir an evvel kurtaralım. Ben, şahsan 
diğer arkadaşlarınım söylediği gibi belediye 
meclislerini bir külfetle karşı karşıya bırakmı-
yalını demiyeceğim. Komisyonumuzun bu hu
susta getirdiği 18 nci maddenin tadiline ben, 
daha çok iştirak ediyorum. Sayın arkadaşları-

I mızm tekliflerinden daha geniştir. Çünkü muh
terem arkadaşlarım, eğer belediye encümenleri
ne böyle bir yetki tanmrsa gecekondulara bele-

I diye hizmetleri verilirken, onların daha modern 
hale getirilmesi için ıslah şartları ileri sürülerek 
bir nevi onları daha ileriye giden, daha çok göz 
dolduran bir hale sokturabilirler. Ve elektrik 
alacak, su alacak, belediye hizmetlerinden fay
dalanacak olan gecekondu sahipleri de bu yön
de bir tadilâta gecekondusunu daha mütevazi 
bir hale getirmeye ve onu diğer mahallenin bi
nalarına uydurmaya çalışacaktır. Bu bakımdan 
belediye encümenlerinin takdiriyle bu yapılara 
belediye hizmetlerinden faydalanma imkânını 
getiren 18 nci maddenin tadili hususundaki kı
sım daha tatminkârdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, evet kanun 
belki gerekçe bakımından, teklif bakımından 
çok tatminkâr olmıyabilir. Biz burada bir met
nin virgülünde, cümlelerinin yapısında değiliz, 
üzerinde durduğumuz kanunu, maddeler tedvin 
edilirken, cümleleri doldura doldura, kanunu 
doyura doyura iyi bir hale getirebilir, Meclisi -

I niz. 
i 

Burada bizim halledeceğimiz husus bunun 
ruhunu kabul etmek, bu kanunun gayesine eriş
tirmeyi istemektir. Buna da memleketimizin 
hakikaten büyük ihtiyacı vardır. Bir gecekon
du düşününüz, bugün bir tuvaletten mahrum-

I dur. 

Muhterem arkadaşlarım, Birinci Koalisyo
nun imar ve iskân Vekilini biz bizzat gecekon
dulara götürdük. Af buyurun; tuvaleti olmıyan 
gecekondu bugün kundakdaki bebek gibi otu
rak kullanmak ve sabahleyin götürüp onu çalı
ların içine dökmek durumundadır. Yurdumu
zun gerçeği bu olduğuna göre, bu kadar acı bir 
tablonun içerisinde ideal bir mahalle kurmak ve 
gecekondu dâvasını tamamen unutmak, imar 

I Kanununun maddeleri içerisinde kendimizi hap-
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setmenin mümkün olacağı kanısında değilim. 
Cemiyetimizin ahlâk ve anane anlayışı içinde 
yeni gelin ettiği -kızı ile aynı odanın içinde ya
tan bir ailenin, sabahleyin bir duş almaktan 
mahrum, kova ile saatlerce mesafeden su getir
mek zorunda bulunan bir ailenin, insan olarak 
yaşarken, kapısından çıktığı zaman mamur An
kara'mızın büyük apartmanlarını seyrederken, 
içinin kanadığını ve bu memlekete vergi veren, 
bu memlekette askerlik yapan, bu memlekette 
içtimai vazifelerle mükellef bir insanın, mahkûm , 
edildiği yaşama tarzına isyan etmemesine imkân 
yoktur. O bakımdan kaderin kendilerini böyle 
bir hayata terk ettiği insanlara, kanunun şu 
kurtarıcı kapısından girerek bir nebze ışık gö
türmek, bir kova su götürmek, bir normal ve 
nizami belediye encümeninin uygun görebile
ceği bir tuvalet yaptırmak, bir banyo yaptırmak 
gibi insanî şartlara uydurmada arkadaşlarımı
zın hakikaten gönüllerini cömert kullanacakla
rına inanıyorum. O bakımdan tatminkâr olmı-
yan, hakikaten geçici bulunan, bugün memleket
te gecekondu dâvasını halledeceğine kaani ol
madığımız, fakat pek çok mühim merhem bek-
liyen bir yarayı Hükümetin getireceği büyük 
meselelere kadar temadi ettirecek olan bir ted
bir oiarak bu teklifi kabul etmek zorundayız. 

Yalnız Rüştü özal arkadaşımızın bir fikrine 
iştirak etmemek imkân dâhilinde değildir. O da 
şehrin içerisinde ruhsatsız yapılan veyahut da 
ruhsat alıp da bile bile bütün imkânlarına 
rağmen büyük .bir hırs ve büyük bir taassup 
içinde değişik sekililerde apartman yaptıran in
sanların gecekonduların bu acıklı halinden bir i 
.sadaka kabilinden istifade etmesini ve belediye' 
hizmetlerinden istifadesini bendeniz de şahsan 
tasvibertmiyorum. Çünkü odlar imkânsızlıkların^ 
dan dolayı değil, onlar kaderin buraya düşür
düğü insanlar olduklarından değil, onlar ibine 
beş bin kazanmak, onlar gecekondunun' önün
de gökyüzüne yükselen mamurelerini beş ku
ruş daha fazla kazanç sağlıyabilmek için (ser
vetlerini vasıta eden insanlar olarak hakikaten 
bütün yapıları içerisine alan 18 nci maddenin 
içerisinde bunlara da böyile bir imkânın sağlan- | 
masına gönlüm razı olmuyor. CBu konuda ko- ı 
misyonun, Hükümetin, arkadaşlarımın getire
ceği tadil tasarısına katılırım. Fakat gaye ola
rak gecekondulara medeni bâzı nimetler geti
recek bu tasarıyı lütfedelim, kabul edelim. Ve 1 
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Hükümetin ana mesele oiarak büyük tedbirini 
getirinceye kadar biz de karınca kararınca va
zifemizi yapalım, 

Kanunu bu bakımdan kabul etmeyi ben de 
bütün gönlümle tasvibediyorum, arkadaşlarım. 
Hepinizi hürmetle selâmlaırım. 

BAŞKAN — Buyurun iSayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKIAY (istanbul) — (Muhterem arka^ 
dağlarım, evvelâ sizden bir ricada bulunacağım. 
Gecekondu dâvası gibi mühim bir mevzuun ko
nuşulduğu şu sırada, kendilerini çok yakından 
ilgilendiren bir mevzu olduğu için, dışarda bu
lunan arkadaşları istirham ediyorum, zil çal
mak suretiyle buraya davet 'edilişim. 

Huzuru âlilerinize getirilmiş olan tadil teklifi 
veyahut 18 nci maddenin tadili teklifi ihsan 
Ataöv arkadaşımızın da ifade ettiği gibi mus
tarip -bir zümrenin derdine kısmen olsun bîr 
merhem süreceği için, esas itibariyle Bakanlık 
olarak aleyhinde değiliz. Fakat Muhterem İh
sanı Ataöv arkadaşımızın ifade ettiği gibi ve 
biraz evvel Muhterem İmar (Komisyonunun Sa
yın Başkanı ve üyeleriyle de hasbihalde bulun
mak suretiyle bu mevzuda belediye nizamlarını 
hiçe sayarak ıbinbir menfaatle dolap çevirmek 
suretiyle yaptıkları binaya iskân müsaadesi al
madığı halde, bu tadilden faydalanarak; âmme 
hizmetlerine bir anda kavuşmak istiyenlere beaı 
de şahsan taraftar değilim. Komisyon içıtima-
larma maatteessüf her vakit katılamadığımız 
için illgili mütehassıs arkadaşlarımla görüştüm. 
Onlar bana bu teklifin gecekondular için oldu
ğunu söyü emişlerdi. Binaenaleyh bir hatamız 
dahi olsa, hatanın neresinden dönülüree fazilet
ti!'; binaenaleyh, ,bir tadille verilecekse bunla
rın yalnız (gecekondular için verilmesini, istir
ham ediyorum. 

Şimdi söz aknaklığımın sâiklerinden biri, bu 
madde dolayısiyle Muhterem Cel âlettin Üzer 
arkadaşımızın" kendi bünyeyi ruhiyesinin de 
pek güzel elegansı ille burada ifade ettikleri ten-
kidlerihin. haksızlığını ortaya koymak içindir. 
Evvelâ müsaade buyursunlar ki, tetkik faslı 
ibitmiş, icra faslı başlamıştır, ilki dakika sonra 
rakamlarla bunun hesa'bını , izah ' edeceğim. 
'Muhterem Celâlettm üzer arkadaşım imar ve 
îskân Bakanlığında Mesken Umum Müdürü 
olarak vazife görmüş, bilâhara teşriî hayata in-
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tisab etmiştir. 15 seneden beri dedikleri şeyin j 
içinde, şu halde, kendileri de dâhildirler. Fakat | 
biz, tetkik safhası bitirmiş, .bir senelik icra 
hayatımızda işe başlamanın zevkini idrak 
etmiş fânilerdeniz, muhterem arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

Şimdi teker teker hesabını vereyim. Reşit 
Ülker arkadaşımız kanundan bahsetti. Mesken 
Kanunu Bakanlığımızca hazırlanmış Vekiller 
Heyetine gitmiş, Vekiller Heyeltine gitmeden 
evvel muhtelif bakanlıklara gitmiş, onların çe
şitli itirazlariyle karşılanmış, Vekiller Heyetin
de müzakere edilsin diye beklenirken, zamanı- , 
nun aşması karşısında, bakanlıkları teker teker 
dolaşmak suretiyle, bu hafta Mesken (Kanununa 
yapılan itirazları bitirdik, Heyeti Vekileden 
önümüzdeki hafta ümidederim ki, Meclisi Âli
ye gelecektir. Binaenaleyh, Reşit Ülker arkada
şıma, bunu tahakkuk ettirmek için bakanınız 
ve arkadaşlar .bakanlıkları dolaşmak zorunda 
kaldığımızı arz etmek isterim. 

İkincisi gecekondu mevzuunun Telsizlerde 
yapılan evlerle lıalledilemiyeceğini bendeniz 
bütçe müzakereleri esnasında burada arz etmi
şimdir. Bu mevzuda iki zihniyet çarpışmakta
dır, arkadaşlar; (birincisi şu ; Beş yıllık bir plân 
devresine girdik, Plânlama Dairesinde mesele
ler müzakere edilmektedir. Ben, ımu'htelif Av
rupa memleketlerinde bu -hususta neler yapıl
dığını başkalarına bırakmadan teker teker in
celedim. Evvelce de arz ettim; bu işle müca
dele için üç kısım' vardır. Birincisini Devlet ya
par, ikincisini hususi şirketler yapar, üçüncü
sünü kooperatifler yapar. Biz bunları 'getirdiği
miz zaman, /geçen sene Temmuzda başlıyan bü
tün yaz ayları müddetince devam eden Plân
lama Komisyonunda denildi ki : «Bu mevzuda 
Devlet mesken yapamaz.» Ve bunu koymuşlar
dı. Ben mücadele ederek «yapabilir» diye koy-
durttum. Çünkü Devlet hiç olmazsa bir kı
sım meskenler yapamazsa, .gecekondulara ıgirip 
de ıslahata başladığı zaman yine o plân icabı 
olarak der ki, kendilerine yer yapılmadan ge
cekondular yıkılamaz, o halde ben şu imar plân
larını vücuda getirmişim, 'gecekondunun içine 
girip yol açacağım, yol açacağım zaman evini 
yıktığım vatandaşı nereye yerleştireceğim? Bu 
iddiam karşımdadır ki, 'bütün şehirlerimizde ge
cekondu ıslahatına geçilirken bir kısım evlerin 
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yapılmasına karar aldık. Ankara'da Telsizler 
mahallesindeki evler bitmek üzeredir, İstan
bul'da Osmaniye'deki evler, Bursa'daki evler 
başlamıştır ve diğerlerinin de temeli atılacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, Gei'âiettin arkadaşı
mız dediler "ki, tetkik tetkik, bıktık. Hayır 
arkadaşlar. Vazifeye başladığımız • dakikadan 
itibaren, zaman zaman ıgerçi söz alıp size iza
hat vermek vazifemiz; ama bunu yapamıyoruz. 
Meclisin de işleri var. Şimdi arz edeyim size. 
Evvelâ bu memlekette, İstanbul'da 200 bini mü
tecaviz, Ankara'da 500 bini mütecaviz, Diyar
bakır'da öyle, İzmir'de öyle; sayısı on binleri 
•geçmiş, yüzbirileri ıgeçmiş bir 'gecekondu var. 
Eğer bunu 6 ay zarfında halledeceğim derse 
gecekondunun yanına sihirbaz kondu demek 
lâzımdır ki, bu asırda ilme hürmeti olan Muh
terem öelâ'lettin arkadaşımın ne kendisi Mes
ken Umum Müdürü iken sihirbazlığa gittiler, ne 
biz bugün sihirbazlık yoluna gidemeyiz arka
daşlar. Peki, ne yaptık o halde? İlmin yoluna 
gittik. İlmin yolu nedir Zeytinburnu gecekon
duların ilk başladığı yerdir. Dedik ki, girelim 
içeriye. Yıllardır vatandaşlara yapacağız yapa
cağız diyoruz; şunu yapmıya başlıyalım dedik. 
Evvelâ onu yapmaya başlamak için orada İstan
bul Belediyesinin ıgetirdiği İstanbul Üniversite
sinin Profesörü İBrant denilen ibir zat ev ev 
gezmek suretiyle tetkiklerini yaptı; sosyal, eko
nomik, pedagojik tetkikler. Bugün elimizde 
bunların tam bir etüdü var. Bu etüt yapılma
dan olur mu? Bu etüt yapıldıktan sonra, dedik 
ki şunlarm yolumu yapalım, suları kâfi değil, 
sularını verelim, elektriklerini yapalım, kana
lizasyonlarını yapalım. Bunu yapmak için o 
profesörün riyaseti altında toplandık ve dediler 
ki, evvelâ haritası ve imar plânı lâzım. Beledi
ye yapamaz. Eski bir haritadan faydalanarak 
.haritasını bulduk. Bakanlığımızdan İstanbul'a 
heyet gönderdik. Bir ay çalıştılar. Aldık bitir
dik gittik. Profesör Branıt dedi ki, bunu ben 
de tetkik etmeliyim. Günkü bu hususta benim 
salâhiyetim var. 15 gün ona da mühlet verdik. 
Ondan sonra o bitti, [geldi buraya, tasdik edil
di gitti. 

Şimdi arkadaşlar, oranın suyunu ihale ettik; 
yolunu yapacaklar. Belediyeye parasını verdik. 
Kanalizasyon mevzuunda bir kanalizasyon mü» 
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tehassısı profesör Ger :ge'ldi. Osmaniye'den bağ
lıyarak (Bakırköy'üne kadar gitmek üzere pro
jesini verdi, biz parasını verdik. Belediye ile 
birlikte teşriki mesai ederek, yapacaklar. Şu 
halde bir kısım yerden başlamış buhmuyoruız. 
Onun yanında (Sağmalcıların suyu kâfi olmadığı
nı gördük, su mevzuunu ihale ettik. Taşlıtarla-
nın su mevzuu için mücadele ile iki buçuk mil
yon liraya veremeyiz su dediler. Muhterem 
Vahyi özarar arkadaşımın da delaletiyle geçen 
hafta güç belâ Sular İdaresinden karar aldık. 
Nasıl ihmal ( ediliyormuş? Eğer Bu meımle-
'kette çalışanın çalıştığı da inkâr edilirse, arka
daşlar, bu memlekette yeni çalışacak arkadaş
lar bulamazsınız. Bunu da açık olarak arz et
mek isterim. (Bravo sesleri ve alkışlar.) 

Şimdi gecekondu dâvasını halletmek için 
hangi yoldan gidiyoruz? Muhterem Ce'lâlettin 
Üzer arkadaşım bana İspanya'dan bahsettiler. 
Onları bende gittim, gördüm. Şimdi dâva ışu: 
Burada iki nokta var. Birisi Devlet eliyle ev
ler yapmak. Buna im'kân yoktur, arkadaşlar. 
îmkân olımıyan §eyi vaad ©tmiyelim. Faikat 
gerek plânlamada, ıgerek diğer Amerikalı ımü-
tehassııslar, «kendi evini yapana yardım» mev
zuunu öne koydular. Bunun için ne yaptık ? 
Ankara'da, gecekondunun en mütokâsif bulun
duğu şehrimizde, Ankara 'Belediyesi ile' işbirli
ği yapara'k ve yerinde arsayı görere'k Aktepa 
denilen bir yerde, evvelce satınalmmış olan ve 
7 milyon lira da isarf edilen bir yerde yapılacak. 
Geçen hafta Ankara Belediyesi ile protokol im
zaladık, orada yapılacak olan evlere vatandaşa 
amme hizmetlerini götürüyoruz, tipini veriyo
ruz, tip hazırlanmıştır. O tip dahilinde vatan
daşlar orada evlerini yapacaklardır. Aynı şeyi 
İstanbul'a veriyoruz. İstanbul da bizim sosyal 
meskenlerin yanıbıaşında büyük bir arsayı nüve 
meskenler yapmak üzere bu vatandaşların em
rine tahsis ediyoruz. Bunun başka yolu yok 
Hattâ bana şu Meclisin hademeleri de müracaat 
ettiler. Biz de bir yuva yapalım dediler. On
lar da gayri meşru bir gecekondu sahibi o'lafbi-
lirler. Yapanlar var. Dedik ki, «size şu amme 
tesisleri yapılmış olan yerlerde arsalar var, 
bunu temin edebilirsiniz.» Bu âmme tesisleri 
yapıldıktan sonra kendi evini yapana yardım 
yolu ile demek ki bu işler oluyor. 

Sonra üçüncü bir yola daha gittik. Bu işin 
Devlet tarafından yapılacak tarafı: Emlâk Kre-
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di Bankasından Bütçe Encümeninde bu işler 
için 40 milyon liralık bir fonu Maliye Babanı 
arkadaşımız vadetti. Ben İmar ve İskân Baka
nı olarak bu 40 milyon liralık fonu bulmak, 
vücuda getirmek için bu güne kadar ceht halin
deyim. Hükümet Başkanı ile temas halindeyim. 
(Bakanlararası iktisadi kurula havale ettiler ve 
şimdi, Emlâk ve Kredi Bankası bizim yaptığı
mız sosyal meskenlerin yani başında 304 tane 
daire yaptı. Bu 304 daireyi evvelâ 2 500 lira 
peşin alıyor 20 sene sonra, aylığiyle ödemek su
retiyle 25 senede bunu temin edecektir. Şu an
da vatandaşlarım bir kısmı bu dairelere girmiş 
bulunuyorlar. Ümit ederim ki, Ağustos sonun
da veya devreyi teşrikiyenin başında muhte
rem heyetinize o mıntakayı göstereceğiz. Ama^ 
ben 6 ay içinde gecekondu dâvasını bitirece
ğiz diye bir iddia sahibi değilim. Ben değil, 
benden sonra bu posta oturacak arkadaşların bi
le bunu kolay kolay tam amlıyac akları kanaatin
de değilim. Ama daha 3 ay evvel Bütçe Encü
meninde konuşulurken beni yüce takdiri eriyle 
boğan muhterem arkadaşımızın; «Tetkikten 
bıktı'k, artık tetkik yeter. 15 sene tetkik edebi
yatı...:» lâfı doğrusu güeüme gitti ve bunu da 
açıkça ifadeden zevk duyuyorum. (Bravo, üzül
me hocam, sesleri) Üzülmüyorum, ama müsaa
de buyurun da içimi dökeyim. Bu da benîm 
hakkım. 

Şimdi, vilâyetleri geziyorum. Diyarbakır'a 
gittim... Bir filmini göstereceğim. Gerçi arka
daşım filim göstermemi de tenkid etti; ama 
filim göstermezsem, dünle bugünü mukayese 
etmezsem, ne halt .edeceğim ? (Gülüşmeler) O fi-
limleri aldırdım, ıgidin de görün Diyarbakır'
daki faciayı, gidin de görün Gazdantep'tekinıi... 
Geçen gün Mersin Valisi çağırdı; yazmışlar lev
hayı: «Hoş geldin fakir babası, halimize acı da 
bizi bu felâketten kurtar.» diyerek.. Ben bu fa
ciayı görmüşüm. Memleketimi adım, .adım gez
mişim. Binaenaleyh, ben hâdiseyi gördükçe hu
zuru âlinize ıgeleceğim. Plânlama ile zaten ihti
lâf !ha}indeıyim. Onlar geçen sene verevere sada
ka kabilinden 15 milyon lira para verdiler... Bir 
memleket ki, 14 milyar bütçesi var, vatandaşın 
tek istediği şey bir ev sahibi, bir yuva sahibi 
olmak. Ona 15 milyon lira ver, bgni de İmar 
ve İskân Bakanı olarak oturt. ıSonra yüksek 
huzurunuzda ıCelâlettin arkadaşımın, Reşit Ül-
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ker arkadaşımın, yaptıklarımızı dahi hiçe sa- I 
yarak tenkidine ugruyayım. Buna yağma yök. 
(Alkışlar) Ne verdi iseniz onu alırsınız. Bina
enaleyh, ben geçen sene Maliye Bakanını ızor 
duruma düşürmemek için Bütçe Komisyonun
da, (Şimdilik ıgeri alıyorum, dedim. Sana 40 mil
yon liralık <fon vereceğim dedi. (Şu (halde, ben 
bu sene Hükümete verdiğim ve plânlamaya .gön
dermediğim tekliıfte yüz milyon lira' istedim. 
Vilâyetlerin 'hepsi !benim yakama yapışıyorlar, 
«Kani bıize hoca, sosyal meskeni», -diye. Sosyal 
mesketrı memleketin bu kadar büyük dâvası ol
du. Onun için ben Balkan olarak sorumluluğum
la karşı karşıyayım ve teklifini Hükümete ver
dim. Astgari yüzmilyon lira istiyorum. Fazla 
istemiyorum. Hiç olmazsa âmme hizmetlerini 
getireyim. ıŞdmdi bundan dolayıdır ki, ben ilk 
defa îstanlbul'a vali olduğum zaman beni ten-
kid ettiler: Efendim, ıgeeekondulara su verdi. 
Su vermiyeeeğim de ne yapsınlar, idrarlarını 
mı içsinler? (Gülüşmeler) 'Böyje şey mi olur? 
Beni tenkid ettiler. Sen ,su vermeseydin (gece
kondular oradan ıgiderlerdi, dediler. Yıoık efen
dim, yok. Gidin dağ başında bile gecekondu 
var. Ne su var, ne -elektrik.- Binaenaleyh muh
terem arkadaşlarım, ıbu kanun yalnız geceıkon-
dulıarın hu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mu
vakkat bir tetbirdir. Bu gecekondu dâvasını 
halletmez; fakat .'gecekondu dâvasına ciddî ola
rak -el konduğunu ne reklâm için ne de oy te
dariki için hiçbir harekette bulunmaya tenezzül 
etmiyeceğimizıi arz ederek muhterem heyetinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı. 
ÖBLÂIJETIN UZEB (lEskişehir) — Sataş

ma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim... (Gürültüler) 
Muhterem arkadaşlar, lütfen sükûneti muhafa
za edelim. 

IÎHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
'hocamdan sonra benim için konuşmak bir şans
sızlık oldu, Ama ne yapalım ki, kader böyle 
yazdı, ikonuşmaya devam edeceğiz. (Bugün apa-
•cılk kabul etmek lâzımgelir ki, Türk 'Cemiyeti
ni en ciddî bir tehlike mesafe farkı kalmaksı- ' 
zın, nerede ise ensesinden yakalamak üzere ta-
kibetmektedir. Büyük şehirlerin çevresini ge
zerseniz göreceğiniz iç acısı, yüz ıgüldürücü şa
hane köşkler sıhhi apartmanlar değildir. Adem 
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©aba hâtırası kulübeler, ilk »çağ vâri cergeler-
den ibarettir. Bugün Ankara şehrinde 50 bin 
'gecekondudan bahsederler; fakat ben bu raka
mın 50 bin değil, bu rakamın çok üstünde ol
duğunu, ihtilâlden sonra yapılan 10 bin raka
mının da 20 binin üstünde olduğunu kabul edi
yorum. Resmî istatistikler zabıt tutulan ve nu
mara verilen gecekonduları gecekondu olarak 
kabul eder; ama alavere dalavere, muhtarla, 
emniyetle anlaşmakla yapılan gecekondular 
vardır ki, resmiyete intikal etmez... Falkat man
tar (gibi mahalleler arasında biter. Bu ölçülere 
ıgöre Ankara şehrinin % 45 i gecekonduda 
oturmaktadır. Hocamın başladığı ciddî tetbir-
ler süratlendirilmez ise Türkiye'de medeni an-
'lamdıa büyük şehirlerden bahsetmek bir hayal 
olacaktır. Bu gecekonduların içinde 9 ay bulu-
.nara anların hem dert bir yakım olarak bunu 
samimiyetle arz edeyorum. Hattâ 've hattâ ana 
caddelerde bile bir gün gecekonduların, Emir-
gazi'ye dahi 'gecekonduların yayıldığını görür
seniz bu ölçülere göre, hiç şaşmayın... 'Gecekon
dularda oturan insanlar mübarektir, onlar muh
teremdir, onlara taviz vermiyorum; fakat gece
kondu yapan insanlar elminnetullah, şeytanı 
dahi aldatacak kadar zekidirler. Gecekondula
rı kimler nasıl yapar? Üzerinde durmak lâzım
dır. Ben Altındağ'da tesbit ettimki, bir Kay
serili vardın-, 40 aded ıgeeekondusu vardır. Bey
ler, bunun kiralık yapıcıları vardır. Devlet, 
asıl bunun bezirganları üzerinde durmalıdır. 
Bu tasarıyı bu haliyle kanunlaştırdığınız tak
dirde fakir fukara gariban değil şeytanlar fay
dalanacaktır. Bu tetkikte bilhassa bunu göz 
önüne .alınız. Müteahhitleri vardır; yapar ve 
satar. '5 - 10 bine satılanlar vardır. Bunun ayrı
ca ustaları vardır, ihzarat yapılır, 4 saatte ge
cekondu yapılır, çıkar. Türkiye'de ışık süratiy
le kalkınmalardan, kalkınma edebiyatından 
baihsedile gelmiştir. Fakat yemin ediyorum. 
Türkiye'de tek bir mânada süratli kalkınmayı 
gecekondu mevzuunda gördüm. 4 saatte gece
kondu yapılıyor, baylar. Ekip geldiği zaman, 
vatandaş da ıgayet kurnazdır, beşiğini asar sal
lar, safrayı kurar oturur, yıkamazsınız der, 
minnetullah. Ben yıkamadım siz ete yıkamajzsı-
nız. Böylece yapılır, gider. Kabadayı derdin ne, 
derdini söyle!... Gecekonduları kontrol eden 
ekipler Ankara'da kifayetsizdir. Vazifesine az 
'bağlıdır, cipleri dahi yoktur. Başlarında bulu-
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ııan âmir sabahlara kadar onları kovalamaz ise 
gecekondu yapılması devam edecektir. 

Hocamdan istirham ederim, bu kanunu ka
bul edelim; o dertli insanlara medeniyetin ışı
ğını, âmmenin hizmetlerini getirelim. Fakat ho
cam §unu bilsinler ki, bu kanunun çıkıışı demin 
anlattığım muhterem insanlara imkân vereeek, 
gecekondu yapımı çoğalacaktır. Belediye mad
di takatsizlik içerisinde bu hizmetleri yürüte-
miy©çektir. Arzum, durdurulsun... G-ecekondu 
yapımı durdurulmak kaydiyle, Allah'ın yolu bi
le rahmet yolu 'olduğuna göre bir rahmet eseri 
olan bu kanun çıksın, vatandaşlar faydalansın; 
fakat endişem, durdurulamazsa, yapım devam 
ederse, ne kadar plânlı yaparsak yapalım, ge
cekondular başımızın derdi olacaktır. Hükü
metler gelip geçecek fakat 'Türkiye'de gece
kondu mevzuu halledilmiyecek dıiye içimde bir 
dert vardır. Bu arada biliyorum ki, istanbul 
ve Ankara belediyeleri ve belediyecileri çok 
kurnazdır, öyle kurnazdır ki, basınları vardır, 
duyururlar. Milletvekillerine, biz garip Anado
lululara nazaran çok kurnazdır; bağırıp çağı
rırlar, belediyelerine mütemadiyen hak alırlar: 
50 milyon, 100 milyon. Bu Mecliste verir. Ben 
de Anadolulu olarak taşıyla, toprağıyla, kade
rinde, selâmetinde aynı haklara, aynı imtiyaz
lara, ,aynı hürriyete, aynı nimete sahibolan be
lediyelerin sırtından bu iki belediyeye yörük 
sıırtmdan kur'ban keser gibi 50 - 100 milyon lira 
verilmesine taraftar değilim. Garip Anadolu
nun, Doğu - Anadolunun perişanlığı devam 
ederken Ankara ve İstanbul belediyelerine işte 
şu kanunu ıçıkardık, iş yaptı para verin derse
niz, benden yok arkadaşlar, elim kaîkmıyacak, 
vermiyeceğim. 

Gecekondu mevzuunda hocamın başladığı 
yol müspettir. İsterim ki, bu mevzuda İkinci 
Dünya Harbinden sonra, İtalyan gecekondu dâ
vasını halleden meşhur Fanfâni gibi, Türk ma
şeri vicdanında fakir fukara arasında ismi ya
şasın, inancım var. Bu yolda iyi bir yol olacak
tır,. kanaatindeyim. Bir gecekondu dairesi ku
ruldu, tebrik ederim, hayırlı olsun; inşallah bu 
dertlere hayırlı reçeteler yazacak. Ancak gece
kondularla irtibatlı, iltisaklı dâvaları da mut
laka bilmek gerektir. Nedir? Köylü ile şehirli
nin kaaanç farkları böyle arttığı müddetçe zi
rai ve sınai gelir taraşında farklar apaçık, aşi-
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kâr oldukça köylü ile şehirli arasındaki hayai 
farkları çırılçıplak kaldıkça, köylü yolundan, 
suyundan mahrum oldukça, yetişen evladını 

"okutmak kaygusiyle şehre indikçe, medeni in
san olarak, medeni ihtiyaçları bulamamak san-
cısiyle şehre akmaya devam ettikçe gecekondu 
faciası da devam edecektir. Çare?.. Çare, geçen 
sene kabul etmiş olduğumuz bütçedeki, tahsi
satların artırılması... Köyün yolu, suyu böyle 
kaldığı müddetçe, bendeniz köylü çocuğu olarak 
derim ki, efendi olmaktan vazgeçiyoruz, eşitlik 
istiyoruz. O köylüye köyün yolunu, suyunu, 
okulunu götürürseniz gecekondu kaynağına ye
rinde barikat yapmış, yerinde set de yapmış 
olacaksınız. Bu böyle yapılmazsa bu akın de
vam edecektir. Şehirlerimiz de birer büyük kö^" 
manzarasını alacak; âmme hizmetlerinden bah
setmeye, belediye hizmetlerinden bahsetmeye, 
imkân kalmıyacaktır, arkadaşlar... 

1924 senesinde Türkiye'den İtalya'ya giden 
ıbiır heyete o günün Başvekili şöyle de'miiş: Türk
ler dikkat ediniz, yeni kurulan bir Devletsiniz, 
Köylünüz şehirleninıizıe inecektir. Köylüyü şehirli 
olmadan evvel, köyünde bağlıyacak şehir hiz-
mötleriiıi «götürüruüz. Götüraıezseniz, ısooyal 
nizamınız altüst /olacaktır.» demişıtir. Ve doğru 
söylemiştir. Hâlâ Ibiz bu tehlikenin ciddî mâ
nasında, (içindeyiz. Hocam yana yakıla söyledi. 
Geçen sene ben ısöz aldı/m, garibim, sıraya gi
remedim. Beş dakika içerisinde ne söylenebilir ? 
Derdimi ianlatamadım. Kahramanlar çok çıktı. 
Ama benim dediğim ıgilbi; doktor Ikilm, hastalık 
başından geçen... Gecekonduyu, onun ne oldu
ğunu bilenlerin dilinden dinlememe, âşığın di
linden dinlemeniz ıgilbi olacaktı. Fırsat verme
diniz. 15 milyon 750 Ibin lira ile !bu kadar 
(komplike, ilçjin için yarası aşikâr olan bir ge
cekondu dâvası halledilemez. Hocam haklı 
söylüyıor; edilemez,, vıaillaihilâızîm edilemez, bil-
lâ'hilâlzîım ©dilemeız. Bütçenin süs ve konfora 
ait kısımllarmdan keselim. Maliyecilerden din
liyorum; ah Kabadayı kaçırdığın, öyle kısım
lar var ki, bir bilsen santimini' vermezsin; di
yorlar. Şu bütçeyi bilmityoruım, bilenlerden 
Allattı rızası ilcin ırica 'ediyorum; bütçenin is
rafa giden tarafı var ise - var olduğunu söy-
lüyoTİar - bunları toplasınlar, topyekûn ke
merleri sıikalum, samimî söylüyorum, şu kısma 
verilsin. 

Yoksa, dünyada mekân, âhârette iman de-
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'misler. Geleceğin Tüıtk sosyal nizamı i'çin, 
doktrine olduğu gün, (kanal'İBe olduğu gün fe
lâket olduğunu samimî olarak söylüyorum. 15 
ımi'lyonla 'bu dert halledilmez. Sene de en aa. 
200 - 250 mül'yon lirayı gecekondu d&vaısn için 
ayırmazsanız, çiolulk çocuğunuza kalmadan o 
büyük dert sizi bulacaktır, >ceızasıni' siz çeike-
ıceiksinı'iz. Ama 'bugünden çekmemek için çareyi 
Ibilme'k, tedbirini almalk, pek <çok yerlerden 
keserek halletmek gerekir. Bu îkaınuna rey ve
receğim, yerinmiyeceğim. Ancak hocama de
diğim gibi, (belediyelerin İbaşına büyük bir 
dert olmasın gecekondu, hiç olımaasa durdurul
sun, ekipler kuvvetli İhale 'getirilişim. istirha
mımı budur. Hürımeıtll'erimle efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Vahyi özarar. 

VAHYİ ÖZARAR (istanbul) .— Muhterem 
arkadaşlarım, ben sözüme; gecekondu mevzu
unu büyük bir gayretle takibeden, Ibaşta Saym 
Iımar ve iskân Bakanına ve onun mesai arkadaş
larına teşekkürle (başlıyacağım. 

Hakikaten memlekette gecekondu Ibir faeia 
halinde devam ekmektedir. Kanunu ıgetiren ar
kadaşlarıma şahsan müteşekkirim. 

Biz arkadaşlar, eğer Beş Yıllık Kalkınma 
Planındaki sözlere sadık isek, bu kanunu çıkar
mak; mecburiyetindeyiz. Orada diyor ki ; biz 
gecekonduları yıkmıyacağıız; onları ıslâh ede
ceğiz. Eğer gecekondu <mıntakasındaki beledi
yenin oraya elektrik ve su tesisatını götürmek 
imkânı varsa neden bunu götürmeye bir kanun
la mani olalım? işte 18 nci ımadde siebebi ile ' 
belediye hizmetleri, belediyenin imkânı lolduğu 
halde oraya, gecekonduda oturan biçare vatan
daşların hizmetine götürülememektedir. 

Sonra bir arkadaşımız, şiehrin (göbeğinde ya
pılan binalar da Ibundan istifade edecek buyur
dular. 

Aziz arkadaşlarım; şehrin göbeğinde yapı
lan kat ibe kat apartmanların hiçbirisi, (bu mad
denin kalkmasına ihtiyacı yoktur. Onlar ruh
satlarını, izinlerini maalesef başka yollarla hal
letme çarelerini bulmaktadırlar. Buna hiçbir 
arkadaşi'm büyük şehrin ıgöb eğinde yıkılmış 
ruhsatsız bir aıpantman gösteremez. Yanlış plân 
tatbik etmiştir, izinsiz kat çıkarmıştır, yıkılma-
•mış'tır. Mutlaka bir kanuni şeklini veya bir 
yoluna uydurara'k ruhsatını almıştır. Ama ben. 
buıgün de, d(ün de ıo fakir biçare vatandaşın 
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yüzlerce gecekondusunun yıkıldığını ve yıkıl
makta olduğunu gösterebilirim. 

! Muhterem arkadaşlarım, (bu gecekondularda 
oturan vatandaşlar, afedersiniz, bir forseptik, 

i abdeshane çukuru yapmak için dahi gece gün-
\ düz polisin, belediyenin murakalbesinden kaç-
| ırnak zaruretindedirler. Lâğımları yollarda so-
! kaklarda akar. Yanılbaşmda, iki kilometre me-
: safede, bir kilometre mesafede oturan vatandaş, 
I şehirli halk günde iki defa banyo yaparken, o 
| zavallı, çocuğunu yıkamak için bir kova su bu-
j laimaz. Bu günahtır. Binaenaleyh kanunun 
| biran evvel çıkması ve bu vatandaşların, bele

diyelerin imkânı varsa, belediye hizmetlerinden 
l istifade etmesinin sağlanması çok yerinde bir 
! harekettir. 

Bir arkadaş, vatandaşları aldatmıyalım; ya-
; tırım yapmıyalıım, dedi. 

I Arkadaşlar, iburada hiçbirimiz ne yatırım 
j peşindeyiz ne vatandaşları aldatmak peşindeyiz. 
| Muisdarip vatandaşların bir hakikat olan dert-
! 1 erine çare ve derman bulmak peşindeyiz. Bu 
{ vatandaşların bu gün hangi partiye oy vereee-
| ğini dahi bilımiyoruz ve bilemiyeceğiz. Yeter- ki 

bu vatandaşların ıstırabına bir son vermek 
| için bütün Millet Meclisi olarak elbirliği ile 
; ^gayret edelim. Bu vatandaşları bir an evvel 

perişanlıktan kurtaralım. 
| Muhterem ihsan Ataöv arkadaşım, gece-
| kondu yapılmasına mâni olunma temennisinde 
; bulundu. Hakikaten milletvekili' olarak buna 

hepimiz iştirak ediyoruz. Yalnız bu hizmet ve-
ı yahut buna mâni olma imkânı (Sayın imar 
j ve iskân Bakanının yed'i kudretinde değildir. 
j Alâkalı 'bakanlıkların bu işi ciddiyetle ele al-
j masının ve hakikaten bütün mâni hükümlere 
j rağmen gecekonduların büyük şehirlerde her 
İ gün ve her gece büyük bir miktar ve nisbet 
j dâhilinde devam etmesine mâni olunmasının 
I yerinde olduğu kanaatindeyim. Bu itibarla bu 
! kanunun Muhterem Heyetinizin tasvibine maz-
j har olacağını ümideder Heyetinizi hürmetle 
j selâmlarım, efendim 

BAŞKAN — Saym Celâlettin Üzer. 
S CELÂLETTİN ÜZER (Eskişehir) — Muh-
j terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; vallahi 
j sözüme nereden başlıyacağımı ben de bilemi

yorum. Çünkü taarruzlar bendenize tevcih edil
di. Yalnız şöyle başlıyalım : Evvelâ benim 
söylemek istediğim ne idi? (Gürültüler.) Maa-
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lesef yatırım yapmak istiyen arkadaşlar bu
nu anlamadılar. («Kim yatırım yapıyor» ses
leri.) Ben ifademde, ne dedim; ne sihirbaz
lık ve ne de bir keramet söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Celâlettin Üzer, bir da
kika.. Muhterem arkadaşlar, yerinizden sakın 
müdahale etmeyiniz ve konuşmaların ciddiyeti
ni haleldar edecek şekilde davranmalar gös-
termeyiniz. Devam ediniz efendim. 

CELÂLETTİN ÜZER (Devamla) — Ben 
Reşit Ülker arkadaşımızın, söylediği gibi 40 se
ne sonra gecekondu meselesini halledelim de
medim, Ahmet Üstün arkadaşımızın dediği 
gibi 30 sene sonra . da, halledelim demedim, Sa
yın Bakanın söylediği gibi, sihibazlıkla da 
halledelim demedim. Bu işin hal çaresi var
dır dedim. 'Ben İspanya'ya gidip, tünel geç
medim, orada kaldım, vazife gördüm; tek tek 
gecekonduları gezdim. Ondan sonra, tasav
vur buyurun İmar ve İskân Bakanlığı 1958 
yılında kurulmuştur, ben; bu Bakanlığı kuran 
arkadaşlar arasındayım. Evvelâ Bakanlığın 
Şehircilik Dairesini kurduk; ondan sonra da 
âfetler, mafetler, falan, karmakarışık, keşme
keş içinde olan, iki daireyi birleştirerek Mes
ken Umum Mdürlüğünü kurduk. Bu, on beş se
ne sürmedi, 2 sene sürdü. Ondan evvel de 
köy köy, kasaba kasaba, Posof, demedik, Çe
mişkezek demedik, bütün memleketi gezdik, 
o da ayrı mesele... 

Ama şimdi Sayın Bakan bana ne diyor? Ele-
kans, frakans bilmem ne... Bu olur mü? Yani 
bünyeyi ruhiyesinin talâkati. Yani benim 
şeklim bozuk, şemayilim bozuk da, bünyenin 
talâkatiyle ben konuşuyorum öyle mi? (Gülüş
meler) E birader bu biraz fazla kaçıyor ya, 
ne ise... (Gülüşmeler) 

Şimdi '1068 de kurulmuş bir Bakanlıkta 
ben imkânı yok 15 sene vazife göremem. Ama 
İstanbul Valisi olup da 1950 den itibaren 10 
küsur sene valilik eden bir arkadaşımız, 
orada güzel bir gecekondu mahallesinin kuru
cuları arasında olursa bu tuhaf bir hâdisedir. 
Zeytinburnu'da üeytinburnu'... Başka bir bu
run yok mu sanki dünyanın üzerinde Ana
mur da var, İğne - burnu da var be birader! 
(Gülüşmeler) Bütün Anadoluda millet köste
bek yuvalarında yaşıyor." Gidin Niğde'mize, 
bilmem nemize, hepsi köstebek yuvasında ya-
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şıyor. Âmme hizmeti yok. Biz yalnız gecekon
duları, muayyen bir zümreyi ki, kısmi külli
si tufeyliyle parazitin, 30 - 40 tane gecekondu 
yapıp da milletin sırtından kan emen ferdin, 
bunları ihya edeceğiz. Âmme hizmetlerini gö
türeceğiz. Kimin vasıtasiyle götüreecceğiz? 
Encümenler Arasıtasiyle. Yani bir vesikacılığa 
daha yol açıyoruz. Anlarsınız ne demek iste
diğimi, vesikacılığı.. Yani encümende böyle 
çalışacak. Vallaha billâha, ben size yemin ede
yim hiçbir kimseye elektrik vermiyecek de, 
Rüştü özal'ın söylediği gibi kaçak, inşaat ya
pan, 18 nci maddeden kaçan o zatı muhterem 
vatandaşlar bundan faydalanacak. Vatandaş
ların hiç birine zinhar elektrik verilmiyecek-
tir. 

Ondan sonra, bugün gecekondu yapımı 
durdumu zannediyorsunuz? Riyaseticumhur 
köşkünün arkasına bakınız, günde ikiyüz tane 
yapılıyor. 

Sayın İhsan Ataöv arkadaşımız bir odalı 
bina iken şimdi iki odalı yapıldı, gayri sıhhi 
şekle sokuldu, diyor. İki odalı olunca gayri 
sıhhi olmuş.. («Polemik yapma» sesi) vallaha, 
senin anladığın şekilde anladığıma göre, pole
mik de yapmıyorum, kanunu iyi bilerek konu
şuyorum. Ben dedim ki, Japonya'da. 1,5 sene 
kalarak gördüm, Japonya'da 15 sene içinde 
yıkılmış şehirler yapıldı. Onlar bizden daha 
teneke mahallelerde halen bugün de yaşıyor. 
Bunları bu kadar kısa zamanda yapan millet
ler bize örnek olsun da, biz de çalışalım, de
dim. 14 kat bina yapıldı dediğimi kendisi uy
durdu. 

A. P. sıralarından bir ses vah zavallı. 
CELÂLETTİN ÜZER (Devamla) — Sana 

vah zavallı, bana değil. Sana acıyorum, haki
katen acıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen, müdahale 
etmeyiniz. Siz de Sayın Üzer, kanunun tümü 
üzerinde konuşuyorsunuz, konuşmalarınız yal
nız buna münhasır kalsın. Lütfen devam edin. 

CELÂLETTİN ÜZER (Devamla) — Peki 
efendim. Şimdi arkadaşlar derler ki; biz kanun
dan bahsediyoruz. 1580 sayılı Belediyeler Kanu
nu var. 6785 sayılı İmar Kanunu var. 6188 sa
yılı Ucuz Mesken Kanunu var. 7629 sayılı Âfet
ler Kanunu var. 6785 sayılı İmar Kanunu aa 
göre belediyelere ıtalimatnameler çıkarılmıştır. 
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Şimdi siz bu maddeyi kaldırınca bütün talimat
nameler çalışamaz hale gelecek, bütün kanunla
rın ve Âfetler Kanununun çalışma mekanizması 
bozulacak; 6785 sayılı Kanun tamamen mihve
rinden çıkacak. Yani 'bir şey yapalım derken 
diğerlerini bozmıyalıım. Ben de acıyorum, ibenim 
de merhametim var, herhalde bende üzülüyo
rum, Ibunlara bir yardım yapalım. Ama yardım 
şekli ibu değil. Size anlattığım gibi bu, doğru
dan doğruya kangren üzerine eldiven geçirmek
tir. Bâr doktor dahi vücudu kurtarmak için 
kolu keser. Ama kol çok kıymetli. Doğru .Â-va, 
hayatını kurtarmak için bu kolun kesilmesi za-
ruriyse ne yapalım, keseceğiz. Ben demiyorum 
ki, gecekondular yıkılsın. Getirilen bu teklifle 
encümenlerin bu zavallı vatandaşlara su, elek
trik vereceğine inanmıyor im. Bilâkis, bu mad
de doğrudan doğruya 18 nıci madaeye uymıyan, 
kaçak yapılmış olan inşaatlara cevaz verecek ve 
bu mekanizmanın işlemesini temin edecektir. 
Onun için arkadaşlar encümenlerin eline düşü
rüp te belediye zabıtasına, bekçilere yeni yeni 
avantajlar kazandırimryalım. Gecekondular za
ten yapılıyor. Veren yaptırıyor. Şimdi 'bir de 
veren elektriğimi alacak, veremiyen zavallı ala-
ımryacak. Onun için bir çare arayın; bu hal ça
resi değildir. îistirham ederim, bu kanunu ka
bul etmeyin. Yatırım filân vazgeçtik, Zeytin-
ıburnu'nu veya Ankara'yı fethedip böyle şeyler 
yapmıyahm. Onun için istirham ediyorum, mem
leketimizi seviyorsanız, gecekondulara acıyor
sanız bunu yapmayın. Onların zaten Ibinaları 
yıkılacak. Zâihirî vaziyet; yani boyuna penisi
linle ruh hastasını yaşatmaya benzer bu.. 

Onun için istirhamım, gecekondulara bâzı 
haklar tanıyalım, fakat bu şekilde değil, baş
ka bir şekilde. Dalha iyi mütalâa edilsin. Bu 
doğrudan doğruya encümenlerin eline ımilleti 
veriyor. Bu doğru değil ve öbür taraftan 18 nci 
maddeden, talimatnameden kaçaklara mükem
mel surette açık kapı bırakıyor. Kanunun bu 
şekilde kabul edilmemesini istirham ediyorum, 
saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet' Başaran. 
MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Pek 

muhterem arkadaşlar; şimdi görüyoruz ki kabul 
edilmek istenen veya istenmiyen bir kanunun 
bir maddesidir. Evvelâ İmar ve İskân Komis
yonunun değiştirgesini sizlere şurada okuyo-
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rum. Beraberce bunu hukukçu olmıyarak tetkik 
edelim: 

«İnşaatın bitme günü, kullanma izninin ve
rildiği gündür. Kullanma izni verilmiyen veya 
almmıyan yapılar, belediye encümeni kararı ile 
belediye hizmetlerinden ve tesislerinden fayda-
landırılabilirler. Bu hizmetlerin yapılmış olup 
olmaması kanuni mükellefiyetleri ve sorumlu
lukları önlemez.» 

Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki, şimdiye 
kadar, Türkiye'deki şehirlerde kurulan binalar 
Yapı - Yollar Kanununa göre ruhsata tabi idi. 
Şu maddeden görüyor ve anlıyorum ki, ruhsat 
alınsın veya alınmasın belediye hizmetlerinden 
bütün yapılan binalar faydalanabilirler. Bina
enaleyh yalnız aşağıda bir maddesi mevcut; 
«Bu husustaki ruhsatı veren veya vermiyenler 
sorumluluktan kurtulamaz.» Hepiniz iyi bilirsi
niz ki; bu memlekette belediyelerde çalışan fen 
elemanlarının hiçbir zaman mahkeme huzurunda 
çıkıp da her hangi bir şekilde hesap verdiğini 
görmedim. Zira gecekondu yapılmıştır veya 
yapılmamıştır, izinli bina yapılmıştır veya yapıl
mamıştır; her zaman kendisini müdafaa etmek 
imkânına sahiptir. Çünkü bunları takibedecek 
insanım ve elemanım yok diyebilir. Bundan ötü
rü de hiçbir zaman sorumlu tutulamaz. Binaen
aleyh, burada şu kanun kabul edilirse, benim 
anladığım şekilde, Türkiye'de ruhsat verilip ve
rilmemesi mevzuubahis değildir. Bendeniz gi
der istediğim bir yerde bina yaparım, ruhsat 
alan da, projeye uygun olarak, imar plânına 
uygun ruhsat alan da, almadan istediği şekilde 
bina yapan da aynı muameleye tabi olacaktır. 
Binaenaleyh, bu bakımdan bu kanunun yersiz 
olduğunu zannediyorum, bu bir. 

İkinci kısma gelince, bugün memleketimizde 
bina yapım teşvik kanunları mevcut ve bunlar 
bir hayli değişikliğe uğramıştır. 6188 sayılı 
Kanun hepimizin bildiği üzere, Türkiye'de IJa-
zineye aîdolan bütün arsaların belediyelere ve
rilmesini şart koşmuştu. Ama, maalesef, bâzı 
düşüncelerle bunların bâzı belediyelere verilme
mesi tarafına gidildi. Verilen bu arsalar nasıl 
kullanıldı ve memlekette milletin faydasına na
sıl arz edildi? Bu hususları ayrıca tetkik et
mek lâzım. Bunun faydalanılan hiçbir tarafı 
yoktur. Hazine malları, belediyelerce, bâzı par
tizan düşüncelerle bâzı şahıslar korunmak üze
re, onlara tahsis edildi. Binaenaleyh bunun kö-
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künü aramak lâzımdır. Yani belediye encümen
leri kararlarından istifade edecek vatandaşlar 
kimlerdir 1 Bu kanunu teklif eden arkadaşlar bu 
hususu tetkik ettiler mi? Benim bildiğim, be
lediye hizmetleri teknik bakımdan şöyledir: Va
tandaşlar için belediye yol, kanalizasyon, su ve 
elektrik işlerini yapar. Daha fazla teknik ba
kımdan bunun üzerinde durur. Şimdi ekseri 
belediyelerimizin bütçesi müsaidolmadığı için 
yol, kanalizasyon, yapmaya muktedir değildir
ler. Bu hizmetleri nadiren ve parça parça yap
maktadırlar. Bugün Türkiye'nin en kuvvetli 
belediyelerini ele alırsanız hepsi borçlu vaziyet
tedir. Burada belediye hizmetlerinden istifade 
edecek vatandaşlar kimler olabilir ve ne kadar 
imkânı vardır; bunu da tetkik etmek lâzım
dır. Zannediyorum ki, belediyelerden istifada 
edecek vatandaş sadece belediyede bulunan ze
vatın arzusu ve düşüncesine tabi olarak ve yine 
partizan idare veya bâzı düşüncelerle bâzı in
sanlar korunacaktır. Bu bakımdan belediyenin 
takati olmadığı hepinizce malûmdur. Elektrik 
bakımından, birçok belediyeler müsait değil, su 
bakımından müsait değil. Olmıyan bir şeyi be
lediye ne ile verecek? Yol, kanalizasyon vesai-
reye gelince, maddi durumu müsait değil; yine 
vermesine imkân yoktur. Baştan arz ettiğim 
gibi, kısaca, bu kanun, 6188 sayılı Kanuna da 
muhaliftir. Onunla tamamiyle karşı karşıya
dır. Ve yine bu kanun açıkça şunu da gösterir 
k i ; âcizane düşüncem, değildir esasında ama, 
hakikaten güzelce gecekonduları teşvik kanunu
dur diyebileceğim. Haddizatında gecekondu
ları resimlerde görüyoruz bir taraftan yıkıp fa
kir vatandaşları dışarı attığımız halde hiçbir 
muamele yapmıyoruz. Sayın Bakanımız bu hu
susta bir cevap vermeyip çalışmalarından bah
sederler, ona teşekkür ederiz. Ama evvelâ onla
rı halletsinler ve ondan sonra bu kanun üzerin
de de durulsun. Fakat bu kanun bence geçmiş 
kanunların tamamen zıddı ve aksidir. Türkiye'
de de hakikaten az evvel dediğim gibi gecekon
duları teşvik etmekten ileri gidemiyecektir. Re
şit Bey arkadaşımız tadili cihetine gitmiştir. 
Eğer doyurucu bulursak her halde o hususta 
müspet oy kullanabiliriz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilmiş iki yeterlik önergesi 
vardır, okutuyorum : 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Kifayet aley
hinde. 
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BAŞKAN — Okutalım efendim. 

Yüksek Başkanlığa i 
Mevzu anlaşılmıştır. Müzakerelerin kifaye-| 

tinin oya konmasını arz ederim. ! 
Amasya 

Kemal Karan 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan konu etraflıca tezekküV 

edildiğine göre kifayetini arz ve talebederim. i 
Gümüşane 

Halis Bayramoğlu 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Ülker, 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar; 

kadaşlar, konu mühimdir. Müzakereler daha zir 

yade hissi bir safhaya döküldü. Sataşmalar ok 
du, sataşmalara cevap verildi. Biz konuyu etüt 
ettik, Yüksek Meclise izah edeceğiz. Meclis ka* 
bul edecek veya etmiyecek. O, Yüksek Meclise 
aittir. Ama müsaade ediniz de izah edelim. Red?-
dedilirse hem biz tatmin olalım hem efkârı 
umumiye tatmin edilmiş olsun. Onun için kifar-
yetin kabul edilmemesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN" — Muhterem arkadaşlarım, esasen 
komisyon da söz istemiştir. Komisyondan sonra 
söz milletvekilinin olduğu için bir kişiye sö? 
verilecektir. Ondan sonra kifayet oylanacak^ 
tır. Buyurun komisyon. 

İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, teklif metni ve İmar ve 
İskân Komisyonunuzun tadili görünüş itibariyle 
gayet ufak olmakla beraber, ihtiva ettiği hüküm 
ve şehircilik bakımından taşıdığı önem itibariyi^ 
Muhterem Meclisin ve bilhassa meslek mensup
larının yakın alâkasını çekmiş ve hararetli gö
rüşmeler olmuştur. 

Bu noktada bir fıkrayı muhterem arkadaşla
rıma hatırlatmak isterim; meşhur meseldir : 
5 - 10 kişinin gözünü bağlamışlar ve filin önüne 
götürmüşler, işte bu fildir bakın nasıldır, taf-
rif edin, demişler. Filin muhtelif tarafların}, 
uzuvlarını tutan bu gözü bağlı kimseler, sorul
duğu zaman, herbiri fil bir direktir, fil bir kuy
ruktur, fil bir diştir, fil bir hortumdur şeklinde 
tarif etmişler. Temenni ederdim ki, burada ko
nuşan arkadaşlarım imar mevzuatını baştan so
nuna kadar tetkik etsinler, hiç olmazsa lâakail 
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ellerindeki raporun gerekçesini okusunlar, ka
nun maddeleriyle mukayese etsinler ve ondan 
sonra konuşmalarının isabet derecesini tâyin et
mek imkânını bulsunlar. 

Evvelâ gecekonduların ve gecekonduların 
büyük şehirlerin başlıca derdi ve Devletin ya
kın ilgisini çekmesi lâzımgelen çapta azametli bir 
iş olduğunu, bir olup bitti olduğunu, takdir eden 
ve bu bakımdan gecekondu sâkinlerinin hayat
larını biraz daha tahammül edilebilir hale getir
mek üzere, hiçolmazsa, belediye hizmetleri ile 
Devletin yardım elini uzatması yolunda müta
lâa beyan eden arkadaşlarımın, bu yöndeki be
yanlarına ve bizi destekler mahiyetteki konuş
malarına teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Desteklemiyen arkadaşlarınla, bu maddeyi 
ve bu mahiyetteki diğer teklifleri gecekondula
rın ve gecekonduculuğun teşviki mahiyetinde 
gören arkadaşlarıma en basit olarak şu nokta
yı hatırlatmak isterim : Ankara'da 60 - 80 bin, 
istanbul'da 80 - .120 bin civarında olduğu tahmin 
edilen gecekondular, böyle bir madde çıkmadan 
evvel meydana gelmişlerdir. Hiç kimse rahat 
ve huzur içinde yaşıyan, sağlam, sıhhatli bir ge
çim sahibi olan hiçkimse bulunduğu yerden sö
külüp, sırf, gecekondulara elektrik veriliyormuş 
su veriliyormuş diye rahatını, yurdunu, yuva
sını bırakıp, gecekondu sahalarında perişan bir 
hayatın içine atılmaz. Bu bakımdan, aksine mü
talâa beyan eden arkadaşlarının mülâhazaları
nın varidolmıyacağmı arz etmek isterim. 

Teklifin ve son aldığı şekliyle tadilin ka
nunlaşması halinde gecekonduların belediye hiz
met ve tesislerinden faydalanması hususuna öy
le gözüküyor ki, Meclis Heyeti umumiyesinin te
mayülü lehtedir.' Konuşan hatiplerin ekseriyeti 
bu yolda mütalâa dermeyan etmişlerdir, üeriye 
kalıyor gecekondu dışında kalan ruhsatlı yapı
ların veya başladıktan sonra ruhsata aykırı ola
rak devam eden, izinsiz mahiyet alan, kaçak, ma
hiyet alan yapıların belediye hi?met ve tesisle
rinden faydalanması işi. Muhalefet, kanunun 
(buna kanun demiyelim, daha isabetli bir tâbir 
kullanmak için teklif ve tadil diyelim) bu nok
tasına, bu ruhuna, bu esprisine teveccüh ediyor. 
Evvelâ imar mevzuatında bir yapının kontrolü 
ta temelinden, sonuna kadar ne yolda olacağını 
şöyle estantane bir görüşle gözden geçirebiliriz. 

Malûmuâlileridir ki, ben bu meslekin men
subu ve müntesibi değilim. Kaderin sevkı ile bir | 
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komisyona seçildik. Bu komisyonda vazifeyi 
yürütmek ve ifa edebilmek maksadiyle elimiz
den geldiği kadar tetkik ve öğrenmek arzusu ile 
edindiğim bilgileri arz edeceğim. Bunda hatamız. 
kusurumuz olursa muhterem meslek mensupla
rı bizi tasvibetmesinlcr. 

Evvelâ inşaatın plânı, projesi yapılır, bu tas
dik edilir, inşaata başlanırken belediye mensup
ları bu noktaya bilhassa muhterem arkadaşları
mın, daha evvel konuşmuş olan muhterem arka
daşlarımın dikkatlerini çekmek isterim - evve
lâ 'belediye' mensupları gelirler, temel kazık
larını çakarlar, sonra inşaatın, umumi şehir plâ
nına ve kotuna göre kotunu tesb.it ederler. Te
mel vizesi yapılır. Temelin ve kotun mevzuata 
uygun olup olmadığını tesbit ederler, her ka
tın çıkışında, her katın tahliyesinin atılışında ne
zaret ederler. Bununla da iktifa etmeyip, inşaa
tın her safhasında belediye mevzuatına, plânı
na, projesine uygunluğunu, ilgili belediye daire
leri kontrolla mükelleftir. 

!Bugün bizde olan nedir? ilgili belediye dai
releri, esefle burada ifade etmek mecburiyetin
deyim, bu vazifelerin hiçbirini yapmazlar. Te
melinden sıvasına kadar inşaatı kontrolla mü
kellef olan, vazifeli olan, görevli olan belediye 
daireleri, bu kontrol vazifelerini sonuna kadar 
ihmal ederler. Ta ki, inşaat biter, inşaat için lü
zumlu olan elektrik, su, havagazı ve sair beledi
ye hizmetlerinin binaya, bağlanması bahis mev
zuu olur; o zaman müracaat vâki olur. Belediye 
mensupları gelir. Artık, inceden inceye bir öl
çüm başlar. Sıvası 2 Cm. kalın vurulmuştur, 
karşılıklı 4 Cm. fark olur. Efendim, pencereler
de ikişer, üçer Cm. fark vardır. Yani akla ha
yale gelmedik incelikle çalışırlar. Zannedersiniz 
ki ; bu adamlar hep böyledir. Vatandaş bunu bil
mez. ömrü hayatında bir defa bina yapmıştır. 
Derler ki, belediyenin vazifesi bu kadar, burada 
başlıyor. Daha evvel vazifesi yoktur. Bunlar da 
çok dikkatle vazifeyi yapıyorlar. Netice itibariyle 
buldukları noksanlıklar vatandaşa tebliğ edilir. 
Vatandaş itiraz eder. imar Komisyonuna gider, 
bir kısım orada geçer, bir kısmı rica, minnet ta
vassutla geçer. Olmıyanı da. imar ve İskân Ba
kanlığının salâhiyeti içindedir. Bu arada aylar 
da geçer. Bu binaya kendi çapma göre büyük 
miktarda meblâğlar bağlanmış olabilir. Beledi
ye hizmet ve tesisleri bağlanmadığı için bazan 
milyonlara, varan servet muattal vaziyette ya-
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tar orada. Nedir bunun sebebi? Belediye men
suplarının, ilgili dairesinin 18 nci maddeye da
yanarak, 18 nci maddeye güvenerek, bir mazeret 
maddesi halinde, bu maddenin kendisine ileri
de ' bahşettiği imkânlara güvenerek vazifelerini 
yapmamalarının neticesidir. 

Komisyonun bu teklifi aşağı - yukarı, bir se
neye yakın bir zamandan beri muhtelif oturum
larda görüşüldü. Muhtelif bakanlıkların temsilci
leri vardı.ve mevzuun çok geniş bir kütleyi il-, 
gilendirmesi ve o yolla muhterem milletvekili ve 
senatör arkadaşlarımızın iltifatlarına mazhar ol
ması dolayısiyle, onların da kıymetli mütalâala
rından istifade ederek, uzun uzun görüşüldü. Ne
tice itibariyle, 18 nci maddenin mazeret maddesi 
olarak belediyenin elinde bulunmasının hem ge
cekonduların artmasına, hem de mevzuata aykı
rı inşaatların artmasına sebebolduğu kanaatine 
vardı. 18 nci maddeye güvenerek yapılan gece
kondulara elektrik vermiyecek, gecekondular du
racak, ondan evvel belediyenin elinde yıkım sa
lâhiyeti var, inşaatı durdurma salâhiyeti var. 
Tâ, temelinden tavanına kadar. Bunu tatbik et
mez. inşaat bildiği gibi yürür. 18 nci maddeye 
göre ceryan vermiyeceğim der. Sanki bu gecekondu 
inşaatını durdururmuş gibi, gecekondular yapıl
maya devam der. Cesur bir teşebbüstür. Bilmiyo
rum, Yüksek Heyetin kabulüne mazhar olacak 
mı? Bizim dileğimiz, temennimiz o yoldadır. Bu 
mazeret maddesini belediyelerin elinden alalım. 
Diğer maddelerle belediye kontrol vazifesini 
hakkiyle yapsın. Kotunu ölçsün, plânına, proje
sine aykırı mevzuata aykırı yerlere zamanında 
müdahale etsin, yıksın. Kadrosu kâfi gelmiyor
sa tedbirlerini şimdiden alsın, şehire ve şehirci
liğe hâkim olsun. Bu noktada yalnız komisyo
numuzun da eksik bıraktığına kaani olduğu, tek
nisyenlerin izahatiyle iktifa etmek suretiyle bir 
ciheti arz etmek ve maddeye bir cümle ilâvesini 

. talebetmek mevkiinde kaldığımız için Yüksek 
Heyetinizden özür dilerim. Maddenin görüşül
mesine gelindiği zaman bu husustaki teklifimizi 
de arz ederiz. Teklifin olduğu gibi kabul edil
mesi hususunu Yüksek Heyetten talep ve niyaz 
eylerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Reşit tylker. 
BAHTİYAR VURAL (Kara) — Bir sual 

soracağım. 
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BAŞKAN — Reşit Ülker konuşsun ondanı 

sonra sözünden sualinizi sorun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte^ 

rem arkadaşlarım, huzurunuza gelmiş olan me
seleyi, evvelâ biz, yeniden ortaya çıkmış, ye
niden halletmek mecburiyetinde olruğumuz bir; 
mesele olarak ele alamayız. 5 Yıllık Plân ya-: 
pılmıştır. Ve 5 Yıllık Plânın uygulanması hak-i 
kındaki Kanuna göre de, Yüce Meclis kendii 
eseri olan plâna uymak mecburiyetindedir.; 
Binaenaleyh, ben, •çok değerli ve kıymetli fiJ 

kirler . serd etmiş olan arkadaşlarıma buj 
noktayı hassaten hatırlatmak mevkiinde kal-; 
dığım için üzüntümü beyan ederim. Şimdi^ 
plânın 429 ncu sayfasında gecekonduların k(H 
nut kısmında gecekondular meselesi ele alı
nıyor ve 5 numarada şu hüküm vaz'ediliyor : 

«Gecekonduları içinde oturanlara konut 
bulmadan yıkmamak, her şeyden önce bu ge
cekonduların arsa mülkiyeti problemini çöz* 
mek; kamu hizmetlerini tamamlıyarak» dik-; 
katinizi arz ediyorum efendim «kamu hizmete 
lerini tamamlıyarak, durumlarını düzeltmek,; 
ancak çok kötü olanlarını, içinde yaşıyanların 
konut ihtiyacını karşılamak suretiyle ortadan 
kaldırmak.» Elimizdeki plân hiçbir gecekondu^ 
nun yıkılmıyaeağmı, ancak yer temin edil-i 
dikten sonra çok kötü ışartlar içinde olanla
rın yıkılacağını ve mevcudolanlara kamu hiz4 
metlerinin getirileceğini ifade etmiş bulun
maktadır. Kifayet, verildi, onun için diğer 
sayfalarda bil prensibin tatbikatına ait pek 
çok fikirler var, altını da çizdim, fakat kıy
metli zamanınızı almamak için okumuyorum. 

Şimdi bu arada ifade edilen bir söz var. 
«Yatırım yapan arkadaşlar.» Arkadaşlar asıl ya
tıran biz bu kanunu kabul etmediğimiz zaman! 
meydana çıkacaktır. Çünkü, burada her partiden 
arkadaşlarımızla, beraber çalıştığımız, beraber* 
mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızla gecekon
du mıntakalanna gittik, beyannamelerimizde 
ifade ettik; hiçbir gecekonduyu yikmıyacağız. 
Ve gecekonduda yaşıyan vatandaşlarımıza in^ 
san 'gibi yaşamak için ne lazımsa onu temin] 
edeceğiz. Binaenaleyh, bütün partiler, Cumhu-; 
riyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi, hepsi, bütün par
tiler burada bu dâvayı savunmadıkları gün* 
arkadaşlarımızın dediği gibi, yatırım yapan ar« 
kadaşlar olacağız. Çünkü, seçim zamanı, 4 se-
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nelik devrenin başında rey almak için bu söz
leri söylemiş, Meclise geldikten sonra daha âli 
düşüncelerin tesiriyle bu fikirden vazgeçmiş, 
sözlerini unutmuş, onlara göre bu da sırf rey 
almak için bu işi yapmış duruma . gireceğiz. 
Bendeniz, bir tadil teklifi hazırladım. Bu tadil 
teklifinin sayın itiraz eden arkadaşlarımızın 
ifade ettikleri ihtiyaçları karşıladığını zanne
diyorum. Şöyle ki ; bu teklifte şahısların tapulu 
mülkü üzerine yapılmış gecekondular hariç, 
ancak belediyelerin, Hazinenin, özel idarelerin 
arazileri üzerine yaplımış gecekondular için 
Sayın Cemal Gürselin 5 Mayıs 1961 tarihli. 
emri (ki o güne göre kanun mahiyetindedir.) 
Ondan sonra - da Başbakanın (ki, o zaman Sa
yın Muhiddin Güven arkadaşımızın zamanı
dır) verdiği emrin bugün kanunlaşmış şekli 
olacak. Çünkü bugün birçok, idari kararlar 
var, idari kararlar Devleti alâkadar ettiği 
için, bu idari yıkma kararlarını Devlet bu 
plânın verdiği sözleri karşısında tatbik et
memektedir. Bu teklifle bu getirilmiştir. Bu
nun dışında şehirlerde milyonluk aprtmanm 
usulsüz yapılmış (Katını ve diğer birtakım 
ususüzlükleri himaye edecek hiçbir madde 
bırakılmadığı gibi, encümenlerin salâhiyeti de 
tamamen ref'edilmiş olacaktır. Eğer Yüksek 
tasvibinize mazhar olursa, Meclisde yapılan 
tenkidlerle daha iyi bir metne kavuşacağız 
ve vatandaşlara bütün partiler olarak, memle
ketin demokratik hayatına karışmış bütün 
partiler olarak, hizmet ifa etmiş olacağız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Maden 
Kanunu tasarısına oyunu kullanmıyan arkada
şımız var mı?.. Yok. Oylama işlemi 'bitmiştir. 

Şimdi kifayeti oyunuza sunuyorum Müza
kerelerin kifayetini kabul edenler... Etmiyen-
leı\.. Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımı şimdi Sayın Rüştü 
Özal ve Sayın İsmet Sezgin'in kanunun tümü
nün Komisyona iadesini sitdyen bir önergeleri 
vardı r, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yapılan müzakerelerde, komisyonun metni 

üzerinde değiştirmeye ihtiyaç olduğu anlaşıl-
matka ve buna dair önergeler de takdim edil
miş bulunmaktadır. 
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Buna nazaran teklifin komisyona iadesini 

arz ve teklif edem. 
Aydın Konya 

İsmet Sezgin Büstü özal 
* 

BAŞKAN— Teklif (hakkında buyurun efen
dim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, teklifin tümü üzerindeki müza
kereler 'bitmek üzeredir. Maddelere geçeceğiz.. 
Eğer teklif kabul edildiği takdirde larkadaşları-
ımızın Iblir düşünceleri varsa, madde üzerinde söz 
alırlar ve değiştirge önergelerini verirler. Bu
günkü 'müzakerelerde bu mesele bitmiş olur. 
Fuzuli yere sürüncemede bırakmanın doğru ol
madığı kanaatindeyim. Hükümet buradadır, 
benimsemiştir. Komisyon huzurunuzdadır, be
nimsemiştir. Binaenaleyh sadece Ibu işi gecik
tirmekten başka (bir manâ ifade etmiyen (kıy
metli arkadaşlarım mazur görsünler) teklifleri
nin reddini istirham ederim. 

BAŞKAN —• Şimdi »bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. (Anlaşılmadı sesleri.) 

Teklifin tümünün komisyona iadesini istiyen 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
E'toniyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Aynı zamanda raporda bu kanunun ivedi
likle görüşülmesi istenmektedir. Bu Ihusuau 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

6785 sayılı imar Kanununun 18 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun 

MADDE l. — 6785 sayılı İmar Kanununun 
18 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Madde 18. — İnşaatın bitme günü, Ikull an
ım a izninin verildiği gündür. Kullanma izni ve-
rilnıiyen veya alınımıyan yapılar Ibelediye encü
meni kararı ile Ibelediye hizmetlerinden ve te
sislerinden faydalandırı'lalbilirler. Bu hizmetle
rin yapılmış olup olmaması kanuni mükellefi
yetleri ve sorumluluklar] önlemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
buyurun Sayın Sayın Ahmet Üstün. 

Sayın Bahtiyar Vural sizde mi söz istiyoı su
nuz? Sonra efendim. 
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AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; maddeyi, Sayın Komisyonun ta
dil ettiği şeklini aynen okuyorum. 

«Madde 18. — İnşaatın bitme günü, kullanma 
izninin verildiği gündür. Kullanma izni verilmi-
yen veya almmıyan yapılar belediye encümeni 
kararı ile belediye hizmetlerinden ve teslislerin
den faydalandınlabilirler. Bu hizmetlerin ya
pılmış olup olmaması kanuni mükellefiyetleri 
ve sorumlulukları önlemez.» 

Şimdi Ihalklı /olarak bâzı aırkadaşllarum bu 
meninden endişe duymuşlardır. Meselâ Saym 
Kabadayı arkadaşım (buyurdular 'ki; «Bir gö-
KÜ açık çlikıyor, 40 tane gecekondu yapıp 'ki
raya veriyor ve bu suretle kazanç temin edi
yor.» Hem bunu 'önlemek ve ıheraı de Ibelediye-
leri ımüşkül'âtıtaın kurtanmak, âmme ihizmetin-
de bulunanı belediye teşkilâtlarını zan altından 
kurtarmak ^bakımından . bu maddeyi değiştir
miş bulunuyoruim. Değlişıtirge önergeımi 'Oku
yup, kısaca iızalh edeceğim ve kabulü için rey-
flerinizi rica edeceğim. 

«Madde 18. — İnşaatın 'bitime ıgünü kullan
ma izninin verildiği ^gündür. Yalnız, kendi 
ailesinin ikametini temin eitmek ihtiyacı ile 
dalha evveli (kanuni meröilerinden inşaat rulısaıtı 
almaksızın yapılmış «lan 'basit yapılar beledi
ye hizımeitilerinden ve tesislerinden faydalanır
lar. Bu hizmetleran yapılmış olup olmaması 
kanuni mükellef iyetıleri ve sorıi'mllüluklariı önle
nmez.» 

Gerçi kanun tekniği bakımından mahzurlu 
gören arkadaşlar^ bulunaibilir aıma, kanunun 
taitibikatı Ibakımından 'çok ısarüh «İması lâzım
dır. Bu teklifi veren arkadaşlarıımızın asıl 
maksadı ıgocekondulara. belediye Ihizımeti erini' 
giötürmek olduğuna, güre, (gecekonduyu da bir 
ihltiyacın, zarurettin ifadesi olarak kabul etti
ğimizle ıgöre, biz Ibelediye 'hizm eltilerinin gitme
sini kasdederken 'gecekonduyu ikabul etmek
teyiz. Yoksa şeihrin ortasındaı milyonlar harca
narak meydana ıgelmiş muazzam afpa<r)tımanlan 
elbette kasd etmiyoruz. 

Bu suretle, sadece ailesinin ihtiyacı için ya
pılan basit bit]adan kasıt gecekondudur. 40 
tane ıgecekiondıı yapması mümkün değildir. Bu 
belediyece tesibit edilebilir. Aynıca belediye en-
eüımenlleririee 'bu üıizmeitiler götürülür deımeye lü-
zuım yolk. Zaten belediye .hiametleri, Ibelediye 
•meclisi ikararlariyle veya encümen kararlariyle 
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tatbik edüir. Böyle olduğuna göre; kanunu 
malhsus içerisinde 'bu hizmetler göltürülecektir. 
Buraya ayrıca ıböyle Ibir 'kayıt koyup da po
litik mülâhazalar vardır, encümeni şu ımaksıaıfcla 
mafhallenin yolunu yaptı, filân ımahalleıye su 
verdi gibi şeylerle encümeni de tööfomıet altında 
bulundurmaya lüzum yoktur. Belediyenin im
kânları varsa zaten 'hizmeti 'götürecektir. Be
lediyenin ilmkânllari yoksa şehrin 'ortasında ye
niden meydana .getirtilecek apartmanlara da bu 
'hizmetler ıgitmiyecektir. Bu itibarla teklifimin 
kalburunu Yüksek Heyetinizden rica ederim.1 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Buyurun Sayın Bahtiyar Vural. 

(BAHTİYAR VURAL (Kars) — »ayın ar
kadaşlarım, benim anladığım mânada da yine 
gecekondulara doğrudan doğruya elektrik te
sisi ya/pmak, su tesisi yapmak ve .'bunları kolay
laştırmak için bu kanun (gelmektedir1. Bunu el
bette hepimiz eanü gönülden isteriz. Vatan
daş artık bir mesken yapmıştır. Elbette bunun 
•elektriği ve suyu igelmelidir. Yani kurunu vus-
ıtaî bir ıhayat geçirmemelidir. 

Ancak -benim üzerinde durduğum bir nokta 
vardır. Bu da her hangi bir şahsın veya koo
peratifin tapu ile salhip bulunduğu -bir arsa 
üzerine ıgidÜp de 'gecekonduyu yapıp, ondan 
sonra, da bu istifadeyi temin eitımesi deımelk, Hü
kümetin ve Yüce Meclislimizin bu adama ko
laylık (göstermemiz hizmet eltmemiz demektir. 

Eğer bu maddeye, şahıslara ve 'kooperatif
ler© ait arsalar üzerinde; olmamak startı konur
sa meselle kalmamıştır. Bence de gayet yeı£n~ 
dedir, uygundur. Aksi takdirdeı 'bu 'istisnai 
şartı koymadan 'bunu kabul etmek bence bir 
cinayettir. Başka Ihiçbiir şey değil. Bir batş-
kası nııı .arazisi üzerünıe ıgidüp 'bir gecekondu 
yapıp, ondan sonra Hükümetten yardım 'iste
mek ve Hükümetin 'bunu yapması (gayri âdildir, 
g*ayri kanunidir, uygun değildir. Yüce Mec
lisin böyle bir kanunu çık arması gayri vicda
nidir. Arzım bundan ibarettir. Hürmeltlerim-
le. (Alkışlar) 

BAŞKAN — -Sayın Özlen. 
FAKflH 'Ö'ZDEN (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar, kanunun 'heyeti umumiyesi üzerinde 
yapılan münakaşalarda, 'çatışan fikirler geldi 
bu maddede düğümlendi. Kanunun maksadı 
gecekondulara kolaylık sağlamak mıdır? Yok-
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sa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehir
lerde projesine uygun olmıyaralk yapıldıkla--
nndan doıl'ayı rulhsait verilen şehrin ıgföbeğinde-
!ki binalara belediye hizmeıtleriınli götürmek mi
dir? Teklif sahiplerinden ve ikomisyondaın bu-
nuj kesin olarak tasrifh etmesini ve maddeyi 
ona ,göre tedvin etmesini istirham 'ederim. Çün-
fkü arkadaşlar, Türkiye'de zaruretler, ibtiyaç-
lar, imkânsızlıklar medeniyet şartlarını zorla.-
maiktadır. Türkiye'd© medeniyet şartları 'an
cak kanunilarla ayakta tutul abilm ektedir. Şu
nu arz etmek is'tiyoruım. ki, hiç kimsenin apa rt-
man yapan bir iadamın (bodrum ikatına veya 
çatı katıma •elelktrük 'vermemekte, su vcrmemek-
'te bir menfaati yoktur. O şehrin 'medeni sevi
yesini, medeniyet anlayışını himaye için bu 
gayreti göstermeiktedir. (Belediyelerin elindeki 
bu ison silâhdır, arkadaşlar. Ankara ve 'İstan
bul'da projesine •aykırı, insan 'yaışıyainuya©ak 
şekilde bodrum katları ikametgâh yapılan bi
naların, hattâ şu veya hunun balkonunun 'bele
diyece yıktırılldiğını hiçbir arkadaşım banasöy-
Tiyemez,' Ben size laiksin© binlerce misal vere
bilirim ; belediye encümenleri ikarar alır, tadil 
edilsin, tashih edilsin yıkılsın der, -ama yürü
temez. İBu 'kadar 'kanıun.ıı yürütemiiyen, inşaat 
talimatnamelerini tatbik edemiyen bir teşkilâ
tın eiliirıdelki son silâhı olan belediye hizmeltle-
rin'i, de Ankara'nın ve tstanibul'un. hiç değilse 
mutena semtlerini medeni binalara kavuştur
mak 'ilcin kullıanabiLdilği son sil'âihmı da bu ka
nunla elinden alırsak yarın Meclisin 5O0 metre 
ötesinde oturulmıyacak l'oj.maulıarın, binaların 
teşeîkkül ©ittiğini ıgörüılsıünüz. Bu çok İnce «bir 
mevzudur. Komisyondan istirham ediyorum. 
Bunu sureti ikatiyede m çitimden ayırsın ve met
ni .ona göre tanzim etsin. (Bu -çeşit 'bir tasarru
fa kalkmak, böyle bir (kanun tedvin 'etmek, 
Bahtiyar Vural (arkadaşımızın dediği ıgibi cina
yettir. Ayrıca bizim, hepimizin gayri samimî 
olduğumuzu 'gösterir. 

'Garp medeniyeti, (garp medeniyeti diyoruz. 
Garp medeniyeti diyor Ari, 'evi böyle yapacak
sın, böyle ©vin ilerisinde oturacaksın. Bîöy'le 
yapılmıyan evin içinde oturmak için, .oturma 
müsaadesi vermök' İçim 'kanunu zorluyorsun. 
Bu teklilf bunumla • kabili telif değildir-. Mad
deye bu şekilde iştirak etmemize imkân yok
tur. Gayet kötü Ibir yoldaşımız; istirham ©di
yorum, bu maddeyi tadil ©din, tashih edin ve 
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ona giöre ©vet diyelim. Gecekondular bakımın
dan, bendenizin de mantığııma hissim galiptir, 
onların lehindeyiım. Ama (apartman inşaatında, 
şehirdeki inışaaltlarda 'asla. Hürmetlerimle. (Ai-
ikışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 
İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Özlen muhte
rem meslektaşlarını mazur göstermek için son 
silâhtan bahsettiler. Biz daha evvel arz ettik; 
ilk silâhlarını kullanamıyan belediyenin son si
lâhlarını kullanmasından bahis açılması, isabet
li değildir. Saniyen görüyoruz ki, bâzı teklif
ler, değişiklik önergeleri var. Bunlarla beraber 
maddeyi bir kere daha .gözden -geçirmek üzere 
maddenin ve tekliflerin 4 beraberce komisyona 
iadesini istirham ediyorum-. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon maddeyi de 
beraber mi istiyorsunuz? Yoksa sadece teklif
leri imi? 

tMAR VE İSKÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 
Hepsini istiyoruz. 

BAŞKAN— Maddenin Komisyona verilme
sini komisyon teklif etmektedir. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş, önergelerle birlikte Komisyona 
verilmiştir. 

2 ve 3 ncü maddeler tatbikat maddesidir. 
Bu teklifi geçiyoruz. 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört 
arkadaşının köylü ve, çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril-
mesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/300, 2/311) (8. Sayısı: 38 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi: 9.5.1963] 

BAŞKAN — Geçici Komisyon yerini alsın. 
Komisyon bulunmadığı için müzakeresini 

gelecek birleşime bırakıyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Geçen sefer 
Bakan yoktu, bu sefer Komisyon yok, ne -olacak 
böyle? 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçen 

defa Bakan bulunmıadığı liiçin bu birleşime bıra
kılmıştı. Bu birleşimde de Komisyon bulunmuş 
olsaydı Bakanım bulunmaması esasa müessir ol-
mıyacaktı. Fakat bunun müdafaasını yapacak 
komisyondur ve komisyon da yoktur. Komis
yon olmadığı için bunun müzakeresini yapamı
yoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyonda 
kimler, lütfen isimlerini okuyunuz. 

BAŞKAN'— Komisyondaki arkadaşların 
islimlerini okuyorum: Komisyon Başkanı Rüş
tü özal (Konya), Sözcü î. Hakkı Yılanlıoğlu, 
(Kastamonu), Kâtip Hayrettin özgen (Siirt), 
İsmail G-enoe (Ankara), Nedim Müren (Aydın), 
Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir), Orhan Naim Ha
zinedar (Ordu), Turgut Nizamoğlu (Yozgat). 

Komisyon üyelerinden ıhiçjbirisi burada bu
lunmadığı (için bunu bırakıyoruz. 

Riyaset Divanı, Komisyona gerekli uyarma
yı yapacaktır. 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sa
dık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası için 
alınacak harçlar hakkında ve îzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil binaları yapılması 
maksadiyle ahnacak harçlar hakkında kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (2/153, 
2/233) (S. Sayısı: 201) (1) 

IBAŞİKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ka
nun teklifi 'hakkında bir Önetfge vardır, şimdi 
gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin III ncü öncelikle görüşülmesi ka

rarlaştırılan işler bölümünün dördüncü sırasın
daki kanun; 5 Yıllık Kalkınma Plânının tahsisi 
varidatı meneden 'hükümlerine aykurı bulundu
ğundan, kanun teklifinin Plân Komisyonuna 
havalesini teklif ederiz. 

Bolu Muğla 
Zeki Baltacıoğlu Turan Şahin 

BAŞKAN —• önerige, bu kanun teklifinin 
Plân Komisyonuna havalesini istemektedir. 

Buyurun IS ayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz hakkı

mı Turan ıŞahin arkadaşıma veriyorum. 

(1) 201 S. Sayılı, basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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. BAŞKAN — Buyurun Turan Şahin, 

TURAN ŞAHİN (Muğla) - , Muhterem ar
kadaşlarım, 5 Yıllık Plân, tahsisi varidatı orta
dan kaldırıcı hükümlere sahiptir. Tapu sicille
rinin muhafazası için, bina ihtiyacı Devletin 
umumi görüşü içinde yer bulur. Harçların artı
rılması, varidatın artırılması bakımından esas
lı bir unsurdur. Ancak, bu harçlar kanaliyle 
alınmış olan, elde edilmiş olan gelirin yine tapu 
sicilleri binaları gibi muayyen bir yere tahsis edil
mesi fikri bir bütün halinde mütalâa edilen plâ
nın ruhuna da aykırıdır. Buna ait plân içeri
sinde hükümlerde vardır. Onun için bu öner
geyi vermiş bulunuyoruz. Lütfen bu istikamet
te reylerinizi kullanınız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — (Buyurunuz Coşkun Kınca. 

COŞKUN ıKRıOA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlariım, meselenin plân 'bakımından öne
mi aşikârdır. Bizatihi !bu belgenin siosyaıl ada
let prensiplerine aykırı dlmadığı ortadadır. 
Nihayet 'bir varlığa sahilholan, yalhut bir gayri-
men'kule sahih olmak üzere bulunan "kimselerin 
ödeme gücüne de saihip bulunduğu (kaıbül edi
lirse, bunların cüz'i bir vergiyi munzam sola
rak ödemelerine diyecek bir şey yoktur. Yal
nız iktisadi plânlama her şeyden evvel yatırım 
önceliklerinin, Devlet sektöründe varidat bir 
bültün olarak telâkki edildikten sonra., yıllık 
programa (ki bunun da plânım esaslarına uygun 
olmasa ilktiaa eder), dağıtılmasını ıgerelktirir. 
Bizimi 'henüz . ımevzuatımıızda mevcut 'bulunan 
tahsisi varidata 'dair büitün ıbükümJleri ortadan 
kaldırmamız; gerekirken, bu ıgilbi ̂ hükümleri ge
tirmemiz katiyen doğru değildir. Bir an farz 
edelim ki, her daire bu gibi kanun telklifleri
ni desteklemekte birbirleriyle yarış halindedir-
'ler. Bugün Tapu, yarın î<Mn Müdürlüğü, yarın 
Maarif Bakanlığı öbür .gün Millî Savunma Ba
kanlığı her Ibiri kendisiyle ilgili bir vergiye 
şu veyalbu yoldan zam yaptırsın ve bu zamlarla 
ilgili olanalk tekevvün edecek paraları da özel 
tahsisat olaralk muayyen maksatlara ayırsın! 
Bu takdirde gend bütçenin ve katma (bütçelerin 
plânın bir tatbik vasıtası olaralk İmlaınıHımaısını 
tamamen imkânsız ihale getirecektir. Eğer baz 
plânlı kalkınma fikrine bağlı isek, bu tarz 
tahsisi varidat hükümlerini kaldırmak aoran
dayız, her ıhalde fazlalaştınmak durumunda de
ğiliz. Bu durumda her halü kârda gelen tek-
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İMer Hükümet içinde -do sağlatın esaslara hağ-
J-a'inm-arlıdri'. M'aliye Balkanlığı temJsiıLeileırayle 
l-conuışuyorum. Maliye temisikileri' Iher nevi ver
gileme prensiplerine aykırı 'bulduik'laırımiı söy
lüyorlar. Tapu ve Kadastro Ununu Müdürlüğü 
ise pe*k 'tabiî iki ta raftam oluyor. • Bimaenaleylh 
'her şeyden evvel karşımıızda Hükümetin müş
terek mıesuliyetiyl'e ilgili bir konu vardır. Bu 
taikriri ikabul etmek lûtifuıııda bulunup, mı eşe
lenin Plân Komisyonunda incelenin)evsini 'ka-
rarlaçtırırsaniiz, bu takdirde Hükümet içeri
sinde de daireler, Hükümet dlrmak vasfımdan 
'dolduğu ışdkilde mı'üştcrelk 'bir fikre sahibolmal?: 
imkânını da ikonuşuıiar, meseleyi aralarında gö-
rüşme'k suretiyle. 'Bu iıtiban'la takririn (kamulü-
nü iLstirmamı ederim efendim. 

BAŞKAN" — Buyurun Sayın Aylbar. 

DKVLUT BAKANI İİÂİV AYBAR — Muh-• 
tereım arkadaşlarımı, Ibu üki arkadaşımı uz im, 8a-
dılk Artulkımac ve Mustafa Uyar .arkadaşımırzın 
'telklifi olarak telkemumül edip huzurumuza gel
miş tasarınım Geçici Komisyonum yanında ıbir de 
T>lân Komisyonuna gitmesi teklifi şüplhesiz bir 
Hükümet mı ese! esi olara'k mevzuubafh'is d eğil -
Kİir. liki mıiilietfve'kiıli bir teklif yapmuslardır, 
'bu 'teklif Meclisli Alinin seçtiği! İrin komisyonda 
'kemale gelmiş ve huzurunuza: 'kadar ıgeltiıril m iş
tir. Müzaikeresi esnasında, tabiî olaralk teklifle 
ilgili söz saUıibi olabilecdk olam Balkanhlklar ve
ya 'Onların mıümessili, teşjkilât ımensupları, 'ko
misyon! huzurunda nofktati naızaırlarımı söylemiş
lerdir. Bir Hükümet 'kararma istin a d etim iyen 
mususlarda; te'knik mütalâa. verem, Hükümet 
adına komisyonlarda Ibulunan 'insanlar, 'elbette 
mı'üşterek bir Hükümet kara tiyi e ret veya ka
bulü yapılmış bir »mevzu kendilerine telkin ve 
ifade edilmediği takdirde 'hizmetin icapları is-
tilkamıetindelki görüşlerini 'komisyona ulaiştıı-ır-
lar. 'Bimaenaleylh, Coşkun Kırca arikadaışımıın, 
Hükümet mimi a ışattılannıındekevvümü için Plân. 
Komisyonuna, gelımesini ifade eder m afiyette
ki sözünün hâdise ile 'bir alâkası yoktur. Şa.h-
saıı şu anda: bu te'klifle alâkalı Hü'kümet. üyele
rinden birisi olara'k 'burada bulunuşumı dol ay ı-
siyle arz etmek isterini ki, zannediyorum 'ko
misyon ve teklif salıübi a rica d aşlar da Ibu miti-
lâlha-zayaı işıtiraik ederler. 

Medlisin önüne getirilmiş ıbuluman bir ta
sarı Yüksek Meclisçe eğer başjka bir komi'isyıom-
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da da şu veya Ibu nazari, şu veya Ibu amelî 
mütalâa ile tetkiki! lâzım gelen cinsten bir mıad-
de olara'k mütalâa edilirse- onun o komisyona 
(gitmekten uıza'k tutulması için 'her Ihanıgi ıbir 
istical ve Iher han'gi bir kem ak ermıe'ksiziin 'bu
radan ıbir eser crkarmalk gayreti ifade ve tale-
bedilemıiyecektir, ^arıneıdiyorunı. Ben de o nıii-
'talâadayımı iki, Plıân Komisyonuma. ciltsin. Ama 
Plân, Komisyonuna -gitmesi demek, mas 'hallin
de buradan öoşk.un Kırca arfkadaışımıın ifade 
ettiği filkirlerin Plân Komıisyionundaı ve Meclisi 
Âlide kbıibule maizlhar olmasının yegâne yolu 'bu-
1 ummuş olmı<alk mı anasına gclımiiyeceği, fittik-, 
ten sonra da yapılaca'k müzakerelerin sonunda 
nilhai olaralk Medlisin takdiriyle tecelli edecek
tir. Bu 'kanun ikai'şısımda bir noktayı dalıa arz 
ederek huzurunuzdan ayrılacağımı. 

Bu kanun karşısında temsil etnıelHe oldu
ğum Tapu - Kadastro İdaresinin komisyonda 
verdiği mütalâa indî değildir. Komıisyionda 
teklif karşısında aldığı tavır da indî değildir. 
Çünkü elimizde bulunan meri Tapulama Ka
nununda olsun, 2025 sayılı1 Kanunda olsun bu 
mıemle'kette tapu Ibinaılarımnı yapımına ıta'hsis-
ler yapılnufsı hakkında mer'i hükümler vardır, 
ama o hükümlerden bu yana yıllar yılı milyar
lara ba'liğ olan bütçeler gelmiş geçmiş ve tapu
larımız, kadastro faaliyetinin artması ile müte-
nasibolarak artan ihtiyaca rağmen nerede ise 
yüzen kaldırımların üzerinde mulıafa&a edilen 
perişaııılığın içerisinde olmakta devam etmiştir. 
Binaenaleyh, her 'hangi bir hususi mekanizma 
imal edilmeden, taym binaları yapımına, kendi 
yaptığı muamelâta alacağı ıher 'hangi bir pri
mi istisnai mahiyette dahi olsa, tahsis yolu 
açılmadan, Türkiye'nin tapu sicillerini muha
faza. edecek vaziyette binalara kavuşmasını 
beklemek, bir hayal olur. Oünkü bütçelerin 
içindeni bu imkânı ,bu memlekette, bu dairelere 
sağlamak yolu çeyrek asırdır temin edileme
mişti i-, dalıa çeyrek asırda da temin edilemez. 
Onun için bu daireyi temsil eden Bakan olarak, 
Coşkun Kırca arkadaşımızın da Plân Komisyo
nunda hazır bulunmasını rica edeceğim. Orada, 
meselenin münakaşasıına devam etmek üzere, 
İlendeniz de Plân Komisyonuna gönderilmesine 
taraftar olduğumu arz etmek isterim. 

AHMRT ŞENER (Trabzon) — Bir sual sor
mak istiyorum, 
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BAŞKAN — (Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu teklifler, 

Hükümete gönderilir, Hükümetin de bu teklif
ler ;hak'kında bir* müşterek görüşe vararak 
komisyona temsilci gönderme imkânları var 
iken, iSayın Devlet Bakanı bu hususa da riayet 
etmişler mi? 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Devam
la) — Efendim, her milletvekilin in teklifi kar
şısında elbette teklifleri ile alâkalı olan bakan
lıklar kendilerine düşen ilgili teklifin arkasına 
takarlar; ama, hu takış ta mutlaka birer Heyeti 
Vekile kararı istihsal ettikten isonra. mütalâa 
beyan ederler diye bir hâdise mevcut değildir. 
Kaldı ki, benim temsil ettiğim idarenin yani 
Devlet Bakanı olarak benim huzurunuzda tem
sil ettiğim idarenin, bu teklife mütenazır bir 
tasarısı yıllardan beri lıazırlana .gelmekte itli. 
Ve bunun hakkında teknik seviyede Maliye Ve
kâletiyle de mutabakat haline gelmiş konuşma
ları vardı. Ve tapu ide resinin mümessilleri şu 
kamun teklifleri •münasebetiyle komisyona git
tikleri zaman, teklifin ö'biir tarafında, ikinci il
gili Bakanlık olan Maliye Bakanlığının da bu 
mevzuda teknik seviyedeki elemanlarının muta
bakat vermiş bulunmaları gibi bir malûmatla da 
mücehhez idiler. Bu itibarla, her hangi bir ih
tilâfın peşinen zahir olmaması karşısında bir 
Hükümet noktai nazarının mutlaka komisyo
nun önüne getirilmek 'gibi bir lüzum bu hâdise
de katiyen varit değildir. Şimdilik bu kadarını 
arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ -KOMİSYON «âOZCtîlSÜ MUSTAFA. 

UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, (ge
rek bendenizin, gerekse Sadık Artukmac arka
daşımızın vermiş olduğu bu teklif; tçişleri, 
Adalet, Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer 
kişi alınmak suretiyle kurulmuş olan Geçici 
Komisyonda uzun boylu müzakere edildi. 

Şimdi, takririn hedefinde IBütçe ve Plân Ko
misyonundan ıgelen •arkadaşlarımız her hangi 
bir- itirazda bulunmadılar, ancak Maliye Vekâ
letini ıtemsilcn 'gelen arkadaşlarını iz bunun 
aleyhinde bulundular, fakat bu fikir Komis
yonda revaç bulmadı; reddedildi, teklif huzu
runuza getirildi. Bu tekliflerin maksadı, fiilî 
durumu dile getirmek, bir zaıırete deva bulmak 
içindir. Devletin teminatı altında hulunan Hü
kümetin, kanunun teminatı altında bulunan ta-
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ı pu si çilleri bugün Türkiye'de acınacak durum

dadır. 
BAŞKAN — ıSayın, Uyar, teklifin tümü 

üzerinde konuşma yapılmıyor, Plân Komisyonu
na iadesi istenmiştir, siz sadece bu iadenin lü
zumu veya ademilüzumu üzerinde konuşacak
sınız, lütfen. 

GEÇÎOI KOMİSYON ıS'ÖZGÜıSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Evet efendim. 

% 85 i kiralarda ve gayrisalih binalardadır. 
Bunun için tapu ısicillerini muhafaza etmek 
Devletin ve Hükümetin vazifesidir. Esasen bu 

.maksatla 2015 ve 5602 sayılı kanunlarda hüküm 
vardır. Fakat biraz evvel konuşan Bakan arka
daşımızın da buyurdukları gibi, bunu bütçe 
içerisinde halletmenin imkânını görmediğimiz 
için, 'biz teklifi ıgetirdik ve komisyondan geçti. 
Ama, Yüksek Meclis bunun illâki Bütçe ve Plân 
•Komisyonundan geçsin diye bir irade izhar 

i ederse; biz Komisyon olarak bunun karşısında 
değiliz, Takdiri Yüksek 'Meclise bırakacağız. 
Eğer teklifimiz 'Bütçe ve Plân Komisyonuna 
gönderilecek olursa; orada da bunun münaka
şasını yapar müspet bir neticeye varırız, kana
atindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka-

I daşlar, bendeniz usul hakkında görüşeceğim. 
Bu teklifin Plân ve Bütçe Komisyonuna tevdii 
hakkında verilen takrir üzerinde tereddüde 
düşmüştüm. Acaba Karma Komisyonda Plân 
Komisyonunu temsil eden bir mümessil üye var 
mıydı, yok muydu1? diye soracaktım. Bereket 
versin Komisyon namına şimdi konuşan muh-" 
terem arkadaşımız, bu Karma Komisyonda Plân 
Komisyonunu temsil eden bir arkadaşımızın bu
lunduğunu söylediler. 

Şu halde Adalet Komisyonu, falan komis
yon, filân komisyon ve Plân Komisyonundan 
mürekkep olan bir Karma Komisyonda görüşü
lüp karara bağlanmış olan ibir mazbatanın 

! Plân Komisyonu haricinde 'bir esbabı mucibe 
ile iki mebus tarafından o komisyona gönderil
mesi teklifi usule uygun değildir. Eğer ki 
Plân Komisyonundan bir mümessil olmasaydı, 
böyle bir teklif vâridolabiılirdi, hu da kabule 
şayan olabilirdi. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... 
TURAN ŞAHİN CMuğla) — Bir noktada, 

dikkati çekeceğim, Reis Bey. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
TURAN ŞAHÎN (Muğla) — Muhterem ar

kadaşlar, uzun zamandan beri birçok çalışma
larda .bu Meclisin adeti haline 'gelmiş olan ge
çici komisyonlara havale mevzuunun bir ak
sak noktası bu kanun vesilesiyle ortaya çıkmış 
oluyor. 

Muayyen komisyonlara, Meclis çalışmalarını 
düzene koyan, muayyen komisyonlara uğra
ması lâzımgelen kanun teklifleri, bir kısmı ar
kadaşlarımızın kısa vâdede netice almak üzere 
teklifleriyle geçici komisyonlara havale edili
yor. Hâdise şudur : Geçici komisyonlar teşek
kül ettiği zaman muayyen komisyonlardan gel
miş olan arkadaşlar o mevzuun kararını kendi 
komisyonlarında evvelâ konuşup, bir salâhiyet
le, bir düşünce ile oraya götürmek durumunda 
değildirler. 'Kaldı ki, mevcut teklif için toplan
mış olan Komisyondaki -Plân Komisyonu aza
ları ; meselâ üye Kars Milletvekili Kemal Ok-
yay «Bütçe genel prensiplerine uymaz muhali
fim» diyor. Kâtip, ıCfeçici Komisyon Kâtibi Kon
ya îrfan Baran «Bütçenin ıgenellik kurallarına 
aykırı bulunduğu cihetle muhalifim» diyor. 
Üye Adnan Karaküçük »Maraş «'Süz hakkım 
mahPuzdur» diyor. Bütçe ve Plân Komisyonun
dan buraya gelmiş olan arkadaşlar dahi "kendi 
komisyonlarında evvelce hunu konuşmadıkları 
halde bizim plân anlayışımız ve bütçe anlayı
şımız neticesinde bu tasarının altına muhalefet • 
şerhlerini koymuşlardır. Aslında ne teklif eden 
arkadaşlarımız, ne de biz, ne de o Komisyon, 

. prensibinde tapu sicillerinin çok daha iyi im
kânlara kavuşturulmasında, aykırı düşünen in
sanlar' değiliz. Ancak umumi anlayışımız, plân 
anlayışımız. Devlet varidatının toplanışı gibi 
ana fikirler muvacehesinde böyle bir tasarru
fun, aksi istikametlerde geniş cereyanlar halin
de ortaya çıkması ihtimalini de ortaya koyar. 
Usulünde noksanlık yoktur, Sayın Befet Aksoy 
arkadaşımıza iştirak etmiyorum, bu mevzuda. 
Bu normal seyrini takibederse Sayın Devlet 
Bakanının izhar ettiği arzuda belirttiği gibi, yi
ne Komisyon Süzcüsü ve teklif sahibi arkadaşı
mızın da kendisinden bir nebzecik dahi olsa 
oraya gitmenin bir fayda olduğu yolunda bir 
ukde meydana gelmiştir. Onun da neticesini al
mak için lütfedin, usul doğrudur, Bütçe ve 
Plân Komisyonuna bu kabil bir mevzu gönde
rilmiş olsun. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Okyay. 
KEMAL OKTAY (Kars) —.(Sarfınazar edi

yorum efendim. 
BAŞKAN — (Buyurun Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Aziz arkadaşla

rım; ben demin usul hakkında arz etmiştim. 
Usul hakkındaki mütalâama cevap veren muh
terem arkadaşımın şu noktaya dikkat etmeleri
ni isterdim; bir komisyondan gelip huzurumuz
da görüşülmek üzere olan bir kanun teklifinin 
veya tasarısının hasına ilk defa. ıgeleıı bir. hâdi
sedir bu. Bu hâdiseyi teklif sahiplerinin ileri 
sürdükleri sebeplere müsteniden kabul edecek 
olursak, İçtüzükte şimdiye kadar vâki olmıyan 
bambaşka bir usul ve teamül tesis etmiş ola
cağız. 

Mesele şudur : Bendeniz, plâna uyduğunu, 
uymadığını, hiç hahsefmedim. Belki doğrudur, 
belki mucibi tenkid, münakaşa yerleri vardır. 
Fakat Karma Komisyon teşkilinin 'gayesi şu
dur : Her hangi bir teklif veya tasarının ko
misyonlarda uzun müddet dolaşmak suretiyle 
vakit kaybetmesine imkân bırakmadan bir arı 
evvel Heyeti Umum iyeye intikal ettirmek" mak
sadı ile içtüzükte kurulmuş olan hir müessese
dir. Ve şimdiye kadar hakikaten de haklan var
dır. Müstaceliyeti düşünen gerek Hükümet, ge
rekse teklif sahibi arkadaşlar hemen Heyeti 
Umunıiyeye müracaat» ediyorlar; bizim bu tek
lifimiz hir karma komisyonda görüşülsün... Ve 
Heyeti Umumiye de buna bol bol iltifat ede
rek kabul ediyor. .Fakat mademki Karma Ko
misyonda; Plân Komisyonunu temsil eden bir 
arkadaş bulunuyor orada, itiraz etmiyor; Plân 
Komisyonu namına orada reyini vermiş addedi-
.1 iyor. 

Bu itibarla bu teklif karşısında taşarının bir 
defa daha Plân Komisyonuna, heyeti umu mi-
yesi üzerinde görüşülmeden evvel, (daha Reis, 
heyeti umumiyesi hakkında süz vermedi kim
si1 ve, böyle bir takrir vardır, takriri okutuyo
rum, dedi) gitmesine imkân yoktur.- Heyeti 
umumiyesine ait müzakereye 'geçilir, o m ey an
da takrir sahipleri bu tasarının veya teklifin 
b"İr dePa daha, müstakillen Plân Komisyonunda 
görüşül meşini teklif ederlerse, o vakit iştirak 
edilebiliriz, Veyahut Plân Komisyonu müstakil
len kalkar der ki, bir defa da bize havalesini 
istiyoruz, o zaman da kabul edebiliriz. 
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Yoksa, bu şekilde bit- takrirle Plân Komis

yonuna göndernıekliğimiz usule aykırıdır. Bunu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca, 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadşalar, 10 Ekim 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Uzun Vadeli Plânın Yürürlüğe Konması ve Bü
tünlüğünün Korunması hakkındaki Kanunun, 
3 neü maddesinin 2 nei bendinin, 1 nci fıkrası
nın 2 nci cümlesi aynen-şöyle: «Kanun tasarı-
ve teklifleri, Hükümetin veya Genel Kurulun 
lüzum göstermesi halinde de Plân Komisyonuna 
havale edilir.» 

İki, hüküm burada tatbik mevkii de bulmuş
tur. Ve tatbik mevkii bulduğu sırada Yüce He
yetinize Kiyaset eden Başkanvekili şu anda yine 
Kiyaset Makamındadır; kemlileri de hatırlıya-
caklardır. Daha önce Genel Kurula sevk edil
meden evvel böyle bir tekli i' Hükümetçe yapıldı
ğı takdirde, doğrudan doğruya Plân Komisyo
nuna havale edilecektir. Genel Kurul gündemi
ne girdikten sonra bir husus; Genel Kurul gün
demine esasen hâkini 'olduğu için ve Gene! Ku
rul gündeminden bir maddenin çıkarılması mu
vakkaten dahi olsa ancak Genel Kurulun irade
sine mütevakkıf bulunduğu için, bu hususta, ve
rilmiş olan takrirler ister Hükümetten gelsin, 
ister havalenin Genel Kurul tarafından bizzai 
yapılabilmesini teminen üyeler tarafından gel
sin, elbette ki, oylanacaktır. Bundan fazla ola
rak Muhterem Başkanımız gayet yerinde hare
ket-etmiştir. 

Zaman zaman tekliflerin tümüne veya mad
delerine dair önergeler gelmekte bu önergeler 
izah edilmediği takdirde ancak oylamaya sıra 
gelince Yüksek Heyetinizin manzuru olmakta
dır. Sayın Başkanımız bu önergeyi daha müza
kerelerin. başında okutmakla bu hususta müza
kerelerin cereyanını da temin etmiştir ki, bu an
cak şayanı şükran bir harekettir, usule tamamen 
uygundur ve müzakerelerin selâmetini de temin 
etmiştir. Bu itibarla bundan evvel de bu hük
mün tatbikatında teşekkül etmiş olan emsale is
tinaden bu takririn, Bakanın da iltihakiyle, Ge-
çiei Komisyonun da iltihakiyle, yüksel; oylarını
zın iltifatına nnazhar olması tamamen usule uy
gun bir hareket olacaktır, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyent Yok. Şimdi 
önergevi, ovlarınıza. .sunuvorıım. Kabul eden-
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ler... Ptmiyenler... Kabul edilmiş ve Plân^Ko
misyonuna havale edilmşitir. 

5. — 1960 malî yılı içinde sürekli görevle 
yabancı memleketlerde bulunan memurlara em
salli olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/213) (S. Sayısı : 199) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı hakkında bir 
önerge var; öncelik ve ivedilik istemektedir. 

Önergeyi okutuyorum. 

Alil 1 et Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün 52 sıra numarasında kayıtlı ve 
19i) S. Sayılı «1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memurla
ra, emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar hak
kındaki kanun» tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
5 . 6 ; .1963 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — önergedeki öncelik teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Öncelik teklifi kabul edilmiştir. 

Komisyon..t (Yok sesleri) Plân Komisyonu? 
Yok. 

Bakan buradalar. Komisyon olmadığından 
müzakeresini geleeek Birleşime bırakıyoruz. 

6. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Hanibrahimoğlu'nun, 5602 
say ılı. Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 neü. maddesi (D) bendinin zilyecl-
Uğin ıskatından on sene evvel tesis edilmiş vergi 
kaydı aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile ye
ni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bentlerinin, (E) bendinin, (F.) ve (F) ben
dinin (fi) olarak değiştirilmesine ve ayni kanu
nun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine ve birin
ci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak değiş
tirilmesine dair, İzmir Milletvekili Mustafa 
TJyar'm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 
ve 33 neü maddeleri ile 31 neü maddesinin 4 neü 
fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat Özarda'nın, 5602 sayılı Tapulama 
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Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (S. Sayısı: 210) 
(1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? Buradalar. 
Sayın Bakan ? Buradalar. 
Okuduğum teklif ve tasarı hakkındaki ra

porda öncelik teklifi vardır. Evvelâ bu hususu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

BAHRÎ CÖMERT (Samsun) — Oylamadan 
evvel usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon raporunda öncelik 
istenmiştir. Biz de bu talebi Heyeti Umumiye-
ye arz ettik. Heyeti Umumiye kabul etmiştir. 
Usulsüzlük mü iddia ediyorsunuz ? 

BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Hayır. 
BAŞKAN — Şimdi kanunun tümü üzerinde 

söz veriyorum. Buyurunuz; C. K. M. P. adına 
Sayın Tahsin Telli. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA TAHSİN TEL
Lİ (Erzurum) — Muhterem milletvekilleri. 

Tapulama 'kanunu tasarısı üzerimde C. K. 
M. P. isi Grupunun 'görüşünü arz etmek için ,slöz 
almış bulunuyorum. 

Hepinizin mralûmu olduğu veçhile memleke
timizde Medeni Kanuna uygun tapu isdicıLLerüi 
henüz tamam'en tesbit edilememiştir. Medeni 
Kamunun aradığı evsafta sicil kayıtlarının tan-
•zim 'edilebilmesi içim »günün teknik ve malr im
kânsızlıkları nazarı itibara 'alınarak şelhir ve 
kasabalarının icadastrosunun yapılmasına ön
celik tanınmış '26113 sayılı Kamun1 hükümleri 
gereğinıce kadastro (faaliyetine baiŞİanımıştı r. 
•Bilâ'Inara imkânlar artınca Ö602 sayılı 'Tapula-
ma Kanunu hükümlerine tevfikan Iköylerde de 
arazi ve emlâkin Ikad'asıtriasıu yapılıma faaliyet
lerine girişilmiştir. 'Gerek telknJilk personel nok
sanlığı ve gerek kanundaki bâzı (bükümler ka
dastronun beklenen hızla iniklşafini önlemiş-
t iı*. 13 senelik bir tatbikattan sonra Yargı
layın içtihatları da ıgöz 'önüne alınarak Ihaızır-
lanan tasarı halen yürürlülktie bulunan '5602 sa
yılı Kanunun birçok mahzurlarını . giderecek 
•mıahiyettedir. Ancak, Karma Komisyonun ka
bul ettiği bâzı değişikler ilerde Yüce- Meclise 

(1) 210 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr, 
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sunulaıcak kanunlarla sağlanması istenen Ikıl-
suslarm tecellisini öniiyecek mahiyet almıştır. 

Muhterem, arkadaşlar 3 
Mevcut tasarı, köylerdeki tapulama, işleri

nin ve ihtilâfların süratle halledilmesini sağlı-
yacafc hükümleri muhtevidir. Halen yürürlük
te bulunan kanun hükümlerinle göre tapulama 
faaliyetinin 'başladığı birliklere d'âihii 'gayri-
menlkul ayın dâvalarına devam edilememekte, 
dosyalar vaaifesizlik Ikarariyie Gezici Arazi 
Kadastro mahkemelerine sevk ©dilmektedir. 
Böyle ıb'ir yol ayın İhtilâflarınla ait dâvaları çık-
maza sürüklemekte ve yıllardan 'beri dâvıal'amn 
duruşması 'dahi başİTyıa-mamaktadır? Yeni Ihıü-
kümle vazifeslziik kararı 'ancak itütanaik tari
hinden sonra verilebilecektir. Bundan önce dâ
valar normal seyrinde yürütülecektir. Tutana
ğın tanziminden sonra dâva dosyası re'sen ta
pulama mahkemesine sevik edilecek bâzı for
malitelerin ikmali İçin âzami üç ^aylık bir fa
sıladan ısonra dâvaya kaldığı noktadan devam 
edilecektir. !Bu suretle ımah'a'lüî hukuk mamlke-
m'elerimd'e bakılan dâvaların lüzumsuz uzama'-
ları önlenmiş .olacaktır. Ancak, mahallî Ihulkuk1 

mahkemesinin 'dosyayı re'sen tapulama amahke-
ım.esine .gönderebilmesi için tapulama tutana
ğının tanzim edildiğinin mahallî malhkemeye 
derhal bildirilmesini sağlıyacaJk bir hüküm ka
nuna konulması yerinde olur. 

Keza vâki itirazın evvelâ 'Tapulama Komis
yonu tarafından Öö gün içinde yeniden incele
me yapılabilmesi 'de birçok Ihaksızlılkları başlan
gıçta 'önliyebileoeik bir hükümdür. 

'Teknisiyenleıin biliıM'şi beyaniıariyle bağlı 
bulunmaması, kayıt ve vesikalara istinadetti-
rilmek suretiyle beyan 'hilafima karar verebil
meleri yerinde bir 'hüküm olmakla beraber ret 
için istinadedilecek kayıt ve 'vesikaların neler 
olabileceğinin açıklanmaması ve dinlenecek di
ğer şahıslarında, usulüne uyigun şekilde yetkili 
hâkim huzurunda, yemin ettirilmemesi İhatalı
dır. 

itiraz ve d'âvada hare ve masrafların İh ak
sız tarafa yükseltilmesi 'de işlerin halksız olarak: 
sürüklemede bırakılmasını Önleyici bir tedbir
dir. 

Duruşma günlerinin, dâva dosyaısında hüvi
yet ve adresleri belli olan şahıslara veya tmü-
m'ösısülerine tebliğ edilebilmesi, bâzı kimselerin 
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yakınlarına vekâlet yapabilmeleri, vekâletna
menin tanzim. 'Vte tasdik, seklinin Ikolay]aştırıl 
iması isabetti ilk* kaildir. 

İtiraz edenin, iti *az sebep ve deliklerini di
lekçede veya, ilik düruşına, celsesine kadar bil
dirmeye mecbur tutulması, duruşimaya, 'gclm'e-
meme 'halimde itiraz edilmemiş addolunması iş
lerin süratle hallini sağliya'lnlecekıtir. 

ilkemi hükümler de işlerin doğrar hallini 
sağlıyaeaık müeyyidelerdir. iBıı İtibarla, ta,sa-
rıyı bu yönlerinden tasviıbediyoruz. i 

Muhterem •milleıtvo.'ki 1-leı-i, tasarının yukarda 
arz olunan faydalı tarafları yanında niiahzurlu 
taraflarını da dercetmeden g'ecjemiyeceğliz. 

(Bilirkişi olaiblleeek kimseler arasında, ni
şanlıların kulunma naşı kanıaatimizee İhatalı
dır. Çünkü, nişanlı müstakbel eş durumunda
dır. Hattâ köylerimizde eş de denilebilir. 

Harici satışın bilirkişi ve şalhıt beyanlariy-
le de isbatının ikalbulü hukuk düzenini tama-
mıen ibozım'aıkıtıadır. Silh.lh.at unsuruıııın ihmal 
edilmiş alıması 'kâJfi değilmiş gibi ispat balkımın-
dan da tamamen, serbesti 'tanınması, satışın şa
hadet, 've bilirkişi hey aniyle ispat edileıb ilmesi
nin kabulünde ifsrar •edilmesi aiffeditemiyecek 
baltalardandı r. 

Kıymeti '50 liradan '.frizia .olan muamelelerde 
yazılı vesika, abanırken gayıiimenlkullerin hari
cen satıışmda a raıım'a masını asla, tecviz edeme- I 
yiz. Gerjçi yürürlükte bulunan Ö6Ö2 isayılı Ka
nunda, da aynı hüiküm mevcuttur. Fakat ha- I 
tali 'bir ıhükiimde ısrar 'edilmesinin 'hiejb'ir za
man doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. I 

Flennî İşlerin ikisin en veya tamam'en hakiki 
veya hükmi şaıhısl'ara. ilhale edil meşine dair hii- I 
küm malî 'bakımdan kadastroyu imkânsız ihale 
getirebileceği 'gibi 'idaredeki teiknik personelin I 
özel sektöre takmasını sağlar. Greıiçl bu Ihusus 
yani ihale ile halli Bakanlar iKurulıınun kara- I 
IM ile sağlanabilecektir. 'Bu şart dalhi. doğa
cak makzuru önliyemez. Hükmün kanundan I 
çıkarılması yerinde olur. 

Tapusuz gayrimenkulun zilliyedliklıe iktisa
bında, vergi kaydının a tanımam ası, ilerde çıka
rılacak. ve halen yürürlükte İmlunan Oift'clyt 
topraklandırnva, Kanununun işe yaramaz kir 
hale ıgetirilmekten. başka. şeye yaramaz. İBirçok 
yerlerde klöy kalkının anlaşıp ve paıyt'a.şaır>ak 
meraları tarla 'haline getirdikleri bir vakıadır. | 
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VeiAgi kaydının aranmaması nıeral'arın tarla ha
line getirilmesini, de hızlandırır. 

Kamın hükümlerinin bâzılarının kadastro-
f a ali yetinin. kulun dıığu bölgelere tatbikini hâs-
retmeyip henüz kadastrosu yapılmamış köy ve 
şekirlerde de tatbiki kanunların umumiliği 
prensibine d aka uygun olurdu. 'Kem henüz in
faz olunmamış (hükümlere de teşmili faydalıdır. 

'Bu kanun (hazırlanırken 26H3 sayılı 'Kanu-
nuu 'aynı maksadı güttüğü .göz önüne alınarak 
mezkûr kanundaki birçok hükümlerin İni ka
nuna uygun şekilde tanzimi <ve aykırılığın gide
rilmesi mümkün iken, bu cihetin ikmali d>e 
hatalıdır. 

Temyiz süresinin hitamından sonra vâki 
temyiz taleplerinin reddin'e dair kararların 
tenıyki kalbi! olduğu esası benimsendiğine göre 
temyiz •süresinin geçtiğine dâir tapulama mah
kemesince verilecek kararı fa'zla görmekteyiz. 

Tasarının. 84 ncü maddesi hükmü Anayasa
nın 16 ncı maddesine muhaliftir. 'Günkü ta
pulama, 'Kanunu köylerdeki konutları uda !ka-
daiStrosun.il yapacafktır. "Rıza hilâfına, 'konuta 
'girilebilmesi .'hâk'im kararı ile mümkündür. 
Halbuki kanunla bu iş idari mercilere terk 
•edilmektedir. 'Kanunun tümü üz'erindeki söz
lerimize son verir Yüce Meclisi Grupum adına. 
kürmetle selâ mlarım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Şeref Dura, Yeni 
Türkiye Partisi Grupu adına. 

AHMET IŞHNER (Trabzon) — Ben de şah
sım adına söz 'istiyorum. 

Y. T. P. GRDPIT ADINA İHSAN $EWF 
DURA ((Kastamonu) — ;$aym 'B'aştoan, sayın 
mitletveJkılleri; 

ikinci Koalisyonun kurulmasiyle; Mecliste 
okunan 'Hükümet programında; tapu konusun
da, şöyle denilmekte idi: 

«Tapu ve kadastro kiziiüet'lerinin daha sü
ratli ve düzenli kır şekilde yürütülmesi için 
gerekli tedbirler alınacaktır. iRıı cümleden ola
rak, Iihtiyaıçlara göre yenliden kahırlanan ve 
Yüksek (Meclise sunulan .Tapulama kanun, tasa
rısının bir an ünce kanunlaşmasına ve Teşkilât 
'Kanununun İhtiyaçlara, uygun hale getirilmesi
ne çalışılacaktır. Kadastro işlerinin 'hızlandı
rıl ması İçin gerekli vasıta, ve uıalz'em'e sağlana
caktır.»1 
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Hükümet programında bu «şekilde bahsedi

len ve Mecliste bir yıla yalkın bıir mamandan 
beri incelenip, diğer, arkadaşlar 'tarafından ve
rilmiş olan teklifler de güz önüne alınarak ta
pulama tarihimizde; yeni bir merhale olacak1 

bir şekilde; Geçici Komisyonumuzun kıymetli 
çalışmaları ile daha da -olgunlaşan bu kanun 
tasarısı bugün yüksek ' tasvibinize arz edilmiş 
bulunuyor. 

Bu ikanunla mülk emniyeti bakımından, ta-' 
pimim hukuiki konularında birço)k 'kolaylıklaır 
sağlanmış, eski kanunlarıınızda mevcut, mühim 
ve aiksatıcı hükümler kaldırılmış; yeni yenilik
ler getirilmiş, işleri- .kısa yoldan neticelere bağ
ıl a-mak imkanları araınmış ve tapu sicili eri .üze
rinde durulmuştur. 

Oıerek Medeni Kanun ve' tapu hukukuna 
esas olan ve nüvesini 'Medeni Kanun ile Mede
ni Kanundan önceki mevzuatla alâkalı bütün 
meseleler; nazari olduğu kadar, tatbikattan 
elde edilen tecrübeler de göz 'önüne alınarak; 
bu !kann (hazırlanmıştır. 

Bu tasarı kanunlaşmakla mülk emniyeti, ta
pu ihtilâflarının halli, arazi işleri hukuku için 
yeni ve eskilere göre daha kolay ve süratli im
kânlar hazırlanmış olacaktır. Böylece Hükümet 
programındaki tapu mevzuuna ait birinci hedef 
tahakkuk etmiş olacaktır. . 

Bununla beraber; bu kanun; 5602 sayılı Ta
pulama Kanununu değiştirmiştir. Fakat '2613 
sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu henüz 
meriyettedir. Şu demek k i ; memleketimizde ta
pu ve kadastro işleri; yine iki kanunla idare edi
lecektir. Yani il ve ilçelerin belediye hudutları 
dışında bu kanun; içinde ise 2613 sayılı Kanun 
uygulanacaktır. Böylece belediye hudutları gibi 
katiyeti olmıyan bir sınırın iki tarafındaki gayri-
menkuller ayrı ayrı muameleye tâbi tutulmakta 
devam edilecektir. Halbuki; ileri memleketlerde 
toprağın kıymeti ve kıymetlendirilmesi esası sı
nıflamada amacı teşkil etmekte olduğuna ve 
Türkiye'de bu hedefe doğru yürüdüğüne göre; 
bu iki kanunun şimdiden birleştirilmesini gönül 
isterdi. Bizim Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğümüz bunda iki mahzur mütalâa etmektedir. 
Birisi; Medeni Kanun, arazi değeri; diğeri de' 
fotoğrametri tekniğinin hususiyetidir. Ve bun
lar; kanunun gerekçesinin birinci madde ve birin
ci bölümünde rbu şekilde bir mucip sebebe dayan
maktadır. Kanaatimizce bu mütalâaların telif 
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edilmek suretiyle hareket edilmesi daha uygun 
olurdu. 

Filhakika; bütün memleketlerde kadastro iş
lerinde aranacak teknik hassasiyet ve tatbik edi
lecek metotlar, arazi kıymetine göre tesbit edi
lir. Fakat meskûn sahaların dışında; meskûn sa
ha içerisinde bulunanlardan daha kıymetli arazı 
meveudolabilir. Birçok belediyeler kıymeti daha 
düşük araziyi; belediye hudutları içerisine almak 
suretiyle genişletmiş, böylece buraları; 2613 sa
yılı Kanunun tatbik alanı, içine girmiş böylelikle 
de; işler güçleşmiştir. 

Bugünkü tasarıda, esasen teknik hususlar 
için esaslı kayıtlar bulunmadığından; teknik 
mahzur mevzuunun da vâridolamıyacağı; tersi
ne iki kanunun birleştirilmesinden faydalar elde 
edileceği kanaatini muhafaza ediyoruz. 

Bunu böylece arz ettikten sonra; hemen şu
nu ifade etmek isterim ki ; bu kanunun bir si
hirli deynek gibi tapu işlerimizi kökünden ta-
mamiyle ve birdenbire halledeceğini de düşüne
meyiz. 

Kanunun hazırlanmasında olduğu kadar; 
şimdiye kadar; Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğündeki düşünüş bakımından; Defteri Ha-
kani Nezareti ve emaneti zamanından kalma an
layışta esaslı bir değişiklik lâzımdır. 

önce kabul edilmesi icabeden mesele; teşki
lâtın adı gibi, bu işin mevzuunun birbirini ta-
mamlıyan ve birbirinden hiçbir suretle ayrıl
masına imkân olmıyan tapu ve kadastronun 
mutlaka beraber yürütülmesi zaruretini; inana
rak tatbik etmektir. Kadastro, tapu için yapı
lır; tapu kadastroya istinadeden; kadastrosuz 
tapu; ihtilâfları azaltmaz, çoğaltır. 

Millet Meclisinde; yıllar ve yıllarca kadas
tro işlerinin yavaş gittiğinden; tapu ihtilâfla
rının çokluğundan şikâyet edilmiş; buna karşı, 
müessese tarafından kadastronun süratlendiri
leceğini; memleket kadastrosunun 10 yılda ta
mamlanacağını her bütçe yılında vâdedilmiş ve 
fakat bugüne kadar istenilen bu inkişaf sağla
namamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kadastroya istinadedn tapunun lüzum ve 

ehemmiyeti; mülkiyet emniyeti hududunu çok-
'•: tan aşmış, Devletin malî, idari, iktisadi ve zirai 

bütün sahalarına tesir eder hale gelmiştir. Bu 
yıl kabul buyurulan; Zirai Gelir Vergisinin tat
bikatında; mahsul yanında arazinin yüzölçümü 
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de lüzumludur. Kadastrosu olmıyan yerlerde, 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünde bugün 
hâkim olan kanaate göre, bir hava fotoğrafı ile 
bu meselenin halli düşünülmekte ise de, bu du
rum; ilerde; büyük ihtilâfların menşei olacak
tır. Müessesenin pek iyi bilmesi icabeder ki ; ara
zide nirengi tesisi suretiyle yapılan ve fotöğra-
metri usulünün esası olan mevzuda; gelişmemiş 
memleketlerde, önce fotoğraf alıp, sonradan ni
rengi tâyini mümkün olamamakta, önce nokta
lar tesis edildikten sonra fotoğraf alınması icab-
etmektedir, 

Yine pek iyi bilirler ki, arazi bilgisine sahib-
olmıyan; her rasıtm alacağı arazi fotoğrafları
nın da kıymeti yoktur. Bir taraftan toprak ve 
ziraat formu, bir taraftan kalkınma plânının 
pek çok mevzuları tapu ve kadastro faaliyetle
rine, memleketin hiç olmzsa (1/5 000) ölçekli 
haritalarına lüzum gösterir. 

Geçen yıl bütçesi ve bu yıl bütçesinin konu
şulması sırasında olduğu gibi, yıllardan beri 
üzerinde durulan bu mevzu üzerinde, memleke
tin bugünkü durumunu yeni baştan ve teferru-
atiyle izah etmek bilinenleri tekrardan başka 
bir şey olmıyacaktır. 

Bir cümle ile söylemek lâzımgelirse, bütün 
gayretlere ve bütün vaitlere rağmen memleket 
kadastrosu; bir kadastroya istinadetmesi mut
lak surette lâzım olan tapu işleri bugün kifayet
siz bir durumdadır; ve muvaffak olmuş ve hat
tâ muvaffak olacak bir duruma da girmemiştir. 

Bunun sebepleri muhteliftir. Her şeyden ön-. 
ce; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bir 
hukukî, bir de teknik veçhesinin bulunduğunun 
fiilen kabulü lâzımdır. 

Elinizdeki tasarıda; teknik ihmal edilmiştir. 
Diyemiyeceğim ama; 1, 2 nci maddede şöylece bah
sedilmek suretiyle; müessesenin daha çok; işin 
hukukî veçhesine önem verdiğini göstermekte
dir. 

Şimdiye kadar öyle tapular tanzim edilmiş
tir k i ; hiçbir kadastroya istinadetmediği için; 
mevcudolan ihtilâfları, tersine, çoğaltmıştır. Bu
gün artık; dünyanın her memleketinde olduğu 
gibi; tapuyu, sıhhatli bir kadastroya istinadet-
tirmemiz icabettiğine göre bu hedefi elde edebi
lecek bir tarzda yıllardan beri; vâdedilmiş olan 
ve Hükümet programında da bulunan Teşkilât 
Kanununun bir an evvel Meclise getirilmiş olması 
lâzımdır. Bugün cidden teknik bir tapucu genel 
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müdür ile yine aynı kabiliyette bir genel müdür 
muavininin bulunduğu bu müessesenin; bu üst 
teşkilât kademesinde; hukukî durumu yanında 
teknik tarafı da aynı ehemmiyette olduğu için, 
bir kadastroeunun; bir teknik elemanın nâzım 
vaziyette yer almaması ve böylece müşterek bir 
çalışmanın kurulamaması üzerinde durulması 
gereken bir konudur. 

Aynı kanun tasarısında eklenmiş bir cetvel
le eski sistem bir teşkilât için; bâzı kadrolar 
istemek; arz etmek istediğim mevzuda hukuk 
tarafın ne kadar hâkim, olduğunu gösterir ve 
bu şekildeki (teşkilât kadrosu) yeniden gele
cek Teşkilât Kanunu ile ne dereceye kadar bağ
daşabilir, bugünden bilemeyiz. 

Teşkilât Kanununun personel adedi kadar, 
belki de ondan ziyade ihtiyaca cevap verecek 
ve işi yürütmek için lüzumlu süplesi haiz bir 
istihdam şeklimi havi olması icabeder. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün, mev
cut elemanı; yeni bir zihniyetle iş istikametine 
tevcih edilecek bir teşkilât şekline .getirilirse iş 
veriminin artacağı kanaatindeyiz. Yeni perso
nel yetiştirilmesi; ve bu personel; mevzuun ve 
neticenin Devlet iktisadiyatındaki mühim mev
kii' göz önüne alınarak elde tutulabilmesi de 
ayrı ve esaslı bir ihtiyaçtır. 

Eski muvaiffakiyetsAzliğin ikinci sebebi de 
her işte olduğu gibi kadastroda da esaslı bir 
plânın mevcut bulunmamasıdır. Emin adımlar
la ve kestirme yoldan yürüyebilmek için ; sene
lik iş hacnm.lar.ini tâyin etmek, buna göre iş 
programlarını malzemesini ve ihtiyaçlarını be
lirli bir hale getirmek memleketimize uygun 
ve kadastro tekniğini belirtmek lâzımdır. Son 
5 yıllık plân bu hedefe doğru yönelildiğini gös
termektedir ki, şayanı takdirdir. 

.Şimdi; bu iki faktörün; müessesenin muvaf
fakiyet imkânları üzerinde yapacağı tesire ait 
bir misal vereceğim : 

Harita Umum Müdürlüğü; 657 ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü 658 sayılı Kanunla 
kurulmuşlardır. Yıl (1925 - 1926) dır. Her iki
si de; birçok tecrübeler «geçirmişler; Harita Ge
nel Müdürlüğü 1932 de fotogrametriye de baş
lamış fakat; her iki müessese de uzun yıllar; bü
yük bir verim sağlıyamamıştır. 

Harita Genel Müdürlüğü; 1048 yılında; 
1/25 000 mikyaslı haritadan yılda 14 000 Km2 

lıik ve 120 paftalık bir randımanda idi. O yıl; 

http://hacnm.lar.ini
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yapılmış olan ve personeli ihtiyaca uygun 'bir 
tevzie tabi tutan bir teşkilât değişikliği ve ha
zırladığı bir programla yılda 36 000 - 40 000 
(Km2 lik bir iş verimi durumuna kadar yüksel
miş ve bugün; bundan çok seneler sonra bit
mesi tahmin edilen 1/25 000 lik haritadan pek 
az bir miktar kalmıştır. Hemen hemen bu ha-
ritaler da bitmek üzeredir. Bir taraiftan da Dev
letin diğer müesseselerine; ihtiyaçla rina uygun 
haritalar yapmaktadır. Bunu; iyi ve hedefe yö
netilmiş bir teşkilât ve esaslı bir plânın ıbaışarı-
da ne derece'âmir olduğuna ait, kompre bir mi
sal vermek'için arz ettim. Son beş yıllık plân 
içinde harita mcvzuuımuz ele 'alındığını da mem
nuniyetle ifade ederim. 

(Bu vesile ile arz etmek isterim ki, temelleri 
aynı ameliyelere ihtiyacı ^olduğu için; rasyonel 
ve iktisadi bir çalışmayı temin etmesi bakımın
dan, bu müşterek işleri yapan ve muhtelif ba
kanlıklara. dağıtılmış olan müesseselerin (müş
terek ve esaslı bir program için de gayretleri-
nin birleştirilmesi zamanı .geliniştir. 

Yine geçen gün, Yüksek Meclisçe reddedilen 
bir mevzuun üzerinde durmakta faydalııdır. Ta
pu ve Kadastno Genel Müdürlüğünün, imar ve 
iskân Bakanlığına bağlanması reddedildi. İmar 
ve iskân Bakanlığına olmasa da; veya. alâkalı 
'her hangi bir bakanlığa bağlannıasa bile bir na
lçanı ve ıbir özel kalem, müdüründen ibaret bir 
Devlet Bakanlığının emrinde kalması; bu mües
sesenin işlerini kolaylaştırın az. Hiç olmazsa bu 
Devlet Bakanlığının; Bakanlık olarak bu mev
zuları plânlayıp koordine edecek ve bu işleri 
takibedecek küçük, bir teşkilâtı olmalıdır. 

Bir hususu da ilâve edeyim ki ; Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünün hukuki olduğu ka
dar. teknik hizmetinin de mevcudiyeti dolayı-
siylc; Adalet Bakanlığına bağlanması, da; bu
lgun kü kadastro faaliyeti işini büsbütün aksa
tır. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Bütün bu mâruzâtım; huzurunuza getirtilen 

Tapulama, kanunu tasarısını kıymetten düşür
mek için yapılmamıştır. Tersine; Tapu ve Ka
dastro işinin hukukî bakımdan gerek bu tasa
rıyı hazırlıyanların, gerekse onun -daha mü
kemmel olması için büyük gayret ve titizlik 
:gösteren (leçiel Komisyonun bize dünkünden 
daha. iyi; daha maksada uygun bir eser verdik
lerine inanıyoruz. Ancak; bu kanunun verimli 
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o La bilmesi için; ileride daha semereli neticeler 
•alınabilmesi için lüzumlu gördüğümüz mütalâ
aları bunları pek iyi bildiklerine emin olduğum 
Sayın Bakanlığın; bir kere daha dikkatlerine 
sunmak istedik. 

Yine'Türkiye Partisi Grupü; Tapulama Ka
nununu bu ışık altında deseklemekte ve müs
pet mütalâa etmektedir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Adalet'Partisi (Irupu adına Bah
ri Cömert. 

A. P. (JRUPIT ADINA BAHRİ CÖMURT 
(Samsun) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş-, 
lanın; 

Memleketimizin geniş kütlesini, bilhassa köylü 
kütlesini içine alan ve mühim dâvalarına taallûk 
eden Tapulama Kanununun huzurunuza sevk 
edildiği şu anda, Adalet Partisi sözcüsü olarak 
görüşlerimi, tamamen ariz ve amik, gerek vatandaş
larla, gerek tatbikatçı hâkimlerle ve gerekse biz
zat muzdarip vatandaşlarla yapmış olduğum gö
rüşler muvacehesinde objektif olarak Muhterem 
huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Tapulama Kanunu umumiyetle 560'2 sayılı Ka
nunun uzun bir tatbikatından sonra yeni bir veçhe 
ile huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Hakika
ten bu tasarı birtakım tatbikattaki aksaklıkları 
bertaraf etmek gayreti, niyeti ve hüsnüniyeti içe
risinde Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. Biz, 
umumiyetle tasarıyı tasvibetmekle beraber birta
kım noksanlıklar olduğunu da - şimdi teferruatına 
girmiyeceğim - ama maddelere geldiğimizde mad
deler üzerinde birtakım teklifler yapmak sure
tiyle mâruzâtımızı teferruatiyle esaslı esbabı mu-
cibelere oturtmak suretiyle - size ifade etmeye.» ça
lışacağım. Malûmuâlinizdir ki, mülkiyet hakkı 
Anayasanın ve Anayasamızın tahtı temine aldığı 
en mukaddes bir haktır. Türkiye'mizde orman 
mevzuu, kültür arazisi namı altında . mülkiyet 
haklarının kompleks bir hale geldiğini hepiniz 
biliyorsunuz. Birtakım orman rejimi mefhumu, 
kültür arazisi mefhumu altında, evvelden beri 
kültür arazisi olarak kullanılmakta olagelen 
40 - HO senelik tapulu gayri menkuller maalesef şu 
anda Ziraat Bakanlığının Ankara'dan, sümmet-
tedarik ve mücerret bir beyaniyle orman şeklin
de ilâniyle, tapulu gayrimenkuller üzerinde bu
gün vatandaş tasarruftan, men edilmiş durum
dadır. Bu hususu bilhassa ikinci maddeye geldi
ğimizde ek fıkra teklifimle beraber Muhterem 
Heyetinize acık bir şekilde ifade edeceğim. Bu 
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fikrimi teyit için bir misal arz edeyim. Ugc'de 
de vardır, Samsun'da da vardır, bizzat şahidim, 
Kuşluğan köyünde fertlere ait tapulu gayrimen
kulu Ziraat Bankası beşyüz bin liraya ipotek et
miştir. Para. vermiştir, sonra bu tapulu gayri
menkul ler Ziraat Vekâletinin burada, mahalline 
gidip hiçbir tetkikat yapmadan eski kayıtlara 
istinaden bir bildirisi ile orman rejimi içerisine 
ithal edilmiş, fakat vatandaştan Ziraat Bankası 
ne bu parayı alabilmek için bu tarlaları haciz 
cihetine gidebilmiş ne, de bu vatandaşlar ipoteği 
çözme imkânını bulabilmiştir. Banka bizzarııre ke
fillerin kabını kaçağını haciz yoluna gitmiştir. 
Bunlar bizzat bendenizin gözleri önünde cere
yan etti. 

Tasarının 2 nci maddesi Hükümet tasarısın
da olduğu gibi kabul edilmemiş, komisyon bü
yük bir anlayış göstererek bâzı tadiller yapmış
tır. Fakat bu da kâfi değildir. Bunun gibi tasa
rıda diğer maddelerde bizim gördüğümüz bâzı 
aksaklıklar vatandaşların bir kısım şikâyetlerini 
bertaraf edecek tekliflerimizi arz ettiğim gibi, 
getireceğiz. 

Sınır değişikliği olsun, imar ihya olsun, ko
misyon kararları olsun, itirazlar olsun, ıgerek 
hâkimlerin ıgerek kadastro müdürlerinin, gerek 
tatbikatçıların, gerekse vatandaşların bir takiim 
şikâyetlerini ederek ve onların tahallükle bek
lediği (bir takım tedbirleri tedvin ve içine alacak 
bu teklifimizi yine maddelerde arz edeceğiz. 
Biz tasarıyı umumiyetle tasıvibetmekle beraber, 
bu ifade ettiğimiz noksanlıklar ve bilhassa va
tandaşın Ibu orman meselesi ve.tapulama dışı 
bırakıma meselesi Yüksek Heyetimizce anlayışlı 
(bir şekilde olursa milyonlarca insan bu ızdırap-
tan kurtulacaktır. Maruzatını (bundan ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar...) 

B'AŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi fini-
pu adına Sayın Muammer Erten. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Manisa) — Muhterem imilJetveikilleri, 
G. H. P. G-rupu 'adına kanun üzerindeki görüş
lerimizi arz edeceğiz. 

Memleketin bütününü ilgilendiren böyle bir 
kanunun tasarısını Meclise getirdiği için Hükü
mete teşekkür etmeyi bir borç sayıyoruz. 

Türkiye'de Medeni Kanunun istediği şekil
de tapu sicillerinin tesisine belediye sınırları 
dışında teşeblbü's edilmesi 1950 senesine raslar. 
5602 -sayılı Tapulama Kanununun 22.3.1950 de 

7 . 6 . 1963 O : 1 
•meriyete girmesi ile Türkiye'de ınıevcut 50İÜ 
•milyon dönüm arazinin tapulanmasına başlan
mıştır. 

Bu kanunun müzakeresi sırasında 15.8.1950 
tarihinde konuşan Balıkesir Milletvekili Sayıju 
Eminettin Çeliköz 'ün konuşmasının başlangıç 
kısımını tetkik edersek nasıl önemli bir iş üzere
ne eğildiğimizi anlarız. Sayın Çeliköz, o tarih
te Meclisteki konuşmasına şu şekilde başlamış. 

«Sayın milletvekilleri Tapulama kanunu ta-
sarısa hakkında B. M. M. Kürsüsünde beyanda 
bulunmak Ibeni iç ve gönül genişliğine götürü
yor. Tapulama deyince ağzımdan ıbu kelime .çj.-
'kınca «ne dedin ne dedin» 'diyen haykırmaların 
kulağıma geldiğini, kasabalının ve köylünüfı 
sevinç tezahürleri göstererek «Tapulama, evet 
tapulama kanun tasarısı B. M. M. Heyeti Um il
miyesi önünde görüşülüyor» demekle, kıvanç 
sesleri çıkarmakta oldulklarmı işitir gibi oluyo
rum. . 

Tapulama kanun tasarısı, her (bir ağzın 
istediği ve beklediği Türkiye'nin ruhu sayılanı 
cidden muhtacolduğumuz bir kanundur.» Demijş 
ve 'fikirlerini izah etmiş. Memleketin büyük dâ
vası olan bu işi mevzuatımız arasına sokmanı^ 
şerefi Mart 1950 Meclisine nasibolmuşsa bunıfı 
daha mükemmel bir hale (getirmenin büyük şe
refi de mensubu bulunduğumuz Parlâmentoya 

.nasibolımaktadır. 
O günden bu güne meri kanun Türkiye'de 

13 yıllık bir taJtfbikat görmüş ve bu müddet zar
fında esaslı (bir değişikliğe uğramamıştır. Bu 
kanunla bugüne kadar 60 milyon dönüm arazi 
tapülanımıg olup halen 440 milyon dönüm civa
rında arazi de tapulamayı (beklemektedir. 

Şimdi önümüze gelen tasarı 13 senelik tatbir 
katta görülen noksanlıklar ile Temyiz 7 nci Hu
kuk Dairesinin yaratmış olduğu kıymetli içti
hatları da ibünyesine almak suretiyle daha müf 
kemmel bir hale gelmektedir. Şimdi yeni tasarı 
ne gibi hükümler getirmektedir. Ve meri ka* 
nundan ayrıldığı noktalar nelerdir, bunlar üzer 
rinde kısaca duralım. 

1. Tapulamanın sosyal, hukukî, ekonomik^ 
malî yönlerden sayılamıyacak kadar çok fay* 
daları mevcuttur. Bu faydaların doğması için* 
de bu işin mümkün olduğu kadar süratle yat 
pılması gerekir. Ve mer'i kanunu yapanlar da 
bunu düşünmüşlerdir. Ancak 13 senelik tatbi
kat "bu sürati getirememiştir. Bilhassa geçmiş 
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yıllarda tapulamaların bilfiil faydasını gö
ren halkımızın tazyikine dayanamıyan 'dev
rin iktidarı teknik zaruretleri bir tarafa ata
rak politik tatmin yoluna sapmış bunun ne-
neticesi olarak Türkiye'de ancak 100 müdür
lük kurabilecek imkânlar mevcutken 336'mü
dürlük kurmak suretiyle bu işin süratini ya
rıdan daha aşağıya düşürmüştür. Bunu bir 
misalle arz edeyim. Manisa'da ilk kadastro 
1952 yılında Salihli'de açılmıştı ve burada 12 
ekip çalışıyordu. 1 senede 36 köyün tapulama
sını yaptılar, bunu gören civar kasabalar ka
dastroyu istediler. Ve Hükümeti tazyik ettiler. 
Elde imkân olmadığı için Salihli'de mevcudo-
lan bu 12 ekip muhtelif tarihlerde 6 müdür
lüğe bölünmek suretiyle her ilçeye 2 ekipli 
müdürlükler ihdas olundu. Bu suretle Salih
li'nin 72. köyü ilk sisteme göre, Salihli ka
dastrosu 1954 te bitecekken 2 nci yola gidil
diği işin Salihli kadastrosu 1960 dan sonra 
alman rasyonel tedbirlerle ancak 1962 de bi
tebilmiş tir. Şimdi yeni gelen tasarı bu gibi 
yolları tıkamış ve tapulamanın süratle yapıl
masını temin edecek sağlam esaslar koymuştur. 

2. Mer'i kanunda ikinci aksaklık da mah
kemelerden doğmuştur. O kanuna göre ka
dastro mahkemeleri gezici olup köylerde mah
keme yapmayı emrediyordu. Bu istendiği gibi 
tatbik edilebilseydi ideal bir husus olabilirdi. 
Ama bu tatbik olunamamış mahkemeler talik
ten talike uğradığı için köyde devamı daha 
da mahzurlu "bir hale gelmiştir. Yeni tasarı 
ise bu sistcmıi kaldırarak mahkemelerin ilçe 
merkezinde vazife görmelerini getirmektedir 
ki, tatbikatta görülen mahzurlardan sonra bu 
usulün daha faydalı olacağı anlaşılmıştır. 
Sonra itiıazlar mer'i kanuna göre bir süz
geçten geçmediği için mahkemelere binlerce 
yersiz itirazlar intikal etmekte idi. Hattâ bu 
ısuretlo suiniyet sahipleri dahi sırf başkasını 
ızrar için itirazlar yaptıkları görülmüş hâdise
lerdendir. 

Yeni kanun bir de idari tetkik usulü ih
das ederek teknisyenle mahkeme arasında baş
ka bir merci ihdası suretiyle yersiz itirazları 
da önlemiş olmaktadır. 

»3. Üçüncü hususta mer'i kanunda arazi 
tesbiti sırasında köyden seçilen bilirkişilerin 
sözlerine göre teknisyenler tesbit yapmak du
rumunda olup kendilerine bir takdir hakkı 
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tanınmamış idi. Bu da .'birçok mahzurlara yot-
açmıştır. Yeni kanunla teknisyene takdir hak
kı tanınmakta ve böylece bilirkişilerin hakikate 
aykırı, beyanlarına mutlaka uymak gibi bir 
durumdan kurtarılmaktadır. Bunun hakikata 
ulaşması için daha büyük faydalar sağlıyacağı 
şüphesizdir. 

4. Hukuk alanında karışıklığa sobcim'um 
bir husus da şu idi; 

5602 sayılı Kanun tapulamayı hedef tutar, 
yani mutlaka bir gayrimenkulun sicilli tesis 
edilecektir. Tescil edilmemişler yer -kalmıva-
caktır tescil de hakiki hak sahibi ü/mine ol
ması gerekir. Bu şu neticeyi doğurur ki, mah
kemelerin genel mahkemelerden ayrı olarak bu 
zaruret sebebiyle taraflar gelmese dahi re'sen 
tetkikat yaparak işi neticelendirmesi gere
kir. Mer'i kanunda bu hususta ısarih bir hü
küm mevcut değildi. 7 nci Hukuk Dairesi bu 
boşluğu tesis ettiği bir içtihatla önlemeye ça
lışmıştır. Fakat Temyiz Hukuk Heyeti Um.il
miyesi bu içtihatı kabul etmeyince bugüne 
kadar bu mevzu muallâkta kalmıştı ve hakika
ten tapulamayı güçleştiren bir engel haline 
gelmişti. Yeni tasarı bunu da önlemekle ve 
hâkimin re'sen tetkikat yaparak işi neticelen
direceği kabul edilmiş olmaktadır. 

5. Mer'i kanun memlekette büyük bir hu
kuk problemi doğmasına ve ikili bir tatbikata 
yol açmıştı. Bu iki sahada tezahür ediyordu. 1 
ncisi Medeni Kanuna göre; tapulu gayrimen
kulun harici alım satımı muteber değildir. An
cak tapuda intikal ve muamele güçlükleri her 
türlü tehlikesine rağmen harici alım satımları 
yaygın bir hale getirmişti. Tapulu gayrimen-
kullerin !%70 i maliklerinin elinden çıkmış zil-
yedleri elinde olup 1930 iktisadi buhranından 
sonra gayrimenkul kıymetlerinin süratle art
ması Medeni Kanun hükmüne dayanan suini
yetli satıcıların gayrimenkullerini geri almak 
gibi bir yola saptıkları görülmüş 'bu da mem
lekette gayriâdil bir tatbikata yol açmıştı, iş
te bunun önlenmesini teminen Tapulama Kanu
nunun 13 ncü maddesinin (O) bendi ile harici 
alım satımlar muteber sayılıyordu. 

Hal böyle olunca tapulama başlıyan köy
lerde bu madde gereğince kadastro hâki m ine e 
gayrimenkul zilyedine veriliyor aynı ilçede 
tapulama olmıyan bir başka köyde ise zilyed 
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davayı kaybediyordu. Bu hakikaten halkın | 
anlıyamadığı bir adaletsizlik ortaya çıkarıyor
du. Kısaca başından ve bir başka arkadaşımız 
müşterek başımızdan gecen bir hâdiseyi, hir 
hâtırayı anlatarak bu hususu belirtmek isterim. 

O tarihte, 1952 senesinde bendemiz Salihli I 
Kadastrıo Hâkimi idim. Kıymetli arkadaşımı I 
Adalet Pa!"ti:si Grup Başkamvekili Cihaıt Bilge- I 
han da aynı yerde hukuk hâkimi .'bulunuyordu. 
bir tapulu gayrimenkul dededen (kalmış, -anıca I 
ç acılıkları taksim etmişler; iki parçaya ayrul- I 
mı§; hini ibir köyün ihududumda diğeri haişka 
'bir köyün hududunda ; yani binisi Kıt Teli diğe- I 
w Haıcıhoikta.sıi .köyünün hududunda 'k alim ıştır. I 
Ve haricî «atış suretiyle hilâhara haişka sah1!'-:- I 
bira .geçmiş. Kirveli kövüne kadastro geldi, ta- I 
pnlaıma tatbikatı haşladı. Kirveli köyündeki I 
bu araizi parçaMiıın dâvasıı bize intikal etti. Mah- I 
kemeye halktık. Haricî satış sabit olduğu iiçin 
zrlycd lehine hüküm 'tesis ettik. Aynı 'sırada- di- I 
ger köye, ITacıbcktaişlı köyüne, ara;zi de !b'ti- I 
sik, kadastro gelmediği için oranın dâvası da I 
hukuk mahkemesinde devamı etmekte âdi. Cihat I 
Bilgehan arkadaışıım da o dâvaya: baktı. O da I 
'benim tesis eittiğrm hükmün aksine 'olarak Me
deni Kanun hükmüne uyarak, gayrimenkulu 
tapu isa.hibi lehine hükme 'bağladı. Zil yed sa- l 
bibinin dâvasını reddetti. Taibiî efkârı umu- I 
miye drha1 ziyade vaktiyle iktİsab-et'inis olan I 
zilyedi erin lehimde olduğu . için, Cihn't Bilge
han arka dadımı sanki kendisi yapramş gibi kir 
miîşkül durum karşısında kaidı. îkisi 'de ımah-
keme. yamyama aynı tapulu-tarla, öbürü höyle 
karar veriyor, .sen höyle karar veriyorsun, sen 
mahkeme değil • misin diye, Cihat Billıgelhan ar-
kada'siımı epeyce terîetmişlerdi. O da onları ik
na edinceye kadar ıbirhayli güçlük 'çekmişti. 
Fakat Temyiz Mahkemesi tabiatiyle ikisini de 
tasdik etmişti. Simidi bu çok yakın, birbirine 
komşu olan iki tarlada hirbirine tezat 'olan, 
ama ikisi de kanuna uygun, ikisi de temyiz iç
tihatlarına uygun, halkın amİTyaırnıyacağı 'hü- I 
kümı'lemn telisine yol açıyordu. 

Bu 'gibi hâdiseler 'halk naızarmda adalete 
karşı 'güvensizlik doğurmuş, ikincisi ise mer'i [ 
kanun, tapu kayıtları arasında bir tefrik yap- I 
mıışıtı. Medeni Kanunun meriyetinden evvelki | 
tapularla sonraki tapuları hukukî kıymet haki- j 
mından ayırmıştı. Buma da İbir hukukî mes-
neJt bulımaya imkân lasaıvvur edilemez. Bu da * 

ı 
! 
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adaletsiz neticelere yol açmıştır. Şimdi yeni 
tasarı hu izah ettiğim hususlarla da aksaklığı 
'bertaraf ederek hukuk Ibirliğini sağllamıştıir. 

Ancak tasarının ıbâzı maddeleri üzerinde dur
mak mecburiyetindeyiz. Bâzı maddelerin; top
rak reformunu ıgülçleştıirici 'bir durum arz et-
ımemes'i içabeder. iBi'lıhassa hraıunl'a. ilgili olarak 
33. 37, 42 nci maddeler üzerinde sırası geldi
ğinde ayrıca »görüşlerimizi a'rz edeceğiz. 

Sözlerimi bitirmeden iki noktaya temas et
mek isterim. Birisi Sayın Y. T. P. Sözcüsü ar
kadaşımız 2613 sayılı Arazi ve Tapu Tahrif Ka
nunu ile Tapulama Kanununun birleştirilmesini 
arzu ettiler. Ve bu-fikri müdafaa ettiler. Haki
katen bir ara ben de tatbikat sırasında bu fikir
de olmuştum. Ama işi daha derin tetkik ettiğim 
zaman gördüm ki, 5602 sayılı Tapulama Kanunu 
onun yerine kaim olacak olan şimdiki kanun, da
ha ziyade zilyedler lehine hükümler tesis etmek
tedir. Ve mihveri bu esasa dayanmaktadır. Bu 
belediye hudutları dışındaki tatbikat için haki
katen hak ve adalete uygun bir tatbik şekli mey
dana getirecektir. Ancak, aynı. sistemin şehir 
kadastrosundaki tatbiki büyük huzursuzlukla
ra, hattâ büyük hazırlıklara yol açabilir. Meselâ ; 
istanbul'da küçük bir arsa üzerinde aynı hüküm
lerin tatbiki ile köydeki bir gayrimenkul üze
rinde aynı hususun tatbiki bizi türlü adaletsiz 
neticelere götürebilir. O bakımdan bunun teknik 
olarak birleştirilmesi düşünülebilirse de hukuk 
tatbikatı bakımından birleştirilmesinin büyük 
mahzurlara yol açacağı kanaatindeyiz. 

2 nci noktada, Sayın A. P. Sözcüsü, orman 
mevzuunda, adaletsiz hükümlerin tesis edildiği
ni ve bunun doğru olmadığını ifade ettiler. Yal
nız ifadelerinde bir hakikat payı olmakla bera
ber bu mevzuun yeni Tapulama Kanunu değil
dir. Çünkü bahsettikleri husus Orman Kanunu
nun 1956 senesinde tadil edilen 6831 sayılı1 Ka
nunla muaddel muvakkat 1 nci maddesinden 
doğmaktadır. Hakikaten bu tatbikat, muvak
kat 1 nci maddenin gerektirdiği tatbikat pek 
çok haksızlıklara yol açmaktadır. Bu hususta 
Mecliste muhtelif teklifler var, Bunun izalesi ça-
aresi Tapulama Kanunu değil, bunun izalesi ça
resi ; Orman Kanununun müzakeresi sırasında 
alacağımız tedbirlerle önlenebileceği kanaatin
deyim. Muvakkat birinci madde mevcudolduk-
ça bu kanunla buna çare bulmaya imkân tasav
vur olunamaz. 
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Muhterem arkadaşlarını; sözlerimi bitirirken 

şunu ifade etmek isterim : Bu tasarıyı kabul et
mekle Türk Ayni Haklar mevzuatındaki keşme-
keşliği bertaraf ederek Türk sosyal ve hukuk 
hayatına huzur getirecek büyük bir eser vermiş 
alacaksınız. 0. H. I \ Grupu olarak buna inan
maktayız. Bununla hep birlikte iftihar edeceğiz. 
Büyük Meclisi, şimdiden (îrupum adına tebrik 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Ortadan al
kışlar) 

BAŞKAN — (İnip sözcülerinin konuşmaları 
bitmiştir. Şahısları adına Sayın Nihat Diler, Sa
yın Ahmet Şener ve Sayın Nureddin özdemir 
söz almış bulunmaktadır. Ancak, bu arada Ko
misyon müzakerelerin Pazartesine talikini isti-
yen bir önerge vermiştir. 

•'Bundan evvel de yüksek oylarınıza sunmuş 
olduğumuz Maden Kanununun bâzı •maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısını 
oylama sonucunu okutuyorum : 

Tasarıya (267) oy verilmiş olup, (266) ka-
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bul bir çekinser var. Tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Daha evvel sözünü ettiğimiz önergeyi okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerindeki grup sözcülerinin 

tenkidlerini tamamen zaptedemiyoruz. Tümü 
üzerindeki cevaplarımızı, zabıtları tetkik ettik
ten sonra hazırlayıp, Pazartesi günü cevaplan
dırmak üzere müzakerelerin talikini Sayın Ba
kan ile birlikte rica ediyoruz. 

Oecici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Mustafa Uyar " 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

JO Haziran 1,963 Pazartesi günü saat 14,00 de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,38 

,1 
6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestil'ci'nin, çökerek teımamen yıkılan Çaycuma 
Ortaokulunun yeniden inşası hususunda bir hazır
lığın bulunup bulunmadığına dair sorusu ve Mil
lî Eğitim Balamı Şevket 1 i asit İfatipoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/282) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun'Millî Eğitim Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestile i 

Kısa bir zaman evvel ders yılı içinde çökerek 
tamamen yıkılan ve bir ilkokulda çok sıkışık bir 
şekild'e tedrisat yapmakta olan (Jaycuma Ortaokul
lunun yeniden inşası ve bu inşaatın 1963 yılında 
ikmali hususunda Bakanlığın bir hazırlığı var 
mıdır?. 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Savı : 1133 

1963 

Konu : Mehmet Ali 
Pestilci'nin yazılı so
ru önergesi ITk. 

İlgi : (ıcııel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 21 Mart 1963 tarih ve 7/282, 4888/ 
24829 sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestil

ci'nin. (Jaycuma Ortaokulu hakkındaki yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

({ereğini emirlerine arz ederim. 

Ş. R. Hatipoğhı 
Millî Eğitim Bakanı 
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Çaycuma Ortaokulu binası mâüi inhidam 

olup tehlikeli bit- durum arz ettiğinden, Vilâyet 
Daimî Encümeninin 21 . 11 . 1962 tarih ve 789/ 
765 sayılı kararı ile bahis konusu ortaokul, Bar
baros İlkokulu binasına nakledilmiş ve aynı bi
nada çift öğretim yapılmak suretiyle, öğretime 
başlanmıştır. 

Halen yıkılacak eski ortaokul binası arsası 
üzerine, yeni bir ortaokul binası yaptırmak için, 
«Ortaokul Yaptırma Derneği» faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır. Lüzumlu inşaat malzemesi temin 
edilmeye başlanılan bina için Valilikçe Bakanlı
ğımızdan gerekli plân ile yardım ödeneği talebin
de bulunulmuştur. 

Plânın Bakanlığımızca hazırlanabilmesi için, 
arsanın meyillerini gösterir ölçekli bir krokinin 
yollanması gerektiği hususu, 1 8 . 1 . 1963 tarih 
ve 1263 sayılı yazı ile valiliğe bildirilmiş ise de 
henüz cevap alınamamıştır. 

Okulun inşaatına yardım maksadiyle, 1963 
yılı bütçesinin 721/10 bölümünden, müteşebbis 
dernek adına Bakanlığımızca 130 000 lira ayrıl
mış bulunmaktadır. 

2. — Konya • Milletvekili Kadir can Kafh'-
nın, Haziran 1961 sonunda rektörlük süresini 
tamamladığı halde görevine fuzulen devam eden 
istanbul Üniversitesi Rektörü hakkında bir so
ruşturma yapılıp yapılmetdığına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Hakanı Şevket Kaşit llatipoğlu'nun' 
yazdı, cevabı (7/290) 

11 . 4 .1963 

Millet Meclisi. Başkanlığı 
Ankara 

Millî Eğitim Bakanlığının aşağıdaki soruma 
yazılı olarak cevap vermesine tavassutunuzu say
gı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

115 sayılı Kanun ile tadil edilen 4936 numa
ralı Üniversiteler Kanununa göre, halen "Rektör
lük makamını işgal etmekte olan Sıddık Sami 
Onar bu kanunun 12 nci maddesine göre Rektör
lük müddetini bitirmiştir ve 1961 Haziran sonun
dan beri fuzulen Rektörlük etmektedir. 

115 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi nes
il tarihinde rektör bulunanları re'son 3 sene 
müddetle yeniden rektör, tanımakta, ise de İstan
bul Üniversitesi Rektörü'olan Sıddık Sami Onar 
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kanunun neşrinden sonra istifa etmiş, yeniden 
seçilmiştir. Bu itibarla üç senelik müddetten is
tifade edememesi gerekir. 

Sıddık Sami Onar 115 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin son fıkrası gereğince Hukuk Fakül
tesinde bakiye müddeti tamamlamak üzere ge
çirmiştir. Bu hale göre Haziran 1961 sonunda 
müddeti sona ermiştir. 

Üniversiteler Kanununun 49 ncu maddesi rek
törler hakkında soruşturma yapmaya Millî Eği
tim Bakanını yetkili kılmıştır. 

Bu yetki niçin şimdiye kadar kullanılmamış
tır? Ve niçin İstanbul üniversitesi Rektörlüğü 
gibi mühim bir makamın fuzulen işgaline mey
dan verilmiştir1?. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 0 . 0 . 1963 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 1134 

Konu : Konya Millet
vekili Kadircan Kaf
lı 'nm yazılı soru öner
gesi Hk. 

İlgi : (lenel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 15 . 4 . 1963 tarih ve 7/290 - 5159/28706 
sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Milletvekili Kadircan Kafh'nın, İstan

bul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'a dair 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

(içreğini emirlerine arz ederim. 
Ş. R. Ilatipoğlu 

Millî Eğitim. Bakanı 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 
sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi rektör 
seçimlerinin, fakülte profesörler kurullarının 
bir arada yapacakları ttrplantıda aylıklı pro-
fes/örler anasından ve her seçim döneminde baş
ka bir faikülteden olmak üzere iki yıl için ya-
piilaeağuıı hükme bağlamakta, ve bir rektörün 
seçim, süresi dolmadan görevinden ayrılması 
halinde, onun .secim, süresini doldurmak üzere 
aynı fakülte -profesörleri arasından yeni bir 
rektör seçileceğini derpiş eylemektedir. 

Mezkûr kanunun normal prosedürü bu iken, 
28 Ekim 1960'tarihinde yürürlüğe giren 115 sa-
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yılı Kanun, geçici 2 nei maddesiyle bu tarihte 
üniversitelerde rektör bulunanlara, bu tarihten 
bağlıyarak üç yıl daha rektörlük görevlerine de
vam etme salâhiyetini tanımış; bundan sonraki 
rektör seçimlerinde şimdiye kadar belirmiş olan 
sıranın gözetileceğini açıklamıştır. 

Yüksek malûmları da olduğu üzere 115 sa- . 
yılı Kanunun yürürlüğe girmesini taklbeden 
ıgünde, Ankara, İstanbul, İstanbul Teknik ve 
Ege Üniversiteleri rektörleri istifa etmişler, bu 
istifaları mütaıakıp yapılan 'seçimlerde yeniden 
eski rektörlerin sekilmiş olması vâkıasiyle kar
şılaşılmıştır. 

Yukarda mevzuubahis geçici 2 nei madde, 
rektörlerin eski hizmet süreleri ile ilgilerini tas
fiye etmiş ve kendilerine üç yıl daha rektörlük 
görevlerine devam yetkisini tanımıştır. 

İstanbul Üniversitesi Rektörü bulunan za
tın istifa etmiş olması, bu üç senelik müddet 
ile irtibatını kaybettiğini düşündürebilmekte 
ise de, mezkûr 2 nei madde bir tasfiye hükmü 
taşıdığına ve üç senelik müddet o tarihte rek
törlük makamında bulunanlar için bir hakkı • 
müktesep teşkil ettiğine göre, m'addeııin yazılış 
tarzı ve yukarda mevzuubaıhis 12 nei madde 
ile birlikte mütalâası karşısında yeni seçimin 
bu üç senelik müddeti ikmal gayesine matuf 
olması lâzımlgeleceği neticesini vermektedir. 
Çünkü, «Şimdiye kadar belirmiş, olan sıranın 
gözetilmesi bundan sonraki (Yani üç senenin 
ikmalinden sonraki) rektör seçimlerine talik 
'edilmiştir ki, bundan da yeni seçimin, rektö
rün 12 nei maddeye göre iki seneden kalan müd
deti değil ve fakat hakkı müktesep teşkil eden 
üç seneden kalan müddeti ikmal edeceği anla
şılmaktadır. 

[Bakanlığımın mezkûr rektör seçimleri hak
kında mevcut ' düşüncesi bu olmakla beraber, 
Tıp Fakültesi eski Dekanı Halat Ziya Konuralp 
tarafından açılmış bir dâva münasebetiyle Da
nıştay 8 nei Dairesi tarafından ittihaz edilen 
ve taraf olmadığımız için Bakanlığıma tebliğ 
edilmiyen kararla, başka bir görüşün benimsen
mekte olduğu öğrenilmiş ve bu husustaki ka
rarlar ile kanun yollarına müracaat safahati 
üniversiteden istenilmiştir. 

Bir kaziyyei muhkeme karşısında gerek İs
tanbul Üniversitesi Rektörlüğünün durumu ve 
gerekse diğer üniversite rektörleri hakkında 
yapılması icabeden işi emlerin teemmül olunaca-
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ğı tabiîdir. Bu itibarla İstanbul Üniversitesi 
Rektörü hakkında Üniversiteler Kanununun 49 
ncu maddesine müstenit bir işlem tâyininin hu-
hukî mesnetleri filhal mevcut bulunmamıştır. 

3. — Bursa Milletvekili Edip Rüştü Akyü-
rek'in, Bursa'daki kestane ağaçlarının hastalık
tan kurtarılması için yapılan çalışmaların ne 
safhada olduğuna dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Mehmet İzmen'in yazüı cevabı (7/294) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulımasını saygılarımla rica ederim. 

15 .4 .1963 
Bursa Milletvekili 

Edip Rüştü Akyürek, 

Soru: Bursa'nm şöhretli mahsullerinden kes
tane ağaçlarının yıllardır mürekkep hastalığı 
denilen bir hastalıkla harâbolmaikta bulunduğu 
ve kestane veriminin her yıl düşmekte olduğu 
görülmektedir. Bunu önlemek için .hendek 
açılmasından başka bir mücadele yolu yok mu
dur? Bakanlığın bu yönden çalışmaları ne saf
hadadır? Bu konuda ileri çalışmaları bilinen 
diğer memleketlere bilhassa İspanya'ya bir uz
man göndermeyi Bakanlık düşünmekte midir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 4.6.1963 

Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Genel Müdürlüğü 

Müesseseler Şubesi 
No: 498/7264 

Kestane Mürekkep has
talığı hakkında 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü sözlü 1 3 . 5 . 1963 gün ve 7/294 - 5335/31311 
sayılı yazınıza: 

Bursa'daki kestane ağaçlarının hastalıktan 
kurtarılması için yapılan çalışmaların ne saf
hada olduğuna dair Bursa Milletvekili Sayın 
Rüştü Akyürek tarafından verilen ve Bakanlığı
mıza intikal ettirilen soru önergesi hakkında 
hazırlanan cevabi not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Mehmet İzmen 
Tarım Bakanı 
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Soru: Bursa'mn şöhretli mahsullerinden kes

tane ağaçlarının yıllardır mürekkep hastalığı 
denilen bir hastalıkla harabolmakta bulunduğu 
ve kestane veriminin her yıl düşmekte olduğu 
görülmektedir. Bunu önlemek için hendek açıl
masından başka bir mücadele yolu yok mudur? 
Bakanlığın bu yönden çalışmaları ne safhada
dır? Bu konuda ileri çalışmaları bilinen diğer 
memleketlere bilhassa ispanya'ya bir uzman 
göndermeyi Bakanlık düşünmekte midir? 

Cevap: Halen kestane mürekkep hastalığı
nın yayılışını kesin ve pratik olarak önliyeeek 
bir metot bulunmamaktadır. Aneak denenmiş 
ve tavsiye edilmiş bâzı kültürel tedbirler, ya
yılışı , önlemek bakımından faydalı olabilmekte
dir. Bugün için bahis konusu hastalığa kati ça
re mukavim kestane çeşidi yetiştirmekle müm
kün olabilmektedir. Bu. konuda Portekiz'den 5 
kilo mukavim kestane çeşidi tohumu getirtilmiş 
3 . 1 . 1963 tarihinde Göztepe Zirai Mücadele 
Enstitüsünde denemeye alınmak üzere katlama
ya tabi tutulmuştur. 

Kestane mürekkep hastalığı hakkında; Por
tekiz., ispanya, Fransa, italya'da yapılan çalış
maları mahallinde tetkik etmek ve dönüşünde 
memleketimizde yapılan çalışmaları organi
ze etmek' için Göztepe Zirai Mücadele Ens
titüsü Müdürü ve Meyva Hastalıkları 
Lâboratuvarı Şefi Saim Akdoğan FAO'dan 
temin edilen 4 aylık bir bursla. 13 . 4 . 1963 
tarihinde adı geçen memleketlerde çalışmaları
na başlamak üzere memleketimizden ayrılmış 
bulunmaktadır. 

4. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes-
tilci'nin, Halit Uzun Mehmet'e yapılan 200 lira 
yardımın, 1960 senesinden itibaren, ne sebeple 
kesildiğine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Fethi 
Çelikbaş'ın yazılı cevabı (7/298) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

29 .4 .1963 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

Soru: 
Memleketimizde maden kömürü bulan Uzun 

Mehmet'in torunu 1306 doğumlu Halit Uzunmeh-
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met'e, Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi ta
rafından her ay yapılmakta »olan 200 lira yardı
mın 1960 senesinden itibaren kesilmesi sebepleri 
nelerdir? 

Halen 74 yaşında ve muhtaç durumda bulu
nan bu şahsa bir yardım yapılması müessese ta
rafından düşünülmekte midir ? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 5 .6 .1963 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı : 11/186 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13 . 5 . 1963 tarih.7/298 - 5339/31315 

sayılı yazınız : 
Memleketimizde maden kömürünü ilk bulan 

Uzun Mehmet'in torunu Halit Uzun Mehmet'e 
yapılan yardımın kesilmesi sebebi hakkında 
Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci ta
rafından verilen yazılı soru cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş 

Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci'-
nin Halit Uzun Mehmet'e yapılan yardımın ke
silmesine dair olan 29 . 4 . 1963 tarihli yazılı 
sorusu hakkında Sanayi Bakanlığı cevabı : 

Soru : 
Memleketimizde maden kömürünü bulan 

Uzun Mehmet'in torunu 1306 doğumlu Halit 
Uzun Mehmet'e Ereğli Kömürleri işletmesi Mü
essesesi tarafından her ay yapılmakta 6lan 200 
lira yardımın 1960 senesinden itibaren kesilmesi 
sebepleri nelerdir? 

Halen 74 yaşında ve muhtaç durumda bulu
nan bu şahsa bir yardımın yapılması müessese 
tarafından düşünülmekte midir? 

Cevap : 
Memleketimizde maden kömürünün ilk bulu

cusu Uzun Mehmet'in torunlarından Halit Uzun 
Mehmet'e ayda 100 lira yardım yapılması, Zon
guldak Kömür işletmeleri Müessesesinin talebi 
ve Etibank idare Meclisinin karariyle 1 . 8 .1954 
tarihinden itibaren uygun görülmüş ve bu mik
tar bilâhara adı geçenin isteği üzerine günün 
şartlarına uydurulması gayesiyle Müessese tara
fından 1.1.1959 tarihinde 150 liraya, 2 .7 .1959 
tarihinde de 200 liraya yükseltilmiştir. 
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27 Mayıs inkılâbını mütaakıp Hükümetçe 

alman ciddî tasarruf tedbirleri meyanmda bilû
mum iktisadi Devlet Teşebbüslerindeki temsil, 
misafir ağırlama, çeşitli yardım ve numune tah
sisatlarının bloke edilmesine karar verilmiş ve 
bu cihet derhal tatbiki için teşekkül ve mües
seselere tamim edilmiş olduğundan, Zonguldak 
Kömür işletmeleri Müessesesinin (diğer yardım 
ve teberrular) tahsisatından yapılmakta olan 
mezkûr yardımın da müessese* tarafından ke
silmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Diğer taraftan 12 . 8 . 1961 tarih, 5/1648 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe ko
nan (Sosyal yardım fonu tesis ve toplanan pa
ranın tevzi şekli hakkında Yönetmelik) hüküm
lerine göre, kurum ve müesseselerin yardım ve 
teberrular fonundaki tahsisatlarının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığında tesis edilen bir 
fona yatırılması gerektiğinden, adı geçene aynı 
yardımın devam ettirilmesine de imkân kalma
mıştır. Zonguldak Kjmür İşletmeleri Müessese
sinin ve onun bağlı bulunduğu Türkiye Kömür 
işletmeleri Kurumunun masraf bütçelerinde 
böyle bir yardımı yapmalarını sağlıyacak her 
hangi bir fasıl ve madde bulunmadığı gibi on
ların bu nevi yardımlarına cevaz veren kanuni 
bir hüküm de mevcut bulunmamaktadır. 

,5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından satışa : 

arz edilen traktörlerin zamanında teslim edile
memesi sebebine dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/299) 

özü : Zirai Doıuaıtnm Kurumu 
elliyle satışa <arz edilen tıiitoörle-
•rln ızaanannıda ısahipleriine teslimi 
edilmemeleri ile ilgili olarak Ta
nını Bakanlığından yazılı soru. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Tarım 
\Bia!kanllığına 

Zirai Donatıım Kurumundan traktör satın-
atmak islteyen iki vatandaşın şikâyet] erini 
önemli karakterde gördüğüm için : Gerek du
rumum aydınlanması ve gerek bu duruiinla i'lgili 
şikâyetlerin bertaraf • edilmesi amaieiyle 'maka
mınızla 'aşağıda yazılı sorumu tevcih etmek za
rureti hâsıl (olmuştur. 

Evvelâ .tarafum» intikal ettirilen hâdiseyi 
•arz 'edeyim : 
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1. Edirne Büyük Gerdelld1 köyünden Rıaih-

man Çetin isimli bir ıçifjtçi, Kırklareli Zirai 
Donatım Kurumu şubesinden Ford'son marka 
bir traktör aknak üzere Ekim 1962 tarakinde 
müracaat ederek, 15 000 lira peşin yatırdığını 
bakiye para için, (müessesenin iki tüccar kefil 
ile 14 köylü 'kefili istediğini traktörüm 6 ay 
veya 'bir «ene içerisinde verileceğini ve fakat 
'henüz vıeriknediğini, ve ayrıca : Gere'lf talhak-
kufc ettirilecek faiz ilcin ve gerek gecikme iıçin 
-şikâyet' halikını ıkullanımryacağma dair <mües-
ıses-enin 'kendisinden (bir yazılı kâğıt istediğini 
bildirmiştir. 

2. ipsala Karpuzlu köyünden Bilâl Sezer 
isimli ibir çiftçi 21 . 2 .19Ö2 tarih ve 49 numaralı 
ımakbu^la Eıords'on traktör almak için fetanlbıul 
ıB'ölıgıe Müdürlüğüne 7 '500 lira yajtırdığını, trak
törü henüz a'lamadığraı, müessesenin, /köylü 
kefili kaibul etımeyip mutlaka tüccar kefil iste
diğini söylemiştir. 

3. Uzunköprü'nün Hemitli köyünden Mus-
tafa Uçar isimli 'bir çiftçi, gafelı Fiordsıon trak
törü için, Zirai Donatımdan dört laktik istedi
ği 'halde, Donatılının köylülerin kefaleti karşı
lığı traktörünün rdhini 'karşılığı tbir ısatış yap
ın adığını bildiıımiştir. 

Bu üç hâdisemin doğruluk deröcesi hakkin-
da her Ihamıgi ıbir iddianı yoktur. Bana söyle
nileni aynen intikal ettiriyorum. Vâki şikâyet
lerin doğruluğunu kabul ederek ve mevcut 'hâ
diselerden. aldığiım ilhamla, sorumu tesis etmiş 
İjulunmaktayum. 

-Şöyle ki : 
A) Köylü çiftçilıorinıiz tarafından alınacak 

traktörler, tüccar kefilin arammakısijzın, gayri
menkul ipoteği karşılığında veya köylülerin 
şalhsi 'kefaleti karşılığında, Zirai Domaltum ta
rafından satışa arzı katbil değil 'midir? 

B> Hemen traktör 16811111 edilmiyecekse, 
traktör talebeden çiffcçi'l erlimizden peşin »alınan 
ınıiktar, niçin aylarca evvel alınmaktadır? Ku
runum ıbu tarzdaki dalvranıfşmıda müıesıseseye 
ne gibi faydalar isağlanımakitadiT? Mukabilinde 
ise : Çiftçilerimize verilen zorluğun bertaraf 
edilmesi İçin, bu Usulün kaldınInıaısı düşümüt-
ınuek'te inidir: 

C) Elinde traktör .bulunan fakat lâstik 
almaktan . âciz olan köylüleriımilzin donatımı 
yönünden, gerek lâstik gibi ve igerefc pulluk, ve 
sair alet >gilbi nisbeten az .bedelli malzeme için 
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-Donatıan Kurumunun! kredili satış imkânları 
var mıdır? Varoşa ışartları nedir? 

Sorulanımın yazıllı olarak cevaplandırılma
sın]/ saygılarumla arz ederim. 

,24 Mart .1963 
Edirne Milietvefkili 

Falhir Giritlioğlu 

Dosya No. : „Sit. 1/233-497 4 . 6 . I1.963 

Konu : 'Soru önengesi! İlk. 
Türkiye Büyük ı'Mill'et İMeclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 o'î> • H)'ö3 tarih ve Kanunlar' !Md. 
7/2994>842/3ıl!3Ö7 sayılı emirleriniz. 

Edirne Millet vekili 'Fahir Giritlioğlu 'tara
fından verilen 24 . 3 . .1963 talırli yazılı soru 
önergesi ıteitkik edilmiştir. 

1. Edirne İBüyüık Gerdeli i köyünden. Rah-
man Çetin'e kaparosunu yatırmış 'bulunduğu 
Fordıson Süper Majör H'idroli'kli traktör. '1963 
Mayıs ayının ;il!k 'halitasında; İpsala - Karpuz
lu köyünden iBilâl 'Sezer'e de y'kıe kaparosunu 
yatırmış olduğu Fordıson Dexta traktör 1963 
Nisan 'ayının ortalarında, itaihsis tedilmiş ve borç
lanma muamelesinin ikmali için 'T. C. 'Ziraat 
Bankasına '.mektupları yazılmıştır. 

'2. (Mezkûr Kurumca ithal olunan traktör
ler için: 

a) (Bir kısım 'şahısların aracılığına mey
dan verilmeden (hakiki ühtiyaıç sahiplerinin eli
ne ıgoçmesinü ve 

b) 'Trakitlörlerin 'za.maınında. .hizmete 'gir
melerini sağlamak bakımından alıcılarının ev
velinden tesıbitini', 

'Temin malksadiyle müracaat edenlerden li
mit ni'slb etinde kaparo alınmak suretiyle ilh'ti-
yac sha'iipleri sıraya lalınmiakltadır.. 

Yulkardaki maksatların tahakkukunu temin 
ettiği cihetle bu -usulün kaldırılması şimdilik 
düşünülmemektedir. 

3. 'Türkiye Zirai Donatım Kurumunun fi-
nansmlan ımüeısısesesi olmadığı, aynı zamanda 
malî imkânları 'da nazarı itibara, alınarak itak-
vS'iftli satış muameleleri muayyen nisbetlerde 
•mallana tatbik olunmaktadır. (Bu sebeple 'büyük 
yekûn tutan traktörlere 'ait uzun vadeli talksit-
li Batış (muameleleri cad usullerine göre 1a-
Jebedilen 'kefil ve teminatlar 'mukabilinde T. 
O. Ziraat Bankasınca inlaeolunmaktadır. 

4. İç ve dış lâstikler 'bedellerinin % 20 si 
peşin'alınmak ve bakiyesi için : 
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•a)' Gayrimenkul ipoteği, 
ıb) Menkul rehnii, 
e> (Banka teminat mektubu, 
d) Satışı yapacak olan 'Türkiye Zirai Do

natım Kurumaı tenkillerinin yetkililerince mu
teber olaraik tanınan menkul ve gayrimenkul 
servete isaihip iki tüccar veya iki serbest .mes
lek erbabının kefaleti, 

Gilbi ıteminatlardan biri kabul edilmek su
retiyle bir ısene vadeli olarak verilmektedir. 

Arz olunur. M. İzm en 
Tarım (Bakanı 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu''-
nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından satışı ya
pılan tarım aletlerinin pahalı olduğu hakkındaki 
iddianın doğru olup olmadığına dair sorusu ve 
Tarım Bakanı Mehmet tzmen'in yazılı cevabı 
(7/300) 

özü: Zirai Donatım tara
fından satışı yapılan çift
çi aletlerinin pahalılığı 
iddiası ile ilgili Tarım 
Bakanlığından yazılı soru 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Tarım Bakanlığına 

Trakya'da yaptığım seyahat sırasında Zirai 
Donatım müesseselerinin pahalı satış yaptığı 
şikâyetleri ile karşılaştım. Ve tesbit ettiğim iki 
misali ve şikâyeti mesnet ittihaz ederek: Du
rum hakkında malûmat almak için, aşağıdaki 
sorumu tevcih zaruretini duydum : 

Şöyleki : 
Şikâyette bulunan Keşan Ortacami mahallesi 

halkından Hasan Çevikel isimli bir çiftçidir. 
Elinde mevcut, Perkiz marka traktörünün par
çaları hakkında, serbest piyasa ve Zirai Donatım 
satış fiyatlarını mukayese etmek suretiyle misal
ler zikretmiştir. 

Vâki iddiaya 

Grank 
Silindir kapağı 
Piston kolu 
Arka lâstiği 
(tek ve içiyle) 

göre 
Donatımın 
satış fiyatı 

Lira 

1 700 
1 200 

360 
1 725 

Serbest 
piyasa fiyatı 

Lira 

900 - 1 000 
600 - 700 
100 - 110 

1 450 -
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Satış şekilleri üzerinde de,, şikâyet aksetti

rilmiştir. Müessesenin satışa arz ettiği trak
törle birlikte olarak, "pulluk, vambay, dizgara 
ve hattâ bazan ramorkun da, birlikte olarak sa
tışının icbar edildiği iddia edilmektedir. 

Bu arada Donatım Kurumunun Kadıköy 
şubesinde parça satıcısı vazifesini gören memu
run Zirai Donatım Kurumu müşterilerine karşı 
fazla ilgisiz ve son derece yavaş davrandığı ve 
ihmalkâr memurun örneklerini verdiği şikâyet
ler arasında ifade edilmiştir.' 

Diğer bir şikâyetçi çiftçi ise: Keşan'da mu
kim çeltikçi Abdül Şavul'dur. Zirai Donatım 
Çorlu Şubesine tamir için götürdüğü traktörü
nü son derece pahalıya tamir ettirdiğini 15 000 
küsur lira para ödediğini, müesseseye beslediği iti
matla traktörünü tamir için bırakmış olduğunu, 
eline verilen faturada tamirde kullanılan parça
lar için yazılı fiyatların, serbest piyasaya na
zaran fahiş bir pahalılık gösterdiğini, binnetice 
vasati 8 .000 liralık bir iş için iki misli fiyat 
ödeme mecburiyetinde kaldığını ve bilhassa fa
turaları fiyat mukayesesi bakımından ilgili ma
kamlara tetkika hazır bulunduğunu ifade etmiş
tir. 

Vâki şikâyetlerin haklılık derecelerini öğren
mek isterim, iddia ve şikâyetler doğru mu
dur? Yani müessesenin serbest piyasaya nazaran 
çiftçi aleyhine bir fiyat farkı var mıdır? Yazılı 
olarak cevaplandırılmasını. saygılarımla rica 
ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
î lgi : 13 . 5 . 1963 tarih ve 7/300 - 5343/31305 

sayılı yazınıza : 
Edirne Milletvekili Fahir G-ifitlioğlu'nun 

vermiş olduğu yazılı soru önergesi ilgili Zirai 
Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden tah
kik edilmiştir. 

Keşan çiftçilerinden Hasan Çevikel'in yedek 
parça fiyatları ve traktör ekipmanları hakkın
daki şikâyeti : 

1. Yedek parça fiyatları : 
a) Donatım Kurumu yalnız temsil ettiği 

firm'alarm orijinal parçalarını veya bu firmalar
ca parça tedarik edilen esas imalâtçılarından 
ithalât yapmaktadır. 
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b) Orijinal parça imalâtları dışında muhte

lif memleketlerde taklit parça imalâtı yapan 
firmalar da vardır. Bu nevi parçalar evsaf ve 
fiyat bakımından orijinallerine nazaran daha 
düşük olmaktadır. 

e) Zirai Donatım Kurumu devamlı hizmet 
sağlamak amaciyle 25 - 30 milyon liralık bir par
ça stoku bulundurmakta ve her yıl bu miktar
da yedek parça stoka devretmektedir. Bu se
bepten muhtelif senelerde tedarik edilen yedek 
parçalar arasında fiyat farkları meydana gel
mektedir. 

Binaenaleyh muhtelif parti ithal fiyatları 
dış piyasa fiyatlarına göre değiştiği gibi o tarih
teki ithal rejimine göre de değişmektedir. 

d) Donatım ithal ettiği parçalara normal 
kâr haddi tatbik ederek Türkiye'nin her yerinde 
tek fiyat üzerinden satış yapmaktadır. 

e) Serbest piyasa ise zaman zanlan değişik 
menşeli düşük evsaf ve fiyatlı taklit parçalar
dan da ithalât yapmaktadır. Mevzuubahis mo
tor yedekleri kamyonlarda da kullanıldığından 
piyasada çeşitli parça bulunmaktadır, özel te
şebbüs kısa zamanda malı elden çıkarmak gaye
siyle sürüm ve rekabeti sağlamak için her zaman 
kâr hadlerinde değişiklik yapmaktadır. 

f) Müstahsil ihtiyacı bulunan parçayı piya
sadan veya Kurumdan salın almakta tamamen 
ser'bestir. 

I I — Traktör ve ekipman satışları: 
Donatım, müstahsili traktör ile 'birlikte 'ekip

man almıya zorlamamaktadır. Bu ekipmanlar 
ihtiyari olup, ancak alıcıya tavsiye olunmaktadır. 

Keşan çiftçilerinden Aibdül Savul'un traktör 
tamiri hakkındaki şikâyeti: 

I I I — Traktör tamiri: 
a) Adı geçen şahıs Donatıma kendisi borçlu 

olduğu gibi 7 kişiye de kefil olmak suretiyle 
,25 000 lira borçlanmıştır. Bu borçtan bakiye 
9 250 liranın vadesi 2 sene geçtiği halde öden
mediğinden icraya verilmiştir. Hükümet yetkili
lerine Donatımı şikâyet 'etmeyi adet haline ge
tirmiştir. 

b) Yapılan incelemeye ,göre; 10 yaşını dol
durmuş kendisine ait traktörün komple tamir 
ve revizyonu yapılmıştır. Bu tamir için kendi
sinin beyan ettiği ıgibi 15 OOO lira değil, 1 260 
lira işçilik, bakiyesi muhtelif yedek parça ve 
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malzeme olmak üzere 9 907 lira tale'bedilmiştir. 

Keyfiyet ıttılaınıza arz olunur. 
Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen 

7. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir Arıcılık Enstitüsü kurulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve 
Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in yazılı icevabı 
(7/306) 

17 Mayıs 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 

yazılı «olarak cevaplandırılmasına dalâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

5 Yıllık Kalkınma Plânının 1963 yılı uygu
lama programında arıcılığı teşvik ve ıbu sahada 
istihsalin artırılmasına matuf hiçbir kayda te
sadüf olunmamaktadır. 

Bu halin sebebiyle beraber bilhassa gelecek 
yıllar programlarında bu 'hususa ne gibi tedbir
ler alındığını, gerek Ibölgenin kalkınması ve ge
rekse arıcılığa pek müsait oluş sebe'biyle Doğu-
Anadolunun merkezi durumunda olan Erzurum'
da bir arıcılık enstitüsünün kurulması hususun
da ne düşünüldüğü. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 4 . 6 . 1963 

Ziraat işleri Gn. Md. 
Arıcılık Plak. 

1139/553-42!728 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 25 . 5 1963 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü, 7/306-5534/32370 sayılı 
yazı. .. ı 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması istenen 
5 Yıllık (Kalkınma Plânının 19ı63 yılı uygulama 
programında arıcılığı teşvik ve istihsalin artırıl
masına matuf faaliyet ile gelecek yıllar program
larında Bakanlıkça bu hususta ne gibi tedbirler 
alındığı ve Erzurum'da bir arıcılık enstitüsü ku
rulması hakkındadır. 
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Yurt arıcılık faaliyetleri: 
1. Yurdumuz tabiî şartlarının elverişliliği 

ve "ballı bitki zenginliği itibariyle arıcılığa mü
sait toir durum arz etmektedir. 

(Bu durum <gözönünde bulundurularak: fennî 
arıcılığın halkımız arasında yayılması, benimsen
mesi ve öğretilmesi bakımından İller Teknik Zi
raat Teşkilâtı tarafından arıcılık halk kursları 
açılmaktadır. Ayrıca isteklilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere arıcılık »kitafbı ve broşürleri tie-
miu edilmektedir. 

2. 1.963 yılı uygulama plânında pratik arı
cılık halk kurslarına muvazi olarak iki yıl süreli 
arıcılık demonstrasyonları yer almıştır. Bu dle-
monstrasyonların sayısı 202 adet olup, bütün 
Doğu İlleri de dahil olmak üzere 50 İlde tatbik 
edilmektedir. 

3 Arıcılığı teşvik ve istihsalin artırılmalı
na matuf olarak İller Ziraat Teşkilâtının bu faa
liyetleri yanında. Bakanlığımızın muhtelif müeis-
.seselerindeki arıcılık seksiyonları ıbölgelerinc ör
nek olacak şekilde faaliyette bulunmaktadır. 

4. Türkiye çapında arıcılık alanında dene
me, istihsal, araştırma ve öğretim çalışmaların
da bulunan Ankara Tavukçuluk ve Arıcılık Ens
titüsü faaliyetleri arasında, (hazırlanan özel pro
jeleri gereğince (1)" Damızlık anaarı yetiştirilme
si, (2) Arıların bal verimi ve ikalite verimi, (3) 
'Gezginci arıcılık, (4) Acı bal veren bitkiler üze
rinde fenolojik araştırma gibi konuları da al
mış bulunmaktadır. 

o. T. € Ziraat Bankasınca fennî usullerle 
arıcılık yapacaklara kredi yardımının yapılma
sı Bakanlığımızın teşebbüsü ile sağlanmış; bulun
maktadır. 

6. Fennî arı kovanı imalâtını çoğaltmak ve 
ehven fiyatlarla arıcılara temin etmek maksa-

"diyle memleketin muhtelif bölgelerinde kovajı 
imali atölyeleri kurulması plânlaştırı İm ıştır. 19ı68 
yılında Ankara'da il'k atölye kurulmuştur. 1964 
de Denizli'de ve müteakip yıllarda doğu illeri
ni de içine alacak şekilde 'bu atölyelerin miktarı 
çoğaltılacaktır. 

Ayrıca serfbest müteşebbisler tarafından ko
van imalâtını kolaylaştırmak maksadiyle fennî 
kovan plânları teksir edilerek bütün vilâyetlere 
yeteri kadar gönderilmiştir. 

7. Memleketimiz arıcılarının hastalıksız ve 
teiniz suni petek ihtiyacını karşılamak maksa-
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diyle 1964 yılında Ankara Tavukçuluk ve Arı
cılık Enstitüsünde «bir petek i mala t ha nesin in kîı- . 
rulması plâna alınmıştır-. 

8. Erzurum'un arıcılığa elverişliliği ve ime-. 
mi evvelce dikkate alınmış, pratik arıcılık halk 
kursları faaliyetleri diğer bölgelere nazaran bu
rada 'genişletilmiş, teknik arıcılık halk arasında 
kısa zamanda yayılma imkânına kavuşmuştur. 
Avrıca arıcılık demonstrasvonlarının tatbiki ile 
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fennî arıcılığın nasıl yapılacağı pratik olarak 
gösteril mekted i r. 

Atatürk Üniversitesi Zootekni 'Kürsüsünde 
okutulmakta olan arıcılık derslerinin ve ilgili öğ
retim üyelerinin bu sahadaki çalışmaları da Er
zurum bölgesi arıcılığının inkişafına yardım et
mektedir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
'Tarım Bakanı 
Mehmet îzmen 

* • • » • 

7. — DÜZELTÎŞLER 

7 .6 .1963 tarihli 92 ııci Birleşim tutanağı sonuna ekli 210 S. Sayılı basmayazııda aşağıdaki 
düzeltisi er yanılmıştır. 

Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru! 
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Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu Kanuna bâzı maddeleri 

eklenmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kaimi edilmişin.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ismail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

üye sa yısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
267 
266 

0 
1 

174 
9 

[Kabul edenler] 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hiiıltai Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlıı 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çcliklbaş 

Mehmet özbey 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz, 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şalım us Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

1 

Nazmi özoğul 
ELAZIĞ 

Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GÎRESUN Vı XXV Xd M w XI 

Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğliu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 

. Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay * 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
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Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Kadircari Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
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Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy , 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Covat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 

I 

Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlû 

SIIRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAÎ 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanîı 
Sabri Kılıç ,, 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüo&Hı 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf, Ziya Yücebilgin 
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[Çekinserler] 
KASTAMONU 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

[Oya katıhmyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geeioğlıı (J.) 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahirnoğlu 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İlyas Seçkin (B\) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLÜ 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nâdir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

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

ÇORUM 
Abdurrahmari Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Öral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Naim Tirali 

HATAY 
Bahri Bahadır (İ.) 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
M'azhaı* Arıkan (İ.) 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Jllhaımi * Sanca v (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyahşan 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 

Ziya lianhan (I.) 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yaeır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Hriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh özdemir 
Halil özmen 

KAOAELI 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt (I.) 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat (I.) 
ismet inönü (Başba
kan) 
H. Ziıya Özkan 
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MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip oğlu 
(B.) 
Hilmi Okçu 
Nalıit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

M. Meclisi B : 92 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NtGDE 

Haydar Özalp 
ORDU 

Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fııad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ (I.) 
Ekrem. Ali can (B.) 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

7 . 6 . 1963 Ö : İ 
SİİRT 

Hayrettin özgen 
SÎVAS 

Sebati Hastaoğlu 
vîüner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri. Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (t.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Oelâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

M'aniiea 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

»••-<< 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil 
binaları inşası için alınacak harçlar hakkında ve İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar'm, Tapu sicil binaları yapılması maksadiyle alınacak 
harçlar hakkkında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapoıtu 

( 2 / 1 5 3 , 2 / 2 3 3 ) 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicili binaları inşası için alınacak 
harçlar hakkında kanun teklifi (2/153) 

14 Şubat 1962 ~ 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tapu sicil binaları inşası maksadiyle on binde beş nisbetindc hare alınmasına dair kanun tek
lifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu \ 

Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç 

Tapu sicil binaları inşası için alınacak hare hakkında kanun teklifinin gerekçesi 

/ - Genel düşünceler : 

Gayrimenkul mülkiyetinin emniyetini ve buna bağlı hakların teminatını teşkil eden tapu sicil
lerinin tesisi lüzum ve zaruretine dayanan gayretlerin yanında, bunları muhafaza hususundaki 
imkânlarımız yok denecek kadar mahduttur. Halbuki tapu sicillerinin tesisi kadar, onların muha
fazası da büyük bir önem taşımaktadır. 

Bugün memleket çapında devam eden şehir ve arazi kadastro faaliyetleriyle; yurdumuzdaki 
bilûmum gayrimenkuUerin, en kısa zamanda fennî plânlarının tanzimine ve kütüklerinin tesisine 
çalışılmaktadır. 

Buna mukabil, elde bulunan sicillerin ve kadastrosu yapılan bölgelerdeki kütük ve plânladın 
muhafazası şartlarından asgarisine bile raslanmamaktadır. Oysaki, Medeni Kanunumuz, tapu si
cillerinin tutulmasını ve dolayısiylc muhafazasını Devletin kusursuz mesuliyeti prensibine bağla
mış bulunmaktadır. 

Gerçi 25 Haziran 1932 tarihli ve 2015 sayılı Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı 
teşkilâtına dair olan Kanunun 9 ucu VC^16 Mart 1950 tarihli ve 5602 sayılı Kanunun 57 nci mad
desi, tapu sicilleri tesis olunan mahallerde plâna uygun birer tapu sicil muhafaza binası temin 
olunacağını âmir bulunmaktadır. Fakat, Kartal İlçesinde bu maksatla inşa edilen bir tek bina is
tisna edilirse, tapu sicil muhafız ve memurlukları için bugüne kadar her hangi bir bina yapılma
mıştır ve esasen bununla »ilgili imkânlar da mevcut değildir. 

Halihazırda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilâtına dâhil 4oG daire, kiralık binalarda 
vazife görmektedir. Her türlü emniyet tedbir ve tertibatından mahrum ve tehlikeye mâruz bu 
binalara ödenen senelik kira bedeli ise 700 000 liranîm üstündedir. 

Hükümet konakları içinde tapu dairelerine tahsis edilen yerler ise, ihtiyaca kâfi gelmemekte 
ve sicillerin muhafazası için aranan şartları da asla ihtiva etmemektedir. 
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Filvaki, vilâyetlerimizden birinde tapu dairesine tahsis olunan bodrum kattaki tapu arşivinde 

mevcut evrakı müsbiteler rutubetten kurtlanmış ve çürümüştür. Diğerlerini de bununla kıyasla
mak mümkündür. 

Önemi -aşikâr bulunan bu ihtiyacın, mevcut malî şartlarla giderilmesi mümkün değildir. Bu 
sebeple Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yeni malî imkânlarla teçhiz ve ikdarı zaruridir. 
İşbu kanun teklifi, bu imkânı sağlamak düşüncesiyle yapılmıştır. 

Filhakika taptı muamelelerinden alınacak cüzi bir hare, maksadı temin edebilecektir. Vatandaş
larımızın, mallarının emniyeti bakımından, bu küçük külfete istiyerek ve inanarak katılacakların
dan şüphe edilemez. 

Esasen mevzuatımızda buna benzer hükümler de mevcuttur ve tatbik edilegelmektedir. Ceza ev
leri inşasına dair olan 2548 sayılı Kanunla, Millî Savunmanın gayrimenkul ihtiyaçlarına taallûk 
eden 6771 sayılı Kanun misal olarak gösterilebilir. 

/ / - Maddelerin açıklanması : 

Kanun teklifinin 1 nci maddesiyle; 5887 sayılı Harçlar Kanunundaki «Tapu ve kadastro mua
melelerinden alınacak harçlara ait 5 sayılı tarife» ye giren muamelelerin matrah kıymetinden ve
ya bedelinden, tapu sicil binaları inşa etmek ve bu binalara lüzumlu arsaları satrnalmak maksa-
diyle, on binde beş nisbetinde hare tahakkuk ettirilmesi derpiş olunmuştur. 

Bahis konusu tapu muameleleri, bilindiği üzere, hususi şekil şartları içinde ve tapu sicil mu
hafız veya memurları huzurunda cereyan eden işlemlerden ibarettir. 

Diğer taraftan hare; vatandaşa yük teşkil etmiyecek bir nisbet içinde, yani vatandaşın ödeme 
gücü dâhilinde tesbit edilmiştir. Filhakika vatandaş, 10 000 lira satış'bedeli olan bir gayrim en -
kulden dolayı" 5 lira hare verecektir. Şu halde 2 000 liralık bir muamelede bir lira, 1 000 li
ralık bir muamelede 50 kuruş ve 100 liralık bir muamelede ise 5 kuruş gibi pek cüzi bir meblâğ 
ödiyecektir. Fakat buna mukabil, gayrimenkulüne ait sicillerin fenni şekilde muhafaza imkânları
na kavuşmuş olduğunu da sevinçle müşahede edecektir. 

Burada, harcın senelik tutarının, aşağıdaki listenin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, küçüm-
senemiyecek bir miktara baliğ olacağını belirtmek yerinde olacaktır. 

Yılı 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1357 
1958 
1959 
1960 
1961 

iş sayısı 

838 
888 
858 
836 

1 153 
809 
873 
910 
911 
877 
59.8 

230 
351 
991 
722 
332 
801 
826 
975 
780 
300 
053 

Alı ııan hare 
miktarı 

13 
19 
28 
37 
38 
47 
59 
105 
76 
92 
62 

Lira 

011 342 
603 202 
558 347 
217 934 
801 748 
102 625 
948 843 
131 192 
813 834 
369 106 
911 189 

; (2 . 1 .1961 den 30 . 9 .1961 tarihine kadardır)]. 

Bu listeye göre, tapu ve kadastronun senelik iş miktarını ortalama 800 000 aded olarak kabul 
etmek mümkündür. Bunlardan 400 000 adedinin 10 000 lira üzerinden muamele görmesi mümkün-
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Alınan hare 
miktarı 

Yılı îş sayısı Lira 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
İ 947 
1948 

. 1949 
1950 

332 127 
334 984 
391 484 
419 218 
508 833 
605 664 
518 221 
527 059 
559 672 
591 500 
607 833 
493 280 

1 289 900 
l 452 507 
1 797 827 
2 367 875 
5 123 761 
6 662 525 
6 884 847 
7 455 175 
8 391 948 
9 002 474 
12 266 026 
10 308 844 
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dür. Şu halde bu 400 000 işten 2 000 000 lira elde edilecek demektir. Her tapu sicil binasının or
talama 300 000 liraya inşa edileceği kabul olunduğu takdirde senede 20 binanın inşası kabil ola
caktır. Şu hesaba göre, 35 yıl içinde 700 aded tapu sicil binasının inşası imkân dâhiline girmiş bu
lunacaktır. * 

Teklifin 2 nci maddesi; elde edilecek gelirin münhasıran tapu sicil binaları yapımı işinde kul
lanılması ve inşaat ve ödemelerdeki gecikmelerin maksat ve gayenin tahakkukuna engel olmaması 
düşüncesiyle kaleme alınmıştır. \ 

Teklifin 3 neü maddesiyle; işlerin sürrti, ihtiyaçların derecesi ve hizmetin icapları bakımından, 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmek huşunda Başbakana yetki verilmiştir. 

Teklifin 4 ncü maddesiyle; memleket çapında tapu sicil binaları inşasının; senelere bölünmüş 
ve yetkili organlarca tasdik edilmiş bir çalışma plân ve programına bağlanması ve aralıksız ola
rak inşaata devam olunması hususlarının teminine çalışılmış ve mücbir sebepler olmadıkça plân 
ve programda değişiklik yapılmaması esası da vaz'olunmuştur. 

Teklifin 5 nci ve 6 ncı maddeleri; kanunun yayın tarihini ve yürütme organlarını belirtmek 
maksadiyle tedvin edilmiştir. 

C. S. YOZGAT ÜYESİ SADIK ARTUKMAÇ'IN TEKLİFİ 

Tapu sicil binaları inşası için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — inşa edilecek tapu sicil binalarına ve bunlar için lüzumlu arsaların alımına 
sarf edilmek üzere, 5887 sayılı Harçlar Kanunundaki tapu ve kadastroya ait 5 sayıh tarifeye 
giren muamelelerin matrah kıymetinden veya bedelinden on binde beş nisbetinde hare alınır. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince elde edilecek gelirin tamamı, her yıl gelir bütçe
sinde açılacak özel bir tertibe kaydolunur ve münhasıran birinci maddedeki maksatlar için kul
lanılır. 

Yılı içinde sarf edilmiyen miktarlar ertesi yıl bütçelerine aynı maksada sarf edilmek üzere 
devredilir. 

MADDE 3. — Elde edilecek gelirle yıllara sâri taahhüde girişmeye Başbakan mezundur. 

MADDE 4. — Binaların yıllara bölünmüş ve yetkili organ tarafından tasdik edilmiş bir 
plân ve program dâhilinde yaptırılması mecburidir. 

Mücbir sebepler olmadıkça, plân ve programda değişiklik yapılamaz. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini yürütmeye Başbakan ve MaMye Bakanı memurdur. 
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îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil binaları yapılması maksadiyle alınacak harçlar hak

kında kanun teklifi (2/233) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tapu sicil binaları yapılması maksadiyle alınacak harçlar* hakkında tarafımdan hazırlanan kanun 
teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Cl ereğine müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 
26 . :\ . 1962 

izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

GENEL (İKREKÇK. 

Mülkiyet hakkı, Türklerin tabiî haklarındandır. Anayasanın 36 neı maddesi herkesin mülkiyet hak
kına sahibolduğunu ifade etmektedir. Bu hakkın en bariz şekli, gayrimenkul mülkiyetinde kendisini 
göstermektedir. 

Atalarımız, malın kıymetini anlamak için, haklı olarak (mal canın yongasıdır) diyerek, korunması 
ve saklanması için de (Sakla samanı, gelir zamanı) şeklinde ifade etmişlerdir. 

Atalar sözü haline gelen bu hakikatler gösteriyorki, malı edinmek kadar saklamakta önemlidir. 
Kanuni Sultan Süleyman devrine ait, (tahrir def teri eriyle), Fatih Sultan Mehmet'in (irade, fer

man ve vakfiyelerinin) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde hüsnü muhafaza edilişi, bu ger
çeğin en canlı bir misalini teşkil etmektedir. 

Ne yazık ki„ gayrimenkul mülkiyetinin emniyetini ve buna bağlı hakların teminatını teşkil öden 
tapu sicillerinin tesisi lüzum ve zaruretine dayanan gayretlerin yanında, bunların korunması ve sak
lanması hususundaki imkânlarımız yok denecek kadar azdır. 

Bir ziraat memleketi olan ve nüfusunun % 80 i, geçmini toprağa bağlamış bulunan memleketimiz
de devam eden arazi ve şehir kadastrosunun hedefi kısa bir zamanda feshi t. edilmedik gayrimenkul bı-
ıakmamakdır. Fakat, maalesef, kadastrosu biten bölgelerimizdeki kütük ve plânların korunma ve 
saklanmasında, muhafazanın asgari şartlarından dahi mahrum bulunuşumuz, bu hayati konuda âcil 
tedbiri er almamızı zaruri kılmaktadır. 

Medeni Kanunumuzun 9.17 nci maddesine gör-o, (Hazine, tapu sicillerinin tutulmasından müte
vellit bütün zararlardan mesuldür). Kanaatimizce, zararın telâfi cihetine gidip mesul aramaktansa 
zararın vukuunu önleyici tedbirler almak Devletin birinci vazifesi olmalıdır. 

Nitekim bu maksadı temin için, 19:52 tarih ve 2015 sayılı Kanunun 9 ve 1950 tarih ve 5602 sayılı 
Kanunun 57 nci maddeleri, tapu sicili tesis olunan mahallerde, plTyıa uygun birer tapu sicil muhafa
za binası temin olunacağını âmir bulunmaktadır. Fakat, bu kanuni hükümler, şimdiye kadar (Kar
tal'daki istisnası ile) kuvveden fiile çıkamamıştır. 

Hükümet konakları içindeki tapu dairelerine tahsis edilen yerler ihtiyaca asla kâfi gelmemekte 
olduğundan, halihazırda 4)56 tapu ve kadastro teşkilâtı kiralık binalarda vazife görmektedir. Bu 
binalar ise her türlü emniyet tedbirlerinden mahrum ve daimî yangın tehlikesine mâruz bulunmak
tadır. Bu nâkâfi binalara yılda 700 000 lira kira bedeli ödenmektedir. 

Ancak, bu zaruri ve âcil ihtiyacın mevcut malî şartlarla Hükümet tarafından giderilmesine, bu
gün için maddeten imkân yoktur. Hu ihtiyacı, kendi malının muhafazası için, vatandaşın karşılama
sı, kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. Usasen tapu muameleleri dolayısiyle verilmekte olan harçların, 
hissedilmiyecek şekilde artmasiyle bu gayeye erişilmiş olacaktır. Bu itibarla, vatandaşlarımızın 
kendi mallarının emniyet ve muhafazası ve huzurlarının temini için bu kadareık küçük bir külfete 
katlanacaklarını ümit etmekteyiz. 

Diğer taraftan, 2548 ye 6771 sayılı kanunlar muvacehesinde teklifimiz, umumi hükümlerin di
ğer bir istisnası olarak mütalâaya değer bulunmuştur, 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde, tapu idarelerinde cereyan eden muamelelerden 5887 sayılı Harçlar Kanu
nunun bu işlemlere ait tarifede tesb.it edilen muamele nevilerine sadık kalınmak suretiyle tedvin 
edilmiştir. 

Filhakika bu çeşit muameleler, hususi şekil şartları içinde ve tapu sicil muhafız ve memurları hu
zurunda cereyan eder. 

Şu kadar ki, alınacak harçların-uisbeti itibariyle mezkûr kanuna bağlı kalınmamıştır. Zira, bu 
teklif ile düşünülen hizmet, gayrimenkullerin kıymeti ve değeri ne olursa olsun onlara ait kayıt, 
plân ve evrakı nıüsbitelerin muhafazasında her gayrimenkulun ayni muameleye tabi tutulması 
şeklinde cereyan edecektir. 

Alınacak yeni harçlar küsurlar bine iblâğ edilmek suretiyle, % 001 binde bir olarak teklif edil
mektedir. Yani yapılan muamelenin kıymeti (1 - 1000 lira dâhil) arasında ise bir, (1001 - 2000 lira 
dâhil) arasında ise iki... (9 001 - 10 000 lira dâhil) arasında ise 10 ve meselâ 9 650 liralık bir muame
le için on lira, ilâahiri... hare alınacaktır. 

Gayrimenkullerin harca matrah kıymet veya bedelinden maktu olarak alınması derpiş edilen 
hare, bir taraftan kıymetine göre muamelenin taşıdığı ehemmiyet, diğer taraftan da vatandaşın öde
me gücü nazara alınarak tesbit edilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde, elde edilecek gelirin münhasıran tapu sicil binaları yapımı için kullanıl
ması, inşaat ve ödemelerdeki gecikmenin maksat ve gayenin tahakkukuna engel olmaması düşün
cesiyle tedvin edilmiştir. 

Aynı zamanda toplanan harçların sarf edilmesinde, harcı toplıyan ilçenin muamele adedinin na
zara alınarak, her ilçenin evvelâ kendi imkânlariyle, kendisinin bir binaya kuvaşması gayesi düşü
nülmüştür. 

Madde 3. — Yıl içinde gelirlerin, yaptırılacak binaların tutarı ile ayarlanması düşünülmüş olup, 
işlerin sürati, ihtiyaçların derecesi ve hizmetin icapları bakımından elde edilecek gelirlerle gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişmek hususunda Başbakana yetki verilmesinde fayda mülâhaza edildiğin
den 3 ncü madde bu maksatla sevk olunmuştur. 

Madde 4 - 5 . — Bu maddeler kanunun yürürlük tarihi ile yürütme yetkisinin belirtilmesi bakı
mından tedvin edilmiştir. 

26 . 3 . 1962 
İzmir Milletvekili 

Mustafa Uyar 

İZMİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA UYAR'W TEKLİFİ 

Tapu sicil binaları yapılması maksadiyle alınacak harçlar hgJckında kanun teklifi 

MADDE 1. — ti ve ilcilerde yapılacak olan tapu sicil binalarına ve bunlar için lüzumlu ar
saların alınmasına harcanmak üzere 5887 saydı Harçlar Kanunundaki tapu ve kadastro mua
melelerine ait 5 sayılı tarifeye giren muamelelerden harca matrah kıymet veya bedelden, % 001 
hesabiyle : 

A) 1 000 liraya kadar olanlardan (1 000 lira dâhil) 1 lira, 
B) 1 000 i mütecaviz küsurlar, 1 000 e iblâğ edilmek suretiyle beher 1 000 lira için de ayrı

ca 1 er lira, hare alınır. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince elde edilecek gelirin tamamı, her yıl gelir bütçesine 
acıtacak özel bir tertibe kaydolunur ve münhasıran birinci maddedeki maksatta kullanılır. 

Ytl içinde sarf edilemiyen miktarlar, ertesi _yrllar bütçelerinde aynı maksada sarf edilmek , 
üzere devredilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 201) 
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Toplanan harçların harcanmasında, harcın toplandığı il veya ilçeler ve muamele hacmi na

zara alınır. 

MADDE 3. — Elde edilecek gelirle gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Başbakan me
zundur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

öeçdci Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Tapulama Kanun Tasarısını 14 . 5 . 1963 
Görüşmek Üzere Kurulan 

Geçici Komisyon 
Esas No. : 2/153, 233 

Karar No.. : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası için alı
nacak harçlar hakkında kanun teklifi ile izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, aynı mahiyette
ki kanun teklifi, teklif sahipleri ve ilgili bakanlık temsilcilerinin, iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler esnasında, konu itibariyle aynı olan her iki teklifin 
tevhideu görüşülmesi 'kararlaştırılmış ve komisyonumuz; iki teklifin dayandığı gerekçeye ke
sin bir ihtiyacın ifadesi olarak katılmıştır. Gerçekten, halkımızın: % 80 nisbetindeki bir ço
ğunluğu, geçimini topraktan sağlamakta ve bu sebeple gayrimenkul mülkiyeti ile ona bağlı 
hakların muhafazası öteden beri olağan üstü bir önem taşımaktadır. 

Bütün, imkânsızlıklara, rağmen «Kanuni Sultan Süleyman» devrine ait «tahrir defteriyle 
«Fâtih Sultan Mchmed'in» irade, ferman ve vakfiyelerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü arşivinde muhafaza edilişi, açıklanan gerçeğin canlı misalini teşkil etmektedir. 

Kabul etmek zorundayız ki, gayrimenkul mülkiyetinin emniyetini ve buna «bağlı hakların 
teminatını teşkil eden tapu sicillerinin tesisi ve plânlarının tanzimi gayretinin yanında, bun
ları muhafaza hususundaki imkânlarımız, yok denecek kadar mahduttur. Oysa ki, tapu sicil
lerinin tesisi ve plânlarının tanzimi kadar, onların muhafazası da lüzum ve ehemmiyet taşımak
tadır. 

Bugün memleket çapında devam eden şehir ve arazi kadastrolar sayesinde, yurdumuzdaki 
bütün gayrimenkul mallarii! kısa bir zamanda kütük ve 'plânlarının ikmaline gayret edilmek
tedir. Kadastrosu ikmal edilmiş bulunan il ve ilçelerimizdeki kütük ve plânları muhafaza ede
cek yer bulmaktaki unüşkilâtı hemen her yerde müşahade etmekteyiz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtından 450 kadar il ve ilçelerdeki tapu 
daireleri, her türlü emniyet ve muhafaza tedbirlerinden mahrum .kiralık binalarda vazife 
görmektedirler. Hükümet konaklarında bu daireler için ayrılan yerlerin kifayetsizliği heı-ıkes 
tarafından bilinen ve görünen hallerdendir. Gayrımüsait yerlerde çürüyen ve kurtlanan tapu 
evrakı müsbitelerinin mevcudiyeti sık sık raslanan olaylardandır. 

Devletin mesuliyeti altında bulunan ve muhafazaları bu bakıımdan da önem taşıyan tapu 
sicillerinin muhafazasının zaruri kıldığı tedbirleri bu tekliflerin gerekçesinde bulunan komisyo
numuz, aşağıda açıklanan gerekçelerle tatbikatı kolaylaştırmak maksadıyla yeni bir metin ha
zırlamıştır. 
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Komisyonca hazırlanan maddelerin gerekçesi : • 
Madde 1. — Her iki kanun teklifinin birinci maddeleri, 5887 sayılı Harçlar Kanunundaki 

tapu ve kadastro muamelelerine ait 5 sayılı tarifeye giren işlerden hare almayı hedef tutmajk-
tadır. Ancak, teklif edilen mabetler değişik bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, bu nisbetlerin tesbitinde, bir taraftan vatandaşın ödeme gücünü, yani ölü
necek paranın muamele ısahiplerine ağır gelmemesini düşünmüş ve diğer taraftan da bu nisbe-
tin ihtiyaca oldukça cevap verir bir seviyede tutulmasına dikkat etmiştir. 

Ayrıca, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 5 sayılı tarifesindeki gayrimenkul alım - satımııjıa 
ait harçlar 198 sayılı Kanunla Emlâk Alım Vergisi olarak tahsil edildiğinden maddenin atıfta 
bulunduğu kanun numarasının kaldırılması ve harçlar kanununda ileride yapılması muhtemel 
değişikliklerin uygulamada tereddütler yarat maması, düşünülerek, madde yeniden tedvin 
suretiyle değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde, te'kliflerd.eki müşterek maksadı değiştirmeden, bütçe tekniği yö
nünden tatbikata açıklık vermek maksadiylc değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde, elde edilecek gelirle, gelecek yıllara sâri taahhütte bulunmıya yetkili 
kılman Başbakanın, bu suretle taahhüde girebileceği âzami miktarın tesbiti mafesadiyle değişti
rilmiştir. 

Sadık Artukmıaç'm tekHıfindeki 4 ncü madde çıkarılmıştır. Zira, maksadın özelliği itibariyle 
ihtiyaç 'derecesinin tâyini bakımından ilgili Bakanlığın yetkisinft kayıtlamakta fayda mülâhaza 
edilmemiştir. 

Madde 4. - 5. — Yürürlük tarihi ve yürütme yetkisine ait bulunmuştur. 
Tapulama kanunu tasarısı ile sıkı surette irtibatlı bulunan ve tapulama hizmetlerinin ya

nında alınacak tedbirlerle ilgili bulunan teklifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye 
şayan görülmüş ve yapılan değişiklikle teklif kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
İstanbul Adıyaman İzmir Konya 

/. II. Tekinel A. Atalay M. Uyar Bütçenin genellik kurallarına aykı
rı bulunduğu cihetle muhalifim. 

1. Baran 

Üye 
Giresun 

N. Erkmen 

Üye 
Kars 

Muhalifim 
Bütçe ıgenel prensiplerine 

uymaz. 
K. Okyay 

Üye 
Maraş 

Ali Hoidayioğlu 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Maraş 

Söz hakkımı mahfuz 
A. Karaküçüh 

Üye 
Sivas 

/. Oöker 
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Tapu Sicil binalarının inşası veya satınalınması için alınacak hare hakkındaki kanun teklifle

rini görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyonun değiştirişi 

Tapu Sicil binalarının inşası veya satınalınması için alınacak hare hakkında Kanun 

MADDE 1. — tnşa edilecek veya satınalınaoak tapu sicil binaları ile bunlar için lüzumlu 
arsaların ahmına harcanmak üzere, tapu muamelelerinden alınan vergi veya harca matrah 
olan bedel veya kıymet üzerinden binde bir nisbetinde hare alınır. Alınacak harem kuruşları 
liraya iblâğ edilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince elde edilecek gelirin tamamı, her yılın gelir bütçe
sinde açılacak özel bir bölüme kaydolunur ve münhasıran birinci maddedeki maksatlar için kul
lanılır. 

Bütçe yılı içinde sarf edilmiyen miktarlar ertesi yıl bütçesine, aynı maksada harcanmak üzere 
aktarılır. 

MADDE 3. — Elde edilecek gelirlerle, 1 000 000 lirayı geçmemek üzere, gelecek yıllara 
sâri taahhüde girişmeye Başbakan mezundur. 

MADDE 4. — Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

> • < 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

DOKSANİKİNCt BİRLEŞİM 

7 . 6 . 1963 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
6 arkadaşının, 232 sayılı Kanunla değişik 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı geçici ve ek 
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin 
geriverilmesine dair önergesi. (2/500, 4/219) 

2. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-
lu'nun, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 1 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, ver
gi reformu için kurulan Geçici Komisyona ha
valesine dair Geçici Komisyon Başkanlığı tez
keresi (2/321, 3/594) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/500) 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli -
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/518) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinpğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair. Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/522) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'lin, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

8. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

9. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

10. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

11. —Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

12. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/548) 

İŞ. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra limit 
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Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur ı 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

14. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

16. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

17. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

18. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurlan tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

19. -— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

20. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

22. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç | 

memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

23. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

24. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

26. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

28. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

29. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

30. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

31. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 



42. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

43. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne • dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söi-
lü sorusu. (6/610) 

45. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagül'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

46. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık vie 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

47. —. Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğluf-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/6141) 

48. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

49. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

50. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

32. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

33. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
CENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

34. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

35. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

36. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nm yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

37. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

38. — Edirne Milletvekili .İlhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan, öğrencile 
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X J. — Maden Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
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bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa- I 
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 . 
1968] 

2. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı îmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı: 83 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 27 . 4 .1963] 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. 0. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü -ve çiftçilerin T. 
0; Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üye
si Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında ve İzmir Millet
vekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil binaları ya
pılması maksadiyle alınacak harçlar hakkında 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu I 
(2/153, 2/233) (S. Sayısı : 201) [Dağıtma ta
rihi : 25 . 5 .1963] 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çe- I 

koslavakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 . 7 . 1949 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri- I 
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporları ve Anayasa Komisyonu, mütalâası I 
(1/157) (S. Sayısı : 77 ye ek) [Dağıtma tari
hi : 5 .6 . 1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2261 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/65; C. Senatosu 4/16) (S. 
Sayısı : 228) [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963] 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2262 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/66; C. Senatosu 4/12) (S. 
Sayısı : 229) [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2265 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/69; C. Senatosu 4/13) (S. 
Sayısı : 230 [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2259 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/63; C. Senatosu 4/14) (S. 
Sayısı : 231 [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

2. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi: 27.12. 1962] 

3. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon-
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lan raporları (1/295) (S. Sayısı: 28) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

4. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 .1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Coşkun' Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Oevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçejî'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak 
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

6. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32,. sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1928 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

7. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'ın ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manm onaylanmasının uygun .bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonlan rapörian (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 

9. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürtükteu 
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisytmlan raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

10. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elif oğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil Ölmez'in 
ölüm cezasına çarptınlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 

(3/271) (S. Sayısı : 93) [Ûağıtma tarihi : 
12.2.1963] 

11. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Pedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'in 
ölüm cezasına çarptınlması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 .2.1963] 

12. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 har 
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

13. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptınlması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963J 

14. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptınlması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

15. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1982 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

16. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 çjoğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 90) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

17. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koça-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkınfla 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 
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İ8. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane I 

354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 38, sayfa 90- sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 19. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 20. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

21. — Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 22. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair t>lan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

23. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ye 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] | 

25. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi: 9 .4.1963] 

27. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kandırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

28. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Ad-alet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

29. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17.4 .1963] 

30. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu izzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Z eli ha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19 .4 .1963] 

31. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve içişleri komisyonları ra-



porları (1/206 S. Sayısı : 150) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4 .1963] 

X 32. — Kan gruplarının tâyinine yarayan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 33. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon-
lan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 34. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporlan (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 35. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog-
ramlann mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporlan (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma*tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 36. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
lan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

X 37. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yısı : 199) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1963] 

38. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'ın, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1963] 

39. — Balıkesir Milletvekili* Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Haindi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 

kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18 . 5 . 1963] 

40. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5.1963] 

41. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

X 42. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
5802 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayilı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bentlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25 . 5.1963] 

X43. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ye 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonlan raporlan. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

44. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 5 .1963] 



X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve. 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi.: 30 . 5 .1963] 

46. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 47. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

48. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta

sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/359) S. Sayısı : 225) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 49. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 50. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin (ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin (onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, îçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1963] 



Dönem : 1 O I A 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z I U 

Tapulama kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on sene 
evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması suretiy
le tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir bendin ilâve
sine ve bu maddenin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve 
(F) bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nci 
maddesine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra 
olarak değiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 

raporu (1 /211 , 2/35, 2/76, 2 /122) 

Tapulama kanunu tasarısı (1/211) 

T. C. 
Başbakanlık 8.6.1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 7.1/1100-1763 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA ' 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 29 . 5 .1962 tarihinde kararlaştırılan «Tapulama kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. * îsmet İnönü 
Başbakan 

'"•"'•>'- -GEREKÇE 

(Umumi mülâhazalar) 

îl ve ilçelerin merkez 'belediye hudutları dışında (Nalhiye ve köylerimizde) kâin olup takriben % 
60 ı tapusuz bulunan gayrimenkul malların, Medeni Kanunumuzun kabul ettiği sıhhat ve mükemme
liyette kadastro plânlarını ve tapu sicillerini bir an evvel tanzim ve tesis ederek, bu gayrimen-
kuller üzerinde devam edip gelen çeşitli niza ve ihtilâflara son vermek, zirai huzur ve inkişafı 
sağlamak gayesiyle 'kabul edilip 22 . 3 . 1950 tarihinde meriyete giren «Tapulama Kanunu» 10 
seneyi bulan bir müddetle tatbikat görmüştür. Kanunun bu müddet zarfındaki tatbikatında bâ
zı aksaklıklar ve boşluklar müşahede edilmiş ve bâzı maddeleri tereddüdü nıucibolacak şekilde 
tanzim olunduğu görülmüş ve bir kısım hükümleri beklenilen 'sürtati temin, etmediği neticesine 
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varılmış olduğundan bu hususların, i»kmal ve ıslahı maksadiyle kanunun tekrar gözden geçiril
mesi ve yeniden tedvini zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu lâyihanın hazırlanmasında; mer'i Tapulama Kanunu ile tadilleri tatbikatta tezahür eden 
kazai karar ve içtihatlarla, kanuna yöneltilen tenkidler gözönünde tutulmuştur. 

Lâyihanın başlıca vasıfları ve getirdiği yenilikler şunlardır : r i-

I . Vuzuh : 
Tapulama Kanunu, gayrimenkul malları istihdaf ettiği için lâyihada, maddelerin tanziminde, 

her seviyedeki vatandaş topluluğuna maksadın açıkça ifadesine çalışılmıştır. Anlaşılması güç 
maddeler muhtelif kısımlara bölünmüş, muğlâk hükümler tafsile tabi tutulmuş ve bu suretle 
mer'i kanun 66 maddeden ibaret iken bu lâyiha 99 madde üzerinden tanzim edilmiştir. 

II - Kanunun tatbikinde yer alan elemanların vazifelerini tâyin : 
Lâyihada, hâkim, tapulama müdürü, mühendis, kontrol memurları, teknisyen ve teknisyen 

yardımcısı ve mahallî bilirkişiler gibi elemanların vazifeleri ve yekdiğerleri ile münasebetleri 
açılk şekilde belirtilmiş, idari, kazai, faaliyetlerin, lâyihanın şümulü içinde kalan gayrimenkul-
lerin tesbit ve tescil dışı kalmamasını ve hak sahiplerini doğru olarak tâyinini temin edecek şe
kilde hükümler sevk edilmiştir. 

IH - Sürat : 
Mer'i kanun, 10 seneyi bulan tatbikatında tahmin edilen sürati temin edememiştir. Bugünkü 

kadro ve imkânlarla yapılan tatbikat ile senede vasati olarak beş yüz bine yakın parsel tapulan-
dığıııa ve bütün Türkiye'nin tescile tabi ıkırk milyon parseli ihtiva ettiği tahmin olunduğuna göre, 
memleketlimizin tapulama işinin ancak (seksen) senede ikmal edilebileceği neticesine varılmakta-
dır. Bu işin ise, bu kadar uzun vâdeye tahammülü yoktur. Bu sebeple lâyihada, sürati temin ve 
zamanı ımümkûn olduğu kadar kısaltmak için lüzumlu hükümler sevk ve .birkaç sene için ihtiyaca 
yetebilecek kadro istihsali derpiş edilmiştir. İleri yıllar için Teknik" Okulun haritacılıik şubesinden 
ve Kadastro Okulu ile tapulama kurslarından kifayetli elemanlar yetiştikçe tkadro hacminin ge
nişletilmesi ve bilhassa üzerinde hassasiyetle durulan Fotogrametri (Havadan alınan fotoğraflarla 
plânlar meydana getirme) usulünün geliştirilmesi sayesinde tapulama muamelesinin memleket çev
resinde ikmal edilebilmesinin mütevakkıf bulunduğu müddeti asgari hadde indirmenin ftrümkün ola
cağı şüphe götürmez bir hakikattir. 

IV - Tapulamanın inzibatını teinin : 
Gerek idari ve gerekse kazai sahada; tapulama işlerinin gereği' gibi yürümesine mâni olacak fiil 

ve hareketler, inzibati mahiyette cezalarla bertaraf edimek istendiği gibi, bu faaliyetleri suini
yetle ihlâl edenler hakkında cezai mahiyette hükümler sevk edilmiştir. 

V - Mahkemenin sıfatı: 
Tapulamadan doğan ihtilâfları hal ile vazifelendirilen mahkemelerin gezicilik sıfatı vakitten ve 

masraftan tasarruf için prensip itibariyle kaldırılmış ve unvanları, diğer hususi mahkemelerden 
tefrik maksadiyde «Tapulama Mahkemesi» olarak tesbit edilmiş, ilk duruşma celsesinin mahallin
de açılması usulü konulmak suretiyle gezici mahkemelerin sağladığı fayda bu lâyihada dahi göz 
önünde tutulmuştur. 

VI - Mahkemeye akseden işleri azaltmak : 
Mer'i kanunda itirazlı tutanakların doğrudan doğruya mahkemeye tevdii ciheti tercih edilmiş, 

bunlar idari safhada yeniden tetkikata tabi tutulmamıştır. İdari tetkikat ile mahkemeye gitmesi 
önlenebilecek tutanakların, mahkemeye sevkı suretiyle işler çoğaltılmış ve dolayısiyle zaman uza
tılmıştır. Lâyihada itirazlı işleri ikinci bir defa ve idari safhada tetkike tabi tutmak usulü ih
das edilmiştir. Bu hükmün iyi işletilmesi halinde birçok itirazlı işlerin mahkemeye tevdii önlenmiş 
ve tapulamanın ikmali bakımından bir hayli zaman kazanılmış olacaktır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 210) 
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VII «Yerais itirazları önlemek : 
MtfiVi kanundaki itiraz sisteminin »bahşettiği imkânların alâkalılar tarafından ehemnüyetli su-

• rette suiistimal edildiği tatbikattan anlaşılmaktadır. Ezcümle, 1968 senesinde tapulaması yapılan 
'bir kısım bölgelerde itirazlı işlerin % 2i ilâ 25 arasında bulunduğa tesbit edilmiştir. 

18 mahkemede istatistiklere nazaran, 1958 yılında 9 924 aded dâvadan 3 $39 adedi kabul, 
ö'frS'ö adedi ret ile neticelenmiştir. Açılan dâvalardan ve yapılan itirazlardan takriben oda altısı 
yersiz ve haksız bulunmuştur. Aynı sene içinde Yargıtaya 9 Ö55 ilâm aleyhine müracaat edilmiş-
bunlardan tf 203 adedi tasdik, 3 352 adedi nakzo lun muştur. Şu suretle Yargıtaya ınüracalerin 
takriben üçte ikisinin (haksız olduğu anlaşılmıştır. 

tBu cihetler göz önünde tutularak, lâyihada, haksız itirazları önliyecek (hükümler sevk edil
miştir. Bu hükümler o şekilde tanzim edilmiktir ki, hakiki hak sahibi tapulama harcı müstesna 
olmak üzere 'hiçbir masraf ihtiyar etmeden hakkını ihkak edecektir. [Buna mukabil haksız olan 
taraf Hazinece yapılacak muhakeme masrafları ile ilâm 'harcım ödiyecektir. 

Vin • Teknisyen re yardımcısına verilen takdir salahiyeti 
•Meri kanunda teknisyen ve yardımcısına hukuM durumu teslbü ederken hiçbir takdir sala 

Iriyeti tanınmamıştır. Bunlar (hamaili bilirkişilerin mütalâa ve beyanlarına uygun şekilde tapu
lama tutanağını tanzim etmeye mecbur addedil iniştir. 

Bu lâyihada ise; mahallî bilirkişilerin muhitin tesiri altında kalarak ve bilhassa şahısları 
himaye maksadiyle sahipsiz gayrimenkulleri şahıslar adına tesbit ettirme yolunda gösterdikleri 
gayret sebebiyle teknisyen ve yardımcısı, mahallî bilirkişilerin mütalâa ve beyanüarı ile 'bağlı 
tutulmamış, icabı halinde tetkikatı genişletmek edineceği kanaata göre tutanakları tanzim sa
lâhiyeti "kendilerine tanınmıştır. Teknisyenin bu salâhiyeti kullanırken zühule düşmüş olması 
mevcut ise de 'bir taraftan görüş ve kanaatlerini kayıt ve vesikalara istinadetAnneleri lüzumu, di
ğer taraftan alâkalıların itiraz yolu ile işi bidayetten tapulama komisyonuna ve icabı halinde 
mahkemeye aksettirmek hakları bulunduğu cihetle, teknisyene o yolda takdir hakkı tanımanın 
mahzurlu olmıyacağı ve aksine olarak faydalı bulunacağı neticesine varılmıştır. 

IX • Hâkime verilen takdir salahiyeti: 
Mer'i kanun hâkimin takdir salâhiyetini vazıh bir şekilde göstermemiştir. Bu yüzden tatbi

katta tereddütler husule gelmiştir. Bu kanunun gayesi hakiki mal sahipleri adına doğru olarak 
haritalı sicil tesis etmektir. Hâkimin -karan bir sicil ihdasını mucibolacağından ıbu sicilin doğru 
olarak İhdas edilmesi ieabeder. Bu itibarla tapulama hâkiminin dununu diğer adliye mahkeme
lerine akseden işler karşısındaki hâkimin durumu ile kıyas edilemez. Umumi mahkemelere akse
den dâvalarda davacının iddiası sabit olursa hâkinim karan karşı tarafın 'hukuki durumunda 
değişiklik yapar. Dâva ispat edilmediği takdirde reddolluııur. Ve hukuki statüko muhafaza 
edilir. 

•Halbuki tapulama hâkimi yalnız statükoyu muhafaza ile vazifeli değildir. Vereceği karar 
ile bir sicil ihdas edecektir. 

Bu sebeple lâyihada hâkime geniş tahkik ve takdir salâhiyeti tanınmış, tarafların iddia ve. 
müdafaaları île bağlı olmaksızın hakiki hak sahibini belirtmek vazifesi verilmiştir. 

X - Hâkimin re'sen dâvaları yürütmek salâhiyeti : 
Mer'i kanun hükümlerine göre; itirazsız tapulama tutanakları tapulama müdürünün tasdiki üzeri

ne sicil tanzimine esas tutulmakta ise de dâvâlı ve iti razlı işlerde alâkalıların takibi halinde hâkim ta
rafından bir karar verilmedikçe ve bu karar kesinleşmedikçe o gayrimenkull tapuya tescil edile
memekte ve ademrtakip halinde ise iş olduğu yerde kalmakta ve ihtilâf intaigolunanıanıaktadir. 
Halbuki Tapulama Kanununun gayesi tescile tabi bütün gayrimenkuller hakkında sicil tesis et
mektir. Hal böyle olunca, davalı veya iti razlı işleri muallakta bırakmayıp hâkimin re'sen yü
rütmesi ve Ibu işler için zaruri muhakeme masraflarının Hazinece ödenmesi ieabeder. Bu sebeple, 
zikredilen 'gayeyi temin için lâyihada 'gerekli' hükümler açık olarak gösterilmiştir. 

II Meclisi ( S. Sayısı: 210 > 
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XI - Muhakeme usulünde kolaylıklar ve vuzuh : 
Mer'i kanun duruşma celMeTİnin ilân yolu île tebliğini kâfi görmüştür. Alâkalıların, bir

liklerde yapılan ilânlardan haber almadıkları, bu yüzden haklarını müdafaa edemedikleri müşa-
hade edilmiş, nitekim '609fl sayılı Kanun İle Hazine lehine Ihususi 'bir hüküm sevk olunmuştur. 
6091 sayılı Kanunun bertaraf etmek istediği mahzur diğer alâkalılar için de mevcuttur. Bu se
beple lâyihada alâkalılara ayrıca davetiye tebliğ usulü kabul edilmiştir. • 

Mer'i kanunda muhakemelerin 'hâkimin takdirine göre şifahi veya âdi muhakeme usulü dai-
rerinde yapılacağı gösterilmiştir. ıŞifahi usulü muhakemenin sağladığı sürat gaz önünde tutu
larak lâyihada 'bütün dâvalar için bu usull kabul olun ınuştür. Ancak 'ilâmların tebliği 'gibi 'bâzı 
hususlarda yazılı usulü muhakemenin sağladığı teminattan istifade edilmek istenmiştir. 

XII - İkiliği bertaraf etmek : 
Mer'i kanun 'bir /bakımdan gayrimenkul tasa rraflarmdaki teşevvüşü gidermek, bir nev'i tas

fiye yapmak maksadiyle z'ilyedler lehine hükümler sevk etmiştir. Bu hükümler 'bâzı değişiklik
lerle bu lâyihaya alınmıştır. Tapulama Kanunu bir bölgenin bütün 'biriliklerinde aynı anda tat
bikata geçmediği için işbu tasfiye 'hükümleri-'bakımından bölgede bir ikilik husule gelmiştir. 
Şöyleki, Tapulama Kanununun tatbik edildiği birliklerde bu tasfiye hükümleri göz önünde tutu
larak malsahipleri belirtilmiş ve bu kanunun tatbikine henüz sıra ıgellmiyen (birliklerde ise umu
mi hükümlerin yürütülmesine devam olunmuştur. Bir Tasfiye Kanunu ya doğrudur; 'bu takdir
de tapulanmasına başlanan 'bölgelerdeki -bütün birliklerde aynı anda tatbika göçmesi icabeder, 
eğer hu tasfiye hükümleri yanlış ise, Tapulama Kanununun tatbik edildiği birliklerde dahi tıa-
zara alınması doğru olmaz. 

IBU sebeple lâyiha o yolda bir tasfiyenin doğru ve lüzumlu olduğunu derpiş ederek bölge dâ
hilinde henüz tapulama sırası «gelmiyen (birliklerde dahi aynı hükümlerin mahallî mahkemelerin
ce tatbikini kabul etmiş, bu suretle ikiliği bertaraf eylemiştir. 

XIII - Tapu kayıtları arasındaki hüküm farkı telâkkisinin giderilmesi: 
Mer'i kanun, Medeni Kanunclan 'önce müesses tapu [kayıtları ile Medeni Kanundan sonra tesis 

edilmiş Ibuluman tapu kayıtları arasında zilyedlikle iktisap yönünden ıbirbirinden farklı hüküm
ler 'sevk etmiş 'bulunmaktadır. IBu tarzı telâkki tatbikatta 'gayriâdil neticeler doğurmuiş ve te
şevvüşler husule getirmiştir. 

Halbuki, takarrür etmiş bulunan kazai içtihatlara «göre Medeni Kanundan evvel ve sonra olan 
tapu kayıtları arasında hukuki kıymetleri 'bakımından hiçbir fark (gözetilmemiş ve bütün ta
pu kayıtlarının aynı hüküm ve kuvveti haiz olduğu kabul edilmiştir. 

IBu sebeple; lâyihada hu tefrik bertaraf edilmiş ve bütün tapu kayıtları için aynı hükümler 
.konulmuştur. -

XIV - Tercihan tapulama yapılması : 
Lâyihanın getirdiği yeniliklerden 'birisi de, tapulamasına başlanan bölgelerde, henüz sırası 

geİMiiyen birliklerle çiftliklerin tapulama masrafları yani memur ve müstahdemlerle bilirkişilerin 
ve tapulama hâkim, kâtip ve mübaşirlerin tazminat ve yevmiyeleri ile nakil vasıtası ücretlerinin 
ve hizmetle ilgili sair masrafların •alâkalıları tarafından mal sandıklarına peşinen yatırılması ha
linde o yerlerin tercühan tapulamalarının yapılması keyfiyetidir. IBu (hüküm, kadastro mevzua
tında yeni değildir. 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 'Tahriri Kanununda da aynı esas mevcuttur. 
Kaldı ki, idare bu nev'i taleplerle daimî karşılaşmaktadır, isteklerin- is'afma yer verilmek sure
tiyle kadastro masraflarının bütçeye tahm.il ettiği külfet hafifletilmiş olacaktır. 

XV - Sistem : 
Lâyiha ıon bölüme ayrılmıştır. Alâkalı hükümlerin aynı bölümde yer almasına çalışılmıştır. 
Birinci höllüm umumi hükümlere, ikinci bolü m teşkilâta, üçüncü bölüm hazırlık işlerine, dör

düncü bölüm tesbit işlerine, beşinci 'bölüm mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslara, alltın'cı bölüm 
ihtilâfların tapulama (mahkemesinde halline, yedinci bölüm malî hükümlere, sekizinci bölüm mü-

M. Meclisi ( S. Sayısı: 210) 

http://tahm.il


— 5 — 
teferrik hükümlere, dokuzuncu lizolüm cezai .hükümlere ye onuncu bölüm de son maddejeçe.rtahsis 
edilmiştir. • 

BlBlNıOt BÖLÜM 

Maddelerin açıklanması 

Bu bölüm umumi hükümlere tahsis edilmiştir 

Madde 1, — Bu. madde, mer'i kanunun birinci maddesine, «Tapu sicilleri tesisi» ibaresi ilâve 
olunmak suretiyle tertiplenmiştir. .Kanunun mahal itibariyle tatbik saihasını (göstermektedir. Ta
pulama. Kanunu, tapulamaya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez 'belediye sınırları dışında 
kalan gayrimenkul ler hakkında tatbik olunacaktır, ti ve ilçe belediye sınırları içinde kalan, gay-
i'imenknller ise 261.1 sayılı Kadastro ve Tapu Talh riri Kanununa tevfikan talhdit ve tesbit edile
cektir. 261.1 sayılı Kanun ile Tapulama Kanununun birleştirilmesi ve bütün .gayrimenkullerin 
ayni rejime tabi tutulması, il 've ilçe belediye hudutları içindeki gayrimenkullerle mahiye ve köy
lerdeki gayrimenkullerin iktisadi değerlerinin birbirinden çok farklı olması ve bilhassa şehirleri
mizdeki- imar hareket ve faaliyetlerinin icabettirdiği teknik 'hassasiyetin 'köylerimizdeki .gayrimen-
kullere tatbiki zaman ve emek israfına müncer olacağı mülâJhazasiyle yerinde (görülmemiştir. 

Binaenaleyh, il ve ilçe belediye sınırları haricindeki 'gayrimenkullerin süratli bir sistem dâ
hilinde tapulana'bilmcsi için böyle bir lâyihanın kanuniyet keşfetmesine zaruret görülmüştür. 

Belediye Kanunu, nüfusu müsait olan nahiye ve köylerde 'belediye teşkilini derpiş etmiş bu
lunmaktadır. Nalhiye ve köylerde belediye teşkil edilmiş olsa da!hi o birliklerde kâin <gayrimen-
kulier bu lâyihanın tatbik sahası içinde kalacaktır. 

Lâyiha tapusuz gayrimenkullerin tapulanmasmı vo tapulu olan gayrimenkul lere ait kayıtların 
yenilenmesini ve her halde tesbite tâbi bütün gayrimenkullerin kadastro plânlarının vücuda ge 
tirilmesini ve böylece tescile tabi gayrimenkullerin sicil harici bırakılmamasını istihdaf etmek
tedir. \ 

Madde 2. — Bu madde vasıfları bakımından bu lâyihanın tatbik sahası dışında kalan gayri-
menkulleri belirtmektedir. Mer'i kanunda böyle 'bir 'hüküm 'bulunmadığı için tatbikatta tered
dütler'husul e gelmiştir. Bu maddenin tanziminde Kanunu Medeninin 641 nci maddesinden ve 
68-11 ısayılı Orman Kanunundan.-.istifade edilmiştir. Ziraate elverişli olmıyan salhipsiz yerlerle, 
kayalar, tepeler, dağlar hususi mülkiyete mevzu olamıyacağı için bu lâyihanın, tatbik salhası dı
şında bırakıldığı gibi 6811 sayılı Orman Kanununun 1 nci maddesinde vasıfları 'belirtilen or
manlara ait kadastro »ve tescil işlemleri, bahsi geçen kanun ile tanzim edilmiş ve hususi komisyon
lara verilmiş olduğundan »bunlar dahi bu lâyihanın tatbik sahası dışında bırakılmıştır. Deniz, göl, 
çay, nehir gibi hususi mülkiyete mevzu olmıyan yerlerin tapulamaya tabi tutulamıyacağı aşikâr 
olduğundan lâyihada bu hususta ayrıca hüküm sevk edilmemiştir. 

Madde 3. — Bu madde mer'i kanunun 2 nci maddesine tekabül etmektedir. Maddeye vuzuh 
vermek için yeniden kaleme alınmıştır. Tapulama faaliyeti bölge ve birliklere göre tanzim edilir. 
Bölge bu faaliyetin temerküz ettiği yerdir. Birlik ise bölgenin bir kısmını teşkil eder. Tapulama 
fiilen birliklerde yapılır. Bölge birliklerin idare merkezidir. Lâyihada her ilin merkez ilçesi ile di
ğer ilçelerini birer bölge ve her nahiye merkezi ile her köy'ü birer birlik sayılmıştır. İdari teşkilât 
bakımından il ve ilçe belediyeleri sınırı dışında kalıp da bir nahiye veya köye, bağlı olmıyan gayri
menkullerin bulunduğu göz önünde tutularak bu gibi mahalleri alâkalı nahiye veya köylerin 'bir
lik sınırları içine almaya tapulama müdürü salahiyetli kılınmıştır. 

Bu iş yapılırken teknik icaplar ve iş kolaylığı, yakınlık ve sair hususiyetler gözetilerek o mınta-
kanın tamamı diğer bir Ibirlik sınırı içine alınacak veyahut o mıntaka kısımlara ayrılarak her 
bir kısım diğer bir birlik içinde mütalâa edilecek ve o suretle tapulamaya tabi tutulacaktır. Bu 
hal, tapulama iş programına taallûk ettiği için yalnız 'kanunun tatbikine esas olacak ve fakat idari 
teşkilât ve "sair bakımdan hukuki durumda bir tesir husule getirmiyecektir. • v .• 
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Madde 4. — Merî kanunda mevcudolmıyan re tatbikatta lüzumlu görülen İra madde yeniden 
tedvin edilmiştir. 

Birliklerde tapulamaya taslandıktan sonra idari teşkilâtta yapılan bâzı değişiklikler, meselâ bir 
birlik sriiırı içindeki bir kısım gayrimenkullerin ilçe veya il belediye hudutları içine allaması ve-
yalhut o yerde ilçe teşkilâtı kurulması ve gayrimenkullerin yeni kurulan ilçe belediye hududu içinde 
kalması gibi sebeplerle bir kısım gayrimenkulîer bu kanunun tatbik sabasından çıkmaktadır. Ta
pulama işine başlamak birçok masraf ve külfetleri zaruri kılmaktadır. Bir birlik tamamının veya 
bir 'kısmının bu kanunuiı tatbik sahası dışına çıkmış olması halinde o birlikteki veyahut o kısım 
gayrimen'kuller hakkındaki tapulama işleminin durdurulması ve o zamana kadar yapılan muame
lelerin hükümsüz bırakılması ihtiyar edilen masrafların heder olmasını icabettirir. Bu itibarla lâ* 
yihada tapulamaya başlandıktan sonra idari teşkilâttaki değişikliğin tapulama faaliyetini durdur
maması hususu tercih olunmuştur. 

Maddenin tertip şeklinden de anlatılacağı üzere, tapulamasına başlanan birliklerde henüz ta
pulama tutanağı tanzim edilmemiş olan gayrimenkullerin idari teşkilâttaki değişiklik sebebiyle 
kanunun tatbik sahası dışında kalması veya başka bir birliğe bağlanmış olması halinde o yerlerin, 
çalışılan birlik itibariyle tapulama muamelesi haricinde bırakılacağı aşikârdır. 

İ K İ N C İ B Ö L Ü M 

Bu bölüm teşkilâta taallûk etmektedir 

Madde : 5 — Bu madde mer'i .kanunun 3 ncü maddesine tekabül etmektedir. Tapulama faaliye
tinin temerküz ettiği her bölgede bir tapulama müdürü bulunacaktır. Bu müdür, bölgesine bağlı 
birliklerin idare ve nezaret uzvu olmakla beraber kendisine tapulama işlemlerinin yürütülmesinde 
ve tekemmülünde ayrıca vazifeler tevdi edilmiştir. 

Her bölgede müdürün emrinde lüzûımu kadar kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol me-
' muflan bulunacaktır. Bunların vazifeleri, bölgelerine bağlı birliklerle tapulama faaliyetinin kanu
na ve teknik esaslara uygun şekilde cereyan edip etmediğini tetkik ve tapulama elemanlarını ten
vir usulsüz ve yolsuz hareketleri tapulama müdürüne bildirmek gibi hizmetlerdir. 

Her bölgede dört teknisyen ve dört teknisyen yardımcısının bulunması asgarî bir haddir. Kad
ro müsait olursa, bunların adedlerinin artırılması tabiîdir. Dörtten aşağı teknisyen ve teknisyen 
yardımcısı ile mesai yapan bölgelerin, verimli çalışma yapamadıkları neticesine varılmıştır. Teknis
yen ve teknisyen yardımcıları müşterek vazifeli memurlardır. Esas vazifeleri birliklerde tapulama 
işlerini bilfiil yapmaktır. Tapulama müdürü emrinde ayrıca lüzumu kadar kâtip, daktilo, jaloncu 
ve hademe huîundurulacağı maddede tasrih edilmiştir. 

Madde : 6 — Mer'i kanunun 4 neü maddesine tekabül eden bu madde adlî teşkilâta taallûk 
etmektedir. 

Tapulama işlerinin bir çok ihtilâfları doğuracağı ve bu ihtilâfların umumî mahkemelerce (halli ci
hetine gidilmesinde bir taraftan tapulama işlerinin gecikmesi, diğer taraftan umumî mahkemelerin 
vazifesine dâhil işlere menfi tesir etmesi bakımın dan tapulamadan mütevellit ihtilâfların! halli için 
her bölgede ihtiyaca (göre bir veya daha fazla sayıda tek hakimli hususî mahkemelerin kurulması 
zaruri .görülmüş ve bu mahkemeye (Tapulama Mahkemesi) adı verilmiştir. Bu mahkeme hâkimleri
nin diğer hâkimler gibi Hâkimler Kanunu statüsüne tabi olduğu ve tapulama mahkemelerinde şi
fahi muhakeme usulü tatbik edileceğinden her hanıgl bir tereddüde meydan vermemek için 
bu mahkemenin asliye mahkemesi sıfatını haiz bulunduğu maddede tasrih edilmiştir. 

Madde :• 7 —- Bu madde idari teşkilâtta çalışan elemanların intihap ve tayin suretine .taallûk 
edip 6383 ŝayılı Kanun ile tadil edilen meri kanunun 5 nci maddesine tekabül etmektedir. Madde 
memuriyet unvan ve sıfatları Tapularaıa Kanununun tatbikatında çalışacak vazifelere göre ufak bir 
tadil ile yeniden tertiplenmiştir. Tapulama müdü rlüklerinde vazife alacak bu memurların vaÜfe ve 
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Mahiyetlerinin talimatame ile tesbiti, ıhem bu hususun etraflıca tesbiti ve hem de kanun sistem 
ve tekniği bakımından uygun bulunmuştur. 

Madde : 8 — Bu madde mer'd kanunun 24 ncü maddesine tekabül etmektedir. Müdürün vazi
felerini umumi hadler dâhilinde belirtmektedir. 

Tapulama işlerinin çabuk re düzeninde cereyanı, tapulama müdürünün salâhiyeti ve mesuliyeti al
tında bulunmaktadır. Müdür bu hususta icabeden tedbirleri alacatk, maiyetinde çalışan memurlar 
üzerinde nezaret ve murakabe hakkını kullanacak, vazifesini kötüye kullanan memurlar hakkında 
inzibati ve cezai muamelelere tevessül edecektir. Genel Müdürlüğün, tapulama müdürü ile diğer \ 
memurlar üzeVindeki «murakabe ve nezaret salâhiyeti mahfuzdur. 

(Mer'd kanunun 24 ncü maddesindeki valilikçe işten men keyfiyeti îl İdaresi Kanununa göre va
lilerin salâhiyetleri cümlesinden olması ve bu gibiler (hakkında Memurin Muhakemat Kanunu hü
kümlerinin tatbiki ve 1609 sayılı kanuna giren hususlarda o kanun hükmünün tatbiki tabiî ve za
ruri bulunduğundan bu hükümler yeni metne alınmamıştır. 

Madde : 9 — Bu madde memurlar üzerinde Genel Müdürlüğün haiz olduğu vazifelendirme sa
lâhiyetine müteallik olup mer'i Ikanunun 58 nci maddesinden hüküm değişikliği yapılmadan alın
mıştır. . ^ 

•« . •••-•«•<*•'- Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M . - - . . . - . - . , : , t , . 

Bu bölüm tapulamanın hazırlık işlerine taallûk etmektedir 

Madde 10. — Bu madde mer'i kanunun 6 nci maddesine tekabül etmektedir. Tapulamaya 
bölge itibariyle başlanacağından maddede bölgenin ne şekilde tâyin edileceği ve ilân tarzı belir
tilmiştir. 

Mahiyeti itibariyle müstaceliyet arz eden tapulama işlerinden daha ziyade mahallî mûtat va- i 
sıtalarla alâkalıları haberdar etmenin çok daha faydalı olacağı düşünülebilirse de, bütün gayri- ; 
menkul maliklerinin aynı muhitte bulunamıyacakları ve bu sebeple tapulamanın başladığından 
haberdar olarak, kanunun tahmil ettiği vecibeleri yerüne getirememeleri ihtimaline binaen, An
kara ve istanbul'da çıkan günlük birer gazete ile bu ilânların yapılmasının faydalı olacağı ne
ticesine varılmıştır. Diğer taraftan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün halen Başbakanlı
ğa bağlı bulunduğu ve ilerde bu durumda bir değişiklik husule geldiği takdirde Tapulama Kanu
nunun bünyesinde bir aksaklık husule gelmemesi için mer'i kanundaki «Adalet Bakanlığı» ibare
si yerine «Bağlı bulunduğu Bakanlık» ibaresi ikame olunmuştur. 

Madde 11. — Bu madde, her birlikte tapulamaya başlama şeklini belirtmekte ve mer'i kanunun 
7 nci maddesine tekabül etmektedir. 

Lâyihada bu husus hakkında esaslı bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak,' mer'i kanundaki 
(3) günlük ilân müddeti küifayetsiz görülmüş ve tatbikatta alâkalıların bu müddet içinde haber
dar olamadıkları ve gayriraenkullerinin başında bulunamadıkları, anlaşılarak, bu müddet (16) 
güne çıkarılmıştır, 

Bu ilânın bir suretinin mahallinin en büyük malmemuruna tevdii Hazine hukukunun takip 
ve muhafazası bakımından faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Diğer taraftan ilân keyfiyetinin tutanakla tevsiki bu lüzumun yerine getirildiğini ifadeye 
matuf bulunmuştur. 

Madde 12. — Bu madde tapulama sırasında alınması zaruri olan kayıtların çıkarılması yo
lunda hazırlık işlerine taallûk edip meri kanunun 10 ncu maddesi ile 56 nci maddesinin atıfh 
hükmü açıklanmak suretiyle birleştirilerek tertiplenmiştir. Maddede esaslı bir değişiklik yapıl
mamıştır. Vergi kayıtlarının vergi defterlerinden, tapu kaytılarının tapu defterlerinden çıka
rılması tabiî olduğu içini, bu kelimeler maddeye alınmamıştır. Gerek vergi kayıtları gerek tapu 
kayıtları her birlik için ayrı ayrı çıkarılacaktır. Mahallî tapu dairelerinin sıkıştfk durumları nazara 
alınarak tapu kayıtlarının, icabında merkezdeki tapu arşivinde mevcudolan (kayıtlardan da çıka-
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rılımasını teminen mer'i metindeki ımahallilik ifade eden hüküm kaldırılmıştır. Bu kayıtların 
mövsukiyetinıi temin için, sureti çıkaran memurlar tarafından tasdik olunacağı açıklanmıştır. 

Tapulama tesbitinde mevcut haritaların tetkik edilerek zemine tatbik kabiliyeti olanlardan fay
dalanılması gerektiğinden alâkalı şahıs ve müesseselerdeki haritalarla bunlara ait vesikalardan 
örnek alınması bu lüzumun zaruri bir neticesidir. 

Madde 13. — Bu madde iner'i kanunun 25 nci maddesine tekabül etmekte olup tadilen kaleme 
alınmıştır. Mer'i kanunun tatbikatına göre, tapulama müdürü tapulama işine (başlamadan Önce ma
hallî mahkemelerde derdest bulunan dâvalara ait "listeyi alacak ve teknisyene verecek, (birlik için
deki gayrimenıkullerin tapulama işleri ihmal edildikten sonra dâva mevzuu gayrimenkule ait tuta
nak mahkemeye tevdi olunacaktır. İşlenin bu yolda cereyanı mahallî mahkemelerde görülmekte 
olup, tapulama mahkemesine devredilen dosyalara ait dâvaların ö birlikte tapulama işlerinin ik
maline kadar sürüncemede kalmasını mucibolmaktadır. Bu miahzuru önlemek için (mahallî mahke
melerde derdest bulunan dâvalar hakkında lâyihanın ilgili bölümüne yeni esaslar konulmuştur. Ev
velâ, mahallî mahkemelerin vazifeleri, mer'i kanundan farklı olarak 48 nci maddede açıklandığı 
üzere her birlikte ilk parsele ait tapulama tutanağının tanzim edildiği tarihe kadar devam edecek
tir. Bu suretle mahallî mahkemelerin vazifesi sona ardiği anda tapulama mahkemesinin işe fiilen 
el koyması ve tahkikata ara verilmeksizin devam edilmesi teinin olunmuştur. Saniyen, mahallî 
mahkemelerde derdest bulunan dâva mevzuu gayrimenkullere <ait tapulama tutanağının münferi
den ilânı 6.1 nci maddede derpiş edilmiş ve bu suretle birlikte tapulama işleminin ikmaline kadar 
derdest dâvaların sürüncemede kalmamasını teminen -madde, bu esaslara mütenazır olmak üzere 
tanzim > dilmıiş bulunlmaktadır. Şöyle ki ; tapulama müdürü bir birlikte tapulamaya başlamadan 
önce mahallî hukuk mahkemelerinden o birlikte bulunan gayrimenkuller hakkında tapulama mev
zuu ile ilgili olup görülmekte bulunan dâvalarla hükme bağlanmış ve henüz kesinleşmemiş olan 
dâvaları:) listesini alacak ve tapulama teknisyenine verecektir. Bu hal mahallî mahkemesinde dâva
nın devamına engel olmıyacaktır. Telkniısiyen o gayrimenkulun tapulama teshilini yaparken tapu
lama tutanağına mahallî mahkemesinde derdest bulunduğu keyfiyetini, dosya numarasını belirte
rek işaret edecek, birlikteki tapulamanın ikmaline intizar etmeden o gayrimenkule ait tutanağı ve 
ilişiklerini derhal müdüre tevdi edecektir. Müdür bunları hemen tapulama mahkemesine intikal et
tirecektir. Tapulama mahkemesi tutanağın ta-nzimi ile 48 nci madde uyarınca artık o dâvayı 
tetkika vazifeli, bulunduğundan dâva dosyasını mahallî mahkemeden devir alarak 61 nci madde 
uyarınca ilân işlemlerini yaptırarak, tahkikata devanı edecektir. . 

Maddenin son fıkrası, tapulama müdürü tarafından dâva listesinin mahallî mahkemelerden 
alınarak tapulama, mahkemesine tevdi edildikten sonra, tapulama mahkemesi vazifesine ıgiren hu
suslarda mahallî mahkemelere açılan dâvalardan müdürün haberdar edilmesini temine matuftur. 

Madde 14. — Bu madde mer'i kanunun 6091 sayılı Kanunla tadil edilen 9 ncu maddesine te
kabül eden bilirkişi]erin seçilmesi tarzına aittir. Gayrimenkul]erin tapulamasını teknisyen ive yar
dımcısı yapacaktır. Ancak bunlar o mıntakaya bihakkin vâkıf kimselerden, seçilecek bilirkişilerim 
mütalâa ve şahadetlerine istinadedeceklerdir. Her ıgayrimenkul için aynı bilirkişi seçilmesindeki 
zorluk nazara alınarak mer'i kanundaki esas dairesinde her birliğe ait bilirkişilerin, tapulamaya 
fiilen başlanmadan önce seçilmesi zarureti bu lâyihada ıdahi kabul edilmiştir. 

Bâzı nahiye ve köylerde belediye teşkilâtı bulunduğu nazara alınarak madde yeniden yazıl
mıştır. Mer'i kanundaki, «dernek» kelimesi, köy teşkilâtının ilerde mâruz kalacağı kanuni deği
şikliklerle lâyihanın ahengini temin.için «Köy veya belediye idaresinin en yüksek karar uzvu» 
şeklinde düzeltilmiştir. 

Her birlik için en az altı bilirkişi seçilecek tir. Bir birlik dâhilinde tapulamanın süratle in
tacını teminen birden fazla ekip çalıştırılması zarureti 'hâsıl lolabileceği ıgö'z önünde tutularak 
biriden fazla olan her ekip için altı bilirkişiye ilâveten üç bilirkişi daha seçilmesi esası kabul 
olunmuş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. Bilfarz bir birlikte iki ekip çalıştığı takdirde dokuz 
bilirkişi seçilecektir. 3 ekip çalışması halinde bilirkişi adedi on iki olacaktır. [Bunları; o birlik 
köy ise köy idaresinin en. yüksek karar uz'vu yani bugünkü teşkilâta nazaran köy derneği o hir-
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likte belediye teşkilâtı mevcut ise, belediye idaresinin en yüksek karar uzvu yani bugünkü teş
kilâta nazaran belediye meclisi seçecektir. Seçimin bir hafta içinde yapılması lâzımdır. Bu müjd-
det içimde seçim yapılamaz ve bilirkişiler seçile mezse bu salâhiyet, mülkiye âmirlerine int'ikjal 
edecektir. Bugünkü teşkilâta nazaran bölge, ilin merkez ilçesi ise bu salâhiyeti vali, mülhak ilçe
si ise kaymakam kullanacaktır. Bu lâyihanın 3 ncü maddesinde her hanıgi -bir nahiye merkezijıe 
veya köye bağlı olmıyan mahaller münasebetleri itibariyle diğer birliklerin sınırları içerisine alı
nacağından o nevi malhaller için bilirkişiler bağlandığı birliklerce seçileceklerdir. 

©âzı hususi sebepler dolayısiyle bir birlik içindeki gayrimenkulun tamamının veya bir kjs-
raınm durumunu o birlik bilirkişileri tarafından tâyini mümkün olamaz. Bu hallerin kanunca 
ayrı ayrı gösterilmesi mümkün değildir. Bir mahallin tamamen veya kısmen metruk olması veya 
köy sınırlarının değişmiş bulunması, tapulamaya başlamadan evvel seçilen bilirkişilerin bâzı-gajy-
rimenkul'ler hakkında yeterli malûmat sahibi bulunmamaları gibi haller karşısında tapulama işle
minin aksamadan yürütülmesi için yeniden bilirkişi seçme salâhiyeti mülkiye âmirlerine t a n ı 
mıştır. Mer'i kanunda, bu gibi hususi hallerde bilirkişilerin köy dernekleri veya şehir ve kasaba 
belediyesi tarafından seçileceği hakkındaki usul, tatbikatta gecikmelere sebebiyet verdiği için pra
tik görülmemiştir. '"' ' j -• 

Madde 15. — Bu madde bilirkişilere tapulamaya başlamadan önce ve umumi olarak yemin et
tirileceğini belirtmekte olup mer'i kanuunun muaddel 9 ncu maddesinin son fıkrasına tekabül et
mektedir. Yalnız mer'i kanundan farklı olarak yeminin ihtiyar kurulu tarafından değil tapulatya 
hâlkimi veya bölgedeki sulh hâkimi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yap
tırılması uygun görülmüştür. 

Madde 16. — Mer'i kanunda bilirkişilerin haiz olmaları lâzımgelen vasıflar belirtilmemiş olduğu 
gibi, bilirkişiliğe mâni haller de gösterilmemiştir. • 

Ancalk lâyihada, bilirkişiliğe umumi mahiyette mâni hallere işaret olunmak suretiyle madde ye
niden tertiplenmiş ve bilirkişilerin asgari vasıfları belirtilmiştir. 35 yaşını bitirmemiş olanlarla ha^ir 
altında bulunanlar ve şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan kesinleşmiş bir hükümle mahkûm; olanîlar 
bilirkişi seçilmiyecektir. Şu ciheti de kaydetmek lâzımdır ki, bilirkişilerin mümkün olduğu kadjar 
yaşlı ve o mıntakada uzun müddet bulunmuş, umumun itimadını kazanmış ve mmtaikayı iyi bilpn 
kimseler arasmdasn seçilmesi ieabeder. Tapulama sırasında o yerde bulunamıyacak kimselerin me
selâ, silâh altında buulımması veya mevkuf olması gibi sebeplerle ahar mahalde bulunanlar bilirkişi 
seçilmemelidir. 

Madde 17. — Bu madde 'bilirkişiliğe mâni hususi halleri belirtmekte olup, yeniden kaleme alan-, 
mıştır. Filhakika tesbiti yapılacak gayrim enkulle veya gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerle 
yakînen münasebeti bulunan kimselerin o gayrimenkulun tesbitinde bilirkişilik yapmaları, te&bi-
tin yanlış istikamette yürütülmesine sebebiyet verir. Lâyihada bu sebeple gayrimenkul ile yakın 
alâkası bulunanların o gayrimenkulun tesbitinde bilirkişilik yapamıyacakları Ikabul olunmuştur. 
Bu maddede yazılı haller tahdididir. Lâyihanın 22 nci maddesinde teknisyen ve yardımcısına bilir
kişilerin mütalâasını takdir ve tahkikatı tamik salâhiyeti verildiği ve tapulama tesbitine katşı 
itiraz yolları açık bulunduğu ve işin tapulama mahkemesine intikali halinde usul kanununun unju-
mi hükümleri tatbik edileceği için bilirkişiliğe mâni haller genişletilmemiştir. 

Madde 18. — Bu badde birlik sınırının tâyin ve tesbitine taallûk etmektedir. Mer'i kanunun 
23 ncü maddesi, birlik sınırından bahsetmekte ise de tatbikatta kifayetsiz bulunmuştur. Tapulama 
işleri birlik itibariyle yürütülecektir. Birlik sınırının tâyin ve tesbiti çalışma yerinin ve aynı la
manda tapulama mahkemesinin kaza salâhiyeti sahasının belirtilmesi demektir. Tapulama ekjbi 
muayyen bir sınır içinde faaliyetle bulunacaktır. Tapulama işine başlamadan evvel faaliyet 
sınırı tahdidedilmediği takdirde programlı çalışma imkân dahiline giremez. Ancak, tâyin edile
cek birliğin sınırı, yalnız bu kanunun tatbikine münhasır bulunacaktır. Diğer hususlarda mese
lâ Belediye ve Köy kanunlannm hudut tâyin ve tahdidine taallûk eden hükümlerinde her han
gi bir değişiklik yapmak bahis konusu değildir. Alâkalı bölge ve birliklerin bu hususla ilgili 
hak ve menfaatleri mahfuzdur. Birlik sınırının tapulamaya haşlamadan evvel kesin şekilde £*h-
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dİKÎedilmemÎ! olması, bir kısım gayrimenkullerin tapulama haricinde kalması ve bir kısım gayri-
menkullerin mükerrer tapulamaya tabi tutulması neticesini tevlidedebilir. Birlik sınırını o birli
ğin tapulamasına memur edilen teknisyen ile yardımcısı tâyin ve 'keyfiyeti belirten bir genel sınır 
krokisi tanzim edeceklerdir. Bu hususta; o birliğin belediye reisi veya muhtar ve ihtiyar heye
tinin beyanından ve [bitişik birliklerin tapulamasına başlanmış ve bilirkişileri de seçilmiş ise o 
bilirkişilerin beyanlarından, köy sınırı kâğıtlarından ye köy sınırlarını belirten malhfeeme ilâmı 
ve benzeri vesikalardan ve gayrlmenkullerin tapuca ve vergice hansgr köy üzerine tanzim edil
diğini belirten tapu ve vergi kayıtlarından istifade olunacaktır. Teknisyen ve yardımcısı, te
reddüt veya anlaşmazlık halinde, tapulamanın teknik icaplarını da gözönünde tutarak bir gay* 
rimenkuiün hanıgi birlik içinde tapulanması lâzımgeldiğini belirteceklerdir. Bu maddenin üçün
cü fıkrası uyarınca, tapuda veya vergide bir gayrimenkul halinde kayıtlı olan ve yahut kayıt
sız olup da mülkiyet veya intifa bakımından toir kül teşkil eden gayrimenkul aynı birlik sınırı 
i$nde tapulanacaktır. Bu nevi gayrimenkulun parçalanarak muhtelif birlik sınırları içinde ta-
pulanmasına teknik bakımdan zaruret bulunması ihali lâyihada istisnai olarak kabul edilmiştir. 

Teknisyen ve yardımcısının tâyin ve teshit etmiş olduğu birlik sınırları bazan şikâyet ve iti
razı mueibolmaktadır. Mer'i kanunda bu husus halledilmiş değildir. BÜrlik sınırının tâyini Ta
pulama Kanununun tatbiki bakımından nazara alınacak bir husus olduğu ve başkaca hukuki 
bir netice tevlidetmediği için birlik sınırına vâki itirazların tapulama işlemleırini aksatmıyacak 
şekilde ve basit bir suretle halli cihetine gidilmiştir. Şöyleki; teknisyen ve yardımcısının çiz
miş olduğu birlik sınırına itiraz edildiği, yani bir gayrimenkulun o birlik sınırı içinde veya di
ğer bir birlik sınırı dahilinde tapulanması lüzumu ileriye sürüldüğü takdirde işi, tapulama mü
dürü tetkik edecek ve bir karara bağlıyacaktır. Müdürün kararı katidir. Bu karar aleyhine 
idari veya adlî kaza mercilerine başvurulmaz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün idari mu
rakabe "mercii olması bakımından bu hususta tapulama müdürüne emir ve direktif vermek sa-
lâihiy etinin mahfuziyeti tabiîdir. 

Madde 19. — Bu madde, tapulaması yapılacak olan birliklerde kâin gayrlmenkullerin sahip
lerine sınırlarını belirtmek vazifesini tahmil etmekte olup mer'i kanunun 8 nci maddesinden 
alınmıştır. Yalnız bu maddedeki «sınırları belli olmıyan» ibaresi gayrivâzılh görüldüğünden bu
nun yerine «sınırları işaretle belirtilmemiş olan»i'baresi ikame edilmiştir. Gayrimenkullerin sı
nırlarını belirtecek işaretlerin cins ve mahiyetini tafsile lüzum görülmemliş'tir. Bu husus, ma
halli icap ve imkânlara göre teknisyen veya tapulama müdürünün tâyin edeceği esaslar da
iresinde yürütülecektir. Her halde bu işaretlerin tahdit ve tes'bit muamelesi ikmal edilinceye ka
dar yerlerinde kalacak şekilde olması lâzımdır. 

Tapuiama faaliyetinin devamı, 'bu işaretlerin vaz'ı ile mümkün olduğundan mal sahiplerine 
bu bakımdan teveccüh eden mükellefiyetin lâyihada müeyyidelendirilmesi lüzumlu ve zaruri gö
rülmüştür. 

Gaye, mühim bir âmme hdzmetdnlin ifası olduğundan gayrimenkul maliklerini sadece ceza teh-
düdi altında bulundurmakla yetinilmemiş tertibindeki ödenekle mal sahihti hesabına işin yapıl
ması ve sarf edilen paranın mükelleften % 20 fazlasiyle tahsili ve bu suretle tapulamanın sey
rine mâni1 olunmaması düşünülmüştür. 

Mer'i kanunun *balhis konusu 8 nci maddesinin son fıkrası hükmü tatbikat/ta güçlükler ve im
kânsızlıklar yarattığı ve esasen katiyen ve mecburiyet ifade etmediğti cihetle lâyihaya alınma
mıştır. 

„ . '<- » t i •> e «̂  ••; - * ' w - " - - » ~ « , • 

r " DÖRDÜNCÜ BOLÜM 

iBu b#lüm <her (gayrimenkul hakkırida tapulama tesbit işlerinin teknisyen ve yardımeısı tara
fından fiilen ne şekilde yapılacağını belirtmektedir. 

Madde 20. *- Bu madde meri kanunun 11 nci maddesine tekabül etmekte, tapulaması yapı
lacak meVki ve ssokajm il&mna ait bulunmaktadır. 11 nıci madde uyarınca birlikte tapulamaya 
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başlama tarihi tâyin ve ilân olunduktan ve diğer ihzari muameleler ikmal edildikten sonra o 
birlikte tapulamaya hangi mevkiden başlanacağını kadastro teknisyeni tâyin ve bu hususta 12 
nci madde gereğince alınan kayıtlardan o birlik bilirkişilerinin vereceği izahattan istifade ede
cek ve her halde teknik icapları göz önünde tu tacak ve o birliği mevki mevki semt semt ve mes
kûn mmtakalarmı sokak sokak veya mahalle mahalle kısımlara ayırarak bir iş programı iMunıtp. 
edecektir. Tapulamasını yapacağı mevki veya sokak veya mahalleye naniği gün (gideceğini en az 
iki gün evvel muhtar ve belediye teşkilâtı olan yerlerde 'belediye reisi marifetiyle ilân ettirecek
tir. Bu ilân o yerdeki mûtat vasıtalarla yapılacaktır. Ayrıca ilâmn bir örneğini ihtiyar meclisi
nin çalışma yerinin veya belediye teşkilâtı olan mahallerde belediye dairesinin kapısına asılaeajk 
ve keytöyet bir tutanakla tevsik olunacaktır. Bu ilân belirli günde mal sahiplerinin ve diğer ala
kalıların gayrimenkullerdnin başında bulunmalarını ye sınırlarını »göstermeleri ve iddialarını bil
dirmeleri, vesikalarını ibraz etmeleri için zaruridir. 'Tesbit sırasında alâkalılar hazır (bulunmadık
ları takdirde 'gıyaplarında tapulama devam edecektir. Bu sebeple maddenin son fıkrasında bu 
cihetlerin ilân varakasında belirtilmesi lüzumuna işaret olunmuştur. İlân edilen «günde o mevljl 
veya sokak Veya mahallede mevcut gayrimenku İlerin tapulaması ikmal edilmediği takdirde geti 
kalan gayrimenkullerin tapulamasına ertesi gün devam olunacaktır. Bu hususta yeniden ilânla 
lüzum ve mahal yoktur. Her halde ilân edilen mmtakadaki gayrimenkullerin tamamı teshit edil
meden diğer bir mmtakadaki ;gayrimenkullerm tapulamasına başlanmıyacaktır. ilân edilen gün
de mücbir sebepler dolayısiyle meselâ, hava muhalefeti sebebiyle o mevki veya sokakta tapula
maya başlanamazsa tapulama için yeniden bir g ün tâyin edilerek bu madde uyarınca yeniden ilâh 
yapılması zaruridir. 

Madde 21. — Bu madde mer'i kanunun 12 nci maddesine tekabül etmekte ve her gayrimenku
lun tesbitinde teknisyen ve yardımcısına terettübeden vazifelerden bir kısmını belirtmektedir. 
20 nci madde uyarınca ilân edilen ıgünde teknisyen veya yardımcısı beraberce tapulaması yapıla
cak (gayrimenkulun başına gideceklerdir. {Bilirkişilerden en az ikisi ve ayrıca muhtarın huzurju 
ile incelemeye bağlıyacaklardır,* muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri yerine kaim olabilecekler 
hakkında 22 nci maddede hüküm konjılmuştur. Mal sahipleri ve sair alâkalılar gayrimen
kulun başmda bulunuyorlarsa tetkikat onların muvacehesinde yapılacaktır. Teknisyen ve 
yardımcısı tapulamaya ve tapu siciline müessir hususları tahkik ve gayrimenkulun hendeği 
durumunu gösteren haritayı tanzim edeceklerdir. Alâkalılar tarafından ibraz edilen vesi
kaları imza mukabilinde alıp tapulama tutanağına ekliyeceMerdir. 

Tapulama faaliyeti başlıca iki noktada temerküz eder. Birincisi hukuki durumun tâyiıjti 
yani gayrimenkulun tahdit ve tesbitidir. İkincisi ise hendesd durumunun ye yüz ölçümünüjn 
tâyinidir. . 

Hukukî durumu tâyin ederken evvelâ maddi vakıalar tesbit edilecek ve saniyen bu maddi 
vakıalara tereddübeden kanuni hükümler belirtilecektii'. 

Tahdit ve ölçü işinde bölgede tatbik edüknesî gereken metoda göre (Klâsik veya ^otogra-
metrik) riayet edilmesi icabed&n teknik hususlar yönetmelikte açıklanacaktır. 

Madde : 22. — Bu •madde, hukukî durumu tesbit ve tâyinde yani maddi vakıalar tesbjft 
ve buna taallûk eden hukukî neticeyi tâyinde teknisyen ve yardımcısı vergi ve tapu kayılt-
lannı tetkik edecek, bilirkişilerden mütalâa alacak hazır bulunan alâkalıları dinliyecek, St>-
raz edecekleri vesikaları inceliyecek ve bu suretle maddi vukıaları tesbit edecektir. İşbu mad
di vakıalar muvacehesinde 5 nci bölümde yazılı esasları tatbik ederek hak sahibini belîjr-
tecektir. Tatbikatta, mahallî bilirkişilerin muhitin tesiri «İtanda kaldıkları gflriilnıefcfce te 
bu suretle mücerret bilirkişilerin mütalâasına istinaden yanlış teshitler yapıldığı müşahi
de edilmektedir. Lâyihada, teknisyen ve yardımcısını bilirkişilerin mütalâası ile bağlı tutma
mış ve bu suretle maksudun hilâlfına mütalâalarla yanlış ve yersiz tevhitlerin yapılmasına injı-
kân vermek istenmiştir. Teknisyen ve yardımcısı bilirkişilerin mütalâalarının kendi müşa
hedelerine ve gayrimenkulun durumuna, mer<nıt kayıt ve vesikaların muhtevasına uytgujn 
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olm'adığını veya bu mütalâaların kanaat balış gerekçeye dayanmadığını görürse maddi veıkıaları 
tesbit bakımından tahkikatı tevsi ederek, komşuların ve sair kimselerin yeminli mütalâa 
ve şahadetlerine müracaat edebilecektir. Ancak, tahkikatın tevsiini «mucip sebebin tapulama 
tutanağında gösterilmesi lâzımdır. Hazır bulunan bilirkişilerin ıo işte 16, 17 nci maddelerde ya
zılı haller sebebiyle veyahut o gayrimerikul hakkında yeterli malûmat elde edilmediği tak
dirde, teknisyen ve yardımcı aynı hükümler dâhilinde sair kimselerin mütalâa ve şehadetlerine 
'başvuracaklardır. 'Bu suretle 'bilirkişinin kifayetsizliği tapulama işleminin yürümösitiıe mâ
ni olamıyacaktır. Tapulama teshiline karşı ilân müddeti içinde itirazsız kesinleşen teslbit ve 
tesciller aleyhine sükutu hak 'müddeti içinde dâva açmak hakkı mevcudolduğu için teknisyen 
ve yardımcısına bu madde ile tanınan tahkikatı tevsi ve takdir 'salâhiyeti mahzurlu görül -
memiş «akısino olarak geniş bir tahkikat imkânı sağlamak 'suretiyle hakikata daha ziyade yak
laşmak temin olunmuştur. 

Ancak, teknisyen ve yardımcısının takdir hatalarını önlemeye matuf bir tedbir olarak, bi
lirkişilerin beyanı hilâfına yaptıkları teshillerin kayıl ve vesikalara istinadı aranmıştır. 
Bilirkişiliğe mâni hallerin, teknisyen ve yardımcısı ile belediye reisi ve. muhtarlar için de kabulü 
hak sahiplerinin inancı bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Diğer taraftan lâyihanin 25 nci maddesi ile tapulama müdürüne tapulama tutanaklarını tet
kik etmek, noksan ve yanlış işlemler varsa ilgili teknisiyen ve yardımcısına ikmal ve tashih 
ettirmek salâhiyeti tanınmıştır. Teknisiyen ve yardımcısı bu maddenin tatbikinde takdir hatâ
sına düşmüşlerse 25 nci madde uyarınca müdür tarafından bu hatânın tashihi yoluna tevessül 
edilebilecektir. 

Bu suretle lâyiha teknisiyen ve yardımcısı ile tapulama, müdürünü, hakikatin tezahürünü 
temin gayesine matuf olarak faal bir hale getirmiştir. * 

Madde 23. — Bu madde mer'i kanunun 18 nci maddesinden tevsi ve tavzih edilmek suretiyle 
alınmış olup tapulama tutanaklarının tanzimi ile alâkalıdır. Prensip itibariyle her gayrimenkul 
için bir tapulama tutanağı tanzim edilecektir. Bu vazifeyi tapulama teknisiyeni ve yardımcısı 
beraberce yapacaklardır. Mer'i kanımda yalnız teknisiyenden bahsedilmiş olması o kanunun 
sistemine de aykırı düşmektedir. Mer'i kanun her gayrimenkul için ayrı ayrı tutanak açılması 
lüzumunu da yeterli derecede belirtmemiştir. Teknisiyen ve yardımcısı 21, 22 nci maddeler . uya
rınca yapacakları tahkikattan elde edecekleri malûmat ve kanaatlerini o gayrimenkulun tapulama 
tutanağına geçireceklerdir. Tutanak tahkikat şeklini ve elde edilen malûmatı açıkça gösterecek
tir. Kanaatin izharı hususunda teknisiyen ve yardımcısı arasında ihtilâf çıkabilir, Bu takdirde 
teknisiyenin reyi tercih olunarak, hak sahibi belirtilecektir. Yardımcısının muhalefet sebeplerini 
tutanağa kaydetmesi tapulama müdürünün tetkik ve kontrolü sırasında faydalı olacaktır. 

Maddenin 3 ııcü fıkrası tutanağın kimler tarafından imza edileceğini belirtmektedir. Orada 
hazır bulunduğu ve tutanağı imza etmesi lâzımgeldiği imzadan istinkâf eden olursa İm cihet onun 
imzası yerine işaret edilerek diğer hazır bulunanlar tarafından tasdik olunacaktır. Tutanakların 
ihtiva, edeceği malûmatı gösteren mer'i kanunun 19 ncu maddesi daha ziyade tatbikat ve teferruata ta
allûk etmesi itibariyle kanunda yer alacak hususlardan addedilmediği cihetle lâyihaya ayrıca bir 
madde halinde alınmasına lüzum görülmemiş ve tatbikatta kolaylığı ve seyyal iy eti temin için bu 
tutanakların ihtiva edeceği hususların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce talimatname ile 
tesbit edileceğine dair maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 24. — Bu madde mer'i kanunun 20 nci maddesine tekabül etmekte ve tapulama işinin 
birlikte ikmalinden sonra tutanakların icmal cetveli eriyle tapulama müdürüne tevdi şeklini gös
termektedir. Prensip itibariyle tutanaklar ve icmal cetvelleri her birilikte bütün gayrimenkutle-
riın tapulama işi bittikten sonra müdüre verilecektir. Dâvâlı gayrimenkul tutanaklarını mahkeme
ye tevdiine ait 13 ncü mudde hükmü ile kısmî devirler hakkındaki 26 nci maddenin son fıkrası 
hükmü bu (kaideye istisna teşkil etmektedir. 

Madde 25. — Bu maddenin 1 nci fıkrası mer'i kanunun 26 nci maddesinin ilk fıkrasına ufak 
bir faikla tekabül etmektedir. Tapulama Müdürü, teknisyen ve yardımcısı tarafından lâyihanın 
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24 n'cü, maddesi uyarınca tevdi edilecek itirazlı ve itirazsız bütün tapulama tutanaklarını, en |kı-
sa b'ir zamanda iııceliyecek noksan ve yanlış, işlemler varsa alâkalı birliğin teknisiyen ve yardım
cısına ikmal ve tashih ettirecektir. Bu ikmal ve tashih işi, daha ziyade maddi hatalara ve layi
hanın J5 ııci bölümünde zikredilen esasların tatbikinde zühule düşülmüş olması hallerine matuf 
bulunmaktadır. Lâyihanın 28 nci maddesi gereğince itirazlı tutanakların tetkikine salahiyetli kılı
nan tapulama komisyonunun vazifesine taallûku yoktur, Ancak, vukubulan itiraz, teknisiyen ve 
yardımcısının ihtiyar ettikleri maddi hatalardan ve hâdiseye tatbik eyledikleri kanuni hüküml,er-
deki isabetsizlikten neşet etmekte ise, bunun ikmal ve ıslahı ıhaklı bir itirazın ortadan kalkması
nı ınucibolacaktır ki ; tapulama faaliyetinden beklenilen sıhhat, selâmet ve sürati sağliyacaktır. 
Bu suretle müdür tapulama işlemlerini hakika'ta ve kanuna uygun şekilde cereyan etmesinde faal 
bir rol almış bulunmaktadır. Bu maddenin 2 nci fıkrası yeniden kaleme alınmıştır. Filhakika 
noksan ve yanlış işlerin ikma'l ve 'tashihi, bâzaıı alâkalıların hukuki durumlarına tesir edebilir. 
Bu takdirde ikmal ve tashih işini teknisiyen ve yardımcısının kendiliğinden yapmaması gerekir. 
Bu hususta tapulama tutanaklarının tanzimi hakkındaki 4 ncü bölümde gösterilen esaslara riayet 
olunmak icabeder. Eğer ikmal ve tashih alâkalıların hukuki durumunda bir gûna değişikliği .'muoib-
olmıyacak ise, müdürün ikazı üzerine, teknisyen ve yardımcısı beraberce yapabileceklerdir. | 

Madde 26. — Bu madde mer'i kanunun 26 inci maddesinin 2 ııci fıkrasına tekabül etmekte ojûp 
tutanakların ilânı şeklinde taallûk etmektedir. Mer'i kanundaki hükmün kifayetsizliği -nazara 
alınarak yeniden tanzim edilmiştir. 

Maddenin ııci fıkrası uyarınca müdür, tapulaması 'biten birlikteki gayrimenkuilere ait tapu
lama neticesini bir cetvel halinde ilân edecektir. Bu ilân itirazı olanların 30 gün içinde itirazları
nı kullanma]arı için yapılacaktır. Mer'i kanunda ilânın yalnız birlikte yapılması kâfi görülmüş ise 
de köylerde mevcut gayrimenkuller'le şehir ve 'kasaba halkının alâkalı oldukları göz önünde tutu
larak 'birlikteki ilân ile iktifa >olunmayıp, ayrıca bölge ımerkezinde dahi ilân yapılması zaruri göıiü1-
nıüştür. îki yerele ilân usulü ihdas edildiği için 30 günlük itiraz 'müddetinin cereyana başladjığı 
tarih maddenin 2 nci fıkrasında açıklanmıştır. Maddenin son fıkrası yeni hükmü ihtiva etmekte
dir. Bâzı birliklerin genişliği bakımından ve bâzı mıntakalarda arazi üzerinde çalışmanın kjısa 
mevsimlere inhisar etmesi yüzünden bir birlik içinde bütün gayrimenkullerin tapulanması, senjeyi 
aşan uzun zamanları istiabetmektedir. Bu çalışma mevsiminde tapulanması ikmal edilen gayrim^n-
kullere ait mütaakıp işlemlerin diğer çalışma mevsiminde diğer gayrimenkuilere ait tapulamaya in
tizardı tehir olunması, tapulaması ikmal edilmiş olan gayrimenkullerle alâkalı kimselerin tapula
rını almalarını geciktirmektedir. Tapulamam ikmal edilen gayrimenkuilere ai't mütaaikıp işlemlerin 
yapılması için bütün gayrimenkullerin tapulamasını beklemeye lüzum ve zaruret de yoktur. Fay
dası ise aşikârdır. Bu sebeple bu fıkrada tapulaması ikmal edilmiş olan gayrimenkuilere 'ait tuta
nakların kısmî olarak ilânı imkânı temin edilmiştir. Ancak, kısmî ilâna gidilecek gayrimenkulle
rin, 'bir mahalle veya mevkiden daha küçük yerler hakkında tatbik edilmemesi için tahdidi hüküm 
sevk edilmiştir. Bu hususta takdir salâhiyeti tapulama müdürüne verilmiştir. Genel Müdürlüğün 
nezaret ve murakabesine dayanarak bu hususta müdüre emir ve direktif vermek hakkı mahfuz
dur. Miaddenin son fıkrası da müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun buna 
ait hükümlerinin tatbik edileceğini göstermektedir. 

Madde 27. — Bu maddenin 1 nci fıkrası mer'i kanunun 27 nci maddesinin ilk fıkrasına tekabül 
etmektedir. Bu fıkraya göre müdür, 26 nci maddede derpiş edilen itiraz müddeti geçtikten soıjıra 
itirazsız olan tapulama tutânaiklarını, mer'i kanunda olduğu gibi, tasdik edecektir. Ancak tasetik, 
tarihi tcsbitlerin kesinleştiği zamanı göstereceğinden ve tapu kütüğüne yapılacak tescil tarihi, bu 
tarih olacağından, tasdik kılman tutanaklar 30 günlük askı ilânının bitimini ' takibeden günün 
tarihini ihtiva edeceği maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 28, 29. — Mer'i kanunda itirazlı tutanakların doğrudan doğruya mahkemeye sevkı 
derpiş edilmiştir. Bu suretle mahkemelere haklı haksız, sebepli ve sebepsiz fazla miktarda itirazlı 
dosyaların intikaline sebebiyet verilmiştir. 
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Lâyiba, itirazlı içler hakkında idari yoldan iki#oi bir tetkik imkânını sağlamaktadır. Şöyle ki; 

26 nci maddede yft?jlı itiraz müddeti içinde, itiraza uğnyan tutanaklar veyahut tutanağın tanzimi 
sırasında itirazlı olduğu belirtilen isler, tapulama müdürü tarafından tapulama komisyonuna tev
di edilecektir. Bu komisyon; müdür, tasarruf ve fen kontrol memurlarından ibaret üç kişilik bir he
yettir. Komisyonun reisi müdürdür. itirazlı tutanaklar bu komisyon tarafından tetkik edilecektir. 
Evrak üzerinde yapılacak tetkîkat ile bir neticeye varılması mümkün olduğu takdirde iş karara 
bağlanacaktır. Bu tetkikat kâfi gelmezse tapulama komisyonu veya içlerinden biri mahallinde 
tetkîkat ve -tahkikat yapacak ve alâkalıları dinliyecektir. Bu tahkikat ve tetkikat kesin bir neti
ce verdiği takdirde komisyon işi karara bağlıyacaktır. Lâyihanın teknisyen ve yardımcısına vo ta
pulama hâkimine tanıdığı salâhiyetlere mütenazır olarak komisyon itirazı kabul veya reddedebile
ceği gibi, gayrimenkulun, itiraz eden ile lehine taplama tesbiti yapılandan başkasına aidolduğu 
neticesine Varıldığı takdirde, hakiki hak sahibi lehine karar verilecektir. 

Komisyonun kısa bir zamanda karar vermesi lâzımdır. Bunun bir müddetle takyidedilmemiş ol
ması halinde kanundan beklenen sürat ortadan kalkar. Bu sebeple lâyiha itirazlı tutanaklar hak
kında komisyonun karar vermesi için üç aylık bir müddet tâyin otmişitr. Bu müddet 26 ncı 
maddede derpiş edilen itiraz müddetinin bittiği tarihten başlar. Üç ay içinde bir karar verilme» 
misse sebebi komisyonca, tutanakta belirtilecek ve bu tutanaklar tapulama mahkemesine tevdi 
edilecektir. 

Komisyonun kararı kesin değildir. Alâkalıların tapulama mahkemesine baş vurmak haklan 
mevcuttur. Lâyihada mahkemeye müracaat 30 günlük müddet ile takyidedilmiştir. Bu müddet 
her alâkalı için komisyon kararının kendisine tebliğinden itibaren cereyana başlar. 30 gün içinde 
dâvanın tapulama mahkemesine açılması lâzımdır. Diğer bir ifade ile 30 gün içinde akılacak dâva
lara tapulama mahkemesinde bakılır. Bu müddet içinde dâva açılmadığı takdirde, tapulama ko-
misyonuhca verilmiş olan karar tescile esas tutulur. Müddeti içinde dâva açılırsa tapulama hâki
mi derhal tutanağın ve komisyon kararını ve ilişiklerini celbedip ihtilâfı, 6 ncı bölümde yazılı 
hükümler dairesinde halledecektir. 30 gün içinde dâva açılmaması yüzünden Tapulama Komisyo
nu kararı uyarınca tescil yapılmış ise, umumi hükümlere göre dâva açılması mümkün olacaktır. 

Madde 30. — Bu madde meri kanunun 28 nci maddesi yerine kaim olmuştur. Mer'i maddede
ki lüzumsuz ve tereddüde mahal veren ibareler çıkarılmak suretiyle kaleme alınmıştır. 27 nci mad
de uyarınca itirazsız olduğu için müdür tarafından tasdik edilen tutanaklarla itirazlı olup tapu
lama komisyonunca tetkik edilerek karara bağlanıp alâkalılarına tebliğ olunarak 30 gün içinde 
dâva açılmaması sebebiyle kesinleşmiş bulunan tesbitlere ait tutanaklar birlik itibariyle ve parsel 
numarası sırasına göre müdürün emrine verilmiş memurlar tarafaından kütüğe geçirilecek, ayrıca 
mal sahipleri, alacaklılar, hacizler, tashihler gibi feri sicilleri tanzim olunacaktır. Kütüklere ya
pılacak tescillerin tarihi ilgili parsellere ait tutanakların müdür tarafından tasdik tarihi olacağın
dan bu cihet maddede açıklanmıştır. Maddenin 2 nci fıkrası mer'i kanunun 28 ncim addesiniıı 
son fıkrasından ufak bir kelime değişikliği yapılmak suretiyle alınmıştır. Maddenin son fıkrası 
mer'i kanunun 29 ncu maddesinin ilk fıkrasından tadileıı alınmıştır. Tesbit sırasında ölçü ve ha
rita yapıldığı için maddede çaplı tasarruf vesikası verileceği ibaresi kullanılmıştır. Bu suretle 
mer'i kanundaki tapu senetlerinin ayrı ve kada*stro çaplarının ayrı verilmesi usulünden vazgeçil
miş, doğrudan doğruya tapu senedi ve çap yerine kaim çaplı tasarruf vesikası verilmesi usulü ih
das edilmiştir^ Mer'i kanunda, tapu kütükleri ile tutanakların, plân ve sair feri sicillerin tapu ida
relerine devri hakkında mevcut olmıyan ve lüzumlu görülen hüküm, lâyihanın bu maddesinin son 
fıkrasına derccdilmiştir* 

Madde 31. — Tapulamaya müsteniden tesis olunan kütük ve sicillerin hukuki mahiyetini belirt
mek, sicillere hukuki istikrar sağlamak üzere bu madde yeniden kaleme alınmıştır ve umumi hü
kümlerle mütenazır bulunmaktadır. Filhakika henüz kesinleşmemiş tapulama tutanaklarında be
lirtilen maddi ve hukuki hususların itiraz vukuunda tekrar tetkik ve münakaşasına ilişilecek, iti
raz sebepleri ile tutanaklarda belirtilen tesbit sebeplerinden hangisinin doğru olduğu araştırıla
cak netice dairesinde sicil tesis olunacaktır. Ancak, tapulama tutanakları kesinleştikten ve ona 
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müsteniden sicil tesis edildikten sonra bunun muhtevası Medeni Kanunumuzun 7 nci maddecinde 
derpiş olunan resmî sicil mahiyetini alacağından bu sicille dayanan taraf bunun doğnüuğunuj is-
bat külfetinden vareste kalacaktır, ispat külfeti, hilafını iddia eden tarafa ait olacaktır. Siciİliıjî 
hilâfına isbat şekli umumi hükümlere tabidir. Tapulamaya müsteniden ihdas edilen sicill#r,aley
hine dâva hakkı mer'i kanunda bir müddetle tahdidedilmiş değildir. Bu hal tapulamadan gözeti
len gayenin uzun seneler boyunca elde edilememesi neticesini tevlideder. İstikrara mâni olur. ÎHr-, 
çok külfet, ve masraflar ihtiyariyle ihdas edilen sicillerin muayyen bir müddet sonra kesin bir 
hal alması ve o müddet geçtikten sonra artık bu sicillerin hiçbir kazai mercide münakaşa konusuı ol
maması içtimai nizam bakımından zaruridir. Bu sebeple bu maddede on senelik sükûtu hale müd
deti kabul edilmiştir. Bu müddet tapu kütüklerine yapılan tescil tarihinden itibaren cereyan ede
cektir. Bu hüküm, tapulamaya takaddüm eden sebeplerden dolayı ileriye sürülen itiraz re ikaime 
edilen dâvalara münhasırdır. Diğer bir ifade ile tapulamanın o tarihteki hukuki durumu itiba
riyle yanlış yapılmış olduğu yolundaki iddialar işbu on senelik sükûtu hak müddetine tabidi£ Ta
pulamadan sonra yapılan hukuki tasarrufa müstenit dâvalar maddenin 2 nci fıkrası hükmünden 
hariçtir. 

B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M 

Bu bölüm hak eahiplerinin tesbitinde tatbik olunacak hukukî esasları ihtiva etmektedir. Bu esas
lar tapulama tutanağının tanzimi sırasında -tatbik olunacağı ıgibi, itiraz vukuunda tapulama fclontis-
yonunda ve dâva halinde tapulama mahkemesinde ve tapu fcütüMerinıiıı devrinden sonra da uamimî 
mahkemelerde açılacak dâvalarda tatbik edilecektir. Mer'i kanunun 13, 14, 16, 17, 52 nci maddeleri 
hukukî esasları tesbit etmâşse de bunlar kifayetsiz görüldüğü için lâyihada bu hükümler yeniden ka
leme alınmıştır. Maddelerin tanziminde mer'i kanunun ruhuna sadakat gösterilmiş ve tapulama jka-
nununun aynı zamanda bir tasfiye kanunu olduğu göz önünde tutulmuştur. 

Madde : 32 — Tapulama sırasında ilk defa nazara alınacak husus, gayrimenkullerin tapulama^ 
ya takaddüm eden zamanlarda tapuda kayıtlı olup olmadığı "cihetidir. Bu (itibarla : 

a) Bu bölümün ilk maddesinde, tapuda kayıtlı gayrimenkuUere terettüp eden hükümler sev-
kedilmiştir. Şöyle ki; tapulaması yapılacak genrd menkul eğer esasen tapuda kayıtlı ve kayıt sahibi 
zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi adma ve eğer kayıt sahibi ölmüş ise yeni zilyed olmaları şartîjyle 
mirasçıları adına tesbit ve tescil olunacaktır. Müteakip fıkralarda zilyed lehine ve tasfiye ınahijjne-
tinde hükümler sevfcedilmiştir. 'Gayrimenkul tapuda kayıtlı olup da kayıt sahibi ölmüş <ve gay/ri-
menkule bir kısım mirasçılar zilyed bulunmuş fakat tahkikata ırağmen bütün mirasçıları tâyin mlim-
kün olmamış dse, gayrimenkul ölü kayıt sahibi adına tesbit ve tescil olunacak, tapulama tutajnağjna 
ve sicilde ölü olduğu belirtilecektir. Mer'i kanun 16 nci maddesinin (c) bendinde aynı hükmü sev-
ketmekle beraber mütaakıp fıkralarında behemahal mirasçılar belirtilerek onlar adına sicil tesisi gek-
lini ihdas etmiştir. Şöyle ki; mirasçılar taayyün etmediği takdirde tapulama tesbiıti ölü kayıt sahi
binin mirasçıları suretinde tanzim olunacaktır. Ve bu gibi tutanaklar tapulama müdürü tarafından 
hâkime verilecektir. Hâkim kayıt sahibinin mirasçılarını tahkik edecek adları ve hisse mâktarlaıîını 
belirtecek ve bu işleri re'sen yapacaktır. Sicil, Hâkimin kararına tab'an o mirasçılar adına tesis eoli-
locektir. Mer'i kanunun bu hükmü tatbikattaki imkânsızlıklar sebebiyle yürütülemîyecek bir hal al
mıştır. Kayıt sahibinin mirasçıları, afaki bir tahkikat ile tesbit edilebilseydi muhtar ve bilk%fifiler 
marifetiyle tapulama teknisyeni tapulama sırasında bunu tesbit edebilirdi. Bu İhususta hâkime yjar-
dım edecek ve delil gösterecek alâkalı bir şahıs ortaya çıkmadıkça hâkimin re'sen yapacağı Isahikli&at 
nihayet tapulama bilirkişlilerinin vesair komşuların malûmatlarına müracaattan ibaret kalacaktır^ 

Mer'i kanunun derpiş ettiği bu usul tatbikatta semereli bir netice vermemektedir. Birçik dos
yalar delil kifayetsizliği yüzünden karana bağlanamama'kta ve bu suretle o dosyalara taallûk 
eden gayrinıerikuller kütüğe geçirilememektedir. (Bu sebeple lâyihada mer'i usul terk edilmîşjve 
kayıt sahibinin mirasçıları tâyin olunamadığı takdirde ölü kayıt sahibi adına sicil tesisi imkanı 
sağlanmıştır. Maddenin müiaakıp fıkraları bununla mütenazır 'hükümleri ihtiva etmektedir. 9lü 
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kayıt sahibi adına tapulama tutanağı tanzim edildiği takdirde kayıt 'sahibinin mirasçılarından biri 
veya hir 'kaçı mirasçıların ve 'hisse miktarlarının ölüm tarihinde mer'i hükümlere ^öre aranılacak 

, belgeleri ibraz suretiyle tesbit ve tescilini taleb edebilecektir. Zira, Kanunu Medeninin'sureti 
' mer'iyet ve şekil tatbikine dair olan Kanunun 16 ncı maddesi ölüm, hâdiselerini, vukua. geldiği 

tarihte mer'i olan kanun ahkâmına tabi tutmuştur. Bu kaide, gerek mirasçılara ve gerekse mi
rasın .intikaline şâmildir. (Bu sebepledir ki, Medeni Kanunun meriyetinden evvel vefat etmiş bir 
malikin mirasçılarının intikal 'muameleleri için mutlaka mahkemeden veraset ilâmı almaya mec
bur edilmemeleri lâzımdır. Esasen bugünkü tatbikat da bu merkezdedir. Binaenaleyh Medeni Ka
mından evvelki vefatlara müstenit intikal muamelelerinde mahalle ve köy ilmühaberi maksada 
kâfi görülecektir. Medeni Kanunun meriyetinden sonraki vefatlarda ise veraset ilâmı bahis mev
zuu olacak ve bu sebeple hâkime 'müracaat gerekecektir. Onun içindir ki, maddede «belge» tâbi
rinin kullanılması tercih edilmiştir. 

Kütükler henüz tapuya devredilmemiş ise intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinaden tapu
lama müdürü taraflından, devredilmişsc tapu idaresince yapılacak ve mirasçıların adları ve hisse 
nisbetlcri kütükte belirtilecektir. Bu madde uyarınca yapılacak intikal işlemlerinden, tapulama
nın devamı mahiyetinde olduğu için, intikal hare- ve resmi almmıyacaktır. 

Kayıt sahibi mirasçı bırakmamış ise bu maddede mirasçılara taallûk eden hak ve salâhiyet
ler Hazine tarafından kullanılacaktır. 

b) Bu fıkra, mer'i kanunun ]?> ncü maddesinin (c) 'bendinin 1 nci fıkrası ile (e) bendinin 
bir numaralı fıkrasına tekabül etmektedir. Mer'i kanun, tapuda kayıtlı gayrimenkul hakkında 
zilyed lehine tesbit hükümlerini, tapu kaydının Medeni Kanunun meriyetinden evvelki veya son
raki tarihleri taşıması bakımından ÎR ncü maddenin muhtelif bentlerinde tanzim etmektedir. Lâ
yihada, 'bu fıkrada tarih bakımından tapu kayıtlarını değişik bir muameleye tâbi tutmamıştır. 
Tapu kaydı tarihi ne olursa olsun "kayıt sahibi veya, mirasçılarının muvafakati halinde zilyed 
adına tesbit ve tescil icrası kabul edilmiştir. -Lâyiha bu hususta bir değişiklik yapmış; mer'i ka
nunun muhtelif bentlerindeki hükümleri bir fıkrada toplamıştır. Bu fıkranın zilyed lehine tat
bik edilebilmesi için kayıt sahibinin veya bütün mirasçılarının muvafakatlerini tutanakların askı 
ilânı yapılıncaya kadar tapulama teknisyeni ve yardımcısı huzurunda bildirmiş olmaları lâzım
dır. Ayrıca, noter tarafından tesbit ve tevsik edilecek muvafakat beyanlarının, huzurda yapıl
mış sayılması fıkraya ilâve edilmiş ve hu suretle zuhuru muhtemel bir mazeretle teknisyen ve 
yardımcısının huzuruna gideımiyen halk sahiplerinin muvafakatine bağlı muamelelerin tatbikatın 
seyrine mâni olmaması düşünülmüştür. Kayıt saiıiplori miitaaddit olup da tasarrufları müşterek 
mülkiyet şeklinde cereyan ediyorsa, bunlardan bir kısmının muvafakat etmemiş olması halinde 
muvafakat edenlerin hisselerinin zilyed lehine tesbit ve tescil olunması tabiîdir, 2510 ve 4753 sa
yılı kanunlarda olduğu gibi malikin tasarruf hakkı bir müddetle takyidedilerek yapılan tahsis, 
tevzi ve temliklerde kayıt müddeti içerisinde kayıt sahibi veya mirasçılarının muvafaikatleri bu 
madde hükmünün zilyed lehine tatbikini icabettirmez. 

c) Bu fıkra, mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (c) ve (ç) 'bentlerinde belirtilen ve g&yri 
resmî akde müsteniden gayrimenkule zilyed bulunan kimse lehine tes'bit ve tescil hükümleri yerine 
ikame edilmiş ve lâyihada ayrıca hüküm değişikliği de yapılmıştır, tzah edildiği üzere; mer'i ka
nun, tapu kaydı tarihinin Medeni Kanuna takaddüm etmiş olup olmadığı bakımından farklı hü
kümler sevk etmiştir. Kanuna göre, tapu kaydı Medeni Kanundan sonraki bir tarihi taşıyorsa 
kayıt sahibi veya mirasçılarının ademi muvafakati halinde gayrimenkulun gayriresmî şekilde te
mellük eden zilyed adına teknisyen ve yardımcısı tesbit işlemini yapamayacaktır. Tapulama tuta
nağını hâkime tevdi edecektir. Hâkim, tarafların dileklerini tetkik edecek ve hakkaniyet kaidele
rini göz önünde tutarak gayrimenkulun kayıt sahibi veya zilyed adına tescili cihetine gidecektir. 
Yine mer'i kanuna göre eğer tapu kaydı Medeni Kantinim meriyetinden evvelki bir tarihi taşı
yorsa (ç.) hendindeki şartların ve delillerin mevcudiyetini teknisyen ve yardımcısı takdir ederek 
zilyed adına tesbit yapacaktır. Tapu kaydının Medeni Kanundan evvelki veya sonraki tarihleri ta
şıması bakımından o yolda bir hüküm ayrılığını kabul etmek için mâkul ve hukuki hiçbir sebep 
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mevcut değildir. Bu sebeple lâyihada tapu tarihi balkımından hüküm ayrılığı yapılmamıştır. An- j 
cak, 1515 sayılı Kanundaki sisteme uygun olarak zilyed lehine tesbit ve tescil yapılabilmesi için i 
bu zilyedliğin en az on sene devam .etmiş olması şartı kabul edilmiştir. Lâyihanın hu fıkrası hük- j 
müne göre gayrimenkul tapuda kayıtlı olup da 'kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bu
lunuyorsa ve kayıt sahibi veya mirasçıları zilyed adına tescile muvafakat etmiyorlarsa zilyedin, 
zilyedlilk sebebini bu fıkrada yazılı delillerle ispat ettiği ve on senelik bir zilyedlik mevcudolduğu : 
takdirde onun adına tesbit ve tescil yapılacaktır. Zilyedlilk sebebi gayrimenkulun kayrt sahibinden 
veya mirasçılarından veya mümessillerinden gayriresmî surette temellük edilmiş olması halidir. ; 
Diğer bir ifade ile zilyedliğin kayıt sahibi veya mümessilleri ile yapılmış gayriresmî bir akde 
veya bunların gayriresmî tasarruflarına istinatla ihdas edilmiş olduğu tevsik edilmelidir. Zilyed- ! 
ligin ihdas sebebi her hangi bir belge ile veyahut bilirkişi veya şahit sözleriyle ispat olunabilir. ; 
Zilyedlik on sene devam etmiş ise gayrimenkul kayıt sahibi veya mirasçıları iadma tesbit ve tescil | 
olunur. Bu müddetin hesabında 45 nci madde hükmü tatbik edilir. On seneyi doldurmıyan zilyed, | 
gayrimenkul üzeninde muihdesat vücuda getirmiş ise bunlar hakkında Medeni Kamunun 648, 649, : 
•050 Ve 66ı5 nci maddeleri. Ihükmü umumi mahkemelerce tatbik olunur. (Mer'i kanunun 10 ncu 
maddesinin (ç) 'bendinin zilyedlik sebebinin tevsik edilmemesi halinde mütaallik S numaralı fık
rası lâyihaya alınmamıştır. O fıkrada gösterilen tesbit ve tescil şartları tapu kaydına müstenit \ 
mülkiyet hakkının sebepsiz yere ziyamı mucibolacaktır. ©ununla beraber lâyihanın 32 nci mad
desinin (d) bendi 'hükmü ile tapuda kayıtlı gayrimenkule u'zun müddetten beri zilyed bulunan 
şahsa zilyedlik sebebini ispat etmeden dahi tesbit ve tescil hakkı sağlanmıştır. \ 

d)1 Mer'i kanunda muadili olmayıp tatbikatta görülen lüzuma binaen yeniden kaleme alı- \ 
nan bu fıkra, tapuda kayıtlı .gayrimenkul'ün mücerret zilyedlikle iktisap şartlarını göstermekte ve 
Medeni Kanunun muaddel $30 ncu maddesinin '2 nci fıkrasına mütenazır bulunmaktadır. Kayı t ' 
sahibiJ20 sene evvel ölmüş veya kayıt sahibinin gaipliğine^hüküm verilmiş veyahut 'gayrimenkul 
tapuda kayıtlı olmakla beraber ma'likiıı kim olduğu sicil muJhtevasından yani evrakı müsbitesinin 
incelenmesinden. veya i'era edilecek tetkilkat ve tahkikat neticesinde anlaşılamamış, ise o 'gayri'-! 
menkul nizasız ve fasılasız yirmi sene müddetle ve malik gibi zilyed bulunan şahıs adına tesbit' 
ve tescil oluna çaktır. Ancak, tapuda kayıtlı olup da maliki firari, mütelgayyip ve mübadil eşhastan | 
bulunması sebebiyle, mahsus kanunları mucibince Hazineye intikal eden ve 146 sayılı tefsir ka
rarı 'gereğince Hazine namına teslcil edilmiş hükmünde sayılan .gayrimenkullerin, hususiyetleri: 
göz önünde tutularak zilyedliğin buna. göre kıymetlendirilmesii lâzımdır. Zilyedin zilyedliği ih
das sebebini tevsik ve ispat etmesi şart değildir. Yirmi senelik zilyedliğin maliki 'gibi cereyan 
etmesi lâzımdır. iBu'hal zilyedin bu müddet içindeki davranış tarzından anlaşılabilir. Zilyed 
tıpkı mal sahibi ıgibi hareket etııriiş ise malik 'gibi sayılır. Zahirî 'halin aksi iddia edilirse, meselâ,! 
•zilyedin kira ve ortakçılık 'sifatiyle ve fer'î malhiyette lolmak üzere cereyan ettiği ileriye sürü-
Kirşe bu cihetin tevsik ve ispatı o yolda iddiada bulunan kimseye teveccüh 'eder. 

'IVlaidde 33. — 'Bu madde, mer'i kanunun 6335 sayılı Kanunla tadil edilen 13 ncü maddesinin, 
('D) bendi ve (Medeni Kanunun muaddel 63"9 ncu maddesinin 1 nci 'fıkrası hükümleri yerine kaim 
•olmak 'üzere yeniden kaleme alınmış, bu_ hususta tatbikata yöneltilen tenkidler ve duyulan ihti
yaçlar nazara alınmıştır. 

Bu madde, tapuda kayıtlı 'olmıyan gayrimenkullerin zilyedlikle iktisap şartlarını Ibelirtmektedii'ı 
'Birinci fıkra, Medeni Kanunun 6'30 ncu maddesine mütenazır hükümler ihtiva etmektedir. An

cak, mezkûr maddenin zilyedliJkle. iktisap için 10 sene veya da'ha 'önceki vetfgi kaydiyie ispat küU 
fetinden istisna ettiği dönüm miktarının £0 den 'biraz fazla çıkması hailinde tatbikatta sebebiyet 
verdiği haklı şikâyetlere son vermek bakımından lüzumlu görülmüştür. Diğer taraftan, yüz öl
çümü yirmi dönümü geçen gayrimenkuller hakkında zilyedliğin, 3 ncü fıkrada belirtilen kayıt 
ve belgelerle tesbit ve tevsikine imkân verilmek suretiyle müktesep hakların ihlâl edilmemesi 
hususuna ehemmiyet verilmiştir. : 
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Filhakika Medeni Kanunun mer'iyetinden önce uıer'i hükümlere g-öre on senelik (hakkı kararla 

züyed lehine iktisap hakkı tanındığı \gibi, (Medeni Kanunun IÖ39 nen maddesinin tadilinden önce, 
dspat hususunu 'bir .kayıt ve şarta ta'bi tutmadan 20 senelik zilyedliği iktisap sebebi olarak tanı
mıştır. 603Ö ve 'Ö3S5 sayılı kanunlarla yüz ölçümü yirmi diöniimü 'gecen g'ayrimehkulüer üzerin
deki zilyedliğin ayrıca ion senelik vergi kaydı- i'le ispat edilmesi mecburiyeti talhmil edilmiştir. 
Zilyed lehine kabul edilen yeni hükümlerin Hazine aleyhine 'suiistimal edileceği düşünülebilir. 
Ancak bu hal, hakikaten zlyedlikle iktisap hüküinlerinden istifade edecek durumda olan zilyed-
ieriu hakkını muhil solacak ışekilde kanuni tedbirler alınmasını, icalbettirmez. Zilyetlikle iktisap 
şartlarının, daha iziyade, ağırlaştırılması veyalhııt bu haktan istifade imkânlarının tahdit edilmesi 
müktesep (hakları ihlâl edebileceği ıgibi, istikrara <la mani olur. Kanun vâzıı iktisap müddeti üze
rinde tasarruf hakkını haiz olduğu 'gibi 'bâzı hallerde ispat (hususunu muayyen delillerle takyit 
edebilir. Fakat hu hükümleri tamamen bertaraf edecek bir şekil sevk edilemez. Bu itibarla lâ
yihada mer'i /hükümlere uyularak yirmi senelik müddet esas tutulmuştur. Prensip itibariyle 'zil
yedliğin tevsiki hususi bir şekle bağlanmıştır. Üzerinde zilyedi i k iddia edilen 'gayrimenkul'Icrin 
hususi 'mülkiyet mevzuu olabilecek mahiyette bulunması şarttır. 

Gayrimenkulun iktisadi 'gayesine uyigun -şekilde 've tam (bir hâkimiyetle elde bulundurulması 
ziüyediik sayılır. Zilyedin 'zahirî Ih-alle nazaran davranış tarzı tıpkı bir imal sahibinin davranış 
tarzına uygun bulunuyorsa bu zilyedlik malik gibi cereyan etmiş addedilir. Ayrıca fasılasız ce
reyan etmesi ve yirmi sene içinde kaza .mercilerine intikal etmiş 'bir nizanıu 'bulunmaması lâzım
dır. Maddenin üçüncü fıkrası yüz ölçüsü yirmi dönümü g'eçeıı .g-ayrimenkul'lere mütaallik olup 
zilyedliğin ayrıca hu -fıkrada yazıcı belge ve kayıtlardan biri ile ispat edilmesi mecburiyetini 
belirtmektedir. 

Lâyihanın (getirdiği en mühim yeniliklerden biri, bu maddede görülmüştür. Filhakika Mer'i 
Kanunun 13 ncü maddesinin (D) bendini tadil eden $335 sayılı Kanun, tapuda kaydı olmayıp 
da, 20 dönüme kadar olan gayrimenkullerin zilyedlikle iktisabı hususunda vergi kaydını, zilyed
lik şart ve karinesi olarak aramamıştır. Ancak, 20 dönümü 'geçen ıgayrimenkillilerin zilyedlikle 
iktisabı için 10 sene 'veya daha önceki tarihli vergi kayıtlarını iktisabın •nıutJlak bir jşartı 'olarak 
kaibul etmesi şikâyetlerin başlıca kaynağı ve sebebi olmuştur. Gerçekten, bir kimsenin ceddin
den intikal eden ve lâyihada zilyedlik delili sayılan «vergi kaydı hariç» vesikalardan Ibıiriııe is-
tinadetmiş de bulunsa, bu \gayrimenkulim tescilini talebetmesi halinde yirmi dönümden bir mik
t a r fazla çıkması, 'gayrimenku'lün tamamı üzerindeki mülkiyet hakkını kaybetmesi ıgibi c?ok ağır 
bir netice ile yüzyüze gelmesi, memleketimizde arazi hukukunun geçindiği istihaleler ve bu 
meyanda vaktiyle tasarruf belgesi veren, timar, zeamet, mütevelli ve mültezim gibli değişik 
merallerin tuttukları 'kayıtların kifayetsizliği muvacehesinde haklı bir şikâyet konusu olarak te
zahür etmiştir. 

Binaenaleyh bir tarafta Hazine arazisinin, kanunun aradığı zilyedlik şartlarını haiz olmıyan 
kimselerin ellerinde kalmamasının temini ve diğer taraftan da zilyedliği hukukan himayeye şa
yan kimselerin zilyedliğinin sağladığı iktisap sebeplerinden faydalanmaları istihdaf edilmiştir. 

Her iki maksadın 'tahakkuku m'ülâhazasiylc, maddenin üçüncü fıkrası «Yüz ölçümü toplamı 
20 dönümden fazla olup da yekdiğerine muttasıl bulunan parkaların zilyedi ve iktisap sebebi 
aynı olursa, 20 dönümden fazla miktarı ile, yüz ölçümü 20 dönümden fazla olan müstakil gay-
rimenkullerde bu miktarı gecen kısım üzerinde, zilyedliğin bu fıkrada tesb'it edilen belge ve ka
yıtlardan biri 'ile de tevsiki imkânı sağlanmıştır. 

Maddeye göre, bir kimsenin birlik dâhilinde ve fakat muhtelif semtlerde bulunan gayrimen-
kullerindeu beherinin tutarı 20 'dönümü geçmiyorsa parça adedine ve parçaların yüz ölçümü top
lamına bakılmaksızın zilyedi adına tesbit ve tesciline hiçbir mâni yoktur. 

Memleketimizde, köylülerimizin muhtelif yerlerde ve muhtelif Vüsatte ve hattâ değişik evsaf
ta (ev, bahçe, bağ ve tarla gibi) gayrimenkullere salıibolduğu bir vakıadır. Bunlardan yüz ölçü
mü 20 dönümü geemiyenlerin ayrı ayrı zilyedi lehine tesbit ve tescili maddenin istihdaf ettiği 
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biır gayedir. Yan] bu suretle bir parçadaki 20 dönüme mukabil, mulhteüf ve mütaatâdit parçala- i 
rın beheri 20 dönümü geçmemek kaydiyle zilyedlikle yüzlerce dönümlük malhallin ""tesbit ve tes-1 
çili mümkün (kılınmıştır. 

Yekdiğerine muttasıl ulan gayimenkuliere gelince : Yüz ölçümü 20 dönlimden £azla olup da f; 
lâyihanın 20 dönüm olarak tahdidettiği miktarın dışında kalmak kaydiyle 'bu gibi yerlerin, ta
pulama ekiplerinin veya mahkemelerin faaliyetine takaddüm eden zaman içinde bölünerek 20; 
dönümden aşağı parçalar ıhaline getirilmesi suretiyle bu tahdidi hükmün dışında kalınmaması; 
için yekdiğerine muttasıl olan ve miktarı 20 dönümden fazla (bulunan gayrimenkul'lerin zilyed
likle iktisabı için, zilyedi aynı Mm.se olsa bile, zilyedlik seherinin ayrı olması aranmıştır. Fil
hakika, bir kimsenin zilyedi bulunduğu 20 dönümlük bir arazisine muttasıl ve miktarı 20 dönüm 
içinde bulunan bir gayri menkulün, kanunen şayanı 'himaye görülen zdlyedHğini bir başkasın
dan devralması ve bu suretle de istinadettiği iktisap sıebeibanin ayrı 'bulunması (halleri vardır. 
Bu gibi hallerde o kimseyi zilyedldk hükümlerinin 'himayesi dışında bırakmamak ve kendilerini,; 
ellerinde 'bulunan gayrimenkulun sahibi yapmak lâyiha ile güdülen maksat ve gayenin tabiî biri 
neticesidir. 

Madde : 34. — Bu madde, mer'i kanunun 16 neı maddesinin, (a) bendinden genişletilerek alııı^ 
mıştır. Mer'i kanunda yalnız mirasçılar arasındaki taksimden bahsedilmektedir. Lâyiha ise tapu 
sahipleri veya son zilyedleri arasında yapılan haricî taksimi de aynı hükme tâbi tutmuştur. Fiihaj 
kika muristen müntakil tapulu gayrimenkulun mirasçıları arasında hususi şekilde yapılmış olan takf 
simi muteber sayarak, zilyedi adına tesbit ve tescil imkânı tanıdığı halde, tapuda müşterek mülki* 
yet veya iştirak halinde mülkiyet esaslarına müsteniden kayıtlı bulunan gayrimenkuller hakkında, 
kayıt sahiplerinin aralarında yaptıkları,, hususi taksimin tapulama sırasında nazara alınmaması için 
mâkul bir sebep mevcut değildir. Bu maddenin tatbiki binnetice fiilî bir durumun tesbiti demek olf-
duğundan, tesbit sırasında hak sahiplerinin bu husustaki muamele ve irade ehliyetlerini mevcudiye
tinin ve herbirine isabet eden kısmın belirtilmesi ve o kısım üzerindeki zilyedliklerinin bilirkişji 
veya şahit sözleri ile veyahut kanaatbahiş belgelerle tevsik edilmiş bulunması lâzımdır. Gayriresmjî 
taksimin teşbite esas ittihaz edilmesi için muayyen bir müddetin geçmiş olması şart değildir. : 

4758 sayılı Kanunda olduğu gibi mahsus kanunların taksimi men eden hükümleri bu maddenin 
tatbikinde göz önünde tutulmak ve hususiyle, Hazinenin" kayden veya kanunen hissedar bulunduğu 
gayrimcnkuİlerin, taksimine müstenit tesbit ve tescillerinde bilirkişi veya şahit beyaniyle iktifa 
edilmiyorek, salahiyetli-mal memurlarının bu huhususa mütaallik yazılı beyan ve muvafakatlerini 
aramak icabeder. Mütaaddit gayrimenkullerde hissedar bulunanların kısmeti cem suretiyle gayri-
mdikilileri aralarında taksim etmiş olmaları halinde dahi bu madde hükmü zilyed lehine tatbijk 
olunur. 

Madde : 35. — Bu madde ile 3(5 neı madde, belediye ve köy sınırları içerisindeki orta malı arazi 
ile âmme hizmetlerinin ifasında kullanılan gayrimeııkullere taallûk etmektedir. Mer'i kanunun 14 
ncü maddesinde bu mallardan yalnız umumun istifade ettiği malları göz önünde tutarak bunların 
alâkalı hükmi şahıslar adına tesbiti ile iktifa olunacağı belirtilmiştir. Bu hüküm kifayetsiz görüldü
ğünden lâyihada iki madde halinde yeniden bu mallara ait hükümler tanzim olunmuştur. Bu maddje-
de belediye ve köy halkının istifade. 36 ııcı maddede ise âmme hizmetinin ifasında kullanılan mal
lara mütaallik hükümler belirtilmiştir. Filhakika belediye, özel idare ve köy gibi âmme hükmi şa
hısları, hakiki şahıslar gibi gayrimenkul iktisap ve işbu 5 nci bölümde hakiki şahıslara tanınan 
hadlerden istifade edebileceklerdir. Fakat bunların hakiki şahıslardan farklı olarak bir kısım gav-
rimcnkulleri de bulunmaktadır. O gayrinıenkullerin ne şekilde tesbit veya tescil edileceği kanunda • 
belirtilmediği takdirde, tatbikatta tereddütleri nmcibolacak ve yanlış muamelelere yol açacaktır. 
Bu nevi hükmi şahısların iki çeşit malları mevcuttur. Bunlardan bir kısmı mera, yaylak, kışlak gibi 
halkın.istifadesine tahsis edilmiş' veya kadimden beri istifade ve intifa edilegelen orta mallarıdır. 
Bu malların mülkiyeti Devlete, iritifa ve istifadeside köye aittir. Mer'i kanunun 14 ncü maddesinde 
belediye, özel idare ve köylerin âmme ihtiyacına muhassas bu gibi yerlerin, sınırlandırılarak bu 
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tüzel kişiler adına tesbit olunacağı kabul edilmişti. Bu gibi yerlerin mülkiyet hakkı Devlete aidolup 
4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kanunu da ihtiyaç fazlası üzerinde alâkalı vekâlete tasarruf 
yetkisi verdiğinden velevki tesbit, tescil mahiyetinde olmasa bile tesbit tâbirinin kullanılması yerin
de görülnıiyerek sadece sınırlandırılır demekle iktifa edilmesi uygun bulunmuştur. Zira kadim tah
sis şekli itibariyle böyle bir yerden istifade münhasıran, bir köye değil, birden fazla/köylere de tanın
dığı çokça varıdır. 

Bu nevi yerlere parsel numarası verilerek, yüz ölçüsünün belirtilmesi, tahsis şeklinin değiştiril
mesi halinde salahiyetli makamlara 1 asamıf kolaylığını sağlamaya matuftur. 

Binaenaleyh bu şekildeki bir yeri her hangi köyün teşkil ettiği bir birliğe aidolarak mütalâa et
mek Tapulama Kanununun tatbikatında en çok görülen ihtilâf olmaktadır. Diğer taraftan köyler 
arasındaki hudut ihtilâfı ve ihtiyaç fazlası bu gibi yerlerin Hükümet tarafından muhtaç köylülere 
tevziinde alâkalı köyler arasında bir nevi çekişme mevzuu halini almaktadır. İkincisinin ise; (Me
zarlık, cami, köy odası gibi) mülkiyet ve istifade hakkı, alâkalı hükmi şahıslara aittir. Keza bun
lardan birincisi tescile tâbi değildir. Fakat ikinci tipin, sınırı içinde bulunduğu birlik adına tescil 
olunması gerekir. 

Bundan başka birliklerin Vakıf gayrimenkûlleri de mevcuttur. Köylerde tesadüf edilen başlıca 
Vâkıf malları dört grup halinde toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi camilerle cami vakıf
larıdır ki, ekseriyetle şahıslar tarafından hayatlarında, ölümlerine muzaf olmıyarak ve ölüme bağ
lı olarak varidatı köy camimin ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere terk ve tahsis olunan mirî arazi 
parçaları ile mülk gayrimenkûllerden ibarettir. Ekseriyetle bunların vakfiyeleri mevcut değildir. Şi
fahen tesis edilmişlerdir. Evveliyatı bilinmiyen zamandan beri bunlardan o şekilde istifade edilegel-
miştir. Bu nevi malların aidiyeti tâyinde teammül nazara alınacaktır. İkinci nevi vakıf gayrimen- -
küller ise, kabristan vâkıflarıdır ki, ekseriya cami vakıfları gibi mirî arazidendir. Mutasarrıfları 
tarafından kabristan ittihaz edilmek üzere evveliyatı bilinmiyen zamanlarda terk ve tahsis edil

miştir. Bunlarda da teamüle göre hareket edilmesi icabeder. Üçüncü nevi vakıf mallar avarız vakıf
lardır. Varidatı köy veya mahallede fakirlerin hastalıklarına, âcizlerin infak ve işaselerine teçhiz ve 
tekfinlerine, köy veya mahallenin su yolu ve kaldırımlarının tamirine veya diğer ihtiyaçlarına sarf 
edilmek üzere vakfedilen mallar bu cümledendir. Ekserisinin vakfiyesi mevcut değildir. Bu nevi 
mallar hakkında da kadimdenberi tasarruf şekli nazara alınarak tesbit yapılacaktır. Köylerde fert
ler trafmdan muhtelif gayelere tahsis edilmiş vakıf gayrimenkuller de mevcuttur. 4 ncü nevi va
kıf malları teşkil eder ki, muntazam vakfiyeye bağlanmıştır. Halklarında vakfiyeleri ve Vakıflar 

; Kanunu hükümleri dairesinde hareket 'olunacaktır. Lâyihada bu dördüncü nevi vakıf gayrimen
kuller hakkında hüküm sevk edilmemiştir. Bunla rVakıf lar Kanunu ile vakfiyeleri hükümlerine 
bırakılmıştır. 

Bu maddede bahsi geçen orta inalla rî sınırlandırılmakla iktifa, olunacaktır. Bu ısınır] andırır a 
tescil mahiyetinde değildir. Bu nevi gayrimenkuller hususi mülkiyete konu teşkil etmezler. Bu
nunla beraber mahsus kanunların tevzi ve tahsise dair olmak üzere idari mercilere ve komisyonla
ra verdikleri salâhiyetler mahfuz tutulmuştur. Mer'i kanunda bu nevi gayrimenkullerin, ilgili ani
me hükmi şahsiyeti adına tesbit edileceği gösterilmiş ise de, bu nevi gayrimenıkullerin sadece isti
fade ve intifalarının birlifk halkına müteveccih olması nazara alınarak sınırlandırmanın ilgili bir
likler 'adınla yapılması daha uygun görülmüş ve madde bu şekle ifrağ olunmuştur. Bu nevi mal- " 
lar eğer ferıman, irade ve salahiyetli idari merciin tahsis kararı gibi belgeler*]e bir köye veya be
lediyeye tahsis edilmiş ise, lehine tahsis yapılan birlik namına sınırlandırılmak icabeder. İstifa
de ve intifa tahsis belgesine istinat etmiyorsa, evveliyatı biliıi'miyen zamandan beri hangi birlik 
halkı o yerden istifade ediyorsa taammül dairesinde onun adına sınırlandırılacaktır. Bu hüküm 
Köy Kanununun 6 ncı 5618 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddelerinden alınmıştır. Filhakika, Köy 
Kanununun 6 ncı maddesi, Orta malları eğer iki veya daha ziyade köy arasında müşterek 'bulun
dukları halde ısınır kâğıdı çizilirken bunlardan birinin ısınırı içinde kalırsa diğer İköylerin eskisi 
gibi istifadeye devanı edeceğini belirtmiştir. Tatbikatta bu nevi malların kadimden beri istifade 
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hakkı bulunmıyan başka bir «köy sınırı içinde kalması halinde o köye iştirak hakkı tanınmaktadır. 
5618 ısayılı Kanunun geçici 3 neti maddesi ise her halde teessüs etmiş teamüllerin nazara almaca' 
ğını, ıbu taammüle nazaran (münferiden veya müştereken istifade edegelen ıköy veya kasaba halkı
nın yine münferiden veya müştereken" eskisi gibi istifadeye devam edeceğini emretmektedir. İşbu 
(kanuni durum muvacehesinde, bu nevi orta mallan tun bir köy veya belediye sınırı içine alınmış 
olmasının o zamana kadar istifade ve intifa etmiyen o köye veya belediyeye iştirak hakkı verme
mesi lâzım gelir. 

Bu, itibarla, köy veya belediye ısınırlarında yapılan veya yapı'lcak olan değişiklikler bu nevi or
ta mallarında tahsis veya teamüle dayanan istifade,hakkıma tesir etmiyecektir. 4753 sayılı Kanun
da olduğu gibi mera ve yaylaklara ait tahsis cihetinin değiştirilmesine ihtiyaçlar nazara alınarak 
başka 'köylere tahsisine veya şahıslara tevziine dair olan hususi kanun 'hükümleri mahfuz tutul
muştur. 

Madde 36. — î î u madde âmme hülkmi şahıs!arının diğer nev'i mallarına mütaallik hükümleri' 
ihtiva etmektedir. 'Bu mallar âmme (hizmetlerinin ifasına tahsis edilen veya bu hizmetlerin ifasında 
kullanılan mallardır. Cami, namazgah, mezarlık, okul, köy odası gibi. Bu nevi mallardan nıevzu-

• atta dağınık şekilde bahsedilmektedir. (2644 sayılı Tapu Kanununun 24 ncü maddesinde olduğu 
gibi.) (Bu mallar âmme hükmi saunalarının mülkiyetine; inşaatta bulunmak, satınalmak, istimlâk, 
bağışlanmak ve tahsis şekillerindeki fiilî ve hukuki tasarruflarla (geçebileceği (gibi evveliyatı bi-
linmiyen zamandan beri o yolda istifade edilegeldıği belgeler ye ışahadetle tesbit olunabilir. Bu i 
nevi mallar tescile tâbidir. 35 nci maddede gösterilen mallarla bu maddede 'gösterilen mallar 
arasındaki fark, o maddenin esbabı ınucib esinde 'belirtilmiş bulunmaktadır. Bu mallar 'hangi koy 
'hududu içinde bulunuyorsa o ıhükmi şahsa ait âmme hizmetinin ifasında kullanılacağı için onun! 
adına tesbit ve tescil edilecektir. Maddenin son fıkrası köy veya. belediye ısınırı içinde Hazine
nin, 'özel idarenin ve belediyelerin bu nevi gayri menkulleri bulunduğu ıgöz •önünde tutularak sevk 
edilmiştir. Bu cihet Tapu sicilinin malik hanesinden veya mahsus kanunlardaki 'hükümlerden is-
tinbat olunur. 

Madde 37. — Bu madde, mer'i kanunun 52 nci 'maddesi ile 13 ncü maddesinin (F) fıkrasının 
son bendinin atıfta bulunduğu 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun '5618 'sayılı Ka
nunla muaddel olup imar ve ihyaya taallûk eden 'geçici maddesi hükümleri igöz önünde bulundu
rularak yeniden tertiplenmiştir. Mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (F) fıkrasının 'son bendi, imar 
ve ihyaya mütaallik 'hususi kanunlar (hükmünün mahfuziyetine işaret etmektedir. Bu (hususi k a 
nun 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 5Ö18 sayılı Kanunla değiştirilen geçici mad-ı 
desidir. Mezkûr geçici maddenin birinci fıkrası, 4753 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, tarihten 
önce Devletin 'hüküm ve tasarrufu altındaki ham toprağı işgal edenlere iskân 'haddi içindeki mik
tarını parasız vermektedir. 

İkinci fıkrası, ise; taşlık, pırnallık ve delice likten emek sarf edilmek suretiyle imar edilerek I 
bağ, ba'hçe, meyvalık, zeytinlik ve tarla haline getirilmiş olan yerlerin, iskân haddi kadarı ile 
bu haddin üstünde ayrıca âzami elli dönümlük kısmının imar edene keza parasız terk olunacağı 
hükmünü vazetmiştir. Tapulama teşkilâtı 4753 sayılı Kanun ile kurulan arazi tevzi komisyon
ları ile beraber çalışmadıkları eühe'tle tevzi komisyonlarının imar ve ihya edilen arazide iskân 
haddini tâyine matuf »olan vazife ve salâhiyetlerini haiz olmadıkları için 'bu konuda imar ve İh-1 

ya sebebi ile ne miktar arazinin 'iskân haddi dahilinde iktisab edileceğini tâyin etmeleri, mümkün! 
olamamakta ve bu yüzden imar ve ihya sebebine istinadeden tesbit işleri bizzarur muallâkta kal-
maktadır. Lâyihada bu cihet nazara alınarak iki 'hizmet kanunu ile ilgili bulunan, bu mevzua en 
münasip (hal .şeklinin bulunması düşünülmüş ve tapulama teşkilâtına durumu tesbit ve Hazine: 
adına tescil yetkisi tanınmış akıbeti Çiticiyi Topraklandırma Kanununun tatbikatını yapacak olani 
teşkilâtın faaliyetine terk olunmuştur. Maddenin diğer hükümleri o yerde 4763 sayılı Kanun tat
bik edilinceye kadar ihya edenlerin haklarını koruyacak şekilde tanzim edilmiştir. Bu madde mevzu
una ıgiren ıgayrimenkuller Hazine adına tesbit ve tescil edilecektir. Ancak, ihya edenler veya kanu-l 
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m veyahut akdi halefleri 'beyanlar 'hanesinde gösterilecektir. O yerde Çiftçiyi Topraklandırrma Ka
nunu tatbik edildiği zaman muaddel geçici madde {hükümleri, arazi tevzi (komisyonunca ihya. eden 
lıakkında uygulanacaktır. Diğer taraftan o yerde 475(3 sayılı kanun tatbik edilinceye kadar bu nevi 
gayrimenkuller Hazine tarafından başkasına temlik edilmiyecektir. Aynı zamanda Hazine tarafın
dan ihya edenlerin veya kanunî ve akdî haleflerinin zlilyedliklcri ihlâl olunamıyacak ve gayrimen
kul, bunların elinden alınamıyacaktır. Bu hususun temini için 'keyfiyet tapu kütüğünün şerhler ha
nesinde gösterilecektir. 

Maddenin son fıkrası, 33 ncü maddedeki şartların tahakkuku halinde, zilyedlerin bu nevi gayri
menkul üzerinde de iktisaplarını muteber sayan kazaıi içt inatlara uygun olarak .tedvin edilmiştir. 

Madde 38 —: Bu madde mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (F) fıkrasfının 1 nci bendinden 
aynen alınmıştır. Lâyihanın 5 nci bölümünde hakikî ve hükmî şahıslar adına .gayrimenkulun tes
bit ve tescil şartları belirtilmiştir. Öunların haricinde kalan ve tescile tabi'olan ıgayriimenkuller sa
hipsiz adiyle Hazine adına tesbit ve tescil olunacaktır. Diğer b'ir ifade ile hakikî veya hükmî şa
hıslar lebine iktisap şartları tahakkuk etmediği takdirde gayrimenkul Hazineye ait olacaktır. 

Madde 39 — Bu anadde iner'i kanunun 17 nci maddesi yerine kaim olmak üzere peniden ter
tiplenmiştir. Mer'i kanunda rehinli ve (hacizli gayrimenkullerin zilyed lehine tescili sırasında rehin 
ve hacizden mütevellit hakların mahfuz tutulmasını zilyedin muvafakatine bağlamış zilyed o şekil
de, tescile muvafakat etmediği takdirde tesbitin t a p u kaydı veçhile ve bütün takyidatiylc kayden 
malik »görünen adına tesbitini emretmiştir. Bir defa gayrimenkul takyitleri rehin ve alacaktan iba
ret değildir. Bu sebeple lâyihada bütün takyitleri içine alacak şekilde ibareler kullanılmıştır. Diğer 
taraftan zilyedlerin tesbit sırasında daima hazır bulunmaları mümkün olmadığı göz önünde tutu
larak muvafakat edip etmediklerine bakılmaksızın zilyed adına tesbit ve tescilin yapılması ve fakat 
takyitlerin yeni sicille- aynen geçirilmesi usulü ihdas öd'ikniştir. Zilyed bu takyitlerle tesbite razı de
ğilse tapulama sırasında bunu açıkça belirtir tutanağın itirazsız kesinleşmesi takdirinde tapu idare
sine müracaat ederek zilyedlikten mütevellit •haklarından vazgeçtiğini ve ka.ydm tapu maliki adına 
takyidleri ile birlikte tesisini istiyebilir. Bu mad de bu böl umde zilyed lehine tesbit ve tescile mü
sait şartların tahakkuku 'halimde tatbik edilecek ve fakat gayrimenkulun tapu kaydında belirtilen 
ve üçüncü şahıslar lehine mevcut takyitler ve sair haklar yeni sicille aynen geçirilecektir. 

Madde 40. — &u maddenin muadili mer'i kanunda yoktur. Tatbikatta görülen lüzum üzerine 
yeniden sevk edilmiştir. 

'Tapulama 'tesbiti tutanağın tanzimi tarihinde mevcut fiilî ve hukuki durumu tâyine matuf 
bir faaliyettir. Gayrimenkul arz ile muhtesat'tan, müteşekkil olabilir. Muvaikkat olmıyan ımuhtesat 
ise Medeni Kanunumuza göre arzın mütemmim cüzüdür, bu gibi mulitesatı arzın maliklerinden 
başkası vücuda getirmiş olabilir. Bu muhtesat Medeni Kanundan sonra olabileceği gibi evvel de 
olabilir. 

Bilindiği gibi ahkâmı sabıkamız gayrimenkul mallarda zeminin bir şahsa ve muhdesatmm baş
ka birisine aidiyetini kabul etmiş ve böylece ayrı ayrı tapu kayıtları tesis olunmuştur. Nitekim, 
Medeni Kanunun sureti meriyet ve şekli tatbiki hakkındaki Kanunun 39 ncu 'maddesinde bu hu
sus işaret edilmektedir. Binaenaleyh, Kanunu Medeniden önce, mülga Arazi Kanununun meriyette 
bulunduğu zaman zarfında, zemin sahibinden başkası tarafından meydana getirilmiş olan muh-
desatın Tatbikat Kanununun mezkûr 39 ncu maddesi veçhile tescil.edilmeyip sadece tesbit olun
ması gerekmektedir. Medeni Kanunun meriyetinden sonra muhdesatı vücuda getiren ile arz sahibi 
arasındaki münasebetin ise, Medeni Kanunun 648, 649, 651, 655 nci maddeleri uyarınca tasfiye edil
mesi iktiza etmektedir. Bu tasfiyeyi yapmaya tapulama teknisyeni ve yardımcısı salahiyetli de
ğildir. Bu itibarla,, tapulama sırasında arzın maliki belirtilmekle beraber, muhdesat başkası tara
fından vücuda getirilmiş ise, muhdesatın cinsi ihdas tarihi ve vücuda getirenin kim olduğu tesbit 
edilerek tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde açıkça gösterilecektir. Esasen tatbikatta da o 
yolda hareket edilmektedir. Muhdesa'ttan maksat muvakkat olmıyan bina ve ağaç gibi şeylerdir. 
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Muvakkat ıma'hiyette olmak üzere yapılan kulübe ve baraka gibi hafif binalar 'bu maddenin tatbi
kinde muhdesat sayılmıyacaktır. 

Madde 41. — Mülkiyet hakkının tesbitindeki esasları belirten bu bölümde, Medeni Kanunun 
hülkümleri dairesinde gayrimenkul sayılan bütün mallara şâmil tesbit ve tescil işlemlerini hüküm 
a'ltma almaya imkân mevcut değildir. Bu bölümde istisnai hükümler kaJbul edilerek ekseriyetle 
tesbit ve tescil mevzuu olan gayrimenküllere ait hükümler sevk edilmiştir. Şu halde bu bölümde 
hilâfına hüküm bulunmadığı takdirde Türk Kanunu Medenisi ile diğer Ikanunların hükümleri 
tatbik olunacaktır. Bu ciheti belirtmek maksadiyle bu madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 42. — Bu madde tapu ve vergi kaydı ve ısair belgeler gibi halkkı ispata yarıyan vesika
ların şümulünü tâyin ve kanundaki mühim bir boşluğu doldurmak maksadiyle yeniden kaleme 
alınmıştır. Medeni Kanunun 645 nci maddesi uyarınca gayrimenkulun hududu plân ve arz üzerine 
konulan işaretlerle tâyin olunur. Plândaki hudut ile arz üzerideki hudut biribirini tutmazsa asıl 
olan plândaki huduttur. Tapulama Kanununun 30 ucu maddesi plân ve resmî mesahaya istina-
detmeyen gayrimenkul .mallarda eskiden ıberi malûm ve muayyen olan hududa itibar olunur, 
demektedir. Tesbite esas olan kayıt ve belgeler sabit ve tevsie garimiisait hududu ihtiva edi
yorsa o kayıt ve belgelerde gösterilen hudut nazara alınarak belgelerin muhtevası belirtilir. Sa
hipli arazi istikameti değişmemiş olan yol, mecrası değişmemiş olan dere gibi yerler sabit had-
lerdendir. Yollar ve dereler istikamet ve mecrasını değiştirmiş ise kayıt ve belgelerin tanzim 
edildiği tarihteki istikamet ve mecraların tahkik olunarak kayıt ve belge muhtevası tesbit olunur. 
Sabit ve tevsie garimüsait bir hududun alâkalılar arasında ihtilaflı bulunması gayrisabit ve tevsie 
müsait sayılmasını ieabettirmcz. 

Kayıt ve belgelerin tanzim edildiği tarihteki durumu usulen tahkik olunarak tebeyyün ede
cek şekle göre hudut belirtilir. Kayıt ve belgeler gayrisabit ve tevsie müsait hududu ihtiva 
ediyorsa muhtevasını tayinde komşu gayrimenküllere tecavüz teşkil etmemek şartiyle, kayıt ve 
belgelerde yazılı miktarın fazlası hakkında 33 ncü maddenin tatbiki cihetine gidilerek miktar 
fazlası üzerinde de zilyetliğe dayanan hakların himayesi düşünülmüştür. Miktar belirtilmemiş 
ise öteden beri tasarruf şekli nazara alınır. Hali, mer'a, orman, dağ, tepe, şafak ve ufuk gübi 
'hadlerin 'gayrisabit ve tevsie müsait dliması asıldır. 

Diğer taraftan mübadil veya firarı ve mütegayyip eşhas arazisi ile hudutlaşan gayrimen-
kuller için hudutta ismi geçen şahıstan, tapu kayıtlarına müsteniden âhara tedavül vuku bul
duğu tesbit olunamıynn ahvalde dahi bu nevi hudutları da gayrisabit addetmek lâzımgelece-
ği şüphesizdir. Kayıt ve belgeleri hadleri sabit veya -gayrisabit olsun eğer belge ve kayıtlar 
bir haritaya istinadettirilmiş ise, haritanın bendesi durumuna ve miktarına itibar olunur. 
Haritanın çiziliş bakımından taallûk ettiği yeri belirtecek durumda olmaması, yani mahalline 
tatbik kabiliyeti bulunmaması takdirinde maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

2510 sayılı Kanunda olduğu gibi, Hizanece ve temlik edilen gayrimenkullerin miktarına 
itibar edileceği hakkında temlike mesnet teşkil eden kanunda bir hüküm mevcut ise, her halde 
temlik kararında gösterilen miktara itibar edilmek lâzımgelir. Hazinece vâki temlike müstenit 
kayıt ve belgelerde miktara itibar edileceğine dair meşruhat mevcut ise, mahsus kanunlarında 
o yolda bir kaydın bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kayıt ve belgelerdeki miktar nazara 
alınmak iktiza eder. Maddenin son fıkrası bu hükmü belirtmek maksadiyle sevk edilmiştir. 

Madde 43. — Bu madde 42 nci madde ile-mütenazır olmak, üzere yeniden kaleme alınmıştır. 
42 nci maddede garisabit ve tevsie"müsait hududu ihtiva eden kayıt ve belgelerin muhte
vasını tâyinde miktar fazlası hakkında 33 ncü maddenin tatbik edileceği, kayıt ve belgeler sa
bit hadleri ihtiva dtse daıhi hususi kanunlarında veya ibelgelerinde miktarına itibar edileceği 
şeklinde bir kayıt ve meşruhat bulunması hallinde de o yolda işilem yapılacağı belirtilmiştir. Bu 
gibi hallerde mdktaır fazlasının ne şekilde tefrik, tesbit ve tescil olunacağı tatbikatta esaslı te
reddüt ve ihtilâfları mu'c'ibolmuştur. Bu madde o yoldaki tereddütleri izale ve ^İhtilâfları berta-
ralf etmek maksadiyle kayıt ve belgelerden faydalanan kimse lehine sevk olunmuştur. Şöyle k i ; 
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kayıt ve belgeler /gayrisalhih ve tevsie müsait hududu ihtiva ediyor ve ölçü neticesinde çıkan 
fazlalık için 33 ncü maddenin tatbiki mümkün görülmüyorsa, fazla miktar tevsie müsait hu
duttan tefrik edilecek, geri kalan kısım o kayıt ve 'belgenin muhtevası oilara'k kabul olunacaktır. 

- Fennî metotlara göre, tecvizi hata hududu dâhilinde /bulunan fazlalıklar nazarı itibara alın-
mıyacak'tır. Miktar fazlasını gayrisabi't hadden ifrazına gidildiği takdirde geri kalan kısmın 
her halde sabit hadlerle irtibatı kepilmemek icabeder. Kayıt ve belge, sabit ve tevsie gayrimüsart 
hududu ihtiva ettiği halde bunlarda yazılı miktara itibar olunması Jâzıangeliyorsa bu takdirde, 
kayıt ve 'belgeye istinaden kimsenin göstereceği 'taraftan .miktar fazlası tefrik edilecektir. O 
kimse tesbit sırasında hazır bulunmaz veya tercih 'hakkını kullanmaktan imtina ederse 'menfaati
ne en uygun şekilde tefrik yapalır. Tapulama sırasında yapılacak bu tefrikin o kimsenin men
faatine uygun olmadığı itiraz vukuunda tapulama komisyonunca tetkik ve tesbit olunur. 

Bu maddeye gör<e ifraz edilecek miktar fazlası arazi, Devletle aidolacağından Hazine namına 
tesbit edilecektir. Ancak, lâyihanın 43 ncü maddesinin ikinci fıkrasında ıtnevzuubahsolan gayri-
sabit ve tevsie müsait hududu ihtiva eden gayrimenkullerden .ayrılacak miktar fazlalıkları Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındaki iham. topraktan mâdu't ise veya taşlık, pırnallık ve delicelik-
ten emek: ve masraf İhtiyarı ile imar edilmek suretiylle meydana getirilmiş bulunuyorsa, diğer 
bir ifade ile; gayrissabit 'hudut, mübadil ve mu gayyip şallı ıslardan Hazineye müntekil yerlerle 
hudutlaşmaktan ileri gelmiyor ve fazlalık bundan neşet etmiyorsa, [gayrimenkul sahibinin çıka
cak miktar fazlası hakkında lâyihanın 37 nci maddesiyle vaz'olunan imaır ve ihya hakkından 
müstefidolması lâzımgeleceği, hak ve nas&fet prensipli erine uygun görülmüş ve maddenin son 
fıkrası bu maksatla tertibolunmuştur. 

Madde 44. — Bu madde tatbikatta ve doktrinde ihtilaflı bulunan bir hususun halli maksa-
diyle yeniden tanzim ve sevk edilmiş bulunmaktadır. Evvelce bir bütün halinde tasarruf edilen 
bir gayrimenkulun bir kısmı hakkında zilyed lehine tesbit ve tescil hükümlerinin tatbik edil
mesi lâzımgeldiği takdirde .gayrimenkulun evvelce bir 'bütün halinde tasarruf edilmiş, olması, 
zilyedin fou haklardan istifade edip etmiyeceği tatbikat ve doktrinde münakaşa mevzuu olmak
tadır. Meselâ; tapuda 500 dönüm olarak mukayyet gayrimenkuldeu 25 dönüm miktarı, bir şahıs 
elinde bulunur da bu şahıs zilyedlikle iktisap hükümlerinden istifade edecek durumda olursa o 
gayrinıenkulden 25 dönümlük kısmının zilyedi adma tesbit ve tescili yoluna gidilecek midir? Lâ
yiha bu ciheti müspet şekilde halletmiştir. Filhakika o kısmın zilyed adına tesbit ve tesciline mâ
ni olunabilecek içtimai, iktisadi veya hukuki mâkul bir sebep ileriye sürülemez. Aksi halin kabu
lü gayrimenkul tasarruflarındaki istikrara ve hususiyle bu kanunla güdülen tasfiye gayesine en
gel olur. Bu itibarla, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın evvelce bir kıta gayrimenkul halinde 
tasarruf edilegelen gayrimenkulden bir kısmı hakkında zilyed lehine işbu 5 nei bölümde yazılı hü
kümlerin tatbiki lâzım geldiği takdirde o kısım zilyed adına tesbit ve tescil olunur. Ancak bu hük
mün tatbiki için o kısmın ifrazı kabil bir halde bulunması icabeder. Gayrimenkulun iktisadi ga
yesi bakımından gayrikabü ifraz bir kısmı hakkında bu hüküm tatbik olunamaz. Ayın mucip se
beplere binaen gayrimenkulun şayi hissesi hakkında dahi zilyed lehine sevk edilen hükümlerin 
tatbik edileceği lâyihada kabul olunmuştur. Esasen 1515 sayılı Kanunun gayrimenkulun bir kısmı 
veya şayi hissesi hakkında tatbikinde şimdiye k,adar tereddüt edilmemiş ve tatbikat o şekilde ce
reyan eylemiş ve bunda içtimai ve hukuki bir mahzur görülmemiştir. 

Bu maddede bahis konusu edilen hisse, müşterek mülkiyet şeklinde bulunan hisse olup bu hü
kümlerin iştirak halinde bulunan şeriklerden birine ait haklara tatbik edilmesi mümkün değildir. 

Madde 45. — Bu madde Medeni Kanunun 909 ncu maddesine mütenazır olmak üzere yeniden 
kaleme alınmıştır, jtşbu bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zilyedin kanuni ve akdî halefleri 
istifade edebilecektir. Birbirlerine halef olan zilyedler arasında akdî veya kanuni bir irtibat mev
cut, ise, halef ve seleflerin zilyedlik müddetleri eklenerek hesabı bulunacaktır. 

Madde 46. —..Mer'i kanunda böyle bir madde mevcut değildir. Tatbikatta görülen zarurete bi
naen bir boşluğu doldurmak maksadiyle yeniden tertiplenmiştir. 
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Bâzı birliklerin genel sınırları içerisinde kalan gayrimenkullerin mücavir birlikler arasındaki 

sınırlarının lâyikıyle tesbit edilememesi yüzünden bitişik birlikler hudutları içinde mütalâa edile
rek kadastro veya tapulamaya tabi tutulmuş olduğu tatbikatta görülmektedir. 

Diğer taraftan, lâyihanın 78 nci maddesine konulan hükme tevfikan sırası gelmiyen birliklerde
ki çiftliklerin tcreihan ve peşinen tapulanmasının yapılması icabedeeektir. Bu ihtimaller karşı
sında, tapulaması ele alman birlikte bu durumda tapulanmış yerler hakkında nasıl muamele yapıl
ması lâzımgeleeeği maddenin 1 nci fıkrasında açıklanmıştır. Şöyle ki ; bu yerler yeniden tapulan-
mıyacaktır. Birliğin geri kalai} arazisinin tapülanması bitirilip tapu kütükleri tanzim edilirken 
parsel numarası kaçta kalmışsa bu numara teselsül ettirilmek suretiyle mücavir birlikte tapulanan 
gayrimenkul]er, o birliğin tapu kütüğünden asıl birliğin tapu kütüğüne aynen ve naklen kayde
dilecektir. Bu nakil sebebiyle eski tapu kütüğü sayfaları Tapu Sicil Nizamnamesin deki usule tev
fikan kapatılacaktır. 

Hâdise, her iki birliği ilgilendiren paftalar üzerinde de tesir icra') edeceğinden, paftaların ilgili 
kısımları buna göre ıslah olunacaktır. 

Eğer evvelce tapulanan arazi, lâyihanın 78 nci maddesi mevzuuna giriyorsa bu takdirde yapı
lacak iş, o çiftliği teşkil eden parselleri birliğin heyeti umumiyesine nazaran yeniden numaralayıp 
aidolduğu sayfaların sırasına> göve geçirmekten ve eski kütük sayfalarını kapatmaktan ibaret ola
caktır. 

Bu mevzuda tatbikat sırasında karşılaşılan bir hâdise de; bir birlik sınırları içerisinde kalan 
arazinin bir kısmının bitişik birliklerin sınırı dâhilinde evvelce kadastrosu veya tapülanması ik
mal edilmiş iken bu cihet fark edilmiyerek aynı arazinin asıl sınırı içinde kaldığı birlikte, ikinci bir 
defa daha tapulama muamelesi görmüş olması halidir. Bu takdirde yapılacak muamele, madde
nin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere muahhar tapulamayı, ister derdest ve isterse ikmal ve inlac-
edilmiş olsun, bütün hukuki ve fiilî neticeleri ile birlikte hükümsüz saymaktır. 

Bu ikinci tapulama, ortadan kaldırılınca ilk defa yapılmış olan tapulama ile ihraç olunacağı |ta-
biîdir. Ancak ilk tapulama ile tesis olunan kayıtların hududu umumiyesi içinde bulunduğu birliğe 
ait tapu kütüklerine nakilleri, eski kayıtların kapatılması ve paftalar üzerinde de iktiza eçlen 
tahsisatın yapılması gerekecektir ki, yukarda birinci şıkta izah olunduğu üzere muamele görecek
tir. 

Orman Kanununa tabi Devlet ormanları ile diğer âmme hükmi şahıslarına veya hakiki şahısla
ra ait ormanların, Orman Kanunu hükümlerine tevfikan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül eden 
komisyonları marifetiyle yaptırılan tahditleri kesinleşerek tapuca tescilleri icra edilmiş bulunuyor
sa, tesis edilen tapu kayıtları taallûk ettiği birliğe ait tapu kütüğüne aynen nakledilecektir. Mad
denin son fıkrası bu lüzumu ifade etmektedir. Zira lâyihanın 2 nci maddesinde bu nevi ormanjar 
Tapulama Kanununun tatbik sahası dışında bırakılmıştır. Binaenaleyh, yapılacak işin bundan 
ibaret olması lâzımgeleeeği aşikârdır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Bu bölüm tapulama sırasında tafoaddüs edecek ihtilâfların tapulama mahkemelerinde ne su
retle, hangi şekil ve şartlarla halledileceğine dair usuli hükümleri ihtiva etmektedir. 

Mer'i kanunun 4 ncü bölümünde muhakeme usulüne ve vazifeye mütaallik hükümler sevk 
edilmiş ise de; bunlar kifayetsiz görülmüştür. Bu sebeple bu bö'ümdeki maddeler* yeniden (ka
leme alınmış, maddelerin şevkinde tereddüde meydan bırakılmam asma ve mahkemelerde süratin 
teminine çalışılmıştır. 

Madde 47. — Bu madde mevzuu itibariyle tapulama mahkemelerinin vazifesini belirtmekte 
olup mer'i kanunun 84 ıncü maddesi yerine kaim olmaktadır. Mevzu itibariyle bu maddelerde 
halledilecek ihtilâflar açıkça belirtilmiştir. Tapulamadan gaye tutanakların tanzimi tarihin
deki hukuki durumu belirtmek olduğuna göre o tarihten sonra doğan haklara mütaallik ih-
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til aflar ıbu mahkemelerin vazifeli haricinde bırakıldığı gibi mahkemeden ihdas edici mahi
yette hüküm istihsaline matuf ihtilâflar dahi tutanağın tanzim edildiği tarihteki hukuki 
durumla alâkalı olmadığı için vazife haricine bırakılmıştır. İhtiyati tedbir ile alâıkalı te
reddütleri izale maksadiyle maddeye yeni fıkralar eklenmiştir. 

Madde ' 48. — Bu madde hâdise]erin husiyeti itibariyle tapulama mahkemesinin vazifesini 
belirtmektedir. Mer'i kanunun 35 nci maddesinde bu mahkemenin vazifesinin başlangıcı, bir
likte tapulama işlerinin başladığı tarih olarak 'tarif olunmuştur. Birlikte 'tapulama işlerinin 
başlaması ile bütün gayHmenkullerin tapulaması sırasında ekseriya seneleri aşan bir zaman 
geçmektedir. Tapulama mahkemesinin vazifesi başlayınca mahallî mahkemelerin vazifesi sona 
erer. Mahallî mahkemesinde görülmekte olan dâva mevzuu gayrimenkuie ait tapulamanın haşla
dıktan birkaç sene sonra yapılması halinde dosyayı devralan tapulama 'mahkemesi bu müd
det içinde hareketsiz kalacak ve dâva yürüyemiyece'ktir. 

Bu 'sebeple lâyihada, tapulama mahkemesinin vazifesi, her birlikte ilk parsele ait tapulama 
tutanağının tanzim edildiği tarihten itibaren başlaması esası kabul edilmiştir. Mahallî mahkeme
lerinde görülmekte olan dâva, mevzuu gayrimenkul hakkında henüz o birlikte ilk parselin 
tapulama tutanağı tanzim edilmemiş ise mahallî mahkemesi o dâvanın rüyetine devam edecektir. 

Tapulamalsına başlanan birliklerde lâyihanın 50 nci maddesi uyarınca mahallî mahkemesin-
deki dâva dosyaları tapulama hâkimine devredilecektir. Bu sebeple lâyiha nvahallî mahkemele
rin vazifesi nihayet bulduğu anda Tapulama Mahkemesinin dâvaya hemen elkoyarak tahki
kata devanı etmesi imkânını sağlamış bulunmaktadır. Bu maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm
ler, ihtilâf ve dâvaların ne şekilde tapulama mahkemesine aksedeceğini belirtmek 'maksadiyle 
tanzim olunmuştur (a) bendinde mahallî mahkemelerde görülmekte olup vazifesinin sona ermesi 
üzerine lâyihanın 50 nci maddesine tevfikan tapulama mahkemesine devredilen dâva dosyalarına 
ait ihtilâfları: (b) bendinde itiraz müddeti içinde açılacak veya tapulama komisyonları karar 
ile aleyhine ikame olunacak dâvalarla askı ilânından itibaren üıc ay içinde tapulama komisyonun
da intacedilmeyip mahkemeye tevdi olunacak itirazlı tutanaklara aft itirazları; (c) bendinde ise 
tapulama, 'mahkemelerinde 'görülmekte olan dâvalara müdahale mahiyetinde olmak üzere vukubu-
lacak sair talepleri tetkik ve halledeceği kabul ^olunmuştur. Maddenin (b) ve (c) bendi mer'i 
kanunun 3;2 nci maddesi yerine kaim olmaktadır. Maddenin 'son fıkrası tapulama işlerinde 3533 
sayılı Tahkim ıKanunu hükümlerinin cereyan otmiyeceğini 'belirtmektedir. Filhakika ba'hsi geçen 
kanunda yazılı daire ve müesseseler arasındaki ihtilâfın tahkim yolu ile halli sürat ve işlerin 
masrafsız bitirilmesi bakımından lüzumlu görülmüştür. 'Tapulama mahkemelerinde da'hi dâvalar 
masrafsız ve süratle ıgörüldüğü için tapulamaya tabi gayrimenkuller hakkında 3533 sayılı Ka
nunun. tatbik sebebi 'kalmamıştır. 

Madde 49. — Bu madde tapulama mahkemesinin mahal itibariyle salâhiyetini belirtmektedir. 
Mahkemeler büğe itibariyle kaza- salâhiyetini haizdir. Aynı bölgede mütaaddit tapulama mahke
meleri kurulması halinde iş bölümü Adalet Bakanlığınca tes'bit olunur. Lâyihada bu malhkemele-
rin malhal itibariyle salâhiyetleri, bulundukları bölgeye dâhil birliklerin genel krokisi hududu ile 
tahdidedilmistir. Birlik genel sınır krokisi bu kanunun tatbikine munhaısır olmak üzere ve iş prog
ramı mahiyetinde olarak tanzim edilir. Teknik zaruretler clolayısiyle veya lıataen mülki teşkilât 
bakımından diğer bir kaza hududu dahilindeki gayrimenkul, birlik genel krokisi içine alınmış 
ise o gayrimenkuie taallûk' eden ihtilâflar o birliğin bağlı bulunduğu bölgede vazife gören 'hâ
kim tarafından halledilecektir. Birlik, orada tapulamaya başladığı tarihte tapulama mahkeme
sinin bulunduğu bölgeye bağlı iken tapulamaya başladıktan sonra idari teşkilât bakımından baş
ka bir bölgeye bağlandığı takdirde o birliğe dâ'hil gayri menkullere mütaallik ihtilâfı, evvehse 
bağlı bulunduğu bölge hâkimi (halleder. Tasarı, bu hükmü sevk etmekle dosyaların malıkemeden 
ma'hkemeye devrine mâni olmak istemiştir. 

Madde 50. — Bu madde 48 nci maddedeki esaslara mütenazır olmak üzere mer'i kanunun 35 
nci maddesinden t adil en alınmıştır. Mer'i kanun birlikte tapulama işlerinin başladığı tarihte ma
hallî mahkeme! erindeki dosyaların tapulama hâkimine devredileceğini kabul etmiştir. Tapulama-
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ya başlama anını açıkça tâyin etmek lüzumlu görülmüştür. Zira o tarih tapulama mahkemesinin 
vazifesinin mebdeini ve bilmukabele mahallî mahkemenin 'Vazifesinin -münte'hasını gösterecektir. 
ÎBıı itibarla (lâyihada devir zamanı, tür 'birliğin ilk'parseline ait tapulama tutanağının tanzimi tarihi 
olarak kaimi olunmuştur. 'Bu -maddenin tatbikinde mahallî mahkemelerinde henüz açılmış, tattı--
rirî te'Mi/gat safihasında bulunan dâva dosyalariyle duruşmaları yapılmakta -olan dâva dosyalan 
ve hükme bağlanmış olup da henüz kesini eşmemiş olan dosyalar dâhildir. Mevzu itibariyle tapu
lama mahkemesinin vazifesi dışında kalan 47 nci maddenin son fıkrasındaki ihtilâflara 'mütaallik 
dosyalar tapulama mahkemesine devredi'lmiyecektir. Maddedeki görülmekte olup» ibaresi Hu
kuk usulü muhakemeleri Kanunu Ibaknmından müracaata fbırakılmış dâvalara mütaallik' dosyala-
Tin tapulama mahkemesine devrolunmıyacağmı belirtmektedir. Bu gibi dâvalar alâkalılar tara-
(fından yenilendiği takdirde, dosya tapulama mahkemesine /gönderilecektir. 

Madde 51. — Bu madde m e r i kanunun 3-6 nci maddesinden ufak bir değişiklik yapılmak su
retiyle yeniden kaleme alınmıştır. Bu değişiklik: Mer'i kanunda .müphem 'görülen (tapulamamın 
bitmesinden) ibaresinin tavzihinden ibarettir. Bir bölgede tapulama dişlerinin ikmal edilerek tapu 
kütükleri İle müstenidatının tapu idarelerine devrinden altı ay sonra tapulama mahkemesinde 
henüz Ihükme 'bağlanmamış. dosyalar hakkında yapılacak muameleye mütaallik bulunmuştur. 

Madde 52. — Bu madde mer'i kanunun 15 n,ci maddesinin 2 nci fıkrası yerine kaim olmak 
üzere tereddütleri izale maksadiyle talfsilen kaleme alınmıştır. 

Tapulama 'Kanununun tatbikatından doğacak her türlü ihtilâflarda tapulama mahkemelerin
ce '5 nci Milümde yazılı hukuki esasların tatbik edilmesi lâzımdır. İhtilâf tapulama mahkemesine. 
hangi yoldan aksederse etsin 'bu mahkemelerde aynı esaslar -göz önünde tutularak halledilecektir. 

Lâyihanın 51 nci -maddesi uyarınca tapulama mahkemesinin vazifesi nihayet 'bulduğu hakle 
elinde henüz 'hükme bağlanmamış işler mevcut ise bu işler kıymetine ••bakılmaksızın mahallî as
liye mahkemelerine devir edileceğinden mahallî asliye mahkemeleri yine 5 nci bölümde yazılı esas
ları göz önünde tutarak ihtilâfı çöze'cektir. 

Bir ıbölgede tapulama işleri ikmal edilerek tapulama mahkemesinin '51 nci maddede beyan edi
len müddete mütaallik yetkisi hitam bulduktan «onra tapulamanın yalnış yapıldığı iddiasiyle le
hine tesbit ve tescil yapılan aleyhine dâva açıldığı takdirde bu dâvaya kıymet itibariyle vazifeli 
.mahallî sulh veya asliye mahkemesi yine 5 nci "bödümde yazılı esasları tatbik edecektir. Tapulama 
tesbitleri ile ilgili olmıyan yani tapulamadan sonra tahaddüs eden sebepler dölayısiyle açılacak 
dâvalara 'bu maddenin şümulü yoktur. O dâva,]ar umumi hükümler dairesinde halledilecektir. 

Madde 53. — Bu madde mer'i ikanunun 15 nci maddesinin son cümlesine tekabül etmek üzere 
yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin 1 nci fıkrası uyarınca beşinci bölümde yazılı esasların tat
bikinde her türlü delil ve beyyineye istinadedilebilecektir. Bu hususta delil takyidi yo'ktur. Yalnız 
33 ncü maddenin üçüncü fıkrasındaki delil takyidine mütaallik hususi hükümleri mahfuz tutul
muştur. Maddenin ikinci fıkrası yeni hüküm olarak sevk edilmiştir. Tapulama işleri başlıyan 
bölgede tapu fen memuru veya kadastro veyahut tapulama fen elemanları mevcuttur. Mahkemede 
tecrübesiz kimselere yaptırılan mesaha ve haritaya müstenit hükümlerin infazında müşkülât 
çıkmakta ve yanlışlıklara yol açılmaktadır. Bu sebeple mahkemeye akseden bir ihtilâfın halli 
için yeniden ölçme yapılmak lâzımgeldiği veyahut hülküm tapulaıma haritasında değişiklik yapıl
masını icabettirdiği takdirde ölçme işi ve yeni harita mahkemece 'tapu fen ımemuruna veya kadas
tro veyahut tapulama fen elemanına yaptırılacaktır. Lâyiha bu bapta hâkimin takdir salâhiyetini 
takyidettiği gibi tapu fen memuruma veya kadastro veyahut tapulama fen elemanlarına o yolda 
vazife tahmil etmiştir. 

Madde 54. — Bu madde yeniden kaleme alınmıştır. 'Tapulama, hak sahiplerinin doğru olarak 
tâyini gayesini istihdaf eder. Hâkimin vazifesi ihtilâf halinde Ibulunan tarafların ileri sürdükleri 
iddia ve müdafaaları tetkik ile nihayet hulmuş olmaz. Hâkim ittihaz edeceği karar ile yeni bir si
cil ihdas edecektir. Bu sicilin doğru olarak ihdas edilmiş olması lâzımdır. Dâvada taraf olanların 
dâvayı iyi takibetmemeleri veya üçücü şahıs zararına olaralk aralarında uyuşmaları takdirinde 

s 
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üçüncü şahsa ait bir gayrimenkul hakkında sicil 'tesisi neticesi doğabilir. Bu sebeple lâyiha, hâ
kimi tarafların iddia ve müdafaaları ile 'bağlı tutmamıştır. Tarafların delillerini topladıktan sonra 
re'sen tahkikatı genişletmek: ve lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplamak salâhiyeti hâkime tanın
mıştır. Hâkim delilleri serbestçe takdir edecek tahkikattan elde edeceği kanaate göre bir karar 
verecektir. Dâva mevzuu gayrimenkulun kimin adına tescil edileceği kararda 'belirtilmek lâzım
dır. 

Meselâ tesbit A. adına yapılmıştır. B. tarafından itiraz edilmiştir. Yapılan tahkikat neti
cesinde o gfayrimenkülün A. ya ve B. ye aidolmayıp sahipsiz bir yer bulunduğu anlaşılmıştır. 
Bu takdirde hâkim o gayrimenkul tin Hazine adına tesciline karni' vermeMe mükelleftir. Diğer 
başlka bir misal; yapılan tahkikat neticesinde gayrimenkulun davacı B. ye murisinden intikal 
ettiği kendisinden başka hak sahibi mirasçılar bulunduğu anlaşılmıştır. Bu takdirde gayrimen
kulun bütün mirasçılar adına tescilime karar verilecektir. Bu hüküm lâyihanın 22 nci maddesi ile 
mütenazır bıılunmiaktadır. Nasıl ki, teknisyen ve yardımcısı halk sahibini re'sen aramakla mükel
lef ise, İhtilaflı işlerde bu vazife, hâkime tereddübeder. Lâyihada mer'i kanundan farlklı olarak 
mirasçıları tâyin olunımıyan ölü Ikayıt sahibi adına sicil ihdası usulü kabul olunmuştur. Bu esas 
ile ilgili olarak mahkemece nizalı gayrimenkulun ölü bir şahsa aidolduğu sabit görülürse ölü 
olduğu yazılmak suretiyle o şahıs adına tescil /kararı verilebilecektir. Mirasçıların belirtilmesini 
alâkalılar t al ebettik! eri takdirde hâkim mirasçıların adlarını ve hisse miktarım tahkik edecek on
lar iadma tescil 'kararı verecektir. 

• Madde 55. — Bu madde 54 neü maddedeki hükmün, bir neticesi olarak yeniden tanzim olun
muştur. Umumi hükümlere göre imalı kem e 'kararları, dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde ımuh-
kem kaziye teşkil ederler, ve esasen kararlar taraf olanlara izafeten ittihaz olunur. Tapulama Mah
kemesi ise 54 incil madde uyarınca dâvada taraf olmıyan lehine dahi karar verebilecektir. Dâva
da taraf olmadığı ıh aide lehine karar verilen kimse bu madde uyarınca o karardan taraflar aleyhi
ne istifde edilecektir. Dâvanın tarafları, lehine 'karar verilen üçüncü şehıs aleyhine yeniden dâ
va laçanııyacaklardır. Muhkem, [kaziyenin akdî veya, kanuni haleflere tesir derecesi müddeabihte 
ve dâva sebebinde ittihat gibi şartlar umumi hükümW* dairesinde nazara alınacaktır. 

Madde 56. — Bu madde tapulama ile ilgili kimseler hakkında vekil tâyininde kolaylık sağlamak 
ımaksadiyle yeniden tanzim edilmiştir. Tapulama Mahkemesi kıısımen köylerde faaliyette buluna
caktır. Bölge merkezinde avukat veya dâvavetkili tedariki müşküldür. Bölge merkezinde üç
ten ziyade avukat veya d ava vekili bulunmadığı takdirde • Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 61 nci maddesi 'bu sıfatı haiz olmıyan kimselerden vekil tâyinini mümkün kılmak
tadır. Bölge merkezinde, üçten ziyade avukat veya dâvavekili bulunduğu takdirde bu sıfatı haiz 
bir kimsenin dâvaya vekil tâyin edilmesi umumi hükümler iktizasındandır. Fakat tapulamaya mev
zu olan gayrimenkulun kıymeti avukat veya dâvavekili miasraflarına mütehammil olmıyabilir. Alâ
kalı şahıs birlilk merkezinde bulunmayabilir. Veyahut işini bizzat takibetmekten âciz olabilir. Ve
yahut işini avukat veya dâvavekili ile takibetmeye malî imkânları müsaade vermez. Halbuki tapu
lama işleri süratle nihayete erdirilecektir. Ve müddetlere tabidir. Bu işlerin behemahal avukat 
veya dâvavekili ile takip ve intacına zorlandığı takdirde iş sahibi hakkını kullanamıyacak veya mü
dafaa edemiyeeek duıaiıma düşecektir. Bu Ke'beplc, lâyihada tahdiden belirtilen yakın hısımların 
velkil sıfatiyle tapulamanın idari ve adlî safhalarında bulunmaları kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Bu madde vekâletlerin şekli bakımından yeni hükmü ihtiva etmektedir. Tapula
ma işlerinin süratle yürüdüğü ve müddetlere tabi olduğu hakların, kullanılmasında gecikmenin za
rarları mucibolacağı göz önünde tutularak maddenin birinci fıkrasında köy ihtiyar heyeti veya sulh 
hâkimi veya tapulama hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletnamelerin tapulama işlerinde mu
teber olacağı kabul edilmiştir. Noterden tasdikli A'-ekâletnameleriıı dahi muteber olmıası tabiîdir. 

Maddenin ikinci fıkrası vekâlet ücretine mütaallik istisnai hükmü ihtiva etmektedir. Avukatlık 
ücreti hakkında tapulama işlerinin hususiyetini nazara alark istisnai bir hüküm ısevk edilmiştir. Bu 
mahkemelere işlerin intikal şekli ve sebebi, bu mahkemelerde, takibedilen usul diğer dâvalardan 
farklı bulunmaktadır. Dâvâlı adına onun haber ve malûmatı ve arzusu haricinde yanlış tesbit ya-
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pılmış olabilir. Hakiki hak sahibi ile husumet mevkiine düşer. Bu takdirde ücret tarifesindeki esas
lar dairesinde vekâlet ücreti ile mesul tutulması nasafet kaideleri ile telif olunamaz. Tapulama fa
aliyetinin kesafeti karşısında taallûk ettiği gayrimenkule mütaallik parselde yanılarak bir kimse 
başkasına ait tesbite itiraz etmiş olabilir. Bunun da nispî ücretle mesul tutulması hakkaniyet kaide
lerine uygun düşmez. Diğer taraftan bu gibi dâvalar harca tâbi olmadığı için kıymetleri belirtilme
miştir. Vekâlet ücretine esas olmak üzere kıymetin tahkiki dâvanın uzamasına sebep olur. Ve kanu
nun gayesi ihlâl edilir. Lâyiha bu ve buna benzer halleri ve sebepleri göz önünde tutularak Tapu
lama mahkemelerinde vekâlet ücretinin maktuaıı tâyin olunacağını kabul etmiş ve göz önünde tu
tulacak esasları belirtmiştir. 

Ancak, bâzı takdiri isabetsizlikleri önlemeye matuf bir tedbir olarak da, maktuan takdir olu
nacak avukatlık ücretinin, avukatlık ücret tarifesinin tâyin ettiği nispî ücret haddinin üstünde 
olamıyaeağı tasrih edilmiştir. 

Tapulama mahkemelerinde vekâlet ücreti dâvayı avukat veya dâvavekili marifetiyle takibeden 
ve dâvada haklı çıkan taraf lehine hükmedileeckür. Usul Kanunun verdiği imkânlara dayanarak 
veya 56 ncı madde uyarınca avukat ve dâvavekili olmıyan kimseler marifetiyle dâvanın takibedil-
miş olması halinde vekâlet ücreti takdir olunmıyacaktır. 

Madde : 58. — Bu madde mer'i kanunun ol nci maddesi yerine kaim olmak üzere yeniden kale
me alınmıştır. Mer'i kanunda dâvanın hâkimin takdirine göre âdi veya şifahi muhakeme usulü ile 
yürütüleceği esası kabul edilmiştir. Tatbikatta bu hal karışıklığı mucip olmaktadır. Ve âdi muha
keme usulüne başvurulduğu nadir görülmüştür. Esasen tapulama işlerinde âdi usulü muhakeme
nin tatbiki haklara müessir fayda ve teminat sağlamadığı gibi sürate de mâni olmaktadır. Bu se
beple lâyihada prensip itibariyle şifahi muhakeme usulünün uygulanacağı kabul edilmiştir. Ancak 
bu bölümde belirtilen istisnai-hükümler mahfuz bulunmaktadır. 

Madde : 59. — Tapulama işlerinin müstaceliyeti göz önünde tutularak Tapulama mahkemelerinin 
adlî tatilde faaliyette bulunacakları hakkındaki bu madde"yeniden'tertip olunmuştur. Madde bu 
mahkemelerin adlî tatile tâbi olmaması keyfiyetinin bir neticesi olarak sevk edilmiştir. 

Madde : 60. — Bu madde tapulama mahkemesine açılacak dâvalarla itiraz sebebiyle intikal ede
cek ihtilaflı tutanaklar üzerinde mahkemece yapılacak muameleleri göstermektedir. 

Tapulama Mahkemesine dâva, bu lâyihanın 26 ncı maddesinde bahis mevzuu olan askı ilân müd
deti içinde açılacak veyahut lâyihanın 28 nci maddesinin ikinci fıkrasında itirazlı tutanakları tetki
ke yetkili kılınan Tapulama Komisyonunca ittihaz edilen ve alâkalılarına tebliğ olunan karar aleyhi
ne 30 gün içinde ikame edilebilecektir. Bundan başka 24 ncü madde hükmüne tevfikan askı müd
detinin bitiminden itibaren üç ay içinde tapulamaKomisyonunca bir karara, varılamamasından dola
yı tapulama müdürü tarafından itirazlı tutanaklar hükmen halledilmek üzere Tapukıma mahke
mesine tevdi olunacaktır. Bu hallerde mahkeme alâkalıların müracaatlarının beklenmeksizin dâ
va dosyalarını açacak ve lüzumlu kayıt ve malûmat ile sair evrak ve vesikaları celbederek duruş
maya mütaallik ihzarı muameleleri yapacaktır. Tapulama tutanklarmda tesbit sebepleri belirtil-. 
diği- gibi itiraz edenlerin itiraz sebeplerini açıkça belirtmiş olmaları, duruşma hazırlığında hâkime 
kolaylıkla sağlayacaktır. 

Tutanağın mahkemeye tevdiinden sonra, itiraz sebep ve delilleri gösterilmemiş olanlar için bu 
hususun açıklanmasını sağlamak zarureti meydandadır. Bu sebepler açıklanmadıkça tahkikatın selâ
metle sevk ve idaresine ve tahkikattan isabetli bir netice alınmasına imkân yoktur. Bu sebeple mad
denin üçüncü fıkrasında itiraz sebep ve delilleri henüz açıklanmamış olan tutanaklar sebebiyle ıuu-
terizlerin bu cihetleri bildirmeye davet usulü ihdas edilmiştir. Bu husus lâyihanın (i2 nci maddesi 
uyarınca kendisine gösterilecek davetiye ile beraber mtıterize tebliğ olunacaktır. Muteriz kendi ye
dinde olmıyan bir kayda veya vesikaya istinat ediyorsa bunu duruşma celsesinden önce mahkemeye 
bildirmeleri ve bu suretle duruşmadan önce kayıt ve vesikaların bulunduğu dairelerden mahkemece 
celbi imkânını sağlamalıdır. Binaenaleyh muteriz, en geç ilk duruşma celsesinde gelmeye veya itirazi 
sebep ve delillerini bildirmeye mecbur tutulmuştur. Aksi takdirde lüzumsuz taliklere sebebiyet ve-
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rileocktir. İlk duruşma celsesine gelmez veya o zamana kadar itiraz sebeplerini mahkemeye bildirmez 
veyahut ilk duruşma celsesine geldiği halde itiraz sebeplerini açıklamadan imtina ederse işbu ikinci fık
ra hükmüne göre itiraz etmemiş sayılacaktır. Lâyiha bu suretle sebepsiz ve yersiz itiraz muvacehesin
de mahkemeyi işin esasına girmekten vareste tutmuş ve mahkemenin mesaisini tahdit etmiştir. Di
ğer taraftan sebep ve delillet'i açıklanımyan itiraz muvacehesinde tahkikattan isabetli bir netice alı-
namıyacağmı derpiş eden lâyiha, isabetsiz bir hükmü muteriz aleyhine muhkem kaziye teşkil etmiş 
olmasını önlemiştir. Muteriziıı itiraz etmemiş sayılması muvacehesinde mahallî mahkemelere müra
caatla tescil aleyhine dâva açmak hakkının mevcut ve mahfuz bulunduğu tabiîdir. Tutanaklara mü
teaddit kimseler tarafından itiraz edildiği ve bunlardan bir kısmı hakkında bu madde uyarınca iti
raz etmemiş sayılmasına karar verildiği takdirde itiraz sebep ve delillerini açıklıyan diğer müteriz-
lerin itirazlarına binaen tahkikata devanı edilecektir. Bu tahkikatın devamı sırasında ve -hüküm ve
rilmeden önce, itiraz etmemiş sayılan kimse itiraz sebep ve delillerini acıklıyarak Tapulama Malı
nı esin o başvurursa 48 nci maddenin ikinci' fıkrasının (C) »bendi uyarınca bu muteriz duruş
maya alınacak, ona aüt itiraz sebep ve delilleri tetkik ve hallolunacaktır. Mutcrizin itiraz 
etmemiş sayılmasına karar verildiği halde diğer muterizlerin itiraz sebep ve 'delillerini tahkik 
dolayısiylo toplanan delilleri itiraz etmemiş sayılan kimse lehine hüküm vermeye müsaldol-
ıluğu takdirde hâkim 54 ncü madde Uyarınca karar verebilecektir. Maddenin mütaakıp fıkra
sı muteriziıı bidayette yaprağı itiraz sebep ve delilleriyle bağlı olmadığını bildirmektedir. 

Madde Gl. — Bu ımadde mahallî mahkemelerde görüşülmekte olan dâvalardan tapulamayı il
gilendirmesi sebebiyle lâyihanın 50 nci maddesino göre Tapulama Mahkemesine devri icabe-
denlei' hakkında yapılacak işlemleri açıklamaktadır. Lâyiha bu gibi dâvalar hakkında mün
ferit ilân usulünü ihdas etmiştir. 13 ncü maddede açıklandığı üzere mahallî mahkemelerde 
derdest olan dâva mevzuu gayrimenkullere ait tapulama tutanağı müdür tarafından Tapulama 
Mahkemesine verileceğinden hâkim bu tutanaklarla ilgili dâva dosyalarını birleştirerek 26 
nci maddede 'derpiş edilen ilânı askı yaptıracaktır. Bu askı ilânının yaptırılmasında zaruret 
vardır. Çünkü o gaymmenıkule ait tesbite davacılardan başkalarının da itiraz etmeleri müm
kün bulunduğundan hak ziyama meydan verilmemesi gözetilmiştir. Maddenin son fıkrası 
ddsyaya Tapulama Mahkemesince 'el konmadan önce ihtilâfın mahallî mahkemelerine* hükme 
bağlanmış olması ve henüz hükmün kesinleşmemiş hulunması halinde yapılacak işlemi be
lirtmektedir. Buna göre tapulama hâkimi hükmün kesinleşmesini bekliyecektir. Hükmün ke
sinleşmesi ilâmın tebliğine bağlı ise tebliğ işlemini tapulama hâkimi re'sen yapacaktır. Hüküm 
teniyiz edilmediği için kesinleştiği takdirde bu hüküm ile teessüs eden muhkem kaziyei göz 
önünde tutarak dâvanın taraflarına, ait hakları tâyin edecektir. Aynı gayrimenkul haManda 
tapulama dolayısiyle başka şahıslar arasında niza tahaddüs etmiş ise veyahut bu niza kesinle
şen ilâmın taraflarından biri ile üçüncü şahıs arasında '"bulunuyorsa muhkem kaziyenin si
rayet ve şümulü hakkında umumi esasları göz önünde tutarak işi halledecektir. Mahallî mah
kemelerce ittihaz 'edilen karar Yargıtaydan nakledilirse görülmekte olan dâva mahiyetini ala
cağından Tapulama Mahkemesince nakız ilâmına uyulup uyulmıyacağı hakkında tetkikat ya
pılarak: uyulup uyulmamasına göre dolsya işlemo tabi tutulacaktır. 

Madde 62. — Bu madde ımer'i kanunun 33 ncü maddesinin tavzih ve ikmali suretiyle yeni
den tertiplenmiştir. 

Prensip itibariyle ilk duruşma celsesinin behemahal birlikte açılması bu maddede kabul 
edilmiştir. Bu hal zaruridir. Günkü, hangi gayrimenkulun kimler arasında ihtilaflı olduğunun 
o birlik •sakinleri tarafından bilinmesi lâzımdır. O gayrimenkul üzerinde hakkı okluğunu 
zanneden başka kimseler 48 nci maddenin (O) bendi uyarınca itirazda bulunabileceklerdir. Bun
ların itirazlarını kabule imkân vermek için ilk duruşma celsesinin «birlikte açılması lâzımdır. Bu usul 
icabı hale ve maslahata da uyigundur. Tatbikatta birçok davaların birlikte açılan ilk celsede 
hükme bağlandığı müşahede edilmiştir, i lk celsenin bölge merkezinde açılması halinde birçok dâ
vaların ilk celsede karara bağlanması imkânı selbedilmiş olacaktır. Bu usul alâkalılara kolaylık
lar" sağlıyacaktır. 
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İlk celsede bütün delillerini hâkime arz eden alâkalılar artık bölge merkezine gitmek külfe

tinden vareste kalacaklar ve süratle hüküm istihsal etmiş olacaklardır. IBU usulün ihtilâfları ;sür
atle halletme bakımından .faydalı olacağı düşünülmektedir. Alâkalılar mütaakıp celseler için böl
ge merkezine gitmek külfetinden vareste kalmak gayesiyle ilk celsede bütün delillerini toplayıp 
hâkime arz etmek gayretini göstereceklerdir. Bu suretle 60 ncı maddenin ikinci fıkrası ile kiaibul 
edilen usulün hüsnüniyetle cereyanı da temin edilmiş olacaktır. Bu usul Hazine aleyhine fazla bir 
külfeti icabettirmiyecektir. Aynı birlikteki dâvalar için ilk celseler aynı veya mütaakıp günlerde 
açılacaktır. Hazinenin tahammüle mecbur olduğu külfet ve masraflar mukabilinde aynı birlikteki 
birçok dâvaların duruşmasına başlamak imkân dâhiline girecektir. Mer'i kanunda olduğu -gibi du
ruşma günü ilân suretiyle birlik sakinlerine duyurulacaktır. Bu suretle diğer şahısların duruş
ma sırasında itirazlarına imkân verilmiştir. Mer'i kanundan farklı olara-k duruşma cetveli örneği
ni mahkeme divanhanesine astırılması usulü ihdas edilmiştir. Bu usul bölge merkezinde sakin. 
olup da (birlik ile alâkalı şahısların duruşmadan haber ve malûmat almalarını sağlamak niaksa-
diyle zaruri görülmüştür. Mer'i kanunda duruşmanın dâvanın taraflarına dahi ilân suretiyle teb
liği kâfi görülmüştür. Tatbikatta dâvanın taraflarından olan kimselerin birlikte yapılan ilândan 
haber ve analûmat alama'dı'kları ve bilhassa başka yerlerde sakin olanların bu imkânı elde edeme
dikleri ve bu yüzden ha-klarını koruyamadıkları müşahede edilmiştir. Maddenin mütaakıp fıkra
sında dâvanın taraflarından olan kimselere duruşma gününün-ayrıca davetiye ile tebliği usulü ih
das olunmuştur. Davetiye ancak dâva dosyasında hüviyeti belli hakiki veya hükmi şahıslara teb
liğ edilecektir. Mer'i kanundaki ilân kifayetsizliği nazara alınarak '6091 sayılı Kanun ile mer'i 
kanunun 33 ncü maddesine yalnız Hazineye tebligat yapılmasını teminen bir fıkra eklenmiştir. 
Hazine hakkında vâridolan mahzur diğer âmme (hükmi şahsiyetleri veya şahıslar hakkında da 
varit bulunmaktadır. Dâvanın tarafları kim olursa olsun davetiye tebliği usulü kabul edildikten 
sonra Hazine hakkında ayrıca bir hüküm* şevkine lüzum görülmemiştir. Davetiye hükmi şahıs
lar hakkında onların o bölgedeki işle nine bakan mümessillerine çıkarılacaktır. Tapulama tesbiti 
ölü ;fil-ânca mirasçıları 'gibi hüviyeti malûm olmıyan kimseler adına yapılmış veyahut muteriz teb
liğe sali'h hüviyetini belirtmemiş ise bunlara davetiye <çıkarılmıyaeaktır. 

Madde 63. — Bir taraftan tapulamanın icab ettirdiği sürat ve hususiyet, diğer taraftan tapu
lama 'hâkimine tanınan re'sen hareke't etme ve takdir salâhiyetleri göz önünde tutularak bu mad
dede -gıyap muamelesi hakkında mer'i kanunun tatbikatına uygun olarak istisnai hükümler sevk 
edilmiştir. Tapulama mahkemelerinde davetiyle tebliğine rağmen duruşmaya gelmiyenler hakkın
da gıyap kararı tebliğ edilmiyecektir. Gelmiyenlcrin huzurlarına bakılmaksızın duruşma yapıla
caktır. Tapulama mahkemesine akseden bir işin behemehal bir karar ile halledilmesi lâzımdır. Aksi 
takdirde o dâva mevzuu gayrimenkul tapulama haricinde kalır. Bu hal birinci maddede belir
tilen gayeye aykırı düşer. Bu sebeple taraflardan hiçbirinin duruşmaya gelmemiş olması takdi
rinde dosyasının muameleden kaldırılmıyacağı ve hâkimi re'sen gerekli tahkikatı yaparak işi kara
ra bağlıyacağı maddede tasrih olunmuştur. Maddede, 60 ncı maddemn ikinci fıkrasına mütenazır 
olarak itiraz sebeplerini bildirmemiş olan muterizin itiraz etmemiş sayılması hali ile itirazdan açık
ça vazgeçmek hali istisna edilmiştir. Yani muterizin itiraz etmemiş sayılmasına karar verdiği tak
dirde veyahut muteriz açıkça itirazından vaz geçmiş bulunuyorsa tapulama mahkemesince pren
sip itibariyle ayrıca tahkikat yapılmıyarak tapulama tutanakları o birliğin henüz tapu idaresine 
devredilmemiş bulunuyorsa tapulama müdürüne devredilmiş ise mahallî tapu idaresine iade edile
cektir. Bu takdirde tapulama teşkilâtınca veya tapu idaresince yapılacak muamele, itiraz orta
dan kalktığına göre tesbit veçhile tescil yapmaktan ibarettir. Ancak işin bu safhasında bâzı sui
niyet sahibi kimselerin tapulama işlerini askıda bırakmak maksadiylc itirazlarını ihya etmek iste
melerine yer verilmiyecek şekilde maddenin son fıkrasına hüküm konulmuştur. Bu hüküm alâka
lıların Tapulama Mahkemesine dâva yolu ile baş vurmalarına engel teşkil etmiyecektir. 

Madde 64.-- — Bu madde birlikte açılan ilk duruşma celsesinde tahkikatın ikmal edilememe
si halinde yapılacak işleri göstermektedir. İlk celsede tahkikat ikmal edilemediği veyahut tahki-
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katın ikmaline rağmen nihai karar verilmediği takdirde prensip itibariyle nıütaakıp celseler bölge 
merkezinde yapılacaktır. Ancak, tahkikatın ikmali mahallinde yeniden tetkikat yapılmasını icab-
ettirdiği takdirde bunu istisnai bir hal olarak mütalâa etmek icabeder. Keşif ve tahkikatı icabet
ti rnıiyeh. nıütaakıp celselerin, bölge merkezinde yapılması zaruridir. Meselâ: Dâva bir vesikanın 
ibrazı veya, resmî bir daireden bir hususun sorulması, şahit dinlenmesi veyahut hükmün tefhimi 
gibi sebeplerle talik edilmiş ise nıütaakıp celsenin bölge merkezinde açılarak bu işlemlerin yerine 
getirilmesi lâzımdır. 

Maddenin nıütaakıp fıkrası, talik kararında gelecek celsenin nerede ve ne zaman yapılacağı 
açıklanarak hazır bulunanlara tefhim edilmesi lüzumunu belirtmektedir. Bu fıkra hükmünün ye
rine getirildiği duruşma zaptından anlaşılmalıdır. Buna mütenazır olarak son fıkrada celsenin ne
rede ve ne zaman açıldığı duruşma zaptında belirtilmesi lüzumuna işaret olunmuştur. 

Madde 65. — Bu madde tapulama mahkemelerince ilânların ne şekilde tanzim ve tebliğ edi
leceğini belirtmektedir. Bu hususta Adliye mahkemelerinde cereyan eden. usul ve şekil tatbik olu
nacaktır. 'M ncü maddenin hükmü ıgoz önünde tutulmalıdır. ilâmda tar'aiflaiTtı 'hüviyetleri iddia 
ve müdafaaları, dâva konusu ıgayrimeııkulün pıaifta ve parsel numara'sı ve (gayrimenkuluti kimin 
iadına tescil edileceği; eğer tesbit ile iktifa edilecekse bu «ilıet açıkça belirtilmelidir. ilâmlar 
mucip sebepleri ve istinadolunau delilleri göstermelidir, (Eğer mahkeme kararı »gayrimenkulun 
heudesi durumunda değişiklik icalbettiriyorsa, meselâ (hudut tashihi ve ifraz yapılmışsa ilâiiua bu ci-
/heti gösteren harita eklenmelidir. Haritanın tanziminde '53 ııeiı maddenin ikinci fıkrası 'hükmü 
nazara alınmalıdır. 

Tapulama mahkemeleri asliye mahkemesi sıfatını 'haiz olduğundan -bunların ilâmlarına karşı 
'kanun yoluna müracaat müddeti tebliğ ile •cereyana haşlar. 'İlâmlar ta valflara telbliğ edilmedik
çe kesiııleşemez. Tebliğ İçin alâkalıların müracaatini beklemek tapulamada n istihdaf edilen (ga
yeyi ihlâl eder. (Bu sebeple hu maddede ilâmların re'sen tebliği esası kabul edilmiştir. Zaruri 
masraflar hakkında 75 nci madde 'hükmü tatbik olunacaktır. 

Dâvada tarafların hüviyetleri her 'zaman dâva dosyasından ahlhşılanuaz. Tapulama teshili 
ölü falanca veresesi (gibi hüviyeti 'belli olmıyan kimseler adına yapılmuş ise dâva sırasında bun
ların miracçıları meydana çıkmamış 'olabilir. -Bu gibi hallerde bunlara, umumi hükümler daire-
ısinde ilân yoliyle te'bliğ yapılacaktır. Hükmi • şahıslara tebligat hususunda öl nci maddenin son 
l'ıkrası tatbik edilecektir. 

Madde 66. — Bu madde tapulama mahkemesi kararlarına karşı kanun yoluna müracaat hak
kında hususi 'hükümleri ihtiva etmektedir. İlk 'fıkrada mer'i kanunun tatbikatına uyularak ta
pulama mahkemelerinin nihai kara ıJl arın a. karşı kanun yoluna müracaatın, asliye mahkemesinde-
cereyan eden usule taibl olacağı Ibelirtilmiştir. «Bu tkararlar temyiz kabiliyetini haiz «olduğu gibi 
Yargıtaydan sâdır olan ilâmlara karşı karar tashihi yoluna gidilebilir. Temyiz müddeti tapula
ma mahkemesi ilânımın tebliğinden itibaren cereyana haşlar, asliye mahkemelerinde olduğu gibi 
15 'gündür. Yalnız 59 ucu maddede açıklandığı üzere, adlî tatil sebebiyle munzam müddetten is
tifade edilemez. Maddenin ikinci fıkrası istisnai bir hükmü ihtiva etmektedir. 'Bu fıkrada tapu
lamanın icabettirdiği ;sürat 'glöz 'önünde tutularak ilâm kanuni müddetinden sonra temyiz edilmiş 
veyahut temyiz ilâmına karşı müddetinden sonra karar tashihi yoluna ha'ş vurulmuş ise hâkim 
talebin reddine veyahut kanuni müddeti içinde temyiz veya karar tashihi talehinde bulunulmuş 
iken dosyanın Yargı'taya şevkinden sonra kanun yoluna müracaatten yani temyizden veya karar 
tashihinden vazgeçilmiş ise, tapulama hâkimi kanun yoluna müracaatten vazlgeçilmiş sayılmasına 
ıkarar verecektir. Diğer taraftan temyiz veya karar tashihi talebi karşısında, dosyanın 'merciine 
«evk masrafları lâyihada 75 nci madde ile temyiz veya karar taishihi talebinde hülunana tahmil 
dlunmuş'tur. (Bu masrafların tapulama hâkimi tarafından tâyin, edilecek münasip mehil zarfın
da ödenmemiş olması takdirinde dahi tapulama hâkimi o kimsenin kanun yoluna 'müracaatten 
vaageçmiş sayılmasına harar verecektir, tşhu fıkrg, uyarınca temyiz veya karar tashihi talepleri-
ıiıin müddet bakımından veya feragat sebebiyle ıreddine veyahut kanun yoluna müracaatten vaz-
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<g©çilmiş> sayılmasına dair tapulama 'hâkimi tarafından ittihaz edilecek karar o kimseye tebliğ edi-; 
lecektir. Bu nev'i kararlar aleyüıine kanun yolılarına müracaat edilebileceği tabiîdir. 
• Dosyanın temyize şevkinden sonra kanun yoluna mürajcaatten feragat edilmiş ise feragat ar

zuhali^ derlhal Temyiz Mahkemesine 'gönderilerek bu 'hususta Temyiz Mahkemesince karar ittihaz; 
olunacaktır. 

ItöftKiföfe 67. —Bu madde mer'i kanunun $7 ne i maddesi yerine kaim oltmak üzere sevk edilmiş
tir; Birinci fıkrada hüküm değişikliği yapılmamış yalnız ikinci fıkra değiştirilerek kaleme alın-
rfii'ştii*. Şöyle ki; ımer'i kanunda 'mahkeme kararına .göre, sınırlarda 'değişiklik 'gerekiyorsa tu-
tâttakdakT krokinin karara 'göre' 'düzeltileceği veyahut yeni bir krokinin tutanağa bağlanacağı be
lirtilmiş bu- işler tapulamaya ve tapu idaresine bırakılmıştır. Bu maddenin tabikmda (mahke
melerce dâva sırasında yeni bir kroki yapılmakta yalnız ilâmın hüküm fıkrasında değişikliğin na-
sû ya-pilae'aği 'gösterilmekle iktifa olunmaktadır. ıBu 'hâl ise ilâmların harita bakımından infazında • 
Mtllâfe riMcibblmaktadır. Lâyihanın 65 nci .maddesiyle hudutlarda veya gayrimenkulun ihendesi•• 
dÛrtjjrritirîd^â'hüküm ile bir değişiklik yapılmış ise ilâma Ibu ciheti açıkça 'gösteren iharitanm eklen
mesi lüzumu' kabul olunmuştur. Buna 'mütenazır olarak maddenin ikinci fıkrasında mahkeme \ 
îlârnirlin ilk Iha'ritalda değişiklik yapılmasını lüzumlu kıldığı hallerde ilâma ekli haritaya göre ta-1 
pülaöia' plânının düzeltileceği tasrih olunmu'ştıUi\ 

YEDÎNÖÎ BÖLÜM! , 

Malî hükürfüer 

Bu bölümde, lâyihanın içine aldığı çeşitli hizmetlerin ifası ile ilgili görülen malî hükümler bir 
araya toplanmış bulunmaktadır. 

Madde 68. — Bu madde, mer'i kanunun 50 nci maddesinin, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 63 
ncü- maddesi muvacehesindeki ilgaya mütaallik duruıriıu nazarı dikkate alınarak tanzim olun
muştur. 

Hizmetin- ieabettirdiği taşıt ücretleri Harcırah'Kanunu hükümlerine tabi kılınmış tapulama iş
lerinin ^ arz ettiği hususiyet bakımından vazifelilere verilecek demirbaş ve lüzumlu eşya için bu; 
madde tedvin edilmiştir. 

Madde 69. — Bu madde mer'i kanomun 51 nci maddesinden kısmen hüküm değişikliği yapıl-! 
makrsuretiyle alınmıştır. Tapulama tesbitlerini bağışlama ve intikal suretiyle yapılması halinde; 
Veraset ve intikal Vergisi hakkında yapılacak işlemi belirtmektedir. Maddenin son fıkrasına ilâve \ 
edilen hüküm, ihtilaflı gayrimenkuller hakkında mahkeme kararma istinaden yapılacak tesciller
de kütüklerin tapu idarelerine devredilmiş olması halinde Maliyeye verilecek malûmatın tapu 
idarelerine terettübedeceği beyanına matuftur. 

Mffdde 70. — Bu madde, mer'i kanunun 5887 sayılı Harçlar Kanunu ile ilga edilen 59 ncu mad
desindeki hükmü, halin icaplarına uygun şekle ifrağ etmek suretiyle yeniden tertiplenmiştir. Şöy
le ki; Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 nci sırasında son fıkrasında, 5602 sayılı Tapu
lama Kanununa göre, arazi kadastrosu yapılan gayrimenkullerden her parselden iki liradan aşağı 
oi-ma-mak üzere beher dönüm ve küsurundan (50) elli kuruş alınacağı hükmü yaz'edilmiştir. 

Tapulaması yapılan gayrimenkullerin bir kısmı tapulu ve bir (kısmimtapusuz bulunmaktadır. 
Tapucu gayrimenkullerin tesbitlerinde icra edilen ameliye eski kayıtların yenilenmesinden ibaret 
kalmaktadır. Tapusuz olanlara gelince; ortaya yeni bir sicil (kaydı"ihdası çıkmaktadır. Bu bakım
dan tapulu gayrimenkullerin malikleri ile tapusuz gayrimenkullerin zilyedlerinin tapulama mas
raflarına iştirakleri yönünden hare namı altında ödiyece'kleri paranın yekdiğerinden farklı olmasıı 
İnzmıgeleceği derkâr'dır. Bu mülâhaza ile tapulu ve tapusuz gayrimenkullerin tesbitinde almacalk 
harem, hizmete ve bugünkü şart ve icaplara uygun şekilde düşünülmüş ve madde buna göre tan
zim edilmiştir. 
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Madde 71. — Bu madde, tapulama harçlarının ne suretle tahakkuk ettirileceğine dair olup 

mer'i kanunun 60 ncı maddesinden kısmen hüküm değişikliği yapılmak suretiyle alınmıştır. Yal
nız mer'i kanunda 4 ncü nüsha cetvelin köy odasına asılacağı kaydedilmişken, lâyihada belediye 
teşkilâtı olan 'bâzı yerlerde dahi bu kanunun tatbik edileceği nazara alınarak «veya 'belediye ka
pısına» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 72. — Bu madde, mer'i kanunun 61 nci maddesi yerine kâim olmak üzere ve köylü va 
tandaşlarm ödeme güçleri göz önünde tutulmak şartiyle yeniden kaleme 'alınmıştır. Mer'i kanun, 
tapulama harçlarının defaten ödenmesini emretmektedir. Lâyihada bazan bu harçların defaten 
ödenmiyecek miktara baliğ olabileceği düşünülerek taksitlerle ödenmesi usulü ihdas olunmuştur. 
Taksitlerin ödeme 'tarihi zirai mahsullerin idrak edilmesi ve paraya çevrilmesi zamanları ile ayar
lanmıştır. 

Maddenin son fıkrası, mer'i kanunun 60 ncı maddesinin son fıkrasından iktibasen tertibolun-
muştur. İştirak halindeki mülkiyetlerde harem tamamının şeriklerden biri adına tahakkuk ettiril
mesi yerine, cümlesi adına tahakkuk ettirilip bunlardan gayrim enkule zilyed bulunan şerikten tah
sil edilmesi ve o şerikin diğerlerine rücu hakkının mahfuziyeti şekli ikame olunmuştur. 

Madde 73. — Bu madde hare ve resimden muafiyete dair prensip hükmünü ihtiva etmekte olup 
mer'i kanunun 54 ncü maddesi yerine geçmiştir. Bu kaidenin istisnası 74 ncü maddede belirtil
miştir. Bundan başka tapulama harçlarına aidolmak üzere lâyihanın 70 nci maddesine yeniden 
konulan hükmün mahfuziyeti tabiîdir. Maddenin ikinci fıkrası tereddütleri izale maksadiyle harç
tan ve resimden muaf olan teferruat hakkında tafsilâtı ihtiva etmektedir. 

Madde 74. — Bu madde muafiyetten istisna edilen bir kısım ilâm harcına taallûk etmekte olup 
yeniden kaleme alınmıştır. Filhakika mer'i kanunda tapulama mahkemesi kararları mutlak şekilde 
ilâm Karcından muaf tutulmuştur. Tapulamadaki meccanililk esası haksız tarafın ilâm harcından 
muafiyetini icabettirmemelidir. Lâyihadaki bu hükümler o şekilde tanzim edilmiştir ki, hakiki 
mal sahibi, iş mahkemeye aksetse dahi bir gûna masraf yapmadan ve dâva neticesinde dahi ken
disine bir külfet tahmil edilmeden çaplı tasarruf vesikasını alabilecektir. «Tapulama harcı müstes
na» fakat hakiki hak sahibi olmıyan bir kimse ise Hazinenin yaptığı masrafları ve ayrıca ilâm 
harcı ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Bu sureti hal haksız hareketlerin tabiî 'bir neticesi 
olarak kabul edilmek lâzımdır. Haksız tarafın masraf ve harçla ilzam edilmesi, haksız dâvaları 
ve yersiz müdafaaları önlemeye matuf terbiyevi bir tesiri de haiz bulunmaktadır. 

Maddede umumi prensiplerden ayrılarak ilâm harcı parsel itibariyle maktu olarak belirtilmiştir. 
Bu hal sureti, bir taraftan kolaylığı sağlıyacak diğer taraftan hare mesuliyetini tahdidedecektir. 
Maddede feragat ve kabul veya sulh akdi ile dâvadan alâkasını kesen tarafın harç ile ilzam edil-
nıiyeceği kabul olunarak iyi niyet sahiplerinin mutazarrır olması önlenmiştir. Ancak, hu hük
mün tatbiki için feragat, kabul ve sulh akdî dâvanın iilk celsesinde yapılmış olmalıdır. Hare hu
susunda parselin bir cüzü dahi bir parsel gibi mütalâa olunur. Aynı sebeplerden dolayı Temyiz 
ve karar tashihi taleplerinin reddi veya hükmün tasdiki maktu harca tabi tutulmuş, hükmün bo
zulmasına mütaallik temyiz ilâmları hakkındaki muafiyet esası muhafaza edilmiştir. 

Madde 75. — Bu madde tapulamanın icabettirdiği sürati temin ve haksız yere masraf yaptı
ranlara rücû gibi esasları telif etmek maksadiyle yeniden tanzim olunmuştur. Filhakika tapula
ma mahkemelerinde dâvalar harçtan ve resimden muaf olarak yürütülecektir. Bununla beraber 
dâvanın icabettirdiği bâzı zaruri masraflar olacaktır. Bunların peşinen alâkalıdan alınması mec-
camilik prensibini ihlâl edeceği gibi masrafların zamanında ödenmemesi hali de dâvanın süratle 
yürütülmesine mâni olacaktır. Bu itibarla dâvaların icabettirdiği hâkim zabıt kâtibi, mübaşir 
ve teknik elemanların Harcırah Kanunu hükümlerine ıgöre müstahak oldukları tazminatlarla 
bilirkişi, şahit yevmiyeleri, davetiyelerle ilâmların tebliğ masrafları nakil vasıta ücreti gibi bilû
mum zaruri masrafların ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesine mevzu tahsisat 
tertiplerinden ödenmesi lâzımdır. Maddenin birinci fıkrasında bu lüzum belirtilmiştir. Ancak 
yapılan masrafların Hazine uhdesinde kalmasında muadelet ve zaruret mevcut değildir. Bu 
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masraflar haksız yere dâva açana veya haksız müdafaaları ile masrafa sebebiyet veren dâvaf 
lıya aksettirileeektir. Meselenin bu şekilde* halli, yapılan masrafların bir zaman sonra hazine} 
ye avdet etmesini sağlıyacak ve haksız dâvalarla lüzumsuz müdafaaları önliyecektir. 

Diğer taraftan, dâva miktarının tahminleri hilâfına büyük rakamlara baliğ olması ve mali 
yıl sonuna doğru bütçede tahsisatın 'azalması veya Devlete ait vasıtanın bulunmayışı yahut dq, 
hariçten vasıta temin edilememesi hallerinden 'tapulama sebebiyle tahaddüs eden ihtilafları^ 
halli gecikmektedir. Mer'i Kanunun 84 ncü maddesinin son fıkrasında sevk edüLen hüküm ise, ka* 
nünün tatbikatınldaki sürati teminden uzak bulunduğu gibi ihtilâfların hallinde müspet bir tesit 
de göstermemektedir. Bu sebeple tarafların müracaatı üzenine (tapulama mahkemesinin derhal 
harekete geçebilmesi imkânları temin olunmuş ve bu (maksatla maddenin üıçüneü fıkrası ile mm 
taakıp fıkraları tanzim edümiştir. IDu fıkra hükümlerine 'göre, ügilinin hâkim ve diğer vazdfelilej-
rin yevmiyeleri ile sair giderleri vermesi ve vasıtayı da temin etmesi halinde ilk duruşma eelser 
sinin arazide açılması veya ımütaakıben icra olunacak keşif ve tatbikatın ifası mümkün kılınımışf-

„ tır. Ancak alâkalı ilk celsenin açılması veya mahkemece re'sen kesif icrasına mütedair verdiğf. 
kararın ifası için masraf vermeyi kabul ettiği takdirde ahiren bu talebinden vazgeçmesi halinde 
hâkim bütçedeki tahsisatla muameleyi ifa edecek ve intikâl eden işi lâyihadaki esaslar dairem 
sinde neticeye tbağlayaeaktır. Bunun dışında ilk duruşma celsesinde mahkemece gerekli tetkikat 
icra elilerek bu kanunda yazılı esaslara göre tahkikat ve tetkikat ikmal olunduktan sonra 
itiraz veya dâvanın tarafları yeniden ibraz edecekleri belge ve delillerin mahallinde tetkikini 
ve bu maksatla keşif ve tatbikat icrasını isterlerse bu muamelenin ioabettirdiği zaruri mas
rafları ödemekle mecbur tutulacaklardır. Şayet alâkalı bu yolda yapılmasını istediği muame
leye ait marafları tâyin edilen müddet içinde vermekten imtina ederse muamelenin ifasına 
mütedair olarak sebkeden taleplerinden sarfınazar etmiş addolunarak dâva hükme iktiran et
tirilecektir. Her halde tarafların talebi ile yapılan muameleye ait masraflar haksız- çıkan 
tarafa tahmil olunacak ve bu masrafın icraen tahsilini temin etmek üzere ilâmda gösterile
cektir. 

Maddenin som fıkrasında ise mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına müracaat edenlerih 
posta ve tebliğ masraflarını ödemeğe mecbur oldukları gösterilmektedir. 

Madde 76. — Bu kanun hükümlerine göre bakılmakta olan dâvalar dolayısiyle lüzumlu gö
rülen harç ve masraflara lâyihanın 51 nci maddesinde tesbit edilen^ ahvalde mahallî Asliye 
Mahkemelerine devredilen ve yine bu kanun hükümlerine göre bakılacak olan dâvalar dolayınsiy-
le ihtiyar edilen ve tahsili gereken hare ve masrafların sureti tahsilleri aynı şekilde mütalâa 
edilmiş ve tahsil şekli birleştirilmiştir. 

Bu madde, derpiş edilen hare ve masrafların tahsil şekil ve usulü Âmme alacaklarının tahsiline 
mütedair olan Kanun hükümlerine mütenazır bir şekilde tedvin edilmiştir. 

Madde 77. — Bu madde tapulamaya müteallik fennî işlerin mukavele ile müteahhidine yap
tırılması imkânı bahşetmek üzere 2613 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine-mütenazır olarak ve 
mer'i kanunun 64 ncü maddesi ile birleştirilerek yeniden kaleme alınmıştır. Maksat, malî imkânlar 
ihzar edildikçe tapulama işlerinin daha süratle intacını sağlamak üzere bu sahada tecrübe sa
hibi olmuş ve ellerinde yeter derecede vasıta ve eleman bulunan yerli veya yabancı, hakiki veya 
hükmî şahısların faaliyetlerinden geniş mikyasta istifade etmektir. Prensip itibariyle bu hu
susta karar vermek salahiyeti İcra Vekilleri Heyetine tevdi olunmuştur. Mer'i kanunun 64 
ncü maddesine tekabül eden gelecek yıllara sari taahhüde girşmeğe müteallik miktarlar işe 
daha fazla vüsat verilmek düşüncesiyle maddenin ikinci fıkrası ile yükseltilmiş bulunmakta
dır. 

Madde 78. — Bu madde 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 6 ncı maddesi 
hükmü göz önünde bulundurulmak ve tatbikatta vukubulan istekleri karşılıyabilmek maksadiyle 
yeniden tertip edilmiştir. 

Birinci fıkrada henüz tapulama sırası gelmemiş olan birliklerle çiftliklerin, talebedildi|i 
ve tapulama masrafları emaneten mal sandıklarına yatırıldığı takdirde, tapulamalarının tercİ-
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han.yapılmaları derpiş olunmuştur. Bu takdirde, tapulamanın bütçeye müteveccih malî külfeti 
kısmen olsun tehvin edilmiş ve diğer taraftan zaten yapılacak olan bir işi için ilgililerin arzu
ları tercihan yerine getirilmiş olacaktır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında bu zaruri masrafların nelerden ibaret olacağı tereddüde mahal kal
maması için tasrih edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasına gelince, alâkalıların iptidaen emanet olarak mal sandıklarına ya
tırdıkları paranın tapulama bittikten sonra hesap tahakkuk ettirilecek miktara tekabül et
memesi ihtimali düşünülerek sevk olunmuştur. 

Madde 79. — Kütük ve sair müsbit evrakın saklanması için yeni binalar inşaasını derpiş eden 
bu madde, mer'i kanunun 57 nci maddesinden alınmıştır. Yalnız mer'i maddeden binaların, vi
lâyet merkezinde yapılabileceği mânası çıktığı için bu ciheti tavzih maksaıdiyle ve ihtiyaçlarla 
karşı elastikiyeti temin için bina yapılacak bölgelerin tâyini Genel Müdürlüğe bırakılmıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 

Bu bölümde, lâyihanın diğer bölümleri dışında kalan müteferrik mevzul'arı ilgilendiren mad
deler bir araya toplanmıştır. 

Madde 80. — Bu madlde tapulama işleri dolayısiyle mahallî mülkiye âmirlerinin müzahere
tinden bahsetmekte olup mer'i kanunun 41 nci maddesinden alınmıştır. Mezkûr 41 nci madde
nin idare, âmirlerinin mesuliyetinden bahis olan son ibaresi, bu makam sahiplerinin İl idaresi 
Kanununa ve umumi hükümlere göre esasen mevcudolan velayeti âmmeleri ve binne'tice mesuliyeti 
tabiîyeleri gö'zönünde bulundurularak maddeye alınmıştır. 

Madde 81. — Bu madde mer'i kanunun 39 ve 40 nci maddeleri yerine kaim olmak üzere bir
leştirilerek kaleme alınmıştır. Birliklerde tapulamaya 'başlandıktan sonra akit ve tescile mütaal-
lik iş'lerle her türlü muamelelere tapu idarelerince devam olunacaktır. Bu işlerin aksamadan yü
rümesi zaruridir. Bir akdin yapılması ve bir tasarrufun tescili için tapu idarelerine müracaat 
edilince tapu idaresi o gayrimenkulun o esnadaki tapulama durumunu tapulama müdüründen 
soracak ve alacağı cevap ve malûmat, akit ve tesıcile mâini bir hususu ihtiva etmiyorsa o mua
meleyi ikmal ederek 'akit ve tescil işlemlerinin örneklerini hemen tapulama müdürüne göndere
cektir. . Bu suretle tapulama işleminin son hukuki duruma göre yürütülmesi temin olunacaktır; 

Tapulama teşkilâtından gelecek malûmat ya esasen tapuda kayıtlı veya kaydı oîmıyan bir 
gayrimenkule taallûk edebilir. Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise, tapulama tesbiti ya kayıt sahi
bi veya mirasçıları ve yahut bir başkası adına yapılmış olabilir. Tapulama tesbiti kayıt sahibi 
veya mirasçıları marnına yapılmış ve tapudaki muamele bunlar tarafından istenilmiş bulunuyor
sa mesele yoktur. Eğer tesbit kayıt salhibinden veya mirasçılardan başkaları adına yapılmış 
ve kesinleşmiş ise tapuda yapılması istenilen muamele ister kayıt sahibi veya mirasçıları, isterse na
mına tesbiti yaipilan kimse tarafından vukubulsun, her iki halde de bu tapulama tesbitinin lâyi
hadaki usul ve esaslar dairesinde kesinleşmesini beklemek zarureti olduğu için, tapu idareleri
nin istenilen muameleyi yapması mümkün değildir. Keyfiyetin ilgililere tebliği ile iktifa olun
ması iktiza öder. 

Eğer tapuda yaptırılmak istenilen muamele tapusuz bir gayrimenkule taallûk ediyorsa, bu 
takdirde tapulama tesbitinin yine kesinleşmiş olmasını beklemek lâzım ve zaruridir. Çünkü 
işin bu safhasında o gayrimenkulun maliki henüz katiyetle taayyün etmiş değildir. Maddenin son 
iki fıkrası bu hususları hükme raptetmektedir. 

Madde 82. — Bu madde tapulama sınırı işareti ile teknik tesislerin iyi bir şekilde korunmasını 
temin maksadiyle gayrimenkul maliki veya şagillerine ve birlik muhtarları ile belediye reislerine 
tahmil edilen mecburiyetleri belirtmekte olup, mer'i kanunun 42 nci maddesinden alınmıştır, Bu 
maddeye muhalefetin cezai müeyyidesi lâyihanın 88 nci madesindc gösterilmiştir. 
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Madde 83. — Bu madde meri kanunun 43 ncü maddesinin tevsii suretiyle ve 4784 sayılı Ka

nunun 11 nci madesinden mülhem olarak memzucen tertiplenmiştir. Tapulama işlerinin yolund|a 
cereyanını temin maksadiyle alâkalı şahıslara tahmil edilen mecburiyetleri göstermektedir. Bu mec
buriyetlerin yerine getirilmemesi halinde lâyihanın 88 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü tatbik 
olunacaktır. 

Madde 84. — Mer'i kanunda mevcut olmıyan bu hüküm 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri 
Kanununun 7 nci maddesinden esaslı bir değişiklik yapılmadan alınmış bulunmaktadır. Tapulamja 
Kanununun tatbikatı dolayısiyle bütün mesai, gayrimenkullerin hudutları içinde cereyan edece
ğinden yani tahdit, tesbit, ve ölçü işleri sebebiyle gayrimenkullere girip çıkmak zraureti hâsıl ola
cağından bu hususları mümkün kılmak için bu madde sevk edilmiştir. j 

Madde 85. — Bu madde mer'i kanunun 22 nci maddesinden alınmak suretiyle sevk edilmiş
tir. 

Şu kadar ki, mer'i kanundaki ilân keyfiyeti lâyihada geçecek bütün ilânlara teşmil edilmiş ve 
hakiki şahıslara mütaallik hak ve vazifelerin hükmi şahısların kanuni mümessillerine terettübedeeej-
ği daha derli toplu bir ifade ile kaleme alınmıştır. j 

Madde 86. — Sınırlara konulacak işaretlerin nevi ve şekilleri ile ölçü ve plânların yapılmasa 
tarzı ve sair teknik esaslar hakkındaki bu madde mer'i kanunun 48 nci maddesinden hüküm değ%-
sikliği yapılmak suretiyle alınmıştır. Filhakika 19 ncu madde ile alâkalı teknik esasların ve ölçüye 
taallûk eden teknik metotların nizamname ile tesbiti pratikte güçlükler doğuracağı ve tapulama
nın süratine engel teşkil edeceği mülâhaza olunmuştur. Teknik inkişaflar nazara alınarak daha 
ziyade tatbikat ve teferruata taallûk eden bu hususların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
takdirine bırakılması isabetli görülmüştür. 

Madde 87. — Bu lâyihada birtakım belgelerin imza ile tevsik mecburiyeti konulmuştur. îmzi 
atacak derecede okuyup yazma bilmiyen kimsenin mevcudiyeti düşünülerek ve Noterlik Kanünunj-
daki esaslar göz önünde tutularak bu madde yeniden tanzim edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cezai hükümler 

Madde 88 - 91. —- Dört maddeden terekkübedcn bu bölüm, tapulama işlerinin inzıbatım-sağla* 
mak yolunda ve düzeninde cereyanını temin etmek maksadiyle tanzim olunan cezai hükümleri ihti+ 
va etmektedir. Mer'i kanunun 7 nci bölümü yerine kaim olmuştur. Prensip itibariyle cezayı müsj 
telzim fiiller iki katagoride mütalâa edilmektedir. Bir kısmı münhasıran tapulamanın idari ve adli 
safhalarında inzibatın teminine matuf olup inzibati karakter taşımakta ve para cezası hükmüni} 
ihtiva etmektedir. Bir kısım fiil ve hareketler ise, cezai mahiyette olup hapisle birlikte para ce
zasını veyahut hapsi ve takdire göre ağır para cezasını istilzam etmektedir. 88 nci maddede der-i 
piş edilen fiil ve hareketler inzibati mahiyette olup bu maddenin tatbiki tapulama hâkimine bı+ 
rakılmıştır. Tapulama hâkiminin o yerden ayrılmış olması halinde 51 nci madde uyarınca işlemi 
yapılacaktır. 

. 89 ncu' madde suç mahiyetinde olan fiil ve hareketleri cezalandırmaktır. Bu maddenin tatbik 
kmde hile ve desise unsuru esastır. 

90 nci madde ise, hile ve desise unsurundan mücerret olarak tapulama, tutanaklarının tanzit 
mi sırasında vakıaların hilâfına beyanda bulunanları bu beyanları sebebiyle cezalandırılmaktadır. 
91 nci madde ise, tapulama tesis ve sınır işaretlerinin olduğu gibi muhafazasını temin maksadiyle 
sevk edilmiştir. Gerçi Türk Ceza Kanununun 516 nci maddesinin 4 ncü bendinde bu fiil ve harei 
ketlerin bir kısmı müeyyide altına alınmış ise deo hükmün kifayetsizliği muvacehesinde ve terede 
dütlerin izalesi maksadiyle bu madde kaleme alınmıştır. 

Madde 92. — Doktrin ve tatbikatta ihtilaflı bulunan bir meseleyi halletmek maksadiyle buj • 
madde sevk edilmiştir. Şöyle ki : Medeni Kanun bilhassa 639 ncu maddesiyle 704-ncu maddesinin 
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son fıkrası, bâzı şartların tahakkuku halinde zilyede iktisap hakkı tanımıştır. Keza Tapulama Ka
nununun tatbik edildiği yerlerde zilyede daha geniş iktisap hakları tanınmış bulunmaktadır. Bu 
hakları tapulama sırasında veyahut umumi hükümler dairesinde ancak tescil dâvası zımnında zil
yed tarafından ileriye' sürüleceğine ihtilâf ve tereddüt mevcut değildir. Fakat zilyed aleyhinde 
acılan meni müdahale dâvalarında bu hakların defan dermeyan edilip edilemiyeceği münakaşayı 
mucibolmaktadır. Asıl dâva zımnında dermeyan edilebilecek bir iddianın, zilyed aleyhine açılmış 
dâvaya karşı defan dermeyan edilemiyeceğini kabul etmenin bir tezat olacağı görünüşünü müdafaa 
edenler vardır. Ancak, hakim olan görüş, zilyedlikle iktisap şartları tam ıolsa bile, zilyedin 
tescil talebi hakkını dâva açarak 'kullanması merkezindedir. [Bu ^görüş, tapulama gibi gayrimen-
ıkullerin tesbit ve tescillini istihdaf edem gaye ve bu tasarının taşidığı hususiyet bakımımdan be
nimsenmiştir. 

Madde 93. — Mer'i kanunun '61 nci maddesi (harçların defaten tahsil edileceğini âmirdir. 
iBu madde ile hakkaniyet ve taadülü temin düşüncesiyle lâyihanın mer'iyete ıgirdiği tarihten 

önce tahakkuk ettirilip, henüz tahsili cihetine gidilmemiş olan tapulama harçları hakkında da ye
ni ta'hsil usulünün tatbik edilmesi sağ1!anmış bulunmaktadır. 

Maidd€ 94. — 'Bu madde, tatbikatta çok duyulan bir ihtiyacı karşılamak ve hatayı yapan teş
kilâta bunu düzeltmek imkânını sağlıyarak mal sahiplerini mahkemelere düşürmemek ve 'huzu
ra kavuşturmak ımaksadiyle tedvin edilmiştir. 

Filhakika tapulama 'ameliyesinin bünyesinde tahdit, tesbit, ölçü ve tersimat gibi birçok 'hukuki 
ve teknik 'hususlar vardır. 

(Bu işleri yürütmekle vazifeli memurların 'hiç hata yapmıyacaklarını kabule imkân yoktur. 
Binaenaleyh vazifeli memurlara kendi fiil ve hareketleri neticesinde selbebiyet verdikleri ihata
ların tashihi hususunda Ibir salâhiyetin taunum aması hizmetin sıhhat ve salâraeti yönünden 'bir ek-
isi'k'lik dlarak tezahür etmiştir. 

Tapulaması yapılan ve yapılmış bulunan yerlerde düşülen hataların tashihi yetkisi, birinci de
recede bölgede faaliyette 'bulunan tapulama müdürlüğü için bahis mevzuudur. 'Bölgede tapulama 
faaliyeti sona ermiş ve müdürlük bu 'bölgeden »ayrılmış ise, düzeltmelerin 'genel müdürlüğün 
salahiyetli kılacağı memurlar tarafından yapılması düşünülmüştür. 

Bu memurların, mahallî tapu idaresi memurları da olalbileceği tabiîdir. 
'Tapulama dolayısiyle düşülen İhataların tashihi yetkisi, tapulamadan sonra 'gayrimenkul] erin 

tedavül etmemiş olması ve tashih neticesinde üçüncü 'şahısların müktesep haklarının ihlâl edilme-
«ıesi ile sınırlıdır. Aksi takdirde, yani üçüncü şahısların hukukuna müessir hallerde tashih, an
cak muvafakatle yapılır. 

Madde 95 - 96. — Lâyihanın bu iki maddesi;esbabı mucibenin umumi izahat kısmını ITT ncü 
ınumaralı bendinde temas edildiği üzere bü'tün yurda şâmi'l o'larak tapulama işlerini mümkün 
olduğu kadar kısa bir zamana sığdırabilmek ımaksadiyle ıgerek Adalet Bakanlığı ve gerekse Tapu 
ve Kadastro Gene! Müdürlüğü için 'şimdilik alınması lüzumlu görülen hâkim ve memur kadrola
rını gösteren cetvellere taallûk etmektedir. H;,len tapulama işlerine '233 (bölgede devam, edilmek
tedir. Bu teşkilât için 51002, 9860, '6(206, 6537 ve 6756 sayılı kanunlarla muhtelif tarihlerde alman 
kadrolar, bugünkü iş Ihacmına ve durumuna 'göre (mahduttur. Her bölgede mer'i kanun hükümle
rine -göre bir ımüdür ve tapulama (hâkimi bulunması gerekmekte olmasına rağmen, yukarda sa
yılan kanunlara müsteniden ancak, 100 bögede çalışmayı mümkün kılmak üzere 100 müdür ve 
100 hâkim kadrosu mevcuttur. Faaliyette bulunan bölgelerden 123 ünde tapulama işlerinin idari 
kısmı 5602 sayılı Tapulama Kanununun 58 nci ımaddesinin verdiği imkanlardan faydalanılarak 
yetkili memurlar vasıtasiyle yürütülmekte ve ka,zai işlere-ise Adalet Bakanlığınca salâhiyeti endi-
rilen 'mahallî hâkimler bakmaktadır. Bu tarzdaki tatbikatın istenilen şekilde verimli 'Oİamıyaca-
ğı izahtan müstağnidir. Her şeyden evvel halen çalışan 233 bölge kadrolu tapulama hâkim ve 
«müd'ü'rü vermek ve bunların lüzmıı kadar sair personel ve hizmetlilerle teçhiz ve takviye eyle
mek zarureti vardır. 
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Bu sebeple lâyihaya ekli 1 ve 3 numaralı kadro cetvelleri mevcut bölgeleri takviye ederek ça

lışılacağı esasına göre ihzar olunmuşur. 
Geçici madde 1. — Lâyiha üe kadroları kaldırılan memurlardan muvakkat vazife, 'hastalık, 

izin gibi kanuni sebeplerle vazifesi başında bulunmıyanlardan, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü teşkilâtında maaşlı vazifelere tâyin edilenlerin işe 'başlama kaydı olmaksızın maaşlarının. 
ödenelbilmesini tetminen hu madde kaleme alınmıştır. 

Geçici madde 2. — 0602 sayılı Kanun hükümlerine göre İtirazlı bulunması sebebiyle tapulama 
mahkemesine verilmiş olan tutanaklardan, henüz duruşmalarına başlanmış alanların bu kanun 
(hükümleri dairesinde komisyonca tetkik ve karara 'bağlanmak üzere mahkemece tapulama'mü-
dür^üğüne iadesine ve duruşması açü'inış bulunanların da bu kanun hükümleri uyanınca mahke
mece bakılmasını ıteminen 'bu ıgeçici ikinci madde sevk edilmiştir. 

Bu suretle de, şimdiye kadar mattık em elerde teraküm etmiş {bulunan binlerce dosyanın, birinci' 
derecede tetkik edilerek haksız ve yemiz itirazları önlemesi sağlanmış olacaktır. 

Geçici madde 3. — '5'6Ö2 sayılı Kanunun 13 n,eü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan 6335 sayılı Kanunda ünce, iktisap şartı olarak 10 se
nelik zilyedlik esas tutulmuş ve gayrimenkulun, miktarı ne olursa olsun vergi kaydının mevcudi
yeti aranmamış, yani vergi kaydı zilyedlik delili sayıl m ara ıştır. 

6f3'3'5 'sayılı Kanunla yapılan değişiklikte zilyedlik müddeti Medeni Kanunun 639 ncu mad
desine mütenazır hir hale getirilmek üzere 20 seneye 'çıkarılmış ve 20 dönümden fazla olan gay-
rimenkullerde ayrıca 1.0 yıl ve daha önceki vergi kayıtlarının zilyedlik delili «alarak aranılması 
cihetine ^gidilmiştir. 

Memleketimizdeki arazi tahriri erin in muntazaman yapılmamış olması gibi sebepler tahtında 
sahipli (birçok garimenkuTlerin ver&i kayıtlarının tesis edilemediği, hususiyle kıymetsiz ve verimi 
az olan toprakların vergi mükellefiyetinden uzak ka'lmak için sahipleri tarafından vergiye kay-' 
dettirilmedikleri hir vakıadır. Tatbikatta her türlü zilyedlik şartları mevcudo'lduğu halde, sade
ce vergi kaydının mevcudolmaması sebebiyle vatandaşın yegâne geçim vasıtası olan toprağın 
elinden alınarak Hazineye mal edilmesi Hükümetin vatandaşı toprak sahibi kılmak ve kendilerini 
emniyete kavuşturmak prensibine uygun düşmer.ıiştir. Bu sebepledir ki vergi kayıtlarının olma
ması veya vergi kaydı olduğu halde muntazam bir sure'tte takibedil memesi sebe'biyle ibu kayıt
ların bulunamamış olması ıhalleri birçok h'ak sahiplerini mağdur etmiştir. Bu mağduriyete son 
vermek ve memleketimizin ölçülerine 'göre 20 dö, ıüme kadar olan ve çok yerlerde küçük sayılan 
bu sebeple de vergiye kaydı ihmal edilen arazi parçalan üzerindeki zilyedliğin vergi kaydı aran
madan tescilini mümkün kılmak üzere, tedvin c Hlen 33 ncü maddenin sağliadığı imkânlardan 
mer'i kanunun 13 ncü madesinin (D) 'bendinin tatbiki neticesi olarak mağdur edilenlerin de is
tifade ettirilmesi hakkaniyete uygun görül'müştü.r. • ' 

Bu 'görüşle tedvin edilen muvakkat üçüncü ı.ıadde ile: Gerek tapulama teşkilâtı ve gerekse 
imalhkemeler tarafından mer'i kanunun 13 ncü -nadde'sinin (D) Ibendi mucibince vergi kaydının 
•bulunamaması sebe'biyle gayrimenkulleri Hazineye maledilen kimselerin de 33 neü ımadde gereğin-
ıce 20 dönülme kadar 'olan kısım üzerindeki hakik in in kabulü ve bu kısmın vergi kaydı aranmak
sızın zilyedleri namına tesbit ve tescili .cihetine -gidilmesi temin olunmuştur. 

-Mer'i kanun'a 'göre zilyedliğe mütaallik diğer şartlar tahakkuk ettiği halde sadece vergi kay
dı (bulunmadığından sdolıayı Hazineye maledilen ^ayrimenkuller, ya tapulama, ekiplerinin tesbiti-
ne yahut mahkeme kararına müstenittir. Her iki ahvalde de geçici maddenin zilyed lehine tat
biki suretiyle haklarının hiinmye edilmesi uygun bulunmuştur. Binaenaleyh bu maddenin tatbik 
sa'hası bulduğu yerlerde tapulama ekipleri faaliyette ise bu ekiplere yapılacak müracaatın geçici 
madde 'hükmüne güre tetkik ve neticelendirilmesi, o yerde tapulama ekipleri mevcut değilse ma
hallî 'tapu idareleri ile mal memurlarının bu -gerekçe ile iddiaları tes'bit ve tevsik etmeleri ve sa
lahiyetli mıal (memurunun talebi ile zilyedi namına tescili cihetine gidrümesi maddenin maksadı 
icabından bulunmaktadır. 
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Geçici madde 4. — ©u madde lâyihanın kanuniyet keşfedip yürürlüğe girdiği mali yıl zarfın

da yetişmiş kâfi miktarda eleman bulunarak «hemen tâyinleri ıtemiin edilemiyecek olan memurlar 
için Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) cetveline alınarak mevkuf tutullma'sı düşünülen 
kadroları göstermek üzere tertiplenmiştir. İleride personel yetiştirildikçe peyderpey fiilî kadro
ya intikalleri sağlanabilecektir. 

Ek madde 1. — ıBu kanunla kaldırılan 63135 sayılı Kanunun bıraktığı boşluğu doldurmak ve 
umulmi ma'hkemelerdeki derdest dâvalarla, yeniden ikame edilecek tescil dâvailannida 33 ncü 
maddedeki esasların tatbikini .sağlamak üzere iş'bu ek madde tedvin edilmiştir. 

Madde 97. — (Bu madde lâyihanın 'kanunlaşması halinde mer'iyetten kaldırılması zaruri bu
lunan 'kanunlarla "bâzı kanun malddelerini ve kısımlarını göstermek üzere tertibedilmiş'tir. 

Madde 98. — Lâyihanın mer'iyet tarihine taallûk etmektedir. 'Bu tarihin neşrinden bir ay 
•Sonra tesbit edilmesinin se'be'bi;. yeni hükümlere göre alınması gereken tedbirleri ve yönetmeliğe, 
iza'hname gibi tatbikatçıları aydınlatacak mevzu atın ihzarına imkân vermek düşüncesine matuftur. 

Madde 99.' — Bu madde lâyiha '(hükümlerinin icrasına tallûk etmektedir. JVter'i kanunda oldu
ğu gibi icra salâhiyeti ©akanlar Kuruluna müteveccih olarak bırakılmıştır. 

Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Ka
nunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zilyedliğin ıslahatında 10 sene evvel tesis edilmiş 
vergi kaydı aranması şartının kaldırılması suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı 
ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve (F) bentlerinin (E) bendinin (F) ve (P) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nci maddesSne iki fıkra ilâvesine ve 

birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/35) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«5602 sayılı 'Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin (D) ben'di-
nin tadiline ve bu maddeye yeni bir fıkra ilâvesine, (E) ve (F) bentlerinin (F) ve (G) olarak de
ğiştirilmesine ve 35 nci maddesinin 1 nci fıkrasının tadiline ve yeni iki fıkra ilâve'sine dair kanun • 
teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. • 11 Aralık 1901 

Adana Milletvekili 
Kemal SarıibraMmoğlu 

MUCİP SEBEPLER 

Bir hükmün veya hukuki müessesenin/doğuş şart ve sebeplerine inmek ısuretiyle tetkiki o mü
essesenin hukukan hangi bakımlardan malûl ve tatbikattaki hataların hangi esbaptan doğduğu
nu bize daha iyi "bir şekilde «göstereceği için biz de bahis mevzuu kanunların sevk sebeplerini 
izah eden esbalbı mucibe lâyihalarının bâzı parçalarını almak suretiyle işe başlıyoruz. 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) 'bendinin tadiline dair 6335 sayılı Kanunun mu
cip sebepleri lâyihası ile Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları tapusuz gayrimenkullerin 
zilyedlik yoliyle iktisabında 10 sene evvel* tesis edilmiş vergi kaydı aranması tezini, «1936 - 1937 
yıllarında umumi vergi tahriri yapılmış olması d bayisiyle vergiye kaydolmamış gayrimenkul bu-
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lunamıyaoağı» ve «Motorlu ziraat vasıtalarının çoğalmış bulunmasından bâzı kimselerin 10 000, 
20 000 hattâ 50 000 dönümlük geniş Devlet veya köy orta malı urazilerii açıp iki şahitU v% ko
laylıkla namlarına tescil yaptırdıkları» mucip sebebine dayanmaktadırlar. 

Keza Medeni Kanunun 6.39 ncu maddesinin 6335 sayılı Kanunla tadili hakkındaki Adliye Ve
kâleti mazbatasında, «Çok geniş arazinin şahit v e bilirkişi ile ve tanzim ettirilecek harita ve lŞro-
kiye dayanılarak tescile karar verilmesi ve başkaca delil aramaması yine mahzurludur. Zira 
binlerce hattâ on binlerce dönüm araziye 20 yıldan beri zilyet olduğunu iddia eden bir kimse
nin hiç değilse böyle gmiş bir servet teşkil eden ve zilyedine servetler temin eden böyle bir gay
rimenkulun vergide kaydı olması lâzımgelir. Bu kadar mühim bir intifa ve istihsal vasıtasının 
vergi kaydının olmaması ve 20 yıl müddetle hükümetin gözünden kaçması istisnai hallerle mfim-
kün olabilir. Eğer kaçmış ise onun kusuru yine zilyede aittir. Zira intifa ettiği bu gibi araziyi 
vergi tahrirlerinden Hükümete bildirmemiş demektir. Bu sebeple eğer zilyedliğin isbatı hususu 
kanunlarda ezcümle 5602 sayılı Kanunda olduğu veçhile vergi kayıtları gibi ayrı isbat vasıtala
rına bağlanmış ise bu gibi hükümlerin 639 ncu maddeye göre yapılacak tescillerde dahi maÜfuz 
olması iktiza eder. Bu sebeple 639 ncu maddenin şon fıkrasına (Hususi kanun hükümleri mahfuz
dur.) hükmü ilâve edilmiştir», denmektedir. 

Bu kanunun 4 senelik tatbikatı kanunun sevk gayesi olarak ifade edilen görüşün ve düşünü
şün aksi bir istikamette vatandaşları 'zarardide etmiştir. 

Himaye edilmek istenen az topraklı veya toprağı ancak kendisine yetebilen 100 - 200 dö
nüm genişliğindeki fakir sayılabilecek köylü ve çiftçi zümresi bu kanunun ibu tadili yüzün
den ellerindeki tapusuz toprakları kaybetmek durumuna düşmüşler on bin, 20 bin dö
nüm arazi sahibi kimseler ise aşağıda izah edileceği .üzere yine haklarını korumanın yolla
nan bulmuşlar ve en ufak z&rar görmemişlerdir. Gerçi bir {kanunun şevkinde şu veya bu va
tandaşın veya vatandaşlar grup unun mevzu kanunlar tarafımdan himaye edilmişi olan hakları
nın ihlâli ve zarardide edilmeleri düşünülmemelidir ve düşünülmemiş olduğunu da nazari mânasında 
da olsa bugün için kabul etmenin hüsnüniyet icabı olduğunu telâkki etmekteyiz. Bu bakımdan mak
sadımız geçmiş işlere 'tariz değil bu işlerin taşıdığı havayı kısaca işarettir. 

1. 6335 sayılı Kanun neşrinden evvel teessüs ve teşekkül 'etmîş hukuki durumları hakkı 
müktesebolarak himaye etmemek suretiyle beynelmilel bir hukuk prensibi olan ve Medeni 
Kanunun tatbikine dair kanunumuzun 1 ve 4 ncü maddeleri tarafından da açıkça kabul edil
miş bulunan «müktesep hak,» esasını zedelemişti*. 

2. îddia ve kabul edildiği !gibi ne Arazi Vergi Tahrir Kanununda ne de sair ahkâjnda 
vergi kaydının mülkiyet veya zilyedliğe delil olacağına dair her hangi bir hüküm mevcut 
değildir. Bilâkis zilyedlik veya mülkiyetin delili olamıyacağma clair 2901 sayılı ve 1936 tarihli 
Vergi Tahrir Kanununda sarih hüküm vardır. 11 nci maddeyi ehemmiyetine binaen aynen alı
yoruz ; r 

«Madde 11. — Bu kanun mucibince yapılacak tahrirler Arazi Vergisi matrah ve mükellefle
rinin tâyini içindir. Bu tahrire müsteniden ta arruf hakkı iddia olunamaz.» 

Muahhar bir kanunla bu kayıtların tesis gayesi dışında ispat şartı ve vasıtası sayılması 
hukuk ve hak anlayışına uymaz. 

. 3. Keza 6335 sayılı Kanun tedvin edilmeden ve aradan uzun müddet geçmemiş iken Gar
bın modern vergicilik usullerini tedvin için vücuda getirilmiş bulunan 5432 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 45 nci maddesinde Arazi Vergisine esas olacak tahrirlerin ıgayrimenukller-
den alman vergilere ait matrahların tahmin ve tesbit edilmesi maksadına matuf olduğunu 
ve bu tahrirlere dayanılarak tasarruf iddia edilemiyeecğini açıkça beyan etmektedir. 

4. Yine iddia edildiği gibi 1936, 1937 yılları arazi tahriri bütün arazileri kayda m ^ a r 
olacak kadar intizam ve mükemmeliyetle yapılamamıştır. O kadar kısa bir zaman içinde 
milyonlarca dekar arazinin gayrikâfi hattâ hiç mevcudolmıyan vasıtalar ve kifayetsiz eleman
larla mülkiyet ve zilyedliğe esas teşkil edecek bir sıhatte ve mükemmeliyette vergiye kaydı id-
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difiJsı realitelere uygun ve mantık kabul eder şekilde izah edilemiyoccktir ve edilememiştir. Bir 
kısım gayrimenkulun kayıt dışı 'kalmasının istisnai Bir hâdise olduğunun kabulü de bunun açık 
bir delilidir. Birçok fen memuru istihdam edildiği ve modern fenni vasıtalar kullanıldığı halde 

•ıbir kazanın kadastrosu ve tapulaması dahi senelerce süren çalışmalara rağmen ikmal edi
lememiş iken ve edilemezken iki sene içinde fenni vasıta şöyle dursun tapu ve arazi mevzu]a-
riyile aşinalığı dahi bulunmayan vergi taihrir memurları tarafından tescil dâvalarında hudut, 
mevki ve bâzı hallerde mesaha bakımından arza tatbiki mümkün olabilecek kayıtlar tesis edil
miş olduğunu ve edilebileceğini düşünmek en insaflı ölçüler içinde dahi mümkün değildir. 

2901 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 2 nci maddesi arazi tahrir memurlarının valil ; '(.-.e 
seçilecek bir 'kişi ile belediye ve meclisi umumilerce seçilecek birer kişiden ki, ceman üç kişi
den teşekkül edeceğini, köylerde ise belediye âzası yerine köy muhtarının 'bu heyetlere katıla
cağını sarahaten beyan etmektedir. Bu şekilde terekkübeden heyetlerden tasarrufa esas ve del:! 
olacak vesikalar tanzimini ve kayıtlar tesisini hem de hiç. vazifeleri olmadığı halde beklemek 
aklıselim esaslarınas uymaz. 

5. Memleket realiteleri de 'bahsi geçen 1936, 1937 arazi tahrirlerinde tam ve kâmil bir 
arazi tahriri yapılamadığının delilleriyle doludur, gerek zaman gerek vasıta ve gerekse he
yeti teşkil eden üyelerin şahsi kalbiliyet ve kaliteleri ve tahrirde güdülen maksat nazara alındığı 
takdirde 'bu halin inkâr kabul etmez bir hakikat olduğunu bize ispata yeter. 2901 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesi tahrirden maksadın Arazi Vergisi matrah ve mükelleflerini tâyinden 
ibaret olduğunu ve 5432 sayılı Kanun ise hu fikri aynen teyitle 45 nci maddesiyle bu hususu 
tesbit etmiş bulunmaktadır. 

6. Yukarda Hükümet teklifinde geniş arazilerin ve büyük servet vasıtalarının 20 senedir 
vergiyo kayıtlı olmayışının günahı zilyede yüklenmektedir ve âdeta o halde cezasını çeksin 
denmektedir. Her hareket işlendiği andaki kanunlar tarafından suç olarak vasıflandırılmış, ise 
yine aynı kanunlar tarafından tâyin edilen cezalara müstehak kalınabilir. Muahharan çıkan 
bir kanun 'hükmü ile c e zal andırıl ama z. Hükümet mucip sebebi bu hükmün âdeta 'bir ceza hükmü 
olduğunu ifade ediyor havasını taşımaktadır. Ceza da olsa ancak vergi kanunlarının tâyin 
ettiği 'bir cê za olabilir. 

Gerçi bu beyanlarımız karşısında efendim biz topraksızları toprak sahibi etmek için bir kanun 
çıkarmış bulunuyoruz, şimdiki tadil teklifi bu gayeyi önliyecektir. Ve mucip sebeplerde izah edi
len binlerce dönüm arazi asliyen kimselerin bu tapusuz arazilerini vergiye kaydettirmeleri iktisadi 
ve içtimai bir icaptır, denecektir. Biz bu arkadaşlara şunu hatırlatmak isteriz, bilfarz ıbir an için 
hukuki olmasa bile politika edebiyatı yönünden içtimai adalet icabıdır şeklinde mutat sosyal ede
biyat örneklerine uygun bir dil ve mantıkla 10 bin - 20 bin - 50 bin dönümlük sahalar için ka
bili müdafaa gibi görünen bu görüşün 100 dönüm - 200 dönüm ve hattâ 300 dönüm gibi çiftçiyi 
topraklandırma kanunu hükümlerine göre küçük arazi bölümüne giren arazi parçalarını ebuencat 
tasarruf edegelmekte bulunan çiftçinin ve köylünün aynı mantıkla baba yurtlarından ve maişet 
imkânlarından mahrum edilmesinin ne şekilde müdafaa edilebileceğini merak etmekteyiz. Madde
de 20 dönümlük arazilerin vergi kaydı şartından vareste kılınması küçük toprak sahibi çiftçileri 
korumaktan ve dertlerine deva olmaktan çok uzaktır. Bu miktarın % 95 şi asgari 5 nüfuslu olan 
çiftçi ailesini geçindirtmiyeceği hakikati bir tarafa tatbikatta bu hükmün dahi az topraklı ve zen
gin olmayan çiftçi ve köylüyü himayeye medar olacak şekilde tatbik edilememekte bulunrağunu 
esefle müşahede etmekteyiz. Zira; mahkemeler ve Yüksek Temyiz Mahkemesi 20 dönümü mutlak 
bir şekilde tefsir etmekte bir parça da 20 dönümü birkaç yüz metrekare tecavüz eden gayrimenkul-
1 rde zilyed Hazine lehine 20 dönümü tecavüz eden fazlalıktan feragat etse dahi bu parçanın ta
mamı nazara alınarak Hzine .adına tescil edilmektedir. Temyizin bu bapta verdiği kararlardan-bi
rini aşağıda emsal olarak aynen almaktayız, 

6335 sayılı Kanunun tatbikinde gayrimenkulun tamamının yüz ölçümü nazara alınmak lâzımdır, 
dâvanın 20 dönümden az bir kısmına hasredilmesi neticeye tesir etmez. 7. ITT). ' 3 . 5 . 1955 T. 

398 E. 5069 K. CRK. 2 - 132) 
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Bu misalleri uzatmak mümkündür. 
Yine tatbikatta gözü açık ve az çok varlıklı sayılabilecek kimselerin elinde bulundurduğu ara

ziyi çocuklarına ve yakınlarına taksim etmek veya aradan yol geçiyordu, su yatağı vardı gibi se
beplerle 5602 sayılı Kanunun tatbiki sırasında her biri 20 dönümden az ayrı parsellere ayırtmak su
retiyle vergi kaydı aranmaksızın 'namıma 'tesbit ve tescil imkânı bulunmakta olduğunu defalarca 
müşahede etmiş bulunuyoruz. \- " ' • .' 

Hattâ bilfarz 15 parça ayrı ayrı her biri 19 zar dönüm araziye sahibolan kimse bu arazisini 
vergi kaydı ibrazına lüzum kalmadan namına tescil ettirmek suretiyle 285 dönüm tapusuz araziyi 
namına tescil ettirebilmektedir. Yukarda verdiğimiz misal ve Temyizin emsal kararı ile bu ha
kikat yanyana getirildiği takdirde şu cihet hiçbir izaha lüzum kalmadan tebellür edecektir. 20 
dönümden az gayrimenkullerin vergi kaydı aranmaksızın tescili imkânı dahi fakirden, zayıftan ve 
himayeye muhtaçtan çok varlıklı sayılabilecek nüfuzlu kimselerin işine daha çok yarıyacak bir ka
rakter taşımaktadır. 

İşte bu misaller de göstermektedir ki, maddenin 6335 sayılı Kanunla tadili esnasında vergi kay
dı aranması şartının ilâvesi gerek Medeni Kanunun bu maddeye mütenazır 639 ncu maddesini ve 
gerekse bu maddenin D fıkrasının tatbikatta işlemez hale sokmuştur. Bu itibarla 20 dönüm kay
dının da bahsi geçen tadilin değil bir mazeret sebebi işler halde bir hükmü olarak dahi kabulü 
mümkün değildir. 

Kaldı ki, 5432 sayılı Kanun ve 2901 ısayılı kanunlar vergi suçlarını ve bunların müstelzim ol
duğu cezaları açıklamışlardır. 5432 siayılı Kanunun 331 nci maddesindeki taksirli suçlarda nor
mal vergiye % 20 zam yapılmasını kabul eder, hiçbir vergi kanununda matrah teşkil eden ma
lın aynının ve tamamının mükellefin elinden 'alınması şeklinde bir vergi cezasının mevcudolduğunu 
zannetmiyoruz. Yukarda arz edildiği gibi çeşitli sebeplerle ve tam ve kâmil bir tahririn yapılma
ması ve yapılamamış olmasının hesabım hem de böyle bir hesabın sorulacağı kendisine önceden 
asla haber verilmemiş olan mükelleften sormaya kanunların ve vatandaş hakkının koruyucusu 
olan ne teşriî Meclisin ve ne de Hükümetin hakkı olmamak lâzımgelir. Bu hüküm bu haliyle Ana
yasanın mülkiyeti himaye eden ana prensiplerine ve adalet ve hakkaniyet esaslarına taban taban 
zıttır dersek mübalâğa etmemiş oluruz zannındayız. 

7. Vergi kayıtlarının natamam oluşu veya hiç bulunmaması yahut da bulunamayışı yüzünden 
pek çok çiftçi ve köylü ailesi yarım asır hattâ bir asır ve daha fazla bir zamandan beri ecdatların
dan intükalen tasarruf edegeldiği ve medarı maişet ve yurt olarak benimseyip nice acı ve tatlı 
hâtıralarla bağlı bulunduğu ecdat topraklarını kaybetmişlerdir veya kaybetmek tehlikesinin 
ıstırabı içinde kıvranmaktadırlar. Hem de bunların hemen hepsi de bu topraklardan başka arazisi 
olmıyan mahdut topraklı ve dönüm olarak 50 - 100 rakamları içinde kalabilen kimselerdir. 

Modern ziraat aletlerinin verdiği imkânla 10, 20 hattâ 50 bin dönüm arazinin (Adliye Küçümeni 
Sözcüsü Hidayet Aydmcr'in" Meclisteki sözlerinden) haliden sürülerek tedarik edilen iki şahitle 
tescil ettirilmesi tehlikesi realite olarak misali belkidc bir tane dahi gösterilmiyecek derecede azdır 
veya yoktur. Bu derece kudreti maliyeye ve büyük nüfuza sahip kimsenin bu kadar geniş arazileri 
tadil teklifinin kabulüne kadar 2644 - 475:) . Medeni Kanunun 639 ncu maddesi - ve 65Ö2 sayılı Ka
nun madde 13 - D hükümlerinden faydalanarak namına tescil veya vergiye kaydettirmiş olacağı
nın kabulü daha mantıki ve realitelere daha da uygun düşer. Kaldı ki, varlığı tahmin olunan bu 
zevatın her hangi bir araziye ait vergi kaydını veya tapu kaydını tedarik ettiği şahit ve bilirkişiler
le zilyedinde bulundurduğu arza tatbik ettirerek namına bugün dahi tescil kararı alabileceğini Ad
liye Encümen ve Hükümetin teklifindeki mantık silsilesi takibederek iddia etmek mümkündür-. 
Hattâ bir bakıma bu misillû zevatın durumu biraz daha takviye edilmiştir, denebilir. Eline cesaretle 
arkasına sığınabileceği bir silâh bir ispat vasıtası verilmiş olmaktadır. Bizce mevcudiyetinden teh
like sezilen bu zatların tevahhüm edilen tehlikelerinden korunmanın en iyi çaresi Tapulama Kanu
nunun vatandaşı incitmiyecek ve teessüs etmiş müktesep haklarını ihlâl etmiyecek bir düzen ve in
tizam içinde süratle bütün memlekette tatbiki ile tezelden memleket topraklai'inm tapulanmasnıın 
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teminidir. Zira 5602 sayılı Kanunun mucip sebepler lâyihasında da açıkça kabul ve itiraf edildiği 
üzere memleketteki arazilerin % 60 ı bugün tapusuzdur. Ve mevcudolanlar da maalesef haricî alım 
- satımlar ve çıkarılan birtakım kanunlarla muaddel halde bırakılmıştır. Ve istifade edilmez bir şe
kildedir. Bu hakikat ve memleketin bu realitesi de tasarrufa ve zilyedliğe vergi kaydının delil ola
rak kabulünün ne derece tarihî ve hukuki realitelere uymadığını gösterir. 

O halde bu tadilden ellerinde modern ziraat aletlerinin verdiğim imkâna dayanarak 10 binlere va
ran Devlet ve köy arazisi bulunduran nüfuzlu zatlar değil bir aileyi güçlükle geçindirebilecek az 
topraklı vatandaşlar zarar görmektedir. Bu vatandaşlar ya akıllarının ermediği veya paraları olma
dığı için yahutta kanunlar tarafından kendilerine verilmiş bulunan ve tam ve kâmil olarak doğmuş 
olan bir hakkın tescil ve tapulama hakkının muahhar bir kanunla ellerinden alınmıyacağma tabi bir 
hukuk kaidesi olarak inanmış olmalarındah namlarına tapuya tescil veya her hangi bir sebeple ver
giye kaydettirmemişlerdir. Gerçi sosyal nizamımız bugün için hakkın büyük veya küçük olduğunu gözet
meden bizatihi hak olarak müdafaayı âmirdir. Bu itibarla biz herkesin her vatandaşın mevzu kanun 
hükümlerine göre iktisabetmiş bulunduğu hakkın ihlâl edilmemesinin taraftarıyız. Aksi halde her mal 
ve iktisabedilen her kazanç için pek çok süslü keli neler ve içtimai adalet prensipleri gibi görünen 
parlak cümlelerle zahiri bir hak görünüşüne bürü ıen esbabı mucibeler serdiyle o mal ve hakkın sahi
binden muahhar bir kanunla alınması yoluna gidü ^bileceğini nazari olarak da olsa düşünmekte vatan
daşın haklı olduğunu kabul zarureti vardır. Bu halle kanunlara itimadı takviye edici iktisadi ve içti
mai huzuru tesis edici bir hal olarak kabul edilemez kanaatindeyiz. 

Temyiz kararları ve mahkemelerin dosyaları bu kânundan tahmin edilenin hilâfına asil zarar göre
nin küçük toprak sahibi çiftçi ve köylü olduğunu canlı bir şekilde göstermektedir. Bu hususta bir
çok reel misaller de vermek mümkün ise de dâvamız umumi ve şahıslar üstü bir dâva olduğu için 
şahıslardan bahsetmemeyi daha uygun buluyoruz, işte adedi 10 binleri aşan ve asırlardır bu memle
ketin bütün kahırlarına ses çıkarmadan katlanmış, bulunan çilekeş çiftçi ve köylü zümresini uğruna 
atalarının kan ve can verdiği yurtlarında ve tek maişet vasıtası olarak benimsedikleri ata toprak
ları üzerinde her an göçmen durumuna düşme tehlikesinin ve endişesinin iç sızlatıcı ıztırabından 
kurtarmak için 5602 sayılı Kanunun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin (D) fıkrası
nın yukarda arz edildiği gibi tadilini teklif etmek'eyiz. 

8. 6335 sayılı Kanunla muaddel 5602 sayılı 13 ncü maddesinin (D) bendi Medeni Kanunun 639 
ncu maddesine mütenazır bir hükümdür ve tadillerde her iki hüküm aynı mantık silsilesine uyula
rak ahenkli hale getirilmiştir. İşte birbirine mesnet ittihaz edilen bu hükümlerden 639 ncu madde
nin tadilinde isviçre aslı olan isviçre Medeni Kanununun 662 nci maddesindeki ilân ilgili hükmî 
şahsiyetin hasım gösterilmesi ve 3 ncü şahıslar tf rafından vâki müdahale taleplerinin itiraz dâvası 
şeklinde kabul edilmesi şartları ve hükümleri a: nen alınmıştır. Bu suretle ilansız ve hasımsız kim
senin haberi olmadan bir arazinin tescili imkânı ortadan kaldırılmıştır. Bu kadar önleyici hükümler 
ilâve ve kabul edildikten sonra vergi kaydı arammsı mecburiyetinin kabulü fazla bir gayret olmak
tadır. Ve maddenin benzetilmeye çalışılan aslındaki esaslardan da ileri ve umumi sistemi ile bağda-
şamıyacak bir.şekle sokulmuştur. 

İlân husumet ve itiraz dâvası şıkları kanuna ilâve edildikten sonra yine suiistimallerin olabi
leceği mânasını taşıyan vergi kaydı aranması hükmü ilgili mahkeme ve idare adamlarına dahi bir 
balkıma itimatsızlığı tazammun ekmektedir. Bizce eğer heder edilen 'bir hak varsa yukarda da arz 
edildiği gibi vatandaşların hakikidir. Mahkemeler ve bilhassa Temyiz (Mahkemesinin güzide hâkim
leri verdikleri birçok kararlarda Hazinenin veya köy orta mallarının hele 'bunlar geniş arazi par
çaları ise sureti katiyede şahıslar uhdesine geçmesine unâni olacak mahiyettedir. Mevzu kanunları
mız köy orta mallarının «mera yaylak gibi» zilyedlikle iktisabını açılkça meneder. Mahkemelerin 
ve Temyizin titizliği buna eklenince en ufak bir âmme malı ve âmme halkla ziyaa uğramamakta
dır, dersek doğrudur kanaatindeyiz. 

İşte arz edilen bu es'baplara binaen; 5602 sayılı Kanunun 6335 sayılı Kanuunla muaddel 13 
ncü maddesinin (D) bendinin, 'teklif ettiğimiz şekilde kabulünü arz ve (teklif etmekteyiz. 
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İlâvesini teklif ettiğimiz (E) bendinin mucip sebepleri : 

(!B) bendi olarak ilâvesini istediğimiz fıkra az topralklı veya topraksız olup da tapusuz bir 
araziyi 10 seneyi mütecaviz bir zamandır malik şifahiyle aralıksız ve nizasız tasarruf ve ziraat 
edegelen zilyedin 2510, 5098 ve 4753, 5618 sayılı İsfcân ve Çiftçiyi topraklandırma kanunlarının 
gözettiği gayelere uygun şekilde ve hir çiftçi ailesini geçindkebilecek normlar dâhilinde, o gayri-
menkule malik kılınması maksadına matuftur. 

Gerek îsTsân- Kanunu gerekse Çiftçiyi topraklandırma Kanunu yurt topraklarının boş kalma-
masını ve göçmen göçebe ve gezgincilerle az topraklı veya topralksız vatandaşların toprak sahibi 
ödilerek gerekli zirai vasıtalara ve işletme sermayesine kavuşturulup iskân edilmelerini temin ga
yesini gütmektedir. Bu gayedeki içtimai ve iktisadi faydanın azameti izahtan müstağnidir. îşte bu 
maksadı fiilen istihsal etmiş ve Devlete yük olmadan hali bir arazide 10 seneyi mütecaviz bir za
mandan beri işlemiş çift âlet ve vasıtaları ve işletme sermayesi temin etmiş ve çok büyük bir ih
timalle bu arazinin bulunduğu köy veya mahallede 'bu arazinin verdiği imkândan cesaret alarak 
ev, ahır ve saire gibi binalar inşa etmiş ve o mahalli yurt olarak benimsemiş kimselerin ellerinde 
bulundurdukları ve 10 seneyi mütecaviz bir zamandan 'beri işlemekte oldukları topraklar üzerinde 
yukarda bahsi geçen kanunların da gözettiği gayelere uygun şekilde tescil hakkı tanımanın ve 
bunu tereddüde meydan vermiyece'k şekilde Kanunlaştırmanın lüzum ve faydasına inanarak bu 
teklifi getirmiş bulunuyoruz. 

Zilyedin aynı çatı altında oturduğu veya müstakil ev sahibi olan yetişmiş çoclklarına dahi ay
nı topraktan (fazlası var) 5098 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 'kabul ettiği hadler dâhilinde ve 
tabiatiyle istek ve müracaatleri takdirinde toprak verilmesindeki içtimai ve iktisadi fayda izaha 
lüzum göstenndyecek derecede açık ve barizdir. 

Yukarda izah edilen iktisadi ve içtimai faydalara binaen zilyedin aile efradı sayısına ve topra
ğın kudreti ziraiyesine göre 5098 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin kabul ettiği normlar dâhilinde 
elindeki araziden verilmesi geniş arazilerin iktisabı müruruzaman haddine baliğ bir müddet 
geçmeden tescili imkânı iddialarını ortadan kaldırdığı gibi Medeni Kanun madde 639 ve 5602 sa
yılı Kanun madde 13/1) hükümlerine zıd bir hüküm sevkı gibi düşüncelere de meydan vermiye-
cektir. 

îşte. mâruz sebeplere binaen 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine telklif ettiğimiz (E) fıkra
sının ilâvesini arz ve teklif etmekteyiz. Bu suretle bizzarur daha sonra gelen (E) ve (F) ve (G) 
olarak değişecektir. Onun için (E) bendini (F) ve (F) bendini de (O) olarak değiştirmeyi arz 
ve teklif etmekteyiz. Memleketin büyük bir derdi'ie deva olacak bu teklifimizin kabulünü istirham 
etmekteyiz. 

35 nci (maddenin 1 nci fıkrasının tadiline ve bu maddeye iki fılkm eklenmesine dair teklifimizin 
mucip sebepleri : 

5602 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 1 nci fılkrası kadastro işleri başlıyan birlikte hâkimin 
uzun müddet geçmeden ihtilaflı işlere vaziyet ederek mahallinde en ucuz en seri ve en reel bir şe
kilde ihtilâfları halledeceği ve edebileceği esasına müstenittir. 

Kanunun kabulünden ıbu yana geçen birkaç sene zarfında tatbikatında maalesef bu gayenin 
hu'sul bulduğu iddia edilemez. Bilâkis işlerin çoğalıp lüzumundan fazla uzadığı ve bu sebeple 
mevcut gezici arazi kadastro hâkimlerinin kadastro dâvalarının süratle halle mütedair olmadık
ları görülmüştür. Tapulama Kanununda bir kaza ınıntakası sayılan birlik «köy» lerde hazan yüz
ler ve hattâ binlerce dâva tahaddüs etmektedir. 

Kadastro işleri başlıyan ve hattâ biten birliklerdeki ihtilaflı işlere kadastro hâlkimi tarafından 
hemen vaziyet edilememekte ve galip ihtimalle 3, 4, 5 veyahut da daha uzun seneler sonra ihti

laflı işlerin rüyetine başlanabilmektedir. 35 nci maddenin 1 nci fıkrası hükmü gereğince, kadas
tro işleri "başlıyan birliklere ait gayrimenkul dâva dosyaları karar safhasında da olsa kadastro 
mahkemelerine sevk edilmefkle yıllarca taraflarca ve Devletçe yapılan masraf ve mahekmelerce 
sebk eden emekler heder edilmekte, hakkın tecellisi imkânı en az birkaç sene daha geriye atılmış, 
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tâbiri caizse uyutulmuş olmaktadır ki, bu halin adalete hizmet olmadığı arazâyi elinde bulunduran 
zorlu ve kuvvetlinin himayesine müncer olduğu meydandadır. 

Bu söbeple, kadastro işleri başlıyan birliklere ait dâvanın kadastro işleri başladığı 'bildirilme
sinden itibaren 5602 sayılı Kanun hükümleri gereğince umumi mahkemelerce rüyetine devam olun
ması memleket realitelrine ve menfaatler vaziyetlerine ve adalet esaslarına daha uygundur. 1 nci 
fıkra bu düşünce ile kaleme alınmıştır. ; 

Umumi mahkemelerin çeşitli ve çok sayıda dâvaların yülkü 'altında bulunduğu bir realitedir. 
Onun için 5602 sayılı Kanunun emri gereğince keşif tatbikat ve mahkemelerce karar verilecek sair 
hususlar dışında da hâkimin her celse birliğe gitmesi işlerini aksatacaktır. Thı itibarla ikinci fık
ra ile.bu mahzur önlenmek istenmiştir. 

Ancak kadastro hâkiminin 'birlikteki ihtilaflı işleri rüyete başlamasiyle umumi madıkamelerdeki 
bu birliklerdeki gayrimenkuullere taallûk eden dâva dosyalarının kadastro mahkemelerine tevdii 
mâkul ve kanunun sevk gayesine göre zaruri bulunduğundan 3 ncü fıkra ile bu cihet nizamlan-
mıştır. 

35 nci maddenin arz edildiği şekilde tadili zaman, masraf ve adalet bakımından vatandaşlara 
faydalı olacaktır, kabulünü teklif etmekteyiz. 

Işibu tadil tekliflerimizin ka'bulünü arz ve istifham ederim. 

ADANA MlLLETVEKl KEMAL SARItBRAHtMOÖLU'NUN KANUN TEKLİFİ 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı [Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zil-
yediiğin ispatında 10 sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) bendi başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve (F) 
bentlerinin (E) bendinin (F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nci 
maddesine iki fıkra ilâvesine ve 1 nci fıkranın tadili ile 3 ncü fıkra olarak değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü madde
si (D) bendi aşağıdaki. şekilde değiştirilmiş, bu maddeye aşağıdaki şekilde (E) bendi ilâve edil
miş, (E) ve (F) bentleri (E) bendi (F) ve (F) bendi (G) olarak değiştirilmiştir : 

Madde 13. — D) Bir kimsenin tapuda kayıtlı olmıyan bir gayrimenkul üzerinde en az yir
mi yıldan beri malik sıf atiyle aralıksız ve nizasız zilyedliği sabit olursa o gayrimenkul zilyedi 
adına, 

Madde 13. — E) Topraksız veya az topraklı bir kimsenin tapuda kayıtlı olmıyan bir gay
rimenkul üzerinde malik sıfatiyle aralıksız ve fasılasız zilyedlik süresi 10 seneden fazla fakat 
yirmi seneden az ise müstakil ev sahibi veya aynı çatı altındaki yetişmiş evlatları da müracaat 
ve istekleri halinde nazara alınmak kaydiyle 5098 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre tâyin olu
nacak iskân haddi içindeki miktarı, toprağı olup da iskân haddini geçmezse bu yerlerin iskân 
haddini dolduracak miktarı adlarına; 

Madde 13. — F) Bu kanun hükümlerine göre zilyedliği tevsik edilemiyen gayrimenkuller, 
kayden 'malik görünen kişi adına; 

Madde 13. — G) Yukardaki fıkralar dışında kalıp da tescile tabi olan gayrimenkul mallar, 
Devlet adına; 

Tesbit ve tescil olunur. • 
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MADDE 2. — 5602 sayılı Kanunun 35 nci maddesine aşağıdaki 1 nci Ve 2 nci fıkralar eklen

miş, 1 nci fıkrası ise aşağıdaki şekilde tadil edilmek suretiyle 3 ncü fıkra olarak muhafaza edil
miştir : 

Madde 35. — Gayrimenkulun bulunduğu birlikte kadastro işlerinin başladığı bildirilmesinden 
itibaren o (gayrimenkule taallûk eden dâva hakkında 5602 sayılı Kanun hükümleri tatbik olunur. 

Ancak keşif, tatbikat ve mahkemece karar verilen sair haller haricinde hâkim birliğe gitme
ye mecbur değildir. 

Kadastro işlerinin başladığı birlikteki gayrimenkullere aidobıp mahalli mahkemelerce görül
mekte olan işlere ait kesinleşmemiş dâva dosyaları, o birlikteki ihtilaflı işlerin kaftastro halci
mi tarafından rüyetine başlandığı andan .itibaren kadastro hâkimine devrolunur. 

Kadastro hâkimi bu dâvalarda bu kanunda yazık hükümlere göre bakar. 

MADDE |3. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunu yürütmeye icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri 
ile 34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/76) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 3'2, 33 ve 34/4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
tarafımdan.'hazırlanan kanun teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 
2.1:1962 

İzmir Milletvekili 
M. Uyar 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 32, 33 ve 34/4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi 

GENEL GEREKÇE 

Arazi ve şehir kadastrosunun, toprak reformunun gerçekleşmesindeki önemi büyüktür. Hızla 
kalkınmamızın sebeplerinden 'birisi de arazilerimizin e'saslı bir şekilde ölçülmüş olmasıdır. Bina
enaleyh, kadastro işlerinin bir an evvel bitirilmesi, kalkınmanın gerçekleşmesi 'bakımından lüzum
ludur. Bu gerçekler sebebiyledir ki, kadastro işlerimiz için bir U. müdürlük ihdas edilmiş ve bu 
U. müdürlük makinalaşmak ve hattâ uçağa kavuşmak suretiyle, bu işin intacını hızlandırmıştır. 
Bir taraftan fen ye tetkik imkânlarla arazide ölçü yapılırken, diğer taraftan havadan arazinin 
fotokopisi alınmak suretiyle milyonlarca lira harcanmaktadır. Ki, bundan maksat tapulamayı hız
landırmak ve bir an evvel neticeye ulaşmaktır. 

Fakat, bu hızlanmayı engelliyen usuller, tatbikatta, kadastro ihtilâflarının hallinde kendisi 
hissettirmektedir. &602 sayılı Kanunun 31, 32, 33 ve 34/4 ncü maddelerinde derpiş edilmiş olan 
t u u'suller yalnız neticeyi geciktirmekle kalmayıp Hazineye faidesiz ve lüzumsuz masraflar yük
lemektedir. Küçümsenemiyecek kadar fazla olan bu masraflardan kurtulmak aynı zamanda yerin.-
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de bir tasarruf olacaktır. (Böylece hem erişilmek, istenilen gayeyi bir an evvel varılmış olacak ve 
hem de az para ile. çok iş görmenin yolu bulunmuş olacaktır. 

Bu masraflar, kadastro tesbitinden doğan ihtilâfların birlik 'merkezinde halledileceği mecbu
riyetimden doğmaktadır. Bu mecburiyet ise, itirazları ve dolayısiyle dâva adedini artırmaktadır. 
Şöyle ki : Dâvalar, birlik merkezi olan köylerde görülüp her 'hangi bir harca tabi olmadığından, 
halkımız, (Çok kere haklı olmadığı halde) sırf karşısındakini ızrar etmek ve tapu almasını güç
leştirmek için, yapılan te'sbite itiraz etmektedir. Halbuki, dâvaların birlik merkezi olan köyde 
görülme'si usul ve esas bakımından müspet bir sonuç vermemektedir. Ancak köylüler, dâvaları
nın görülmesi için şehir merkebime gidip gelmekten kurtulmuş oluyor. Birlik merkezi 'arazinin 
başı olmadığından keşif lüzum ettiğinde, verilen bir kararla arazinin başına ayrıca gidilmekte-

_ dir. 
işbu kanun teklifimizin kabulü, halkın adalet cihazımızdan beklediği sürati temin etmiş ola

cak ve hem de kalkınmamız için §art olan tasarrufu sağlamış ve aynı zamanda sosyal adaletin 
tahakkukunu çabüklaştırmış olacaktır. 

Yukarda, arz edilen sebeplerle, madde gerekçelerinde izah edilen 'hususlar muvacehesinde t ^ . 
lifimizin bir an evvel kanunlaşması bizi maksada dama çabuk ulaştırmış olacaktır. 

Madde (gerekçeleri 

31 nci madde gerekçesi : Telifimiz kabul edildiği takdirde, ihtilâfların halli için birlik mer. 
kezine gidilmeyip, yargılama birliğin bağlı olduğu ilçe veya il merkezinde yapılacağından! ve ka
dastro ihtilâfları sona erdikten 'sonra kadastro işlerine bakan mahkemelerin de vazifeleri sona 
ermiş olacağından, bu mahkemelere gezici değil, geçici demek daha doğru olacaktır. Bu sebeple, 
31 nci maddedeki gezici kelimesi geçici olarak değiştirilmekle iktifa edilmiştir. 

32 nci maddenin gerekçesi : Bu madde dahi 31 nci maddenin esbabı mucibesi gereğince itiraz
ları mahallinde değil ilçe veya il merkezinde hükme 'bağlamış olacağından, bu maddedeki ma
hallinde kelimesi yerine, birliğin bağlı bulunduğu ilçe veya il merkezinde kelimeleri konulmakla ye-
tinilmiştir. 

33 neü madde gerekçesi: Bu madde daha ziyade usuli bir hükmü ihtiva etmektedir. Usulün 
ana fikri esas tutulmak suretiyle maddenin tahrir işeklinde dâvaların görüleceği mah-al bakımın
dan, küçük bir değişiklik yapılmıştır. 

Maddemin ikinci fıkrasına dokunulmamıştır. 
34/4 ncü madde gerekçesi: Bu maddenin 4 ncü fıkrası daha ziyade keşif işini derpiş etmek

tedir. Kadastro dâvaları, gayrimenkullere mütaallik dâvalar olduğundan zaman zaman gayri
menkulun ba'şmda keşif yapmak zarureti belirmektedir. Madde, keşif giderlerinin nasıl ödeneceği 
hususuna 'Cevap vermektedir. Teklifimiz, esas maddedeki-ama fikre dokunmamış ancak bunu da
ha vazıh bir hale getirmiştir. 

2 . 1 . 1 9 0 2 

izmir Milletvekili 
M. Uyar 
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İZMlR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA UYAR'IN KANUN TEKLİFİ 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 32, 33 ve \34/4 ncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun 

MA0DE 1. — 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 82, 33 ve 34/4 ncü maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 31. — Bu kanun gereğince kurulacak geçici arazi kadastrosu mahkemelerinde yargı
cın takdirine göre şifahi veya âdi muhakeme usullerinden biri uygulanır. 

Madde 32. — Kadastro yargıçları, 26 ncı maddede tâyin edilen süre içinde açılacak veya 
arazi kadastrosu müdürü tarafından verilecek itirazlı işlere ait dâvalar veya yargıcın göreyde 
bulunduğu esnada kendisine yapılacak itirazları bu kanuna göre, birliğin bağlı bulunduğu ijçe 
veya il merkezinde hükme bağlar ve 16 ncı maddenin (Ç) fıkrası mucibince gerekli veraset bel
gelerini verir. 

Madde 35. — Kadastro yargıcı* göreceği dâvaların taraflarını ve dâva günlerini en az 8 gün 
evvel köy odasına astıracağı bir cetvelle birlikte ilân eder. 

EK FIKRA : (8.7.1953 = 6091) Hazine aleyhine açılmış olan dâvalarda bu cetvellerin bir 
örneği 15 gün evvel mahallin en büyük malmemurluğuna gönderilir. Bu cetveller örneğinin 
malmemurluğuna tebliğ edildiği anlaşılmadıkça dâvaya bakılamaz. 

Madde 34/4. — İhtilâfın halli için gayrimenkulun mahalline gitmek icabettiğinde, keşif 
masrafı, ilerde haksız çıkacak taraftan alınmak üzere, (keşif talebedenden veya keşfe re'sen 
karar verilmiş ise, peşinen Hazineden alınır. 

Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi. (2/122) 

Milet Meclisi Riyasetine 

«5602 sayılı Tapulama Kanununun f 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun» teklifi
mi ve gerekçesini takdim ediyorum. 

Gereğinin ifasını saygılarımla arz ve istirhm ederim. 2.2.1962 
Ayidm Milletvekili 

Reşat özarda 

. ESBABI MUOlBE 

Halen yürürlükte olan 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci maddesi, 4713 sayılıı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan ihyaların mezkûr kanunun geçici maddesin
de yazılı müracaata bakılmaksızın ihya edenler veya mirasçıları adlarına tapulanmasını ve 4753 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış olan gay-
rimenkullerin ise Devlet adına kaydolunmasmı âmir bulunmaktadır. 
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Bu kanun maddesinin 12 senelik uyıgulanma devresi içinde beliren ihtiyaçlara göre yeniden 

gözden geçilrilmesinde fayda ve zaruret vardır, şöyle ki : 
Bu hükmün vaz'ına mesnet teşMLeden 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun ge

çici maddesinin 17 senelik tatbiki neticesinde bugünkü ihtiyaçlara eevap vermekten uzak olduğu 
anlaşılmış ve geçici maddeyi tadil eden 5618 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesi 
zımnında bugünkü tarihle tarafımdan yüksek Riyasete bir kanun tasarısı sunulmuştur. 

Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin sebebi vaz'ı tapulama işlerinin 4763 sayılı Kanunun 
muaddel üçüncü maddesine mütenazır olarak yürütülmesi ıgayesine matuf bulunmakla, o kanun 
maddesinin değiştirilmesine mütaalik tasarının esbabı mücibesi aynı zamanda bu tadil teklifi
nin de esbabı mucibesini teşkiledeeeği bedihîdir. Bu bakımdan işbu tasarının esbabı müci'besini 
de teşkil etmek üzere 4753 sayılı Kanunun geçici maddesini tadil eden 5618 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesinin değiştirilmesine müteallik tasarının esbabı mücibesinden bir sureti lef fen tak
dim ediyorum. Mevcut alâka ve irtibat dolayısiy le birlikte mütalâa ve müzakere olunmasını arz 
ve istirham ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat ö zar da 

ESBABI MUCİBE 

Bütün gayret ve varlığı ile toprağa bağlılığını gösteren fakir çiftçi ve köylülerimizden toprak 
sahibi olnııyanlarııı veya geçimini sağlıyacak kadar toprağı bulunınıyanların, hayât şartlarının zor
laması ile kabili istifade olmıyan hali araziden alnı terleri ve tırnakları ile kazıp açtıkları birer 
avuç toprağın sahibi kılınmaları ve böyleee mütevazi bir hayat yaşama imkânına kavuşturulmaları 
gayesini güden 4753 sayılı Kanunun geçici maddesini değiştiren 5618 sayılı Kanunun*3 ncü mad
desi hümkünün, 12 senelik uygulanma devresi içinde beliren ihtiyaçlara göre yeniden gözden geçi
rilmesinde büyük faide ve ciddî zaruret vardır. Şöyle ki : 

1. Tapu Kanununun 6 ncı maddesinde yazılı imar ve ihya suretiyle işgal edilmiş bulunan va
sıfları belli toprakların zilyedleri adına tescili mümkün iken 4753 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi 
ile mezkûr 6 ncı madde kaldırılmış ve böylece meydana gelen boşluğu doldurmak üzere 27.3.1950 
tarihinde yürürlüğe giren 5618 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 4753 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 15 . 6 . 1945 tarihinden önce işgal' edilmiş sahipsiz hanı toprak ile imar ve ihya edilmiş 
arazinin sahipleri adına tescili mümkün kılınmıştır. 

Ancak 15 . 6 . 1945 tarihinden sonra işgal edilen sahipsiz ham toprak ile imar ve ihya edilen 
arazinin şahıslarca iktisabı menodilmiştir. Böyleee 17 seneden beri adedi iki milyona varan fakir ve 
topraksız köylü ve çiftçi tarafından hayat şartlarının tevlidettiği zaruretle imar ve ihya edilen 
taşlık ve pırnallık arazi bu şahısların elinden alınmakta ve Hazineye mal edilmektedir. Bu kanu
nun getirilmesindeki maksat da işte bu 17 senelik devre içinde köylü vatandaşlarımız tarafından 
büyük emek ve para sarfı ile kabili istifade hale getirilen ve her karışında kadını, erkeği, çoluğu 
çocuğu ile bir köylü ailesinin alın teri bulunan bu toprakları hakiki sahiplerine terk etmek su
retiyle iki milyon köylü vatandaşımızı faydalanacak olan yalnız toprak sahibi kılınacak iki mil
yon köylü vatandaş olmayıp, zirai istihsal gücümüzün artması sebebi ile bütün Türk Milleti ola
caktır. 

2. Nüfusumuz süratle artmakta, fakat ekilip biçilen arazi miktarı aynı kalmakta ve' böylece 
her geçen gün memleketimizin beslenme gücü yetersizliğini ortaya koyup açlık tehlikesine doğru 
süratle yaklaşmaktayız. Ne Hazineye ve ne de hiçbir kimseye faidesi olmıyan ham topraklar ve 
taşlık, pırnallık gibi arızalı ve verimsiz araziler boş kaldıkça ve yaşamak zoru karşısında bu top
raklara uzanıp imar ve ihya ederek buralara hayat vermeye kalkışan eller «nef'i Hazine» mütalâ
ası ile kırıldıkça, içinde bulunduğumuz tehlikeli durumdan kurtulmamıza imkân yoktur, 
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Halbuki Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun büyük hedeflerinden ve temelli prensiplerinden 

birisi de yurt topraklarının işletilmesi ve çiftçilik sanatını benimsiyenlerin işledikleri arazinin sa
hibi olmaları idi. 

Bir bakıma mütalâa edildiğinde, nüfusumuzun 15 milyon civarında bulunduğu zaman hububat 
ekilen* arazimiz, nüfusumuzun 30 milyona yaklaştığı zamankinden noksan değil fazla idi. Zira son 
senelerde memleketimizde şeker sanayii inkişaf etmiş, birçok şeker fabrikaları kurularak evvelice 
arpa, buğday ekilen arazinin mühim bir kısmında bu defa pancar ziraati yapılmaya başlanmıştır. 

Velhasıl meseleye neresinden bakılırsa bakılsın, artan nüfus nisbetinde zirai istihsalde bir artış 
olmadığı aşikârdır. Nüfus artışının zorlaması karşısında yeni. arazilerin ziraate elverişli hale ge
tirilmesinde katî zaruret vardır. 

Kaldı ki, evvelce Tapu Kanununun mülga 6 ncı maddesi hükümlerine göre nüfus artışı nisbe
tinde ziraat sahasının genişletilmesi imkânı mevcut iken 4753 sayılı Kanunun yapımı tarihin
den sonra-bü imkân ortadan kaldırılmış ve böylece memleketin zirai, iktisadi ve içtimai bünyesinde 
telâfisi imkânsız yaraların açılmasına meydan verilmiştir. Bunun ıstırabını bütün milletçe çek
mekteyiz. •.["•' 

Halkının % 70 ini köylü ve çiftçi teşkil eden memleketimizde daha ne zamana kadar yabancı 
Devlet yardımı ile geçinmek mecburiyetinde kalacağımızı bugün acı ile düşünmekte ve zirai saha
da gerekli tedbirleri almak hususunda Hükümet, Meclis ve,Millet olarak gayret sarf etmekteyiz. 
Kanaatimce bugün meydana gelen mahsûl kifayetsizliği ve açlık tehlikesinin sebeplerinden birisi 
de 1945 senesinde çiftçiyi topraklandırma amacı ile çıkarılan 4753 sayılı Kanunun bir tedbirsizlik 
eseri olarak Tapu Kanununun 6 ncı maddesini kaldırmasında ve «nef'i Hazine» gibi kısır bir dü
şüncenin «millî menfaat» prensibine tercih oluıımaşırıdadır. 

Görülüyor ki, bir taraftan Türkiye'de toprak reformunun başlangıcı ve Cumhuriyet Türkiye'si
nin inkılâplar serisine sokulacak mahiyette kabul ve telâkki edilen topraksız çiftçiyi topraklandır
ma prensibi vaz'edilirken, diğer taraftan ihtiyaçların zoru ve nüfus artışı nisbetinde ziraat sahası
nın genişletilmesi gibi köylünün bir prensip dâhilinde kendi kendini toprak sahibi yapma imkânı 
aynı kanunla elinden alınmak suretiyle memleket şartlarına muhalif bir istikamet takibedilmiş ve 
17 senede alınan yol bizi bugünkü hüsranlı noktaya getirmiştir. 

3. Bugün yurdumuzda iki milyon köylü vatandaş bu dâvanın ıstırabı içindedir. Hiçbir güçlük
ten yılmayan, çok sabırlı ve mütevekkil olan saf ve temiz kalbli köylümüz bu dâvanın ağır yükü 
altında ezilmekte, âdeta canından bezmiş bulunmaktadır. Vaktiyle babadan kalan beş, on dönüm
lük tarla, bugün 3 - 5 .aileye ve 15 - 20 nüfusa baliğ olan evlâtların geçimine kifayet etmemekte
dir. Köyünde çalışacak başka bir saha da yoktur. Bir kısmı iş bulmak amacı ile şehirlere akın et
mektedir. Onların,da mühim bir kısmı daha büyük sıkıntılara duçar olmaktadır. Diğer taraftan 
bu akınlar büyük şehirlerimizin başına da başlı başına bir gaile açmaktadır. Belediyeler içinden 
çıkılmaz güçlüklerle karşılanmaktadır. Geeökendu mahalleleri bu akınların zaruri bir neticesi
dir. Buralardaki sağlık durumu ise her zaman için büyük afetlerin meydana g'elmesine elverişli
dir. Ankara gibi ticari ve sınai iş merkezi olmıyan bir şehirde nüfusun % 46 sini gecekondu 
sakinleri teşkil ederse bunun vahametini takdirde güçlük çekilmez kanaatindeyim, 

Köyde kalanı evlât, ailesini ve çocuklarını geçindirmek için bir miktar toprağa mutlaka muh
taçtır. Ya muhtarın müsamahası veya insaflı idare âmirinin izni ile veyahut da kendiliğinden ço
rak, taşlık, fundalık ve hiçbir işe yaramaz bir arazi parçasını açmaya başlar. Karısı ve çocuk
ları ile birlikte aylarca .burada uğraşır, didinir. Kimisi kazma ile kimisi elleri ile otları, çalıları, 
taşları söker. (Bunları sökeyim diye uğraşırken çok defa tırnakları da sökülür. Nihayet bir avuç 
toprağı meydan* çikararır. Ya zahire eker veya bağ, bahçe 'haline getirir. Bu 'hale getirmek için 
de meteliği tüketir, borçlanır. Nihayet mahsul almaya başlayıp tam 'oh diyeceği sırada bir ihbar 
üzerine Hazine vekili tarafından aleyhine bir menimüdahale dâvası ve ekseriya menimüdahale 
dâvası ile birlikte ecrimisil dâvası ve üstelik zavallı köylünün maddi ve mânevi bütün varlığının 
ifadesi olan ve kendisini sahibi zannettiği bu arazi parçasının Hazine adına tescili dâvası açılır. 
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'Bir merkebi veya topal bir ineği varsa onu satar, mahkeme masrafı yaparak dâvasını takibet-
meye çalışır. Yoksa, dâvayı takibedemez, gıyabında neticelenir. Fakat her iki halde de netice 
değişmez. M.a'h'keme kâran mevcut kanunlar muvacehesinde evvelden bellidir. Verilecek karar, 
daima aiçılam tarla veya imar edilen saha aslında sahipsiz yerlerden olduğundan Hazineye aidiyeti
ne, müdahalenin menine ve Hazine adına tapuya tesciline dairdir. Bu karar karşısında; çeki
len üzüntüler, akıtılan terler, sökülen tırnaklar, hayal olan hakikatler bir tarafa; eldeki tarlanın 
gittiğine mi, tarlayı kurtarayım diye satılan me rkchiıı acısına mı yansın zavallı köylü? Tarla
dan mahrum olduğu gibi şimdi artık merkehi de olmadığından yükünü de kendisi taşıyacak
tır. Bu acı ve ıstırap yetmezmiş gibi bingün posta müvezzii kendisine bir tebligat imzalattırır. 
Ne olduğunu sorar, soruşturur, icradan geldiğini ve ödeme emri olduğunu öğrenir. Tarla elden 
gitti, para tükendi bitti, daha ne isterler zavallıdan1?. Hayretle sorar bunun ne borcu olduğunu. 
Hazinenin açtığı dâva dolayısiyle mah'keme masrafı, keşif masrafı, vesaiti nakliye ve ehlivukuf 
ücreti ecrimisil, ilâm harcı, damga pulu, tebligat masrafı ve % 10 Hazine vekiline vekâlet ücre
ti, ayrıca icra takip masraf ve ücreti, ceman ye'kûn şu kadar yüz veya bin lira. Fal taşı gibi açı
lır zavallı 'köylünün 'gözleri. Bu parayı nereden bulacak? icraya gidip bir şeyim yoktur diye 
beyanda bulunamaz. Zaten buna aklı ermez.Erse bile bunu yapamaz. Çünlkü Devlet alacağıdır bu!.. 
Devlet alacağından korkar köylü. Artık tarlayı da, merkebi de, açlığı da, yokluğu da unutur, Bu 

borcu ödemenin derdine düşer ve çok defa işbulmak ümidiyle o da köyünü terk etmeye m'eöbu kalır. 
IBu izah ettiğim tablo bir hayal olarak düşünülmesin. Hakikatin tam ifadesidir. Ondlört se

nelik meslek hayatımda yüzlerce köylünün başından geçen bu gibi hâdiselere şahit oldum ve 
onların ıstırabını kalbimin derinliklerinde yaşadım. 

Bugün Hazine ile bu yüzden ihtilaflı bulunan köylü vatandaş sayısı bütün yurtda iki milyon 
civarındadır. Her sene mahkem'elere bu mevzuda on binlerce dâva açılmaktadır. Mahmekemece 
hükmedilen ücreti vekâletlerin Hazine vekillerine aidolnıası, bu çeşit dâvaların fazlaca açılmasına 
âmil olmaktadır. Anadoluda Hizine vekillerinin takibettikleri dâva dosyalarının % 90 nmdan 
fazlası bu tip itilâflara ait bulunmaktadır. Bu hareket ise tapusuz g'eyrimenkul sahibi köy
lüler için daimî bir endişe kaynağı olmaktadır. Bu kanunun çıkması ile halen derdest olan on bin
lerce dâva ortandan kalkacak fuzuli şeikilde mahkemelerin işgal edilmesi de önlenmiş bulunmak
tadır. 

Sonra bu dâvalar için gerek Hazinenin ve gerekse dâvâlı olan vatandaşların 'sarfetmekte ol
dukları paralar her sene milyonları aşmaktadır. Bir tarla için yapılan mahkeme masrafı çok ke
re o tarlanın değerinden beş on misli fazladır, fakir olan memleketimizde gerek Hazinenin ve 
gerekse vatandaşların bu derece ağır külfetlere duçar olmaları da lüzumsuz bir israf olup iktisa
di çöküntü yaratır. 

Bütün bu sebeplerle tasarının bir an önce kanunlaşması, memleketimizde içtimai, iktisadi, zirai, 
adlî ve idari birçok derde deva olacağı kalnaati vicd aniyesini taşımaktayım. 

2 . 3 . 1962 
Aydın Milletvekili 

Reşat Özarda 
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AYDIN MİLLETVEKİLİ REŞAT ÖZARDA'NIN KANUN TEKLİFİ 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 52. — 1 . 3 . 1962 tarihine kadar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler, mas
raf ve emek sarfı ile imar ve ihya edenler veya bunların mirasçıları adlarına tapulanır. 

Bunun hilâfına yapılmış olan tesbit ve tesciller hükümsüzdür. 
Bu tarihten sonra ihya edilmiş veya ihyasına başlanılmış araziler ise Devlet adına tapuya 

kaydolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Tapulama kanunu tasarısını görüşmek üzere kurulan G-eçici Komisyon raporu 

Millet M'eclisi 
Tapuluma kanunu tasarısını 14 . 5 . 1963 

görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/211, 2/35, 76,122 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Tapulama kanunu tasarısı ile, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun,- 5602 sayılı Tapu
lama Kanununun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin (B) bendinin zilyetliğin ispatın
da tın sene veya daha evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması suretiyle tadili
ne, bu maddeye (E) -bendinin başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve (F) 
bentlerinin; (E) bendinin (F) ve (F) bendinin (Cî) olarak değiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nei mad
desine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair ve iz
mir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 32, 33 ve 34 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
52 nci maddesinin değiştirilmesine dair, kanun teklifleri, teklif sahipleri ve ilgili Bakanlık temsilci
lerinin iştirakiyle, Genel Kurulun 16 . 1 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde mezkûr kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının genel gerekçesinde de belirtildiği üzere; yürürlükte bulunan 22 . 3 . 1950 tarih ve 5602 
sayılı Tapulama Kanununun yürürlük tarihinden bugüne kadar on iki seneyi mütecaviz bir zaman 
geçmiş olduğu ve bu zaman içindeki uygulanmasında görülen boşluklarla aksaklıkların giderilmesi 
ve bâzı hükümlerine açıklık verilmek suretiyle arzu edilen süratin sağlanabilmesi maksadiylfc hazır
lanmış olan tasarı ve mcvzuubahis tekliflerin tevhiden görüşülmesi ve tasarının müzakereler-e esas 
alınması kararlaştıktan sonra maddelerin müzakeresine geçildi. • . :. 

Hükümet tarafından Yüksek Meclise sunulmuş bulunan «Tapulama kanun tasarısındaki» genel 
ve özel gerekçeler açık, 'hükümler ise ımalksat ve gayeye uygun görülmüş olmakla beraber, tatbi
katta muhtemel zorluklan (inlemeye ve ifade tarzını mümkün olduğu kadar sadeleştirmeye dikkat 
edilmiştir. 
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Komisyonumuzda değişikliğe uğrayan maddelerin gerekçesi : 

Madde : 1. — Birinci maddedeki değişiklik, redaksiyon bakımından yapılmıştır. 
Madde : 2. — Tasarının 2 nci maddesi, sevk şekliyle tatbikatta tereddütler yaratacağı ve bu yüz

den lüzumsuz ve hattâ mükerrer faaliyet ve sarfiyata sebebiyet vererek, ihtilâflara yol açacağı ka
nısı ile değiştirilmiştir. Ancak, yapılan değişiklikte, sevk maddesindeki ana prensip muhafaza edil
miştir. Bu suretle tatbikata ışık tutarak yeknesaklığın sağlanması düşünülmüştür. 

Madde : 13. — Bu maddenin 2 - 3 ncü fıkralara birleştirilerek hüküm bütünlüğü sağlanmıştır. 
Maddeye eklenen son fıkra, tatbikatta müşahade edilen boşluğu doldurmak, bir bölgede tapula

ma faaliyetinin başlaması ile, mahallî mahkemelerde görülmekte olan dâva dosyalarının takipsiz 
kalmasını, icabı ve selbî ihtilâfların önüne geçilmesini ve netice olarak sürat gayesinin gerçekleşti
rilmesini sağlamak maksadiyle tedvin edilmiştir. 

Madde : 14. — Bu maddedeki değişiklikler Anayasa terimlerine uygunluğu bağlamak maksadiy
le yapılmıştır. 

Madde 15. — Bu m-adde, yemin şeklinin açıklanması ve sonucunun tutanakla, tesbiti lüzum ve za
ruretiyle değiştirilmiştir» 

Madde : 16. — Bu maddeye bilirkişiler için konulan (35) yaş haddi, zilyedlik süresi ve fiilî du
rum hakkındaki beyanların sıhhatini sağlamak düşüncesiyle (40) olarak değiştirilmiştir. 

Madde : 17. — Bu maddedeki değişiklik baskı hataları ve ifade düşüklüğü sebebiyle yapılmıştır. 
Madde : 18. — Bu maddenin değiştirilen 4 ncü fıkrası, Anayasanın 114 ncü maddesinin vaz'ettiği 

«idarenin hiçbir eylem ve işlemi-, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz» pren
sibine uymak ve aynı zamanda tapulama işlerindeki sürati sağlamak zaruretine dayandırılmıştır. 

Madde 19. —• Bu miaddenin son fıkrasındaki; masrafın % '20 fas']asiyle tahsiline dair olan 'hü
küm, tapulatma ile vatanadaşa yapılması düşünülen hizmet (anlayışı ve tasarının diğer bölümler
deki cezai müeyyideleri kargısında ağır bulunmuş ve bu sebeple tasarıdan çıkarılmıştır. 

'Madde 211. — Bu maddedeki îbülirkrşi adedi, ihtilâf halinde 'çoğunluğu sağlaımalk ve neticeyi 
tâyin etmek bakımından «iki»1 den «üç» e çıkarılmıştır. 

Madde 26. — (Bu maddenin müddetlere ilişkin fıkrasına tereddütlere yer vermemek, daha açık 
bir hale 'getirmek düşüncesiyle «bu kanunda» yazılı ibaresinin ilâvesi uygun igörülmüştür. 

Madde 31. — Bu madde, tapulamaya müsteniden tesis edilen sicillerin hukuki (mahiyeti ve bu 
sicillerinin 'hukuki istikrarı ile ilgili sukutu hak müddetini nizamla'maktadır. Maddedeki «tesci
le talkaddüm» eden ilâvesi baskı hatası olduğundan Hükümetçe «tapulamaya» diye düzeltilmiş 
olmakla beraber 'komisyonumuz 'ehemmiyetine binaen bu düzeltme şeklini benimsemiş bulun
maktadır. 

Madde $2. — Bu mıadden'in (a) fıkrasında yapılan değişiklikler maddenin tatbikatına açıklık 
vermiş olmak maksadma matuftur. 

Mıadde 38. — Tasarının bu maddesi, fevkalâde zaman aşımı ile mülkiyetin iktisaibı, bu mües
sesenin dayandığı hukuki prensiplere dayanılarak 'değiştirilmiştir. 

Mad'denin sevk şekline göre, fevkalâde zaman aşımı sebebiyle tescil unsurları v kabul edilmiş, 
ayrıca, 5602 sayılı Tapulama Kanununun, 17 . 3 . 1954 tarihli ve 6335 sayılı [Kanunla değiştirilen 
ve Medeni Kanunun (689 ncu maddesinden ayrılan tatbik şekline yine tasarıda yer verilmiştir. 
Böylece, gayrimenkul'lerim yüz ölçümlerine tgöre, 17 . 3 . 1954 tarihine kadar olan müstakar tat
bikattan. ayrılmak istenilmiştir. 

68815 sayılı Kanunun yürürlüğe ıgirdiği 17 . 3 . 1954 'tarihine kadar ıgayrimenkullerin yüzöl
çümüne bakılmaksızın, Medeni Kanunun 639 ncu maddesi esas alınmak suretiyle tapu sicillimde 
kayıtlı olmıyan 'bir 'gayrimenkulu, nizasız, fasılasız ve malik sıf atiyle yirmi sene yedinde bulun
durmuş, olan kimse adına tescil cihetine 'gidilmiştir. 

17 . 3 . 1954 tarihinde yürürlüğe igi'ren '6885 sayılı Kanunla 5Ö0İ2 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi değiştirilmiş ve bu tasarıda olduğu gibi, fevkalâde zaman aşımına dayanan iktisaplarda, 
yüzölçümü kıstasına dayanan farklı bir hüküm getirilmiştir ki Ibu, tapuda kayıtlı olmıyan ve 
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yifeölçümü yirmi dönümden fâzla olan gayrknenkullerin 'zilyedlikle iktisabı için aranılan unsur
lara on sene veya daha önceki tarihli vergi kayıtlarının ilâve edilmiş olmasıdır. 

6335 »ayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 17 . 3 . LL8Ö4 tarihimden önce, zilyedliğin hütün- şart
ları taihakkük ettiği ve tescil istemi,- 'sadece iktisabedilmiş bir hakkın izharı maihrye'tini taşıdığı 
halde sözü geçen kanunun yürürlük tarifhinden sonra böyle bir talepte (bulunan veya tapulama 
sırası o zaman 'gelmiş 'bulunan zilyedi, yeni ve ayrı- bir ispat şekline mecbur 'etmek müktesep (hak
ları ihlâl edici ve Anayasanın eşitlik prensibine aykırı bulunmuştur. 

Diğer taraftan, 0901 sayılı ve 1936 tariMi Vergî Tahrir Kanunu ile 54$2 sayılı Vergi Usul 
Kanunu ve bu kanunu değiştiren 213 sayılı Kanun vergi kayıtlarının zilyedlik veya ımülkiyetin 
delili sayılaımıyacağını açıkladıkları halde, iktisabedilmiş hakların sadece tezahüründen fbaret 
olan tescil işlerinde vergi kaydının aranmasının hukuki bir ^dayanağı bulunamamıştır. Bir gay
rimenkulun zilyedlikle iktisabı için asLolan Medeni Kanunun 039 ncu maddesindeki nizasız, fası-
lıasız ve malik sıf atiyle yirmi yıl süre ile yedinde bulundurmak unsurların m yetkililerce sıhhatli 
bir şekilde tesbit edilmesidir. 

(Bir noktanın açıklanmasında fayda görülmüştür ki bu da, 6335 sayılı Kanunun gerekçesine 
hâkiim olan -görüşün bugün için varidolamıyacıağıidır. Gerçekten 10333 sayılı Kanunla Medeni 
Kanunun 639 ncu maddesine ıgöre açılacak tescil dâvalarının ilâna talbi tutul'maliarı, hu dâva
larda Hazinenin tabiî Ihasım olarak ^gösterilmesi, tapulama tesbitlerine 'karşı itiraz baklanın mev
cudiyeti ve tasarı ile getirilen yeni 'bir hükme göre 'hâkimin, tarafların delilleriyle bağlı olma
yıp re'sen delil toplamak yetkisi ile de mücehhez "bulunması karşısında, geniş Hazine arazileri
nin iki şalh.it v.eya 'bilirkişi beyanıyla hakkı oln^yan kimselere verilir endişesine mahal kal'ma-
auıştır. 

EBu itibarla, komisyonumuz, 33 ncü maddeyi tamamen değiştirmek suretiyle müktesep hakla
nan. ve 'böylece eşitlik prensibinin korunmasını uygun görmüştür. OBu suretle, tasarının sevk mad
desindeki diğer hükümlerin mevzuu kalmamıştı>. 

Madde 36. — Bu maddedeki değişiklik, redaksiyon icabıdır. 
Madde 37. — (Bu maddenin başlığı «ühya ve işgal» olarak değiştirilmiş ve madde, işgal mü

essesesinin de gözönün'de tutulması esasına göre düzenlenmiştir. Son fıkra 33 ncü maddedeki 
değişikliğe uygun (bir hale getirilmiştir. 

Madde 42. — Tasarının bu maddesi kayıt ve belgelerin şümulünün tâyinine 'hasredilmiştir. 
Komisyonumuz, bu maddeyi, tatbikattaki aksakliklar ve sebelbolduğu ihtilâflar yönünden .kifa
yetsiz bulmuş ve bu mahzurları bertaraf etmek nıaksadiyie kleğiştirmiştir. 

Çeşitli tarihlerde çıkarılan özel kanunlan hükümlerine göre miktar üzerinden satılan, tefviz 
veya tahsis edilen gayrimenkuller mevcuttur. G ayrimenkullerin satış, tefviz veya ta!hsi& tarihle
rindeki tescil işleri teknik bir ölçüye dayanmadığı içki, tapulama dolayısiyle yapılan ölçü neti
cesinde bu igayrimenkullerin verildiği tarihten beri değişmemiş olan tabiî 'hudutlar içinde fazla
lıklar çıktığı görülmüştür. Bu fazlalıkların kesi>ı.erek Hazineye mal edilmesinin veya fazlalık 
nispetinde Hazinenin o gayrimenkule 'hissedar gösterilerek arazinin şuyülan'dırılmasınm 30 - 40 
senelik tasarruf ve zilyedlikleri bütünü ile bozmakta ve bu tatbikatın fayda yerine mahzurları 
daVet ettiği vakıa olarak tezahür etmektedir. 

Ö6Ü8 sayılı Kamunun ek *2 nci maddesinin gayesine uygun bir şekilde tatbik edilememiş bu
lunması karşısında, hudut tecavüzü suretiyle elde edilmemiş, satış, tefviz veya tahsis tarihin
deki hudutlar içinde çıkmış bulunan fazlalıklar^ zilyetliğin on senelik süre ile kayıtlı olması 
şartı ile kayıt malikine verilmesi uygun «görülmüştür. 

Yapılan bu değişiklikle tatbikattaki karışıklıkların giderileceği ve tapulamadan doğan ihti
lâfların en az % 20 sinin ortadan kalkacağı anlaşılmıştır. 

Madde 53. — Bu maddedeki değişiklik, 33 ncü maddeye uygunluğu temine matuftur. 
Madde 54. — Maddedeki değişiklik, 33" ncü maddenin (a) bendinde yapılan değişikliğin bir 

neticesidir. 
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Madde 60. — Bu maddede yapılan değişiklik, Hükümet tasarısının çeşitli sebeplerle uğradığı 

değişiklikler dolayısiyle atıflardaki hataların düzeltilmesine matuftur. 
Madde 62. — Bu maddedeki değişiklik, para ve zaman israfına meydan verilmemesi ve prensip 

olanak dâvaların ilk celsede bitirilmesini »ağlamak için duruşma hazırlığının mahallinde keşif ve 
uygulama yapılabilecek 'bir hale gelinceye kadar bölge merkezinde ikmalini gözetmekledir. 

Madde 87. — Değişiklik maddeye açıklık vermek için yapılmıştır. 
G-eçici madde 3. — Bu madde 33 ncü maddenin değişik şekli «karşısında mevzuu kalmadığından 

çıkarılmıştır. Böylece geçici dördüncü maddenin numarası geçici 3 ncü madde olmuş ve 1962 yılı 
1963 yılı olarak düzeltilmiştir. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, &L, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, '90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ve 99 ncu maddeler ve geçici 1 ve 
2 nci maddbler tasarıda olduğu gibi bırakılmıştır. 

Ek madde 1. — 33 ncü maddede yapılan değişiklik sonucu olarak tasarıdan çıkarılmıştır. 
Tasarıya bağlı cetvellerden : Adalet Bakanlığı ile ilgili dört numaralı cetveldeki memuriyet un

vanları Anayasa gereğince Yüksek Hâkimler Kuruluna ait kanuna uyularak ifa edilecek hizmet 
nazara alınmak suretiyle değiştirilmiştir. Ve 1 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 3 ve 5 ısıayılı kadro cetvellerindeki değişiklikler ise, 
tapulama hizmetlerinin gerektirdiği elemanların temini maksadına matuftur ki, bu değişikliklerin 
kadroların malî portesine hiçbir tesiri olmıyacaktir. 2 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan yatırım sahalarındaki yıllık programların 
uygulanması ve bu sahalardaki gayrimenkullere ilişkin hakların tesibiti ve ihtilâfların bir an 
evvel halli ile müm'kün olacaktır. Bu itibarla tapu ve kadastro hizme'tleri ile ilgili mevzuatta 
gerekli görülen değişikliklerin bir an evvel yapılması, plânlamanın temennileri arasında yer al
mış bulunmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 1963 yılı programını aksamadan yürütmek ve ara
zide çalışmaya müsait yaz aylarında verimli neticeler alabilmek için 'tasarının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi temenniye şayan görülmüş ve yapılan bu değişikliklerle tasarı kabul edil
miştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

/ . H. Tekinel 

Üye 
Giresun 

N. Erkmen 

Başikanve/kili Sözcü 
Adıyaman İzmir 

Kâtip 
Konya 

A. Atalay M. Uyar Bâzı maddelere muhalifim, Tümü 
hakkında 

Üye Üye 
Kars Maraş 

K. Okyay Ali Hüdayioğlu 
imzada bulunamadı 

Üye 
ıSivas 

î. Göker 

da söz hakkım saklıdır. 

1. Bwan 
Üye 

Maraş 
A. Karaküçük 
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t ;şr J " ]' \ 'JSt Tapulama kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

.' .v f-% •' Umumi Hükümler " 1& 

Kanunun mevzuu ve tatbik sahası 

MADDE 1. — Tapulamaya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dı
şında kalan gayrimenkullerden tapusuz olanları bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve ta
pulu olanların da kayıtlarını bu kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle kadastro plân
ları tanzim ve tapu sicilleri tesis olunur. 

Bu. kanunun tanzim ettiği idari ve kazai faaliyetler kanunun şümulü içinde bulunan bütün 
:gayrimenkuller (hakkında " kadastro plânlarının tanzimini, hak sahiplerinin doğru olarak tâyinini 
ve ıtescile tabi gayrimenkullerin sicil harici bırakılmamasını istihdaf eder. 

Kanunun tatbikî dışında kalan gayrimenkul!er 

MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile kayalar, tepeler, dağlar ve Orman 
Kanununa tabi ormanlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

Bölge ve birlikler 

MADDE 3> — Tapulama işleri için her ilin 'merkez ilçesi ile diğer ilçeleri birer bölge, her 
nahiye merkezi ile her köy birer birlik sayılır. 

î l ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları dışında kalıp da bir nahiye merkezine veya 
köye bağlı olmıyan mahalleri, bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, bir birlik say
maya veyahut yakınlık ve sair hususiyetlerini gözeterek topluca veya kısım kısım nahiye 
veya köylerin birlik sınırları içerisine almaya tapulama müdürü salahiyetlidir. 

\ "̂  .;'• İdari teşkilâtta değişiklik 

MADDE 4. — Birlik genel sınırı dâhilinde ilk parsel için tapulama tutanağı tanzim 
edildikten sonra, birlik tamamının veya bir kısmının, idari teşkilâttaki değişiklik sebebiy
le, bu kanunun tatbik sahası dışına çıkmış veyahut başka bir birik dâhilinde tapulamayı 
icabettirmis olması İbirlik dahilindeki, tapulamayı durdurmaz. Tapulamaya bu kanun hükümleri 
dairesinde devam edilir, 

Bu gibi gayrimenkullerin tapu kütükleri ayrıca tanzim ve alâkalı tapu idaresine devrolu-
nur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilât 

İdari teşkilât-

MADDE 5. — Tapulama işleri her bölgede bir tapulama müdürü tarafından idare olunur 
ve her bölgejye lüzumu kadar kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol memurları ile en az 
dört teknisiyen ve dört teknisiyen yardımcısı, kâtip, daktilo, jaloncu ve ,hademe verilir. 
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TAPULAMA KANUNU TASARISINI GÖRÜŞMEK ÜZERE KURULAN GEÇİCİ KOMİSYONUN 

DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

Tapulama Kanunu 

; \ > r BİRİNCİ BÖLÜM 
; • i'* "*'" U m u m i h ü k ü m l e r 

Kanunun konusu ve uygulama alanı 

MADDE 1. — Tapulamaya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırlan dışında ka
lan gayrimenkullerden tapusuz olanlarını bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve tapulu olanla
rın da kayıtlarını bu kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle kadastro plânları tanzim ve ta
pu sicilleri tesis olunur. 

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

Kanunun uygulanması dışında kalan gayrimenkul} er ' ^ " ** 

MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile kayalar, tepeler, dağjar ve Orman Ka
nunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tâbi tutulmaz. Birlik sınırları; içinde kalag bu git 
bi gayrimenkullerin tapulamaya tâbi olup olmadığı hususunda ilgililer arasında anlaşmadık çıkar
sa, tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi tutanakla belirtilir. 

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

Bölge ve imlikler 

MADDIŞ 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, j£&* V ' — 

.J&&. 

tdari teşkilâtta değişiklik 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

. Teşkilât 

İdari teşkilât 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

Adlî teşkilât 

MADDE 6. — Umumi mahkemelere ait olup da bu kanunun (tatbiki ile ilgili dâva ve işleri, 
tesbit olunan usul ve esaslar dairesinde görmek üzere, her bögede tek hakimli ve asliye mahke
mesi sıfatını haiz yeter sayıda (Tapulama Mahkemösi) kurulur. Bu mahkeme hâkimleri, Hâ
kimler Kanunu hükümlerine tabidir. 

Hâkim emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, mübaşir ve hademe verilir. 

İdari memruların- tâyini 

MADDE 7. — Tapulama müdürleri, kontrol mühendisleri, fen ve tasarruf kontrol memur
ları, teknisiyen ve yardımcıları Tapu ve İKadastro Genel Müdürilüğünce resen, bu teşkilât 
mensuplarından ve bu maksatla açılmış ve açılacak kurs ve okullardan mezun olanlar arasın
dan tâyin edilir. 

Kâtipler, tapulama müdürlerinin inhası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, hiz
metliler ise, tapulama müdürünün teklifi üzerine mahallinin en büyük anüjkiye âmiri tarafın
dan tâyin olunurlar. 

Bunların vazife ve salâhiyetleri yönetmelik ile belirtilir. 

Tapulama müdürünün vazifeleri 

MADDE 8. — Tapulama müdürü, bu kanunda ve yönetmelikte gösterilen vazifelerden başka, 
tapuılama işlerinin çabuk ve düzeninde yürütülmesini sağlıyacak her türlü tedbirleri alır ve 
memurların iş durumlarını takip eder. 

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme salahiyeti 

IVTADDE 9. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; merkez ve iller teşkilâtında aylık veya 
ücretle çalışan her hangi bir imemuru, yapılması Genel Müdürlüğe ait iş için, orada Genel Müdür
lük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın, kadrosu ile birlikte 
dilediği yerde vazifelendirmek salâhiyetini haiz'dir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık işlevi 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 

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

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

Tapulama birliklerinin tâyini ve ilân 

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

Bu ilânın bir sureti ıo birliğin bağlı bulunduğu en büyük mal memuruna tevdi 've keyfiyet 
bir tutanakla tevsik olunur. 
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Adlî teşkilât 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İdari memurların tâyini 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tapulama Müdürünün vazifeleri 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün memurlan vazifelendirme salâhiyeti 
s 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilâm 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tapulama birliklerinin tâyini ve ilânı 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kayıt, harita ve plânların çıkarılması 

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

Tapulama müdürü, bütün resmî daireler, belediyeler, hususi idareler ve müesseselerle şa
hıslar tarafından yaptırılmış harita ve plânlardan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait vesika
ların örneklerini aldırabilir. 

Mahallî mahkemelerden dâva listesinin istenilmesi 

MADDE 13. — Tapulama müdürü; birlikte tapulama işine başlamadan önce, mahalli hu
kuk mahkemelerinden o birlikteki gayrimenkul ler hakkında tapulama ile ilgili olup, görülmek
te Tmlunan dâvalarla, hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmiyen dâvaların birer listesini 
alır. 

Tapulama ,miidürü, bu listeyi tapu ve vergi kayıtları ile birlikte tesbitte nazara almak üze
re, teknisiyen ve yardımcısına tevdi eder. 

Gayrimenkulun tesbitinde, dâvanın mahiyetine göre ihtilâf mülkiyete ait ise maliki açık bırakıl
mak, hududa taallûk ediyorsa o kısım işaretlenmek suretiyle birlikteki parsel sırasına göre ilgili 
•gayrimenkullerin tesbitini yaptırarak tutanakları ekleriyle birlikte hemen tapulama mahkemesine 
verir. 

Lisenin müdüre verilmesinden sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında mahallî hukuk 
mahkemelerine açılan dâvalar derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde tapulama müdürü 

; yukarıki fıkra hükmü dairesinde işlem yapar 

" • '*•"• ' ' Bilirkişilerin seçilmesi 

MADDE : 14 — Tapulama müdürü; tapulaması yapılacak birliklerin muhtarı ile ihtiyar meclisi 
üyelerini ve belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye reisini, o birliğin tapulamasına başlama
dan önce, bölge merkezine davet ederek bu işlerin nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. Köy 
veya belediye idaresinin en yüksek karar uzvunu toplıyarak bu işlerde bilgi sahibi altı bilirkişi 
seçmelerini ve adlarını bildirmelerini tefhim ve keyfiyeti bir tutanakla tevsik eder. 

Bu tebliğ üzerine, bir hafta içinde köy idaresinin veya belediyenin en yüksek karar uzvu, 
muhtar veya belediye reisinin başkanlığında toplanarak mutlak ekseriyetle altı bilirkişi seçer. 
Birinci toplantıda çokluk bulunmazsa toplantı ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mevcu
du ile seçim yapılır. Seçim neticesi karar defterine geçirilir. Seçilenlerin adları muhtar veya be
lediye reisi tarafından tapulama müdürüne bildirilir. 

Bir birlikte birden fazla tapulama teknisyeni ile yardımcısının çalıştırılması halinde değer 
her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. 

Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde veya üçüncü madde uyarınca bir nahiye veya 
köye bağlı olmaksızın birlik sayılan mahaller için bilirkişiler o bölgenin mülkiye amirlerince 
seçilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi sebeplerle birlik içindeki gayrimenkullerin ta
mamının veya bir kısmının durumunu io birlik bilirkişileri tâyin edemezlerse, tapulama müdü
rünün müracaatı üzerine alâkalı civar birlikler veya şehir ve kasaba halkından o bölgenin mül
kiye âmiri tarafından bilirkişiler seçilir. 

y Yemin. 

MADDE : 15 — Tapulamaya başlamadan evvel tapulama müdürünün daveti üzerine bilirkişi
ler tapulama hâkimi veya aynı bölgedeki sulh hâkimi huzurunda yemin ederler 
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Kağıt, harita ve plânların çıkarılması 

MADDE 12, — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Mahallî mahkemelerden dâva neticesini?ı istenilmesi 

MADDE 13. — Tapulama müdürü; birlikte tapulama işine başlamadan önce, mahallî hukuk 
mahkemelerinden o birlikteki gayrimenkuUer hakkında tapulama ile ilgily olup, görülmekte 
bulunan dâvalarla, hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmiyen dâvaların birer listesini alır, 

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

Listenin müdüre verilmesinden sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında mahallî hu
kuk mahkemelerine açılan dâvalar derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde tapulama mü
dürü birinci fıkra hükmü dairesinde işlem yapar. Mahallî hukuk mahkemesinde görülmekte olan 
dâvanın konusu gayrimenkul hakkında, tapulama tutanağı tanzim edilince, keyfiyet hemen 
dâvanın görülmekte olduğu mahkemeye bildirilir. . 4 

Bilirkişilerin seçilmesi 

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

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

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

Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde veya üçüncü madde uyarınca bir bucak veya 
köye bağlı olmaksızın birlik sayılan mahaller için bilirkişiler o bölgenin mülkiye amirlerince 
seçilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi sebeplerle birlik içindeki gayrimenkullerin ta
mamının veya bir kısmının durumunu o birlik bilirkişileri tâyin edemezlerse, tapulama müdürü
nün müracaatı üzerine alâkalı civar birlikler veya şehir ve kasaba halkından o bölgenin mülki
ye âmiri tarafından bilirkişiler seçilir. 

Yemin 

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

MADDE 16. — (35) yaşını bitirmemiş olanlarla hacir altında bulunanlar, şeref ve haysiyeti mu
hil bir suçtan kesinleşmiş hükümle mahkûm olanlar bilirkişi seçilemezler. 

Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

MADDE 17. — Bilirkişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine, usûl ve fuuruna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usûl ve fu-

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

nanlar, bu gayrimenkulun tesbitinde, 
c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenler (a) bendinde yaalı derecede 

yazılı olanlar, bu gayrimenkulun tesbitinde, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Birlik sınırının tâyini . 

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

Bu hususta, o birlikle bitişik bölge veya birliklerin belediye reislerinin, muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyelerinin ve genel sınırları tâyin edilecek birliğe ait bilirkişilerle bitişik birlikle
rin varsa bilirkişilerinin irae ve beyanlarından, köy sınırı kâğıtlarından, mahkeme ilâmı ve ben
zeri vesikalardan, tapu ve vergi kayıtlarından istifade edilir. 

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

Teknisyen ve yardımcısının çizmiş olduğu birlik sınırına itiraz halinde tapulama müdürü işi 
inceler ve karara bağlar. Tapulama müdürünün kararı katidir. Bu karar itiraz ve dâva mevzuu 
olamaz. 

Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi 

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

Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 nci madde uyannca o mevki veya sokağa gittiği 
tarihe kadar gayrimenkul sahibi bu vazifesini yerine getirmezse 88 nci madde uyannca ceza
landırıldıktan başka bu işlemler 75 nci maddede bahsi geçen tahsisattan ödenmek üzere 
teknisyen tarafından yaptınlır. Masraf tutarı tapulama tutanağına kaydedilir. Masrafın % 20 
fazlası tapulama harcı ile birlikte aynı usul dairesinde alâkalıdan tahsil olunur. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 210) 



— 65 — 
Geçici Ko. 

Bilirkişiliğe mâni haller 

MADDE 16. — (40) yaşını bitirmemiş olanlarla hacir altında bulunanlar, şeref ve haysiyeti 
muhil bir suçtan kesinleşmiş hükümle mahkûm olanlar bilirkişi seçilemezler. 

Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

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

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

nanlar, bu gayrimenkulun tesbitinde, 
c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerle (a) bendinde yazılı derecede ha-

aunljğı olanlar, bu gayrimenkulun tesbitinde, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Birlik sınırının tâyini 

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

Bu hususta, o birlikle bitişik bölge veya birliklerin belediye reislerinin, muhtar ve ihtiyar mec
lisi üyelerinin ve genel sınırları tâyin edilecek birliğe ait bilirkişilerle bitişik birliklerin varsa bi
lirkişilerinin irae ve beyanlarından, köy sının kâğıtlarından, mahkeme ilâmı ve benzeri vesikalar
dan, tapu ve vergi kayıtlarından istifade edilir. 

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

Teknisyen ve yardımcısının çizmiş olduğu birlik sınırına itiraz halinde tapulama müdürü işi in
celer ve karara bağlar. Bu karar ilgiliye tefhim veya tebliğ edilir. 

Tapulama müdürünün kararma karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde ta
pulama hâkimine itiraz edilebilir. İtiraz, 15 gün içinde ve evrak üzerinde incelenerek karara bağ
lanır. Bu karar kesindir. 

İtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz. 

Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi 

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

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

Tesbiti yapılacak mevkiin itanı 

MADDE 20. — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı 12 ve 13 ncü maddeler gereğince alınacak 
kayıtlarla, listelerden ye bilirkişilerin vereceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını yapacakları 
mevkii veya sokağa gidecekleri günü tesbit ve en az iki gün evvel muhtar veya belediye reisi ma
rifetiyle ve mûtat vasıtalarla birlikleri içinde ilân ettirir ve ayrıca bu hususta düzenlenecek ilân 
ihtiyar meclisinin çalışma yerinin veya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet bir tutanakla 
tevsik olunur. 

Bu ilânda, belirli günde mail sahiplerinin ve diğer alâkalıların gayrimenkullerinin sınırlarını 
göstermek ve iddialarını bildirmek için hazır bulunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyapların
da tapulama yapılacağı belirtilir. 

Gayrimenkullerin tesbit usulü 

MADDE 21. — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı belli günde beraberce gayrimenkulun bulun
duğu yere giderler. Muhtar ve hazır buldukları takdirde mal sahipleri ve sair alâkalılar muvacehe
sinde tapu ve vergi kayıtlarını ve ibrazı halinde imza mukabilinde teslim alacakları sair vesikala
rı en az iki bilirkişinin ve muhtarın malûmatına müracaat suretiyle tetkik ve mahalline tatbik ede
rek parselleri sınırlandırır ve beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde hak sahiplerini tâyin eder
ler. Bu suretle hak sahipleri tâyin edilmiş olan parselleri ölçer veya hava fotoğraflarına işaretler
ler. 

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

Teknisyeni ve yardımcısının takdir yetkisi 

MADDE 22. — Teknisyen ve yardımcısı; bilirkişilerin mütalâası ile bağlı değildirler. Bilirki
şilerin mütalâası kanaatbahş görülmediği veya bilirkişiler o işte bilirkişilik yapmıyacak durum
da bulundukları takdirde, teknisyen ve yardımcısı sair kimselerin mütalâa ve şehadetlerine müra
caat edebilirler. 

Şu kadar ki, bilirkişilerin beyanları hilafİna yapılan tesbitler; kayıt ve vesikalara istinat etti
rilir ve mucip sebepleri tutanaklarda belirtilir. 

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir ekiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar meclisin
den bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı olan birliklerde köy muhtarına ve ihtiyar meclisi üye
sine terettübeden vazifeler, varsa mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar heyeti üyesi, yoksa beledi
ye reisi ve encümen âzası tarafından görülür. 

17 nci maddede gösterilen memnuniyet hükmü, tapulama teknisyeni ve yardımcısı ile muhtar ve 
belediye reisi ve bunların yerine kaim olanlar hakkında da tatbik olunur. 

' ••-'• Tapulama tutanağının tanzimi .'"',"' 

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

Teknisyen ile yardımcısı arasında görüş ayrılığı çıktığı takdirde teknisyenin reyi tercih olunur. 
Yardımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa kayıt eder. 

Tapulama tutanakları; teknisyen ve yardımcısı ile muhtar, bilirkişiler, mütalâa ve şehadetlerine 
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Tesbit işleri 

Tesbiti yapılacak mevkiin ilâm 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gayrimenkullerin tesbit usulü 

MADDE 81. — Tapulama (teknisyeni ve yardımcısı belli günde beraberce gayrimenkulun bu
lunduğu yere giderler. Muhtar ve hazır buldukları takdirde mail sahipleri ve sair alâkalılar 
muvacehesinde tapu ve vergi kayıtlarını ve ibrazı halinde imza mukabilinde teslim alacakları 
sair vesikaları en az üç bilirkişinin ve muhtarın malûmatına müracaat suretiyle tetkik ve ma
halline tatbik ederek parselleri sınırlandırır ve beşinci bölümde yazık esaslar dairesinde bak sa
hiplerini tâyin ederler. Bu suretle hak sahipleri tâyin edilmiş olan parselleri ölçer veya hava 
fotoğraflarına işaretlerler. 

Tahdit ve ölçü fişinde tatbik edilmesi gereken klâsik ve f otogrametrik metotlara ait teknik 
hususlar ile açıklanır. 

* 
Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkisi 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tapulama tutanağının tanzimi 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü (maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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müracaat edilen diğer kimseler, orada hazır bulunan alâkalılarla bitişik gayrimenkul sahipleri ve 
tesbite itiraz edenler varsa bunlar veya mümessilleri tarafından imza edilir. İmzadan istinkâf ha
linde keyfiyet o şahsın imzasının yerine yasılarak diğer hazır bulunanlar tarafından tasdik olu
nur. 

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

Tutanakların tevdii 

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

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

Tutanakların tetkiki 

WLBBE 25. -— Tapulama müdürü 24 ncü ı»adde gereğince kendisine verilen tutanaktan en 
kl*a bir zamanda tetkik ederek noksan veya yanlışlıklar görürse ilgili teknisyen ve yardımcısına 
Öööal ve tashih ettirir. 

İkmal ve tashih, alâkalıların hakflarma müessir bulunuyorsa, bu hususta tapulama tutanaklarının 
*ta«zlmittdeki esaslara riayet olunur. 

Tutanakların askı ilânı 

MADDE 26. — Tapulama müdürü; tapulaması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin tesbit 
durumunu ve mâliklerini ve varsa itiraz edenleri gösteren bir cetvel hazırlıyarak birliklerde ihti
yar meclisinin veya belediye reisinin çalışma yerinin kapısına ve aynca bölge merkezinde beledi
ye reisinin göstereceği yere (30) gün asılmak suretiyle, itirazı olanlann bu müddet içinde tapulama 
müdürlüğüne müracaat etmelerini iîân eder. 

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

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

Müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükmü uygulanır. 

Tutanakların tasdiki 

MADDE: 27. — (30) günlük itiraz müddeti geçtikten sonra itirazsız olan tapulama tutanaklanna 
ait tesbitler kesinleşir. Tapulama müdürü müddetin bitimini takibeden günün tarihini koyarak tu
tanakları tasdik eder. 

İtirazların komisyonda tetkiki 

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

Bölgede harita ve kadastro yüksek mühendis veya mühendisi mevcutsa fen kontrol memuru ye
rine, üve olarak bunlar alınır. 
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Tutanakların tevdii 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tutanakların tetkiki 

MADDE 25. — Tasarının 25 jnci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tutanakların askı ilânı 

MADDE 26. — Tapulama Müdürü; tapulaması- bijten birliklerde mevcut gayrimenkullerin 
tesbit durumunu ve maliklerini ve varsa itiraz edenleri gösteren bir cetvel hazırlıyarak bir
liklerde ihtiyar meclisinin veya belediye reisinin çalışma yerinin kapısına ' ve ayrıca Ibölge mer
kezinde belediye reisinin göstereceği yere (30) gün asılmak (suretiyle, itirazı 'olanların bu müd
det içinde Tapulama müdürlüğüne müracaat etmelerini ilan eder. 

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

Tapulama Müdürü; henüz tapulaması nihayete ermiyen birliklerde bir mahalle veya mevki
den daha ıküçük olmamak şar tiyle,; tesbitleri ikmal edilen gayrimenkullere ait tutanakları ftek-
nisiyen ve yardımcısından alarak yukarıdaki esaslara göre ilân etmeye salahiyetlidir. 

Bu kanunda yazılı müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükmü uygu
lanır. 

Tutanakların tasdiki 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci /maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İtirazların komisyonda tetkiki 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi ay.ıen kabul'edilmiştir. 
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İcabı halinde komisyon veya üyelerden biri veya ikisi mahallinde tetkikat ve tahkikat yapar. 
Alâkalıları dinler, elde edeceği neticeye göre işi karara bağlar. 

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

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

İtirazları inceleme süresi Ve sonuçları 

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

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

Plân ve kütüklerin tanzimi ve tapu senetlerinin verilmesi 

MADDE: 30. — Tapulama müdürü tarafından tasdik edilen tutanaklarla, Tapulama Komisyonu
nun kesinleşen kararlarına ait tutanaklar, birlikler itibariyle parsel numarası sırasına göre ve tu
tanakların tasdik tarihi, tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle tapu kütüklerine geçirilir. İtiraz
lı olup Tapulama Komisyonunca tetkik edilmekte olan veya Tapulama Mahkemesine intikal etmiş 
bulunan gayrimenkullerin parsel numaralarına ait kütük sayfaları boş bırakılır. 

Kütüğe geçirme işlerinde mahallî tapu teşkilâtı memurlarını çalıştırmaya Genel Müdürlük salahi
yetlidir. 

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

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

Sicillerin hukuki kıymeti ve sukutu hak müddeti 

MADDE: 31. — Tapulamaya müsteniden tesis olunan tapu sicilleri, hilafı hükme sabit oluncaya 
kadar muteberdir. 

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

•' • , . ' » ' i- « A • .. : . • Â 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mülkiyet hakikinin tespitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller 

MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise: 
a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hükümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi ve öl-
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İtirazların incelerime süresi ve sonuçları 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Plân ve kütüklerin tanzimi ve t apu senetlerinin verilmesi 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sicillerin hukuki kıymeti ve sukutu hak müddeti 

MADDE 31. — Tapulamaya müsteniden tesis olunan tapu sicilleri, hilafı hükmen sabidolun-
caya kadar muteberdir. 

Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene geçtikten sonra, tapu-
lamıya takaddüm eden sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz ve dâva açılamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyıet hakkının tesbitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller 

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

M. Meclisi ( S. Sayısı : 210 ) 



— 72 — 
Hu. 

müş ise mirasçıları adına ve eğer mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt 
sahibi adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya bir kaçı; mirasçıların ve hisse miktarlarının rtâyinini itiraz müddeti 
içinde dâva yolu ile tapulama hâkiminden taleb edebilecekleri gibi, murisin ölümü Medeni Kanu
nun meriyetinden önce vukubulmuş ise ölüm tarihine göre aranılacak belgelere istinaden idareden 
de istenebilir. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye isnatla henüz kütükler tapuya devredilmemiş 
ise tapulama müdüra, devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapılacak inti
kal muamelelerinden intikal hare ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

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

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

ya mirasçılarından veyahut bunların mümessillerinden gayriresmî surette temellük ettiğini bun
ların beyanı veya her hangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği ve 
ayrıca en az on sene müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. 

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

Tapusuz gayrimenkuller 

MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmayan ve yüz ölçümü yirmi dönüme kadar olan (yirmi dönümü 
dâhil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfatiyle zilyedliği belgeler
le veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tesbit olunur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüzölçümü toplamı yirmi dönümden fazla bulunan 
müstakil parçalar üzerindeki zilyeo!liği ayrı ayrı sebeplere istinadettiği takdirde beher par
çanın yüzölçümü yirmi dönümü geçmemek ve zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcudolmak şar-
tiyle, zilyedi namına tesbit olunur. 

Yüzölçümü yirmi dönümü geçen müstakil parçalarla, aynı şahsın aynı sebebe dayanarak 
zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüzölçümleri toplamı yirmi dönümü aşan birden faz
la parçaların yirmi dönümlük kısmı, zilyedliğîne ait birinci fıkradaki unsurların mevcudiyeti ha
linde, zilyedi adına tesbit olunur. 

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

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

haberi, 
f) Gayrimüsaddak Tapu yoklama kayıtlan, 
g) Mülknâme, Muhasebatı Atika kalemi kayıtlan, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf ' idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtlan, 
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sahibi ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazılmak su
retiyle kayıt sahibi adına tesbit edilir. 

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

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devredilmemiş 
ise Tapulama Müdürü, devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapılacak intikal 
muamelelerinin intikal hare ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

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

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

ya mirasçılarından veyahut bunların mümessillerinden gayriresmî surette temellük ettiğini bun
ların beyanı veya her hangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği ve 
ayrıca en az on sene müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. 

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat etmiş vahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu 
sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müddetle ve maille 
sıf atiyle zilyed bulunan kimse adına tesbit oluıur. 

Tapusuz gayrimerikuller 

MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkul, nizamsız ve fasılasız en az yirmi seneden 
beri malik sıf atiyle zilyedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan 
zilyedi adına tesbit olunur. 
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Taksim halinde 

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

Umumun istifadesine mahsus köy ortamalları 

MADDE 35. — Mera, yayla, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi âmme
nin istifadesine tahsis edildiği veya kadîmden beri umumum istifade ve intifa ettiği, belgelerle 
veya bilirkişi ve şahit beyanı ile tevsik edilen or tamah arazi sınırlandırılır, parsel numarası 
verilerek yüzölçümü hesaplanır. 

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

f ' '" "'''"" '* * v ""* *" Âmme hizmetlerinde kullanılan köy ortamalları 

MADDE 36. —Namazgah, mezarlık, köy odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla yapılan ca
mi ve okul gibi âmme hizmetinin ifasına tahsis edilen veya bu hizmetlerin ifasında kullanılan 
gayrimenkuller, sınırı içinde Wunduğu köy hükmi şahsiyeti adına, 

Tapu kayıtlarına veya mahsus kanunlarına göre Hazineye, özel idareye veya belediyeye ait 
bu gibi gayrimenkuller bunlar adına, tesbit edilir. 

îhya 

MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma kanunu hükümlerine göre; devletin hüküm ve tasaf-
rufu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis olunmıyan taşlık ve delicelik araziden 27 . 3 . 
1950 tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvahk, zeytinlik ve tarla haline 
getirilmek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller Hazine adına tesbit ve tescil olunur. İhya 
edenlerle kanuni veya akdî halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi 
yerler hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici madde
si hükmü uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine tarafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o yer
de tatbik edilinceye kadar ahara temliki tasarrufta bulunulamıyacağı gibi, ihya edenlerle ha
leflerinin zilyedlikleri ihlâl olunamaz. Bu cihet tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün şerh
ler hanesine işaret olunur. 

Bu hükümler haricinde ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış olan gayrimenkuller doğru
dan doğruya Hazine adına tesbit ve tescil olunur. Hususi kanunlar hükümleri mahfuzdur. 

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında şartları tahakkuk ettiği takdirde 3â ncü mad
de hükmü tatbik edilir. 

Hazine adına tesbit 

MADDE 38. —Yukardaki maddelerin hükümleri haricinde kalıp da tescile tabi olan gayrimen
kuller Hazine adına tesbit olunur. 

Takyitler ve mülkiyetin gayrı aynî haklar 

MADDE 39. —Tapuda kayıtlı gayrimenkulun zilyed lehine, tesbitinde, gayrimenkulun tak
yidinden, mülkiyetin gayrı aynî haklardan, tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü şahıs-
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Taksim halinde 

MADDE 34. — Tasannın 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Umumun istifadesine mahsus köy ortamallan 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Âmme hizmetlerinde kullanılan köy ortamallan 

MADDE 36. — Namazgah, mezarlık, köy odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla yapılan 
cami ve okul gibi âmme hizmetinin ifasına tahsis edilen veya bu hizmetlerin ifasında kullanılan 
gayrimenkuller sının içinde bulunduğu köy hükmi şahsiyeti adına, 

Tapu kayıtlarına veya mahsus kanunlarına göre Hazineye, özel idareye veya belediyeye ait bu 
gibi gayrimenkuller bunlar adına, 

Tesbit edilir. 

îhya ve işgal 

MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre; Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis olunmıyan taşlık ve delicelik araziden 
27.3.1950 tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik ve tarla haline 
getirilmek suretiyle ihya ve bu tarihten önce sahipsiz ham topraktan açılıp işgal edilen gayri
menkuller Hazine adına tesbit ve tescil olunur. İhya ve işgal edenlerle kanuni veya akdî halef
leri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler hakkında yetkili merciler
ce Çiftçiyi topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine tarafından Çiftçiyi topraklandırma Kanunu o yerde 
tatbik edilinceye kadar âhara temliki tasarrufta bulunamıyacağı gibi, ihya edenlerle haleflerinin 
zilyedlikleri ihlâl olunamaz. Bu cihet tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün şerhler hanesine 
işaret olunur. 

Bu hükümler haricinde ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış olan gayrimenkuller doğru
dan doğruya Hazine adına tesbit ve tescil olunur. Hususi kanunlar hükümleri mahfuzdur. 

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında şartlan tahakkuk ettiği takdirde 33 ncü madde 
hükmü tatbik edilir. 

Hazine adına tesbit 

MADDE 38. — Tasannın 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Takyitler ve mülkiyetin gayrı aynı haklar 

MADDE 39. — Tasannın 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ların haklan mahfuz tutulur. Tapu kayıtl«3rod&ki: bu nevi hak ve mükellefiyetler tapulama cu 
tanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. 

Muhdesat 

MADDE 40. — Gayrimenkul üzerinde arzın malikinden başkasına ait muhdesat (mevcut ise, 
muhdesatın cinsi ve ihdas tarihi tutanağın iktisap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle, muhde-
satın sahibi tutanağın ve kiitü&ün bayanl&r hanesinde gösterilir. 

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller 

MADDE 41. — Bu bölümde hilâfına hüküm olmıyan hallerde, Türk Kanunu Medenisi ile di
ğer kanunlann iktisap ve tescile müteallik hükümleri tatbik olunur. 

Kayıt ve belgelerin şümulünü tâyin 

MADDE 42. — Sabit ve tevsie gayrimüsait hududu ihtiva eden tapu kayıtlan ile sair belge
lerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve belgelerce gösterilen hududa itibar edilir. Hususi kanunla
rın kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesini göz Önünde tuttuğu haller mahfuzdur. 

öayrisabit ve tevsie müsait hududu ihtiva eden tapu kayıtları ile sair belgelerin muhtevası
nı tâyinde, kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilir. 

Kayıt ve belgeler haritaya istinat ettirilmiş ise mahallinde tathik kabiliyeti bulunduğu tak
dirde, haritaya itibar olunur. 

Miktar fazlasının ifrazı 

M&BBE 43. —Kayıt ve belgelerde yaEilı miktardadtibar edilmesi gereken hallerde, kayıt-ve bel
geler gayrisabit ve tevsia mü&ait hududu ihftiva edijrorsa anikffcar faalası o taraf tan ifraz edilir. 

Sabit ve *ev»ia gayrdmüsaitîhudullu kaytt ve belgelere dayanan tesbitlende, miktara itibar 
edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. 

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

Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit şart
lan mevcudolmadığı takdirde, fazlalık Hazine adına tesbit olunur. Şu kadar M, fazlalığın bu
lunduğu hudutta 37 nci maddede yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde 
hükmü tatbik edilir. 

Kısmi iktisap ve şayi hissenin iktisabı 

MADDE : 44 — Gayrimenkul tapuda-kayıtlr-ol sun veya olmasın, onun ifrazı kabil bir kısmının 
veya şayî hissesinin, bu kanunda zilyed lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. 

Zily e d lik haklarının devri ve müddetlerin eklenmesi 

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

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kayıt ve belgelerin şümulünü tâyin 

MADDE 42. — Sabit ve tevsie gayrimüsait hududu ihtiva eden tapu kayıtlan ile sair belge
lerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve belgelerde gösterilen hududa itibar edilir. Hususi kanunla
rın kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesini göz önünde tuttuğu haller mahfuzdur. 
Ancak Hazinece özel kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden satılan, tefviz veya tahsis 
edilen paralı veya parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık satış, tefviz, tahsis veya dağıtım 
tarihinden itibaren on sene geçmiş ise miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi adına tesbit edi
lir; on sene geçmemiş ise miktar fazlası hakkında 5618 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükmü
nün kayıt sahibi lehine uygulanıp uygulanmıyacağı en büyük mülkiye âmirinden sorularak, 
alınacak karşılık uyarınca İşlem yapılır. 

Gayirsabit ve tevsie müsait hududu ihtiva eden tapu kayıtları ile sair belgelerin muhtevası
nı tâyinde, kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilir. 

Kayıt ve belgeler haritaya Utinadettirilmlş ise mahallinde tatbik kabiliyeti bulunduğu tak
dirde, haritaya itibar olunur. 

Miktar fazlasının ifrazı 

MADDE 43. — Tasarının 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kısmi iktisap ve şayi hissenin iktisabı 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Zilyedlik hatalarının devri ve müddetlerin eklenmesi 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle 7iıüseccel ormanlar 

MADDE 46. — Bir (birlik sınırlan dahilinde evvelce kadastrosu veya tapulaması yapılmış 
olan yerler yeniden tapulanmıyarak o [birlikte tapulamanın hitamını mütaakıp son parsel nu
marası teselsül ettirilmek suretiyle o birliğin tapu kütüğüne aynen ve naklen .kayıt edilir. Bu 
g'ayrimenkullerin eski tapu kütüklerindeki kayıtlan kapatılmakla beraber paftalarında da 
buna göre gerekli düzeltme yapılır. 

Birlik sınırları dâhilinde evvelce kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerler, yanlışlıkla 
ikinci bir defa tapulamaya tabi tutulmuş ise, ikinci tapulama ne safhada bulunursa bulunsun, 
bütün neticeleriyle birlikte hükümsüz sayılır. 

Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormalara ait kayıt
lar, müseccel bulunduğu birliğin tapu kütüğüne aynen nakledilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

İhtilâfların tapulama mahkemesinde halli 

Umumiyet itibariyle vazife 

MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayri ayni hak
lara, tapuya tescü veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek; ısair haklara, 
sınır ve ölçü ihtilâflanna, tapulamayı ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri dâvalara bakar. 
Veraset ihtilâflannı halledebileceği gibi talep üzerine veraset vesikası verir. Velisiz ve vasisiz 
IcüçükLere ve mahcurlara yalnız tapulama işlerinde yetkili olmak üzere kayyım tâ]yin eder. 
Küçüklerin ve mahcurlann menfaatlerini korumak maksadiyle Türk Kanunu Medenisinin |hâkimin ^ 
iznini şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

.Tapulama mahkemesi; /vazife dahilindeki işlerde ihtiyati tedbir karan verebilir. Karan hemen 
tapulama müdürü ile mahalli tapu idaresine bildirir. Tedbir karan tarihinde gayrimenkulun 
tapulama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise karan alan taraf, karar tarihinden itibaren 
on gün içinde tutanağa itiraz etmeğe mecburdur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hü
kümsüz kalır. 

Tapulama tutanağının tanzimi tarihniden ve eğer tutanak bilâhara ikmal ve tashih edilmiş 
ise o tarihten sonra doğan haklara ait ihtilâflarla, taksim, izalei şüyu veya muhdesata te-
bean temellük, muhdesatın kal'i ve hedmi gibi mahkemeden ihdas edici mahiyette hüküm istih
saline matuf taleplerin tetkiki tapulama mahkemesinin vazifesi haricindedir, 

Zaman itibariyle vazife 
! 
\ 

MADDE 48. — Tapulama mahkemesinin vazifesi her gayrimenkul hakkında tapulama tuta
nağının tanzim edildiği tarihte başlar. 

Bu mahkeme : 
a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 nci madde uyannea tapulama mahkemesine devir 

edilen dâva dosyalan ile alâkalı ihtüâflan, 
b) 26 nci maddede tâyin edilen askı ilânı içinde açılacak veya tapulama müdürü tarafından 

verilecek itirazlı işlere ait dâvaları, 28 nci maddeye jgöre tapulama komisyonu kararlan aleyhine 
müddeti zarfında açılacak dâvaları, 

c) Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâva mevzuu gayrimenkuller (hakkında dâvanın 
derdest bulunduğu müddet içinde yapılacak diğer itirazlan, 

Tetkik ve halleder. 
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Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle müseccel ormanlar 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

ihtilâfların Tapulama Mahkemesinde halli 

Umumiyet itibariyle vazife 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Zaman itibariyle vazife 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mahal itibariyle vazife 

MADDE 49. — Tapulama mabkemesisıin mahal itibariyle vazifesi; bulunduğu bölgedeki bir
liklerin genel sınır krokisinde belirtilen hudut ile tâyin olunur. 

tdari teşkilâtta değişiklik sebebiyle sonradan başka bir bölgeye bağlanan birliklere ait ihti
lâfları halle o birliğin tapulamaya başlandığı tarihte bağlı bulunduğu bölgenin tapulama hâkimi 
salahiyetlidir. 

Mahallî mahkemelerde görülmekte olan dâvaların devri 

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

Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâvaların mahallî mahkemelere devri 

MADDE 51. — Tapulama işlerinin bir bölgede ikmal edilerek tapu kütük ve müstenidi vesikala
rın mahallî tapu idaresine devrinden alta. ay Sonraya kadar tapulama mahkemesinde hükme bağ
lanmamış dâvalara ait dosyalan; mahallî asliye -mahkemesine devrolunur. Bu mahkemelerde 
dâvaya kaldığı noktadan, bu kanunda yazılı usul dairesinde, devam edilir. Bu müddeti uzat
maya Adalet Bakanı yetkilidir. Yargı'taydan bozularak yollanacak dâvalar hakkında da bu mad
de hükmü tatbik olunur. 

Mahkemede tatbik edilecek esaslar 

MADDE 52. — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyannca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde veyahut tapulama tesbitleri aleyhine sonradan mahallî 
mahkemelere açılacak dâvalarda bu kanunun beşinci bölümünde yazılı esaslar tatbik olunur. 

Deliller 

MADDE 53. — Beşinci bölümdeki esasların tatbikinden mütevellit ihtilâflarda her türlü de
lile dayanılarak hüküm verilebilir. 

Yeniden ölçme veya tapulama plânında değişiklik yapmak icabettiği takdirde bu işlem mahke
mece tapulamada takibedilen fennî usullere göre tapu fen memuruna veya kadastro ve yahut tapu
lama fen elemanına yaptırılır. 

Hâkimin takdiri 

MADDE 54. — Hâkim; tarafların delillerini topladıktan sonra re'sen tahkikatı genişletmek, lü
zumlu gördüğü diğer delilleri toplamak ve delilleri serbestçe takdir etmek yetkisini haizdir. Tah
kikattan elde edeceği kanaate göre beşinci bölümdeki yazılı esasllar dairesinde karar vermek ve 
gayrimenkulun kimin adına tescil edileceğini belirtmekle mükelleftir. Gayrimenkulun ölü bir 
şahsa aidolduğu tahakkuk eder ve alâkalılar mirasçıların tahkikini istemezlerse ölü olduğu yazıH-
mak suretiyle o şahıs adına tescil karar verilir. 

Muhkem kaziye 

MADDE 55. — Tapulama mahkemesi kararları dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde muh
kem kaziye teşkil edeceği gibi taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında dahi o dâ
vanın tarafları aleyhinde muhkem kaziye teşkil eder. 

Muhkem kaziye hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun diğer şartlan mahfuzdur, 
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Mahal itibariyle vazife 

MADDE 49. — Tasarının 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mahallî mahkemelerde görülmekte olan dâvaların devri 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâvaların mahallî mahkemelere devri 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mahkemede tatbik &dilecek esaslar 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Deliller 

MADDE 53. — Beşinci bölümdeki esasların tatbikinden mütevellit ihtilâflarda her türlü deli
le dayanılarak hüküm verilebilir. 

Yeniden ölçme veya tapulama plânlında değişiklik yapmak icabettiği takdirde bu işlem mahke
mece tapulamada taMbedilen fennî usullere göre Tapu Fen Memuruna veya kadastro veyahut tapu* 
lama fen elemanına yaptırılır. 

Hâkimin takdiri 

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

Muhkem kaziye 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Vekâlet 

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

Vekâletname ve' vekâlet ücreti 

MADDE 57. — Tapulama işlerinde köy ihtiyar heyeti veya sulh hâkimi veyahut tapulama hâ
kimi tarafından tasdik edilmiş vekâletnameler dahi muteberdir. 

Avukat veya dâvavekili marifetiyle takibedilen dâvalarda vekâlet ücreti dâvanın ehemmiyeti, 
vekilin sarf ettiği mesai, tarafların dâvada hüsnüniyetle hareket edip etmediği ve nasafet kaidele
ri göz önünde tutularak maktuan takdir ve tâyin olunur. 

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

Muhakeme usulü 

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

Adlî tatil 

MADDE 59. — Tapulama mahkemeleri adlî tatile tabi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun müddetlerin adlî tatil sebebiyle uzatılmasına dair hükümleri tatbik edilmez. 

Tapulama Mahkemesine açılacak dâvalar ve itiraz yolu ile gelen işler 

MADDE 60. — Tapulama hâkimi askı ilânı müddeti içinde kendisine verilen itiraz arzuhalini 
verdiği tarihi imzasiyle belirttikten sonra derhal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tarafın
dan arzuhal alâkalı tapulama tutanağı ile birleştirildikten sonra 28 nci madde uyarınca işlem ya
pılır. 

Tapulama hâkimi tapulama komisyonu kararları aleyhine müddetin de ikame olunacak dâvalar 
ve tapulama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak itirazlı gayrimenkullere" ait tapulama 
tutanakları hakkında dâva dosyası açar. Alâkalıların müracaatlarını beklemeksizin ihtilâfın hal
line müessir kayıt ve diğer malûmatı, tapulama komisyonu kararı ile tutanakları ve ilişiklerini il
gili dairelerden getirir. 

İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilekçesinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu husus 
bildirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde uyarınca gönderilecek davetiyle ile bu hususların bildirilme
si lüzumunu tebliğ eder. Muteriz en geç ilk duruşma celsesinde gelmez veya itiraz sebep ve delil
lerini bildirmezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye varakasında açıkça belirti
lir. 

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

Mahallî mahkemelerden devredilen dâvalar hakkında yapılacak işlem 

MADDE 61. — Tapulama hâkimi; mahallî mahkemelerden devredilen dâva dosyalan ile 13 ncü 
madde gereğince müdür tarafından tevdi edilecek tapulama tutanaklarını birleştirerek 26 nci mad
dede yazılı askı ilânını yaptırır, tlân müddeti bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz hükme 
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Vekâlet 

MADDE 56. — Tasarının 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muhakeme usulü 

Tasarmm 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Adlî tatil 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tapulama mahkemesine açılacak dâvalar ve itiraz yolu ile gelen işler : 

Tapulama Mahkemesine açılacak dâvalar ve itiraz yolu ile gelen işler 

MADDE 60. — Tapulama hâkimi askı ilâni müddeti içinde kendisine verilen itiraz arzuhalini 
verildiği tarihi imzası ile belirttikten sonra derhal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tarafından 
arzuhal alâkalı tapulama tutanağı ile birleştirildikten sonra 28 nci madde uyarınca işlem yapılır. 

Tapulama hâkimi tapulama komisyonu kararları aleyhine müddetinde ikame olunacak dâvalar 
ve tapulama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak itirazlı gayrimenkullere ait tapulama 
tutanakları hakkında dâva dosyası açar. Alâkalıların müracaatlerini beklemeksizin ihtilâfın halli
ne müessir kaylt ve diğer malûmatı, tapulama komisyonu kararı ile tutanakları ve ilişiklerini ilgili 
dairelerden getirtir. 

itiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilekçesinde bildirmeye mecburdur. Dilekçede bu husus 
bildirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde uyarınca gönderilecek davetiyeyle bu hususların bildiril
mesi lüzumunu tebliğ eder. Muteriz en geç ilk duruşma celsesine gelmez veya itiraz sebep ve de
lillerini bildirmezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye varakasında açıkça belir
tilir. 

Muteriz; teknisyene, tapulama müdürüne veya komisyonca yapmış olduğu itiraz sebep ve de
lilleri ile bağlı değildir. 

Mahallî mahkemelerden devredilen dâvalar hakkında yapüacak işlem 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. 
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bağlanmamış olan dâvalara kaldıkları noktadan bu kanunda gösterilen esas ve usul dairesinde de
vam olunur. 

Mahallî mahkemelerince verilmiş olan hükümlerin kesinleşmesi ilâmın tebliğine bağlı bulunuyor
sa, ilâm tapulama hâkimi tarafından re'sen alâkalılara tebliğ olunur. 

ilk duruşma celsesi, ilân ve dâvetiyp tebliği 

MADDE 62. — Aynı birlikteki dâvalara aynı veya mütaakıp günlerde bakılır. Tapulama hâ
kimi birliğe gideceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edenlerle edilenlerin ad ve soyadlarını 
en az sekiz gün evvel köy odası veya belediye kapısına astıracağı bir cetvelle o birlikte ilân eder. 
Cetvelin en az sekiz gün askıda kaldığı ihtiyar heyeti veya belediye mazbatası ile tesbit olunur. 
Cetvelin bir örneği en az sekiz gün evvel mahkeme divanhanesine astırılır. 

Duruşmanın yapılacağı gihı, dâvanın taraflarından olup da dâva dosyasında hüviyet ve adres
leri belli olan hakiki şahıslara ve hükmi şahısların o bölgedeki işlerine bakan mümessillerine da
vetiyle ile ayrıca tebliğ olunur. 

Dâvada takipsizlik ve itirazın dü§mesi 
MADDE 63. — Tapulama mahkemesince gıyap kararı tebliğ edilmez, hazır bulunanların vica-

hında ve gelmiyenlerin huzurlarına bakılmaksızın duruşma yapılır. Taraflardan hiçbiri gelmezse 
dosya muameleden kaldırılmaz, hâkim 54 ncü maddeye göre re'sen gerekli tahkikatı yaparak işi 
karara bağlar. 

Muterizin itirazdan vazgeçmesi veya 60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz etmemiş sa
yılması hallerinde tapulama hâkimi bu cihetleri zabıtla tesbit ederek ilgili tapulama tutanakları
nın, kütükler tapu dairesine devredilmemiş ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise tapu idare
sine iadesine karar verir. îtirazm yenilenmesi yolundaki iddialar idareten dinlenmiyerek ilgili 
gayrimenkullerin tesbit veçhile kütüklere tescilleri yapılır. 

60 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre itiraz ötmemiş sayılması halinde muterizin mahallî mah
kemelerde dâva açmak hakkı mahfuzdur. 

Duruşmamın taliki halinde 

MADDE 64. — İlk duruşma celsesinde nihai karar verilmediği takdirde, mütaakıp celseler böl
ge merkezinde yapılır. Talik kararında, mütaakıp celsenin nerede ve ne zaman yapılacağı açık
lanarak hazır bulunanlara tefhim olunur. 

Her duruşma zaptında celsenin nerede ve ne zaman açıldığı belirtilir. 

ilâmın muhtevası ve tebliği 

MADDE 65. — Tapulama mahkemesi ilâmları, asliye mahkemesindeki usul dairesinde tanzim 
ve re'sen taraflara tebliğ olunur. Dâva dosyasında ikametgâh! veya hüviyeti belli olmıyan tarafa 
tebligat umumi hükümler dairesinde ilân yolu ile yapılır. 

Mahkemenin karan tapulama plânının hendesî durumunda değişikliği icabettiriyorsa bu ciheti 
gösteren plân ilâma eklenir. 

Kanun yollarına müracaat 

MADDE 66. — Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı kanun yoluna müracaatte asliye 
mahkemelerinde cereyan eden usul tatbik olunur. 
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İlk duruşma celsesi, ilân ve davetiye tebliği 

MADDE 62. — Tapulama hâkimi 60 ncı madde gereğince dosyaların tekemmül ettirdiği işle
rin ilk duruşma celsesini birlik mahallinde açar. Aynı birlikteki dâvalara aynı veya mütaakıp 
günlerde bakılır. Tapulama hâkimi birliğe gideceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva eden
lerle «dilenlerin ad ve soyadlarını en az sekiz gün evvel köy. odası veya belediye kapısına astıra
cağı bir cetvelle o birlikte ilân eder. Cetvelin en az sekiz gün askıda kaldığı ihltiyar heyeti veya 
belediye mazbatası ile tesbit olunur. Cetvfelin bir örneği en az sekiz gün evvel mahkeme divan
hanesine astırılır. 

Duruşmanın yapılacağı gün, dâvanın taraflarından olup da dâva dosyasında hüviyet ve ad
resleri belli olan hakiki şahıslara ve hükmi şahısların o bölgedeki işlerine bakan mümessillerine 
davetiye ile ayrıca tebliğ olunur. 

Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Duruşmanın taliki kaimde 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlâmın muhtevası ve tebliği 

MADDE 65. — Tasarının 65 nci maddesi aynen kalbül edilmiştir. 

Kanun yollarına müracaat 

MADDE 66. — Tasarının 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 210) 



• — M — . 
Hü. 

Tapulama hâkimi, kanuni müddetinden sonra temyiz veya karar tashihi yollarına müracaat 
edilmiş olması halinde talebin reddine, müddeti içinde temyiz veya karar /tashihi isteğinde bulu
nup da dosyanın temyize şevkinden önce feragat vukuunda veyahut dosyanın temyize şevki için 
zaruri masrafların, verilen münasip mehile rağmen, ödenmemesi takdirinde kanun yoluna müra
caattan vazgeçilmiş sayılmasına karar verir ve keyfiyeti alâkalı tarafa tebliğ eder. Bu kararlar 
kabili temyizdir. 

İlâmların infazı 

MADDE 67. — Mahkeme; kesinleşen ilâmlar, müstenidatı dâva dosyaları ile birlikte, doğrudan 
doğruya tescil olunmak üzere--tapulama müdürüne ve eğer o birliğin evrakı ve kütükleri devredil
miş ise tapu idaresine verir. 

Plânda değişiklik yapılmasını icabettiren ilâmların infazında, tapulama plânı üzerindeki tashi-
hat, ilâma ekli plâna göre yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Memurlara verilecek eşya 

MADDE: 68. — Tapulama işlerinde çalışan bütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sırasında 
çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştıracak her çeşit demirbaş ve lüzumlu eşya verilebilir. 

Veraset ve İntikal Vergin 

MADDE: 69. — Bu kanuna göre hibe ve intikal suretiyle tesbit edilen gayrimenkuller hakkında
ki tapulama muamelesi, Veraset ve İntikal Vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan neticelen
dirilir. Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin listesini, tescillerini mütaakıp bir ay zarfında ta
pulama müdürü Maliye Dairesine vermekle mükelleftir. Tescil işinin tapu idaresince yapılması ha
linde, bu mükellefiyet tapu idaresine terettübeder. 

Tapulama karcı 

MADDE: 70. — Bu kanun hükümlerine göre tapulaması yapılan gayrimenkrullerden tapu kaydı 
ile malik olan kimse veya mirasçıları namına yapılan tescillerde beher dönüm ve küsurundan üç li
ra, bunun haricindeki tescillerde altı lira harç alınır. Şu kadar ki, her parsel için alınacak hare 
miktarı on liradan a^ağı olamaz. 

Harcın tahakkukundan bir dönüm (1 000) metre kare sayılır. 

Tapulama harçlarının tahakkuku 

MADDE: 71. — Tahakkuk ettirilecek tapulama harçları için mükellefin adı, soyadı, adresi, gayri
menkulun cinsi, kütük sayfa numarası, yüz ölçümü ve hare miktarı gösterilmek suretiyle tapulama 
müdürü tarafından birlikler itibariyle dörder nüsha cetvel tanzim olunarak iki nüshası maliyeye 
bir nüshası tapu idaresine verilir. Dördüncü nüsha cetvel köy odasına veya belediye kapısına ası
larak keyfiyet mutad vasıtalarla ilân ve bir tutanakla tevsik olunur. 

Tapulama harçlarının tahsili 

MADDE: 72. — Tapulama harçları; ihtilafsız işlerde cetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hükmün ke
sinleştiği tarihten sonra ilk gelecek ay başında başlamak üzere (300) liraya kadar olan harçlar 
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İlâmların infazı 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YKDlNOİ İKVLÜM 

Malî hükümler 

Memurlara verilecek eşya 

MADDELJB8. — Tasarının 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Veraset ve İn !i!:al Vergisi 

MADDE 69. -^ Tasarının 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

' Tapulama harcı 

MADDE 70. — Tasarının 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Tapulama harçla. ınnı tahakkuku 

MADDE 71. — Tasarının 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Tapulama harcİarının tahsili 

MADDE 72. — Tasarının 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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altışar aylık iki müsavi taksitte ve bir yılda, (300) lirayı geçen harçlar her altı aylık taksit (150) 
liradan az olmamak üzere iki senede altışar aylık müsavi taksitler halinde Âmme alacaklarının 
tahsili usulü hakkındaki Kanuna göre tahsil olunur. 

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

Harç ve resimclen muafiyet 

MADDE: 73. — Tapulama işleri dolayısiyle müdür veya memurlara ve tapulama mahkemelerine 
vâki olacak itiraz ve dâvalara ait evrak ve tutanaklar ve ittihaz olunacak idari ve kazai kararlar 
ve icra edilecek tebligat ve verilecek çaplı tasarruf vesikaları ve emsali bilûmum evrak Damga Resmi 
ile Tayyare Resminden ve diğer hare, kaydiye ve resimlerden muaftır. 

Tapulama hâkiminin ve bilirkişilerin reddi, merci tâyini, dâvanın ihbarı, dâvaya müdahale, ıs
lah, ihtiyati tedbir, kanun yollarına müracaat ve eski hale getirme gibi Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun taraflara ve üçüncü şahıslara tanıdığı hakların kullanılması halinde dahi birinci 
fıkra hükmü tatbik olunur. 

Muafiyetten istisna 

MADDE: 74. — Tapulama mahkemesi ilâmlarından, o ilânda karara bağlanan parsellerin her biri 
için on lira ilâm harcı alınır. Bu harç aynı dâvada elli lirayı geçemez ve halisiz çıkan tarafa yükleti
lir. Taraflar kısmen haklı ve kısmen haksız çıkmışlarsa, takdir edilecek nisbet dairesinde paylaştı
rılır. 

Dâvanın ilk celsesinde dâvadan feragat veya dâvayı kabul veya sulh ile dâvadan alâkasını ke
sen taraf ilâm harcı ile ilzam edilemez. 

Temyiz; ve karar tashihi talepleri peşin harca tâbi değildir. Ancak, bu taleplerin Yargıtayca 
reddi halinde on lira, hükmün Yargıtayca tasdiki halinde, tapulama mahkemesi ilâmmdald. miktar 
kadar hare alınır. 

Zaruri muhakeme masrafı 

MADDE: 75. — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar hakkın
da mahallî asliye mahkemelerinde itiraz ve dâvaların icabettirdiği zaruri masraflar, haksız çıkan ta
rafa yükletilmek üzere, bütçeye mevzu tahsisattan ödenir. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar; ihtilaflı parsellerin adedi ile mütenasibolmak üzere 
paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı kısmen haksız çıkmışlarsa bu masraflar takdir edilecek 
nisbet dairesinde taraflara yükletilir. 

Birliklerde ilk duruşma celsesi, tahsisat bulunamaması gibi sebepler yüzünden açılamıyor 
veyahut garimenkul üzerinde kaşif ve tatbikatgibi muameleler mahkemece re'sen lüzum göste
rilmiş olmasına rağmen aynı sebepler yüzünden yapılamıyorsa, tarafların; hâkim ve diğer vazi
felilerin 6245 sayılı Harcirah Kanunu hükümleri dairesinde tahakuk eden yevmiyelerini keşif 
ve tatbikatın icabettirdiği sair giderleri vermeleri ve mutad vasıtayı da temin eylemeleri halinde, 
ilk duruşma celsesi açılabilir ve arazi üzerinde lüzumlu görülen sair muameleler mahallen ifa 
olunabilir. 

Bu takdirde ifa edilen muamelelerin masrafı dâvada haksız çıkan tarafa tahmil olunur. Ta
raflar kısmen haklı kısmen haksız çıkmışlarsa nispetleri takdir ve tâyin edilerek ilâmda gös
terilir. :•. y.. •. 

îlk duruşma celsesinden sonra gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat icrasına mahkemece 
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Harç ve resimden muafiyet 

MADDE 73. — Tasarının 73 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

Muafiyetten istisna 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Zaruri muhakeme masrafı 

MADDE 70. — Tasarının 75 nri maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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re'sen lüzum görülen haller müstesna olmak üzere taraflar, icrasını talep ettikleri muamelenin 
icabettirdiği masrafları tediyeye mecbur olup tâyin edilen müddet içinde lüzumlu masrafı verme
yen taraf, yapılmasını istediği muameleye ait talebinden sarfınazar etmiş addolunur. 

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

Muhakeme hare ve masraflarınım» tahsili 

MADDE 76. — Tapulama Mahkemesinde ve 51 nci maddeye tevfikan mahallî asliye mahke
mesine devredilen dâvanın icabettirdiği zaruri masraflarla ilâm harçları, hâkim tarafından hük
mün kesinleşmesi tarihinden itibaren onbeş gün zarfında yazılacak bir tezkere ile ilgili vergi 
dairesine bildirilir. 

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

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

Müddeti içinde ödenmiyen hare ve masraflar Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkında Ka
nuna tevfikan tahsil olunur. 

Fennî işlerin mütaahhide verilmesi 

MADDE 77. — Tapulamanın fennî işleri kısmen veya tamamen, müstakilen veya Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü ile müştereken yapılmak üzere Bakanlar Kurulu karariyle hakiki veya 
hükmi şahıslara ihale edilebilir. 

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

Tercihan tapulama yapılması 

MADDE 78. — Tapulamasına başlanan bölgelerde henüz sırası gelmiyen birliklerle çiftliklerin, 
tapulama masrafları ilgilileri tarafından mal sandıklarına peşinen ve emaneten yatırıldığı takdir
de, tapulamaları tercihan yapılabilir. 

Tapulama masrafı; memur ve müstahdemlerle bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin taz
minat, yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmetle ilgili sair masrafları ihtiva eder. Bu masraflar, ma
hallî mal sandığına yatırılan paradan mahsup yolu ile ödenir. 

Tahakkuk eden tapulama masraflarını, emaneten yatırılan para karşılamadığı ahvalde, bakiyesi 
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmediği takdirde, birlik belediyesi veya ihtiyar mec
lisi veyahut çiftlik sahiplerinden Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun hükmüne 
tevfikan tahsil olunur. , .tY 

x Tapu sicil binalarını yaptırmak 

MADDE 79. — Tapulaması yapılan yerlerde tanzim olunan tapu kütükleri ile fer'i sicillerin 
ve evrakı müsbiteleri ile kadastro plânlarının muhafazası için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünce lüzum görülen bölgelerde kabul edilecek plânlara göre tapu sicil binaları yaptırılır. 
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Muhakeme hare ve masraflarının tahsili 

MADDE 76. — Tasarının 76 ncı maddesi aynen kabul .edilmiştir. 

Fennî işlerin mütaahhide verilmesi 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tercihan tapulama yapılması 

MADDE 78. — Tasarının 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tapu sicil binalarını yaptırmak 

MADDE 79. — Tasarının 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 

Mülkiye âmirlerinin vazifesi 

MADDE 80. — Bu kanunun uygulanmasında mahallin mülkiye âmiri her türlü kolaylığı göste
rir. 

Tesciller 

MADDE 81. — Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü 
muameleler, gayrimenkullerin o esnadaki tapulama tesbit durumu tapulama müdüründen so-
rulaark alınacak cevap ve malûmata göre, tapu idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal 
tapulama müdürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşme
miş ise tapulama neticemi beklemeleri lüzumu ilgililere tebliğ olunur. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir muamele yapılamaz. 

Sınır işaretlerinin korunması 

MADDE 82. — Arazi üzerindeki sınır işaretiLeri ile nirengi, poligon, yeraltı ve yerüstü İşaret
leri gibi teknik tesisler iyi şekilde korunmadığı ve bozulduğu zaman keyfiyeti, bozulan tesisin 
içinde bulunduğu gayrimenkul malik veya şagiHeri ve o birliğin muhtar veya belediye reisi 
derhal mahallî tapu idaresine bildirmeye mecburdurlar. 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri 

MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun veyahut bu komisyon âzasından 
bîrinin talebi üzerine gayrimenkul sahipleri ile o birlikteki smır komşulan gayrimenkullerinin 
sınırlarını göstermeye ve bilgilerine müracaat edilmek istenilen sair kimseler da çalışma yerinde 
hazır bulunmaya mecburdurlar. 

Gayrimenkullere girmek 

MADDE 84. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili işler için vazifeleli memurlar, ellerinde o 
yerin mülkiye amirince verilmiş vesikaları ve yanlarında belediye veya köy ihtiyar meclislerin
den bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayrimenkullere gündüzleri girebilirler. Mümaneat halin
de zabıta marifetiyle bu husus sağlanır. 

ilânların mahiyeti, hak ve vazifelerin şümulü 

MADDE 85. — Bu kanunda bahsi geçen bütün ilânlar ilgili hakiki ve hükmi şahıslara şah
san tebliğ mahiyetindedir. 

Kanunun hakiki şahıslara tanıdığı hak ve yüklediği vazifeler, Hazine ile sair hükmi şahıs
ların kanuni mümesillerine de şâmildir. 

Teknik hususla'nn tesbiti 

MADDE 86. — Sınırlara konulacak işaretlerin nevi ve şekilleri ile ölçü ve plânların yapıl
ması tarzı ve sair teknik esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tesbit olunur. 
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SEKIZINCI BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 

Mülkiye âmirlerinin vazifesi 

MADDE 80. — Tasarının 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tesciller 

MADDE 81. — Tasarının 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sınır işaretlerinin korunması 

MADDE 82. — Tasarının 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri 

MADDE 83. — Tasarının 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Gayrimenkullere girmek 

MADDE 84. — Tasarının 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlânların mahiyeti, hak ve vazifelerin şümulü 

MADDE 85. — Tasarının 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teknik hususların tesbiti 

MADDE 8$, — Tasarının 86 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Fotoğrametrik alım yapılacak bölgelerde, fennî bir zaruret olmadıkça klâsik metot tatbik 
olunmaz. 

İmza yerine kaim işaret 

MADDE 87. — Bu kanun gereğince tanzim olunan belgeleri imzalamak mevkiinde bulunan 
kimse imzasını atamazsa sol elinin baş parmağını, yoksa diğer her hangi bir parmağını bas
ması imza yerine geçer. Bu halde parmak işaretinin Mme ve hangi el ve ve parmağa aidoldu-
ğu belirtilerek belgeyi tanzim eden ile diğer hazır bulunan alâkalılar tarafından tasdik olu
nur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cezai hükümler 

İnzibati ceza 

MADDE 88. — Tapulama işlerine engel olanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu kanunun 19 
ve 82 nci maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmiyenler elli liradan yüz liraya kadar, 

Tapulama tesbiti veya itirazların tetkiki sırasında çağırılan yerlere veyahut tapulama mahkeme
sine davetnamesinde ücret verileceği gösterildiği halde, mazeretsiz gelmiyen bilirkişiler ve şahit
ler on liradan elli liraya kadar, 

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

Şahit ve bilirkişilerin gelmemelerini mazur gösterecek sebeplerin mevcudiyeti halinde ittihaz 
olunan ceza kaldırılır. 

Hile ve desise ile malikinden başkası ad m a yazdırmak 

MADDE 89. — Tapulama tutanaklarının tanzimi sırasında bir kimse sahibi olmadığı gayrimen
kulu, hile ve desise kullanarak, kendisi veya başkası adına kaydettirir veyahut kendisine aidolmı-
yan evrak ve kayıtlan bu maksatla kullanırsa, dört aydan üç seneye kadar hapis ve elli liradan 
iki yüz liraya kadar ağır para cezası ile tecziye olunur. 

Kanunen vazifeli kılınan veya salahiyetli mercilerce vazifelendirilen kimselerin yalan yere be
yanda bulunmalarından dolayı yukardaki fıkrada yazılı netice husule gelirse, bunlar için ceza 
üçte bir artırılarak hükmedilir. 

Yalan beyan 

MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının tanzimi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimenkulu 
kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adına yaz
dırmak için Vakıaların hilâfına beyanda bulunanlar, bir aydan altı aya kadar hapis veya yüz lira
dan beş yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 

MADDE 91. — Tapulama dolayısiyle vücuda getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, röper 
gibi tesisleri bozanlar, imha veya tahribedenler veyahut yerlerini değiştirenler üç aydan bir se
neye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 
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İmza yerine kaim işaret 

MADDE 87. — Bu kanun gereğince tanzim olunan belgeleri imzalamak mevkiinde buluna» 
kimse imzasını atamazsa sol elinin baş parmağını, yoksa diğer her hangi bir parmağını basması 
imza yerine geçer. Bu halde parmak işaretinin kime ve hangi el ve parmağa aidolduğu belirti
lerek belgeyi tanzim eden ile diğer hazır bulunan alâkalılar tarafından tasdik olunur. 

DOKUZUNCU (BÖLÜM 

Cezai hükümler 

İnzibati ceza , 

MADDE 88. — Tasarının 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hile ve desise ile malikinden başkası adına yazdırmak 

MADDE 89. — Tasarının 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yalan beyan 

MADDE 90. — Tasarının 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tapalama işaretlerini bozanlar 

MADDE 91. — Tasarının 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Son maddeler 

Zilyedin defi hakları 

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

Eski Tapulama hardan 

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

Hataların tashihi 

MADDE 94. — Tapulaması yapılmış olan gayrimenkullerden, itirazlı olup da komisyonca 
veya mahkemece karara bağlanmamış olanların tahdit ve tesbitinde, ölçü, tersimat ve hesapla
rında düşülen hatalar : 

a) Bölgede tapulama faaliyeti devam etmekte ise, tesbitindeki esaslar dairesinde tapulama 
müdürlüğü, 

b) Bölgede tapulama sona ermiş ve müdürlük bu bölgeden kaldırılmış ise, Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğünün salahiyetli kılacağı memurlar tarafından düzeltilmesine karar verilerek 
ilgililere tebliğ olunur. 

Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde karann kaldırılması yolunda yetkili mahkeme
de dâva açılmadığı takdirde, gerekli düzeltmeler yapılır. 

Şu kadar ki, tapulamadan sonra tedavül eden veya üzerine başkalarının aynî hakları taallûk 
eden gayrimenkullere mütaallik tashihler, alâkalılarının muvafakati ile yapılır. 

. Adalet Bakanlığı teşkilâtına eklenecek kadrolar 

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

Tapu ve kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar 

MADDE 96. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan (3656) sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmın
dan ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ilâve olunmuştur. 

Kanuni sebeplerle vazifeleri başında bulunmıyan memurlar 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte muvakkat vazife, hastalık ve izin gibi kanuni sebeplerle vazifesi başında bulunnııyan-
lar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilâtında maaşlı vazifeye tâyin olundukları takdirde, 
işe başlamak kaydı olmaksızın almakta oldukları maaşların verilmesine devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan ,kadro, maaş ve unvanları değiş
tirilmemiş olanların yeniden tâyinine lüzum olmayıp haklarında yukarıdaki fıkra hükmü tatbik 
olunur. i 
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ONUNCU BÖLÜM 

ıSon maddeler 

Zilyedin defi haklan 

MÂrDtoE 92. — Tasannm 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

E.ski Tapulama harçları 

MADDE 93. — Tasannm 93 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hataların tashihi 

MADDE 94, — Taşansın 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı teşkilâtına eklenecek kadrolar 

BÎADtfİB 95. — Tasannm 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro teşkilâtı ile ügiU kadrolar 

MADDE 96. — Tasannm 96 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanuni sebeplerle vazifeleri başında bulunmvyan memurlar 

ÖfttjfrCft MADDİ! 1. — Tasannm geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi olacağı i§lem 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği (tarihte tapulama mahkemesine intikal 
etmiş olup da, (5602) sayılı Kanuna tevfikan duruşmaları açılmamış bulunan itirazlı parselle
re ait dosyalar, 28 nci madde mucibince itirazları tetkik edilmek üzere, tapulama komisyonuna 
devredilir. 

29 ncu maddedeki üç aylık müddet, bu dosyaların tapulama komisyonlarına devrinden iti
baren bir ay ısonra işlemeye başlar. 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin tâbi olacağı işlem 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — (5602) sayılı Kanunun 13 ttcü maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan (6335) sayılı Kanun gereğince yapılan 
tesbitlerde veya açılan tescil dâvalarında, zilyedliğe mütedair diğer şartlar mevoudolduğu hal
de, vergi kaydı bulunmadığından tamamı Mazi neye mal edilen gayrimenkullerin, yirmi dönüme 
kadar olan kısmı (yirmi dönüm dâhil) bu Kanunun 33 ncü maddesi hükmüne göre tahadsul 
eden iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tesbit ve tescil olunur. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden 
çıkmış bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen gayrimenkuller hakkında tatbik edilmez. 

Mevkuf kadrolar 
GEÇÎCÎ MADDE 4. — ilişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1963 malî yılı Muvazenei 

Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığına ait kısmına ve (5) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

Yirmi dönümden fazla gayrimenkule ait tescil dâvaları 

EK MADDE 1. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüzölçümü yirmi dönümden fazla çıkan ıgayrimen-
kullerin gerek (5519) sayılı Kanuna ve gerekse fevkalade iktisabi zaman aşımına dayanılarak 
umumi hükümlere göre açılan tescil dâvalarında bu kanunun 33 ncü maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları hükmü tatbik olunur. 

Yukarıdaki fıkra hükmü, .kesin hükme bağlanmamış olan tescil dâvaları ile bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden snorâ açılacak tescil dâvalarında dahi uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 97. — (5602) sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair (6091) sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrası
nın değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair (5335) sayılı Kanun ve Tapu
lama Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine tdair 
(6383) sayılı Kanunun birinci maddesi ve (5887) sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 saiyılı tari
fenin 26 nci sırasının son fıkrası kaldırılmıştır. 

. ; - - Kanunun meriyeti 

MADDE 98. — Bu k£Wiun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 
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Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici 3 ncü madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Mevkuf kadrolar 

GEÇİCİ MADDE 3. — İlişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1963 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığına ait kısmına ve (5) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 97. — Tasarının 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun meriyeti 

MADDE 98. — Tasarının 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kanunum icrası 

MADDE 99. — Bu kanun bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Devlet Bakanı've 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı, 
N. Su 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
/. Oürsan 

Ulaştırma Bakanı 
G. Akyar 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
§. İnan 

29 . 5 . 1962 

Devlet Bakanı 
//. O. Bekata 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Gümrük ve Tekel B. 
Bakanı ve Sa. ve So. Y. B. V. 

Ş. Buladoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 
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Kanunun icrası 

MADDE 90. — Tasannın 99 neu maddesi aynen kabul, edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

->. 

3 

4 

5 

6 

7 

Memwiyeıtım aıev'i 

VİLAYETLER 

Reis, Hâkim, Âza, Sulh Hâ
kimi 
Cumhuriyet Baş Müddeiu
mumiliği 
Baş Muavini, Cumhuriyet 
B aşmüddeiumumiliği 
Muavinleri, Cumhuriyet 
Müddeiumumisi 
Muavinleri 

Aıded 

5 

10 

10 

20 
40 

Aylık 
tu tan 

1 500 

1 250 

1 100 

950 
800 

D. Memuriyetin nev'i Aded 

8 tcra Hâkimi ve Hâkim Mua
vinleri, Sorgu Hâkimleri, 
Temyiz Raportörleri 15 

Kâtipler 

11 Başkâtip, Başkâtip Muavin
leri 25 

1 12 Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 40 
13 Kâtip 50 
14 Mübaşir 150 

[2] SAYILI CETVEL 

7 
8 
9 
9 

10 
11 

5 

6 

7 
7 

12 
13 

MERKEZ 

Raportör 
» 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 

Baş Fen Müfettişi. (Yüksek 
Mühendis veya Mühendis ih
tisas mevkii) 
Fen Müfettişi (Yüksek Mü
hendis veya Mühendis ihti
sas mevkii) 

Fen Kontrolörü 
îdare Kontrolörü 
Memur 

» 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 

2 

3 
3 

10 
10 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

1 100 

950 

800 
800 
400 
350 

MERKEZ 

7 Raportör 
8 » 
9 » 
9 Şef 

10 Birinci Mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 

12 Fotoğraf ve Pafta Arşiv 
Memuru 

[3] SAYILI CETVEL 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

M. Meclisi 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

5 Baş Fen Müfettişi (Yüksek 
Mühendis veya Mühendis ih
tisas mevkii) 

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

7 Fen Kontrolörü 
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10 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
13 
14 
10 
11 
12 
14 
14 

VİLÂYETLER 

Arazi Kadastrosu Müdürü 
» » . » 
» » » 
» » » 

Konrol Memuru 
» » 
» » 

Sicil Kâtibi 
» » 

Kadastro Teknisyeni 
» » 
» » 

Kadastro Teknisyeni Muavini 
Kadastro Teknisyen 
dımcısı 

Yar-

14 
27 
27 
32 
44 
70 
88 

100 
100 
225 
315 
640 
640 

540 



1 0 3 -

D. 

7 
12 
13 
12 

7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

İdare Kontrolörü 
Memur 

» 
Fotoğraf ve Pafta Arşiv 
Memuru 

VİLÂYETLER 

Tapulama Müdürü 
» » 
» » 
» » 

Aded 

3 
10 
10 

10 

28 
54 
54 
64 

Aylık 
Tutarı 

800 
400 
350 

400 

800 
700 
600 
500 

D. 

9 
10 
11 
10 
11 
12 
14 

12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Tapulama Kontrol Memuru 
' » » » 

» » » 
Tapjüama Teknisyeni 

» » 

Tapulama Teknisyeni Yar
dımcısı 
Tapulama Sicil JCâtibi 

» » » 
» » » 

Aded 

84 
120 
148 
275 
390 
775 

1440 
100 
200 
100 

Aylık 
Tutarf 

60()> 
50(j) 
450 
50^) 
45<> 
40(^ 

sop 
400 
350 
300 

VİLAYETLER 

3 Reis, Hâkim, Âza, Sulh Hâ
kimi 

4 Cumhuriyet Baş Müddeiu
mumiliği 

5 Baş Muavini, Cumhuriyet 
Başmüddeiumumiliği 

6 Muavinleri, Cumhuriyet 
Müddeiumumisi 

7 Muavinleri 

[4] SAYILI CETVEL 

8 îcra Hâkimi ve Hâkim Mua
vinleri, Sorgu Hâkimleri, 
Temyiz Raportörleri 

5 1 500 

10 1 250 

10 1 100 

20 
40 

950 
800 

Kâtipler 

11 Başkâtip, Başkâtip Muavin
leri 

12 Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 
13 Kâtip 
14 Mübaşir 

15 

25 
40 
50 

150 

700 

450 
400 
350 
300 

[5] SAYILI CETVEL 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 

Tapulama 
» 
» 
» 

Tapulama 
» 
» 

VİLÂYETLER. 
Müdürü 

» 
• » 

» 
Konlrot Memuru 

» 
» 

» 
» 

14 
27 
27 
32 
52 
66 
60 

800 
700 
600. 
500 
600 
500 
450 

10 
11 
12 
14 

12 
13 

Tapulama Teknisiyeni 
.. »- » 

> » 
Tapulama Teknisiyeni 
dımcısı 
Tapulama Sicil Kâtibi 

:» » » 

Yar 

50 
75 
135 

527 
100 
100 

500 
45;0 
4(İ0 

300 
4Q0 
390 
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m 
Geçici Komisyonun deği§tiri§ine bağh cetveller 

Tasarıya ilişik (1) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

D. 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
5 

7 
7 

12 
13 
12 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Raportör 
» 
» 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Baş Fen Müfettişi 
(Yüksek Mühendis ve 
hendis ihtisas Mevkii) 
Fen Kontrolörü 
idare Kontrolörü 
Memur 

» 
Fotoğrâ'f ve Pafta Arşiv 
muru 

* 

Mü-

Me-

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
o o 
1 

2 
3 

10 
10 

10 

Aylık 
Tutarı 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

1 100 

950 
800 
800 
400 
350 

400 

D. 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
14 

12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Tapulama 
ı» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tapulama 
» 
» 

Tapulama 
dınıcısı 
Tapulama 

» 
» 

İLLER 

Müdürü 
» 
» 
» 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Teknisiyeni 
» 
» 

, Teknisiyeni Yar-

Sicil Kâtibi 
» » 
» » 

Aded 

28 
54 
54 
64 
84 

120 
148 
375 
478 
941 

920 
100 
200 
100 

Aylık 
Tutarı 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
500 
45Ö 
400 

300 
400 
350 
300 

Hâkim 

İLLER 

l$l sfÂYttı CİÎTVEL 

8 Hâkim" 

5 1 500 
10' 1 250 
10 1 100 
20 950 
40 800 

Kâtipler 

11 Başkâtip, Başkâtip Muavini 
12 Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 
13 Kâtip 
14 Mübaşir 

15 700 

25 
40 
50 

150 

450 
400 
350 
300 

İLLER 

[5J SAY&I CETVEL 

7 
8 
9 

10 
9 

10 

Tapulama Müdürü 
» » 
» » 
» » 

Tapulama Kontrol Memuıru 
» » » 

14 
27 
27 
32 
40 
50 

800 
700 
600 
500 
500 
500 

11 
10 
11 
12 
14 

12 
13 

:» » » 
Tapulama Teknisiyeni 

» » 
» !» » 

Tapulama Teknisiyeni Yar
dımcısı 
Tapulama Sicil Kâtibi 

» :» » 

60 
150 
163 
301 

7 
100 
100 

450 
500 
450 
400 

300 
400 
350 

>>•<< 
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