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5. — Görüşülen işler. 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet 

Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı 
İmar Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve İmar ve İskân komisyonları raporları 
(2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) 

2. —. Tapulama 'kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi (D) bendinin zilyedliğin ıskatından 
on sene evvel tesis edilmiş vergi 'kaydı 
aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, 'bu maddeye (E) bendinin ba§-

Sayfa 
233 

233 

Sayfa 
lığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu 
maddenin (E) ve (P) bantlarinin, (E) 
bendinin, (i1) ve (F) bendinin (G) olarak 
değiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nci 
maddesine iki fıkı-a ilâvesine ve birinci fık
ranın 'tadili ile üçüncü fıkra olarak de
ğiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 3İ, 32 ve 33 neti maddeleri ile 34 
neü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (S. Sa
yısı : 210) 233:269 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesine 
bir ek fı'kra eklenmesine dair kanun teklifinin, 
Genel Kurulun 31 nci Birleşiminde Tapulama 
kanunu tasarısını görüşmek; için kurulması ka
bul edilen , Geçici Komisyona havalesine dair 
İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu, 
kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Rah
mi Sân'alan v/e Bingöl Üyesi Sabri Topçuoğ-
:Mt?nuıi, 262 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi it;ak|kında kanun teklifinin müzake
resinin Mkit *e$Miğine dair Millî Savunma Ko-
misyoırm^^şkanliğı tezkeresi okundu, bilgi 
e d i n i l d i i v : : ; . ;• ^. .•.•;.•;.:.•• 

Gümrü!k Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozis

yonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onanması hak
kında fcsınun tasarısı ikinci defa açık oya konu
larak kabul olundu. 

Tapulama kanunu tasarısı ile bu konuda 
verilmiş olan teklifler üzerinde bir süre görü-

17 . 6 . 1963 Pazartesi günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mehki Keskin 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

SORULAR 

;.; Sözlü sorular 
1. —• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Sanayi Baikanlığma gönderilmiştir. (6/635) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu 'nun, hububatın bugüukü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağına dair sözlü soru önergesi, Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/636) 

* 
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2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasan 
1. — Devlet İhale 'kanunu tasarısı. (1/477) 

(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanıma bir ımadde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi. (2/525) (Milli 
Eğitim Komisyonuna) 

3. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'mn, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ııcü .madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 neti maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/526) 
(Ticaret, Adalet, içişleri ve Plân komisyonla
rına) 

4. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değişti
rilmesine dair 'kanun teklifi. (2/527) (Tarım, 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

- 5. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Özel 
idare ve belediyeler sorumlu ' saymıanlıklariyle 
kıymet muhafızlarına (kasa tazminatı verilmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/528) (İçişleri, Ma~ 
üye ve Plân komisyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Unaldı'-
ımı, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nun teklifi. (2/529) (Adalet, Maliye ve Plân 
(komisyonlarına) 

Tezkereler 
7. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/609) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

8. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
(lökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/610) 

I (Anayasa ve Adalet- komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

Raporlar 
9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

İsrail Devleti Hükümeti arasında imza edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Dev
leti Hükümeti arasındaki 18 . 3 . 1960 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile ilişikle
rinin onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâası. (1/185) (Gündeme) (S. Sayısı : 258) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

10. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senaıtosu Tunceli 

I Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyaset
tin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, Tescil cdilmiyen birleşmeler ile buııla-rdan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkında ka
nun teklifleri ve içişleri, Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (Gündeme) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 6 . 1963] 

1.1. — Bedeli "Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi 

| 1/449, C. Senatosu .1/231) (Gündeme) (S. Sa-
I yısı : 260) (C. Senatosu S. Sayısı : 147) [Da

ğıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 
12. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
, tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 

dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi 1/464, C. Senatosu. 1/236) (Gündeme). 
(S. Sayısı : 261) (C. Senatosu fc£ Sayısı : 148) 
[Dağıtma tarihi 15 . 6 . 1963] 



B İ R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTÎPÎ.EJR : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Vefa Tany> (Konya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

^ 4 Ş J £ 4 N — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'%n, son 
günlerde seferden menedilen kamyonlar hakkın
da Hükümetin âcil tedbirler alması hususunda 
gündem dışı demeci. 

A#MET Ç4KMAK (Bolu). — Gündem dı
şı şöz İstiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak, ne hak
kında gündem dışı konuşmak istiyorsunuz?. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Seferden men 
edilen kamyonlar hakkında efendim.' 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, aşağı - yukarı bir hafta
dan beri kamyonlar hakkında sıkı bir takibe ge
çilmiştir; Karayolları Trafik ekipleri ve Emniyet 
Umum Müdürlüğü Trafik ekipleri marifetiyle 
bidayette ceza kesilmek suretiyle ve nihayet de 
radyoda yayın yapılarak seferden men edilmiş
lerdir. Aşağı - yukarı seferden men edilen kam
yonların Türkiye çapında 40 - 50 bin adedinde 
olduğunu tahmin ediyorum. Yakinen bile
ceğiniz ve takdir edeceğiniz gibi vatandaş 
güç durumdadır, borçludur, bonosu vardır. 
Eğer Ibu kamyonlar seferden- menedillirse 
bu durum umumi piyasaya tesir edecek 
ehemmiyettedir. îthaline serbestçe müsaade edil
miş, satışı yapılmış, vergisi alınmış, fazla olarak 
da yeni vergilerle, daha fazla külfetler tahmil et
miş durumdayız. Buna rağmen fabrika tonajı 
kaapasitesi aşağı - yukarı 10 -12 ton olan kam
yonlara trafikçe âzami 4 - 5 ve 6 ton yüklenmesi
ne müsaade verilmiş durumdadır. Bu aynı zaman

da millî gelirin de hebasıdır. Buna da müsaade 
etmemek icabeder. Halihazırdaki tatbikat 6831 
sayılı Trafik Kanununa göre hasırlanmış Kara-
rayolları Trafik Tüzüğünün bir maddesine göre 
yapılmaktadır. Dingil başına 8 ton kabul ediyor. 
Fakat şimdiki halde alınmış kamyonlar, Türki
ye'deki durumuna göre, dingil ilâve etmeye, tek
nik bakımdan, imkân yoktur. Bu vaziyete göre 
durum âcil ve ehemmiyetlidir. Memleketin bu
günkü durumuna tesir edecek bir mesele teşkil et
mektedir. Hükümetin bu hususu yeniden gözden 
geçirerek bu tonajı aşan ithalâtı durdurmasını, 
vatandaşın eline intikal etmiş ve çalışmaya baş
lamış olanlar için de bir defaya mahsus olmak 

• üzere seyrüsefere müsaade edilmesini bilhassa is
tirham ederim. Bakanlar Kurulu da yok ama, bu 
hususu nazara alırlarsa birçok vatandaş çok müş
kül durumdan kurtulmuş olacaktır. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündeme 
geçmeden evvel Yüce Heyetinizin müsamahasına 
sığınarak Riyaset Divanı adına bir noktayı arz 
edeceğim : 

Temmuz ayında Yüce Meclis yaz tatiline gi
receği güne kadar sayın üyelerin, çok meşru ve 
muhik mazeretleri dışında ve mühim rahatsızlık
lar haricinde, Riyaset Divanından izin talebinde 
bulunmamalarını ve Meclisin bütün birleşimleri
ne muntazaman teşrif etmelerini ehemmiyetle ri
ca ederiz. Bunun haricinde Başkanlığa tanınan 
bir haftalık izin süresi de çok mühim ve meşru 
mazeret olmadığı ahvalde kullanılmıyacaktır ve 
arkadaşlarımıza tatil gününe kadar sureti kati-

— 230 — 



M. Jtteölisi B : 9? 
yede izilı verilmiyecektir. («Tatil no zaman* ses
leri) Tatili Yüce* Heyetiniz tensibedeeektir. özür 
dileyerek arz ederim. 

2. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Saft&yi Bakam Fethi Çelikbaş'ın, Bakanlık, Ma-
kiria Kimya Kurumu* Şeker Fabrikaları ve Kö
mür işletmeleri gibi müesseselerdeki icraatı hak
kında genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/5) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Bakanı Sayın Fethi Çelikbaş'm Ba

kanlık, Makina K"mya Kurumu, Şeker fabrikala
rı, Kömür İşletmeleri gtibi müesseselerdeki icraa
tının Anayasa'ya ve demokratik rejime uymadığı 
yolunda üniversiteler hocalarının neşriyatı da na
zara alınarak bir genel görüşme açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Antalya 
îhsan Ataöv 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca gelecek Birleşimde bu 
konuda genel görüşme açılmasına lüzum olup ol
madığı hususunda müzakere açılacaktır. 

3. —• Tapulama kanunu tasarısının 2 nei mad-
ctesi De bu madde için terilen önergeler, hakkın
da Geçici Komisyoiıün, Anayasa Komisyonunun 
mütalâasını beklemesine dair bu Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun bir su
nuşu var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz, bugünkü birleşiminde İz

mir MiHetvökiiî Arif • Ertunga ile arkadaşla
rının 8 . 9 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununa ek kanun teklifini İçişleri Komis
yonunun istemi üzerine Anayasaya uygunluk 
bakımından mütalâa vermek üzere inceleme
ye başlamıştır. 

Genel Kurulun 10 Haziran 1963 günkü 93 
ne& Birîefkaîftde Tapulama kanun tasarısının 
Geçici Komisyon- raporuna ek .metindeki 2 nei 
maddesi görüşülürken Genel Kurulca dikkat 
nazarına alınması kabul edilip Geçici Komis
yonun filhal katılmadığı Samsun Milletvekili 
Bahrî Cömert, îiîdirne Mlletvekili Fahir Gi-
ritliöğlu ve' Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-

ir ..e. im o : ı 
oğlu'nun önergeleri de, İzmir Milletvekili Arif 
Ertunga ve arkadaşlarının yukarda zikri ge
çen kanun teklifi ile aynı nitelikte bulunmak
tadır. 

Konunun aynı zamanda Anayasa .Mahkeme
sinin 26 Aralık 1962 tarihli ve 1962/21İ-1962/12İ 
sayılı Karariyle Anayasaya aykırı olmadığıfaa 
karar verdiği yukarda zikri geçen Orman Ka
nununun 1 nei maddesi ile ilgili olarak Anaya
sa Mahkecesinin ilâmında yer alan gerekçeler
le de ilgisi mevcut bulunduğundan, komisyo
numuzun İçişleri Komisyonuna vereceği mütalâa
nın Tapulama kanun tasarısı ile görevli Geçici 
Komisyona dahi havale edilmesi ve Geçici 
Komisyonun komisyonumuzun bu konudaki 
mütalâasını beklemesi gerekmektedir. 

İçtüzüğün 28 nei maddesinin 2 nei fıkrası 
gereğince gereken işlemin yerine getirilmesi
ni ve meselenin aceleliği dolayısiyle durum
dan derhal Genel Kurula bilgi verilmesini de
rin saygılarımla rica ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ 

Hayri MUmcuoğlu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Anayasa 
Komisyonu tarafından vukubıılan sunuşu okut
muş bulunuyorum. Bu birleşimde görüşecek 
olduğumuz Tapulama Kanununun Ibi'r mtaddesiyle 
ilgili bu sunuş üzerinde komisyonun bir sözü 
var mı? . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI 1 « A & 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Kabul ediyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin tasvibine sunu
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka&tti 
edilmiştir. 

Efendim, biraz ısonra (görüşeceğimiz Tapula
ma Kanununun 'bir m'addesiınMi, Tapulama Ka
nunu !burada mözafeere edileceği! ıgttoe 'kadar 
meseleyi ımnisteflıire hailinde teMikfei' edilmesi ve 
Ananasa Komisyonundan (bu hususta ilgdıfö üa)-
porüni gelmesine kadar Ibu maddenin ktömîsy î̂n-
da 'betkletlmeöini mulfrazammıri Ibir srahu f̂ra. Oifök 
Heyet kalbul etmdiş oldu. 

4. — Adalet Bakanlığından istifa eden Ab-
dülhak Kemal Yörük'ün istifasının kabulfc üe 
Ankara Milletvekili Abdülhak Kemal Yörük'ün 
Adalet Bakanlığına tâyin öltinduğittia dair Cum-
hurbdşkdnlıği tezkeresi (3/611) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

var, onu okutuyorum : 

•Millet 'Meclisi ;Basslkaınllığıma 
Adalet ıBakaınlığından iktifa eden Albdüllhak 

Kemal Yörük'ün M i fasın m kalbulü ile Ankara 
Milletvekili Albdülhak Kemali Yörük'ün. Adalet 
Bakanlığına tâyininin, Başbakanın teklif i üze
rine, muvafık ^görülmüş olduğunu arz ederimi. 

Cumhurbaşkanı 
Cemail Gürsel 

BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulur. 

5. — Ticaret Bak anlığından istifa eden Muh
lis Ete'nin istifasının kabulü ile İstanbul Mil
letvekili Ahmet Oğuz'un Ticaret Bakanlığına 
tâyin olunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/612) • 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Ticaret Bakanlığından istifa eden Muhlis 

Ete'nin istifasTmn kalbulü ile İstanbul Millet
vekili Ahmet Oğuz'un Ticaret Bakanlığına tâ

yininin., Başbakanın teklifi üzerine, muvafık gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumlhuribaşkanı 
Cemali Gürsel 

BAŞKAN -— Bilgilerinize sunulur. 

6'. — Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığın
dan istifa eden Celâl Karasapan'ın istifasının ka
bulü ile Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu'nun Basın - Yayın ve Tıvrizm Bakeınlığma tâ
yin olunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
resi (3/612) ' 

Millet Meclisi Ba^kaınJİığınıa 
'Basın - Tayın ve Turizm Bakanlığından İsti

fa eden Celâl Karasapan'ın isltifasının kabulü 
ile Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardi'çöğlu'nım 
'Basın - Yaıym ve Türzim Bakanlığına tâyininin, 
Barbakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cumburibaşkanı 
, Cemail 'Gürsel 

BAŞKAN — İBiigilerinize sıiınulur. 

• 7. — Devlet Bwkanhğmdn istifa eden Ali 
Şaki?' Ağanoğlu'nun istifasının kabulü ile Diyar-
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bakır Milletvekili Yefik Pirineçioğlu'nun Dev
let Bakanlığına tâyinine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/6.14) 

Millet Meclisi ıBaışIkaınllığına 
I>evlet Baikanılığınldan istifa eden Ali Şakir 

Ağanoğlu'nun istifaısmın kalbulü ile Diyarbakır 
MilleJtvekili Vefik Pirincdoğlu'nun Devlet Ba
kanlığına İt Ayin ini n, Başlbakamın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş okluğunu arz ederim. 

Cumlıuılbaş'kanı 
Cemail Günsel 

BAŞKAN — Bilgileninize sunulur. 

(W. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan 
üyelik- için seçim 

9. — Gümrük ve Tekel Komisyonunda açık 
bulunan üyelik için secim 

10. — Dilekçe. Karma Komisyonunda acık 
bulunan üyelik için secim 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemi
mizin sunuşlar 'kısmında 2, 3 ve 4 numarada ko
misyonlarda açık 'bulunan üyelikler için seçim 
mevcuttur. Eğer müsaıade 'buyurursanız, (bu 3 
secimin 'bir araıda yapılmasınıdaı, kolaylık ve ra
hatlık vardır. O yönden üç sepet koydurmak 
suretiyle sayın, arkadaşlarımın Ibu üç üyeliğe bir
den oy vermelerini rica ederim 

Seçim adaylarını okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi içişleri Komisyonuna Grupu-

muzdan Erzurum Milletvekili Tahsin Telli aday 
olarak gösterilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

, C. K. M. P. Meclis Grup 
Başkanvekili 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda açık bu
lunan üyelik için Erzurum Milletvekili Sayın 
Tahsin Telli aday gösterilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gümrük ve Tekel Komisyonunda münhal bu

lunan bir üyelik için, Grupumuzdan Manisa Mil-
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letvekili Nahit Yenişehirlioğlu aday gösterilmiş
tir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
M. Meclisi A. P. Grup 

Başkanvekili 
îzmir 

Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Komisyonun
da açık bulunan üyelik için Manisa Milletvekili 
Sayın Nahit Yenişehirlioğlu aday gösterilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 . 6 . 1963 tarih ve 5720 sayılı yazıları ce

vabı : 
Dilekçe Karma Komisyonunda münhal bulu

nan bir üyelik için, Grupumuzdan Samsun Mil
letvekili Hâmit Kiper aday gösterilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
M. Meclisi A. P. Grup 

Başkanvekili 
îzmir 

Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonunda, 
münhal bulunan üyelik için Samsun Milletvekili 
Sayın Hâmit Kiper aday gösterilmiştir. 

Lütfen sepetleri koyunuz. Tasnif heyeti için 
kura çekiyorum : 

Muzaffer Dündar, yoklar. 

5. — GÖRÜŞ 

1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 
ve 7arkadaşının, 6785 say ıh tmar Kanununa ge
çici hir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve İçişleri ve tmar ve İskân komisyonları rapor
ları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1963] 

BAŞKAN — Daha önce Yüce Heyetiniz ta
rafından komisyona gönderilmiş bulunan husus 
henüz gelmemiş bulunduğundan bu kanunun gö
rüşülmesi mümkün olamıyacaktır. 

2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıihrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zil-
yedliğin ıskatından on sene evvel tesis edilmiş 
vergi kaydı aranması şartının kaldırılması sure
tiyle tadiline, hu maddeye (E) bendinin başlığı 
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Sayın Necmettin Akan, yoklar. 
Sayın Ali Baran Numanoğlu, yoklar. 
Sayın Ahmet Kangal, burada. 
Sayın Ruhi Soy er, burada. 
Sayın Şinasi Osma, burada. 
Hangi ilden başlıyacağımıza dair kura çeki

yorum. Zonguldak'tan başlıyoruz. 
Bu üç arkadaşımız, lütfen tasnif işi için ha

zır bulunsunlar. Üç, açık üyelik için tasnifi bu 
heyet yapacaktır. 

(Adayları bir daha okuyun, sesleri) 
Bir daha söylüyorum : İçişleri Komisyonun

da açık bulunan üyelik için aday Sayın Tahsin 
Telli, Gümrük ve Tekel Komisyonunda açık bu
lunan üyelik için aday, Sayın Nihat Yenişehirli
oğlu, Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için aday, Sayın Hâmit Kiper'dir. 

Zonguldak'tan başlıyoruz. 
(Zonguldak milletvekillerinden başlanarak 

oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız mevcut ise lütfen kullansınlar. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız kaldı mı 
efendim?.. 

Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaştırı
lan işleri kısmında yer almış bulunan maddelere 
geçiyoruz. 

ile yeni bir bendin ilâvesine ve hu maddenin (E) 
ve (F) bentlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı ka
nunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine ve 
birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra olarak de
ğiştirilmesine 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 
Milletvekili Reşat Özarda'nın, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 52 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (S. Sayısı : 
210) (1) 

(1) 210 S. Sayılı hasmayazı 7.6. 1963 tarih
li 92 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

JLEN İŞLER 
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BAŞKAN -«. (Mrüşmdere devam etmekte- I 

yıiz. Bu ıblrfeşime kadar 3SS n<ei maddeye 'gel
miş bulun .maktayı». ŞiımdÜ 32 nci maddeyi 
okutuyorum. 

©eşindi (bölüm 
Mülkiyet haKkımm 'te&'bitindeki esaslar 

Tapuda, kayıtlı ^gayrimenkuller 
MADDE 3!2. — Gayrimenkul 'tapuda kayıtlı 

ise; ı 
a) 'Bu kanunda zilyed lehine mevcut hü

kümler maftıfuz kalmak şaıttiyle, kayıt «nhiibi, 
kayıt »ahi'bi ölmıüş ise mirasçıları adına ve eğer 
mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazıl-
maik sttretiylıe kayıt sahibi aıdına tesihit edilir. 

M&a»ç!İ ardan biri veya birkaçı; mirasçıla
rın ve M«se miktarlarının tâyinini itiraz müd
detli içkide dâva yolu ile tapulama hâkiminden: 
talebedebtilec'e'kleri gibi murisin ölüm tariihine 
gör© aPaJMİacsafe b®|g>eler''e istinaden idareden de 
istiyelbilirler. 

Bu.'ta'kdJirde . intikal işlemi ibraz edilecek 
ıbelgeye istinaıtla henüz kütükler tapuya devre
dilmemiş me Tapulama Müdürü, devredilmiş iste 
tapu ida;resi tarafımdan yapılır. Bu suretle ya-
pılaealk intikal 'muamelelerinin intikal hare ve 
««imi: alınmayıp* 6# nou madde tatbik olunur. 

b) Kayıt salhibi veya mirasçılarından ba§-
feası 'zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mi
rasçılarının tapulama teknisyeni ve yardımcısı 
•huzurunda, muvafakatleri halinde zilyed adına 
tesbit olunur. 

Nötter tarafından tes'biıt ve tevsik edilen mu
vafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 

c) Kayıt sahibi veya 'mirasçılarından hnş-
'hmı. zilyed bulunuyorsa, ızilyed 'kayıt sahibinden 
veya miraısçıl&rınjdan veyahut 'bunların. mümes
sillerimden gayrimesmî surette temellük ettiğini 
bunların Ibeyanı veya her Ihangi bir beliğe ile 
veya'bilirkişi veyaihut şahit sfözleiliyle tevsik et-. 
ti|fi ve ayrıca en az on sene müddetle zilyed 
bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. 

>d) Kayııt sa/hibi yirmi sene evvel vefat et
miş yahut 'gaipliğine hüküm v.erilmlş veyahut 
tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılama
mış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müddet
le ve malik ısıfatiyle zilyed 'bulunan kimse adına. 
t«*toit ofemm 

BAŞKAN — 38$ nci maddenin tümü üzerin -
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de söz istiyen arkadaşımız var mı1?. Buyurun 
Sayın özmen. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen 
kullansın, oy .sepetlerini henüz kaldırmadık. 

HALİL ÖZMEN ('Kırşehir) — Muhterem ar-
'kadaşlar, bir noktayı Yüce Heyetinlizin huzuru
na getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

«Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise!: 
'Bu kanunda zilyed lelhine mevcuıt 'hükümler 

mahfuz kalmak şjartiiyle, 'kayıt salıiM, kayıt sa
hibi 'ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer miras
çılar .tâyin olunamazsa ölü okluğu yazılmak su
retiyle mirasçılar adına..» olması lâzım kanaa
tindeyim. Burada kayıt sahibi demmıs. IBurada 
bir ahenksizlik var, muihterem arkadaşların 
yüksek nazarlarına arz ederim. «Eğer mirasçı-

. 1ar tâyin olunamazsa ölai olduğu yazılmak su
retiyle mirasçıları adına kaydedilir.» Oradlaki 
(kayıt sahibinin); (mirasçılar) olarak düzeltil
mesini arz ederim. 

. BAŞKAN — ıBuyurun Sayın Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok .muhterem 
arkadaşlar; bu madde üzerinde söyleyeceğim 
1 nci hususu arlkadaşımız Halil özmen ifade et
miş bulunuyorlar. 

Ben diğer bir noktaya, temas edeceğim; 
(eğer, mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu 
yassılmak suretiyle 'kayıt- sahibi adına tesibit 
edilir) deniyor. 

'Şimdi, bu fıkrayı tatbikatta birçok ihtilâtla-
ra ve ihtilâflara sebebiyet verecek bir Mera 
olarak mütalâa etmek, icalbeder. Maddeye ko
misyonun sarahat vermesi bakımından ölü ol-

[ duğu yaızılmak suretiyle değil de şöyle demek 
I lâzım: Şayet mirasçılar ıtâyin edilmediği tak-
I dirde, Medeni Kanunun Ihükmüne muvazi ola-
I rak asıl tapulama yapan şahıslar bir ilânat ya-
I parlar. Bu ilâııatm tahtında, tâyin edilecek 
I müddeti zarfında mirasçılar 'bulunamadığı tak-
I diride, ilerde hak sahiplerinin müracaatları h'a-
I ünde istihkak dâvaları mahfuz kalmak garbiy

le, doğrudan doğruya Hazine atlına tesbiti cii-
I hetine gidildiği taikdirde, Medeni Kanunun ıhü-
I kümlerine muvazi bir h'ü'küm sevk etmiş oluru'z, 

bunun tatbikatta amelî faydası 'mevcuttur. 
I Komisyonun bu görüşe iştirak etmesini is

tirham ediyorum. Mâruzâtım bundan İbarettir. 
I BAŞKAN — Sayın özek. 
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KADRÎ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, Kanunu Medeninin 639 ncu madde
sinde, esasen tapusuz gayrimenkul zilyedlerinin 
bu gayrimenkulleri namlarına ne suretle tescil 
ettireceklerine dair bir hüküm mevcuttur. Mü
zakere mevzuu olan 32 nci maddenin (d) ben
dinde Kanunu Medeninin 639 ncu maddesini 
tadil eden bir mahiyet görülmektedir. Filhaki
ka bu madde aynen, «Kayıt sahibi 20 sene evvel 
vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş 
veyahut tapu sicilinden mâlikin kim olduğu an
laşılamamış ise, nizasız ve fasılasız 20 sene müd
detle....» 

Muhterem arkadaşlarım, maddenin burasına 
bilhassa işaret etmek istiyorum. «Nizasız ve fa
sılasız hüsnüniyetle 20 sene müddetle» Bu iti
barla Kanunu Medeninin 639 ncu maddesinde 
mevcut bulunan hüsnüniyet teriminin bu bende 
de dercini arz ve teklif ediyorum. Bu hususta 
*bir önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bahri Cömert. 
BAHRÎ CÖMERT (Samsun) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz maddenin (b) bendi üze
rinde duracağım. Görüşümü daha evvel komis
yon arkadaşlarımla da münakaşa etti isem de, 
bu hususu Yüce Heyetinize de ifade etmek isti
yorum. 

(b) bendi; «Kayıt sahibi veya mirasçıların
dan başkası zilyed bulunuyorsa kayıt sahibi ve
ya mirasçılarının tapulama teknisyeni veya 
yardımcıları huzurunda muvafakatleri halinde 
zilyed adına tesbit olunur. 

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

Arkadaşlarım, Türkiye'mizde, noter senetle
riyle haricen satış vadi yapıldığı hepinizin ma
lûmudur. Yalnız burada, noterde yapılan mu
vafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır, şekli 
tatbikatta şu noksanlıkları doğuracaktır : 

Ekseriya satış vadi senetlerinde satış yapan 
gayrimenkul sahibi satış yaptığı adamı veya 
başkasını vekil tâyin etmek suretiyle kendi be-
yaniyle veya tapu memuru huzurunda sicile 
tescil etmek suretiyle yetkili kılmaktadır. Yani 
noter senedinde ya gayrimenkulun zilyedini, ya 
üçüncü şahsı kendilerine vekil tâyin etmekte
dir. 

Biz, buraya noter senediyle kendilerine yet
ki verilen vekilleri de salahiyetli kılarsak, tapu 
memuru veya teknisyen huzurunda bu vekille-
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rin beyanını huzurda yapılmış mal sahibinin 
beyanı gibi telâkki edersek, tatbikatta birtakım 
güçlükleri önliyeceğiz. Çünkü, meselâ mal sahibi 
izmir'dedir; satışı yapılan gayrimenkul Sam
sun'dadır. Kendisine Samsun'da birisini tevkil 
etmesini ve onun beyanının teknisyen huzurun
da yapılmış olmasının buraya konmasını bende
niz teklif ediyorum, tatbikatta birtakım kolay
lıkları, tazammun edecektir. Takririm aynen şöy
ledir : 

«Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası 
zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçı
larının noterden yapılmış satış vadini tazaramun 
eden senetlerde takrire yetkili kanuni temsilci
lerinin, tapulama teknisyeni ve yardımcısı hu
zurunda muvafakatleri halinde zilyed adına tes
bit olunur.» Komisyon ve Yüce Heyetinizin 
dikkatine arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdem. 
ALÎ NAÎLÎ ERDEM (îzmir) — Muhterem 

arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız 32. nci 
maddenin (a) bendinde Sayın Halil özmen ve 
Talât Oğuz arkadaşlarımız «tâyin olunamazsa 
ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adı
na tesbit edilir.» şeklinin değiştirilerek (miras
çılar adına) tesbit edilmesi lâzımgeldiği husu
sunu arz ettiler. Ancak, bendenizin bu bendden 
anladığım mâna şu : Mirasçılar tâyin olunamaz
sa, yani mirasçıların kim olduğu tesbit edileme
diğine göre, acaba nasıl kayıt düşürülecektir? 
Bendeniz bunu anlıyamadığım için huzurufirerza 
çıkmış bulunuyorum. Mirasçılar zaten tâyin 
edilmiş olursa, isimleri yazılmış olacaktır. Ama, 
bu mirasçılar tâyin edilemediğine göre, oraya 
elbetteki ilk kayıt sahibinin isminin yazılması 
icabeder, kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özdemir. 
NUREDDÎN ÖZDEMÎR (Gümüşane) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, tasarının (tapuda ka
yıtlı gayrimenkul) başlığını taşıyan 32 nci mad
desi mer'i kanunun oldukça karışık olan 13 ncü 
maddesinde tapulu gayrimenkullerin tesbit şe
killerini biraz daha vuzuha kavuşturmaktadır. 
Bu madde üzerinde konuşan_arkadaşlarımızdan 
Saym Oğuz ve Halil özmen arkadaşımızın 
mirasçıların tâyin olunamadığı ahvalde kayıt 
sahibinin ölü olduğunu göstererek kayıt sahibi 
adına tescil yapılmasına âmir bulunan birinci 
madde hakkındaki görüşlerine iştirak etmek 
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mümkün değildi t'. Ali Naili arkadaşımızın ye
linde bir şekilde belirttiği gibi, tâyin ve tesbit 
edilmiyen mirasçıları tesbit esnasında göster
mek de mümkün değildir. Umumiyetle kayıtlar 
tesbit zamanında hukukî kıymetini de muhafa
za ettiği için Ahar diyarda bulunan ve o an için 
bilinmiyen kimselerin kanuni müddetler içinde 
hukukunu korumak bakımından ınfılik görülen 
kimsenin ölü olduğunun zikredilerek tesbitiıı 
ona göre yapılması yerindedir. Bunun dışında 
noter huzurunda yapılmış olan muvafakatlerin 
de teknisyen huzurunda yapılmış gibi kabul 
edilmesi, mer'i kanundaki dar bir hükmü geniş
letmiştir. Muvafakat başkadır, bir de gayrimen
kul ler üzerinde tasarrufta bulunmak yetkisini 
ihtiva, eden hükümler başkadır. Satış va'dini 
tazanımun eden noter senetleri, umumiyetle tat
bikatta, bidayette tek taraflı olarak yapılmakta 
idi; sonra içtihatlar iki taraflı olarak yapılma
sını kabul etmişlerdir. Doğrusu da budur. Böy
le bir halde zaten orada takrir verme yetkisi bu
lunan kimse mümessil mahiyetindedir. Onun 
takrir vermesi hakkı kanundan doğmaktadır. 
Burada zikredilmesi kanunun tedvin şeklini bo
zabilir. 

Kadri Özek arkadaşımızın (d) fıkrası hak
kındaki görüşleri; aksine kendi dediği gibi Me
deni Kanuna uygun bir hal yaratmıyacak, Me
deni Kanuna aykırı bir durum meydana getire
cektir. (d) fıkrasiyle (c) fıkrasını ayrı ayrı mü
talâa, etmek lâzımdır, (c) fıkrası, mer'i kanunda 
hayli karışık bir durumda idi. -Devletin.mesuli
yeti altında bulunan tapu sicillerini «Medeni Ka
nundan evvel, Medeni Kanundan sonra» diye 
itibari bir şekilde ayırmak ve onların hükümle
rini farklı bir halde mütalâa etmek hukuk man
tığına uygun değildi. Tasarı çok yerinde bir 
şekilde bu ikiliği kaldırmıştır. Ve burada 1515. 
sayılı Kanunun hükümleriyle Medeni Kanunun 
638 nci maddesinde bulunan hükmü meczederek . 
iki taraflı bir garanti meydana getirmiştir. 1515 
sayılı Kanunda iktisap sahibi aranmakta fdi ve 
böylelikle 6'18 nci maddedeki hüsnüniyet de bu
rada aranmakta idi. Halbuki Medeni Kanunu
muzun 6,19 ncıı maddesi hüsnüniyet unsurunu 
aramaz veya çok gizli bir şekilde, ama mâlik sı-
f atiyi e tasarruf etmekte m ekim telâkki eder. 

Yani Medeni Kanunumuzun 6-'19 nen madde
sine mütenazır bir şekilde sevk edilmiş bulunan 
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(d) fıkrası, yirmi sene bir müddet bir gayrimen
kulu nizasız, fasılasız ve mâlik sıfatiyle kullan
mış insan, ayrıca onu iktisap sebebini ispat kül-
fetiyle karşı karşıya bırakmamıştır. Ve tatbikat 
bugüne kadar böyle olmuştur. Onun içindir ki, 
bendeniz burada Kadri özek arkadaşımızın be
yanına iştirak cdemiyeceğim. Teklifleri (d) fık
rasını Medeni Kanunun 6:19 ucu maddesine uy
gun bir hale getirmiyecek, aksine ona fazla bir 
unsur ilâve etmiş olacaktır ki, buna lüzum yok
tur. Maddenin bu haliyle kabulünü istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, oylarını kul
lanmayan arkadaşlar lütfen kullansınlar. Oyunu 
kullanmıyan var mı?.. (Yok sesleri.) Oyunu kul
lanmayan olmadığına göre oylama muamelesi 
bitmiştir. Lütfen tasnif heyeti oyları saysınlar. 

Buyurun Sayın özek. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka
daşlarını, filhakika Nurettin özdemir arkadaşı--
mm beyan buyurdukları gibi Kanunu Medeni
nin 639 ucu maddesi değil, 688 nci maddesinde 
«nizasız, fasılasız ve hüsnüniyetle» ibaresi mev
cuttur. 639 ncu maddesinde nıeveudolmadığmı 
şimdi yaptığım tetkikimde anladım. Hakikaten 
bil şekildedir. Ama, 638 nci madde muvacehe
sinde bunun bir noksan olduğu kanaatiyle ben
deniz esasen Medeni Kanunda buna emsal teşkil 
edecek bir hükmün mevcudiyetinden bahsile 
takririmi 32 nci maddenin tadili şeklinde ver
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun böyle oldu
ğuna şahsan kaaniim. Benden evvel konuşan ar
kadaşlarım ve tatbikatta mümasil dâva takibet-
nıiş birçok arkadaşlarım çok iyi bilirler ki, 
tapusuz gayrimenkullerin tescili tatbikatta cok 
kolaylıkla vâki olmaktadır. Şimdi tetkik ediyo
ruz; (c) bendinde delil talebedilirken, hak sa
hibinden delillerden bir tanesi üzerinde durulu
yor. Meselâ (c) bendi şöyle; «Kayıt sahibi veya 
mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa zil-
yed kayıt sahibinden veya mirasçılarından ve
yahut bunların mümessillerinden gayriresmî su
rette temellük ettiğini bunların beyanı.» Mücer
ret bir beyan kati görüyor. Muhterem, arkadaş
larım, dikkat nazarınıza celbetmek isterim, «... ve
ya. her'hanigi bir Ibe'l'ge ile veya bilirkişi ve ya
hut sözleriyle...» yani şurada tadadedijen ve hak 
'salhiıbinin ıhakikaten gayrimeıfkulü namına fes-
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'çil ettirmeye hak kazanıp kazanmadığı yolun
daki 'deliller o kadar basite ve zayıf ibir İhale 
irca, edil mektedir ki, bu durum muvacehesinde 
'her ıbamgi 'bir s a t a n zilyed daihi olmadığı ak-
valde temin edeceği 3 - 5 taıre şalhitle gayrim em -
kulii Mtrnma tescil ettirmek imkânını kolayca 
Ibulacaiktır. Bu ise, her şey den evvel kaınaatitm 
şu ki; Hazi'nei Maliyenin ızrarını taizammun 
eden 'bir durum arz edecektir. Tatbikatta (biz 
bunu çok gördük ark adaşla ramı. Bilhassa ba
rajlar inşaatımda 'gölleri meyi muta akıp ıgöl sa
hası içerisinde kalmış, "su terekküm yetmiş ve 
gayrimenkulu, ne bilirkişi vaısıtasiyle, ne ma
hallinde görmek suretiyle, tetkikine asla im
kân kalmadığı 'bir zamamda kak samilbi mües
seseyi dâva eder' ve göl 'sahası içindeki .muay
yen İbir miktar gayrimenkulun zilyedi bulun
duğunu ve buna dair de (birtakım delile saihi-
bolduğu iddiası ile dâva eder. Maatteessüf 
acı mir Ihakikat arkadaşlar, malhallindc bir ke
şif icrasına asla, imkân olmadığı, bu gülü dâva
larda dâvaların davacı lehine bittiği ve Hazi
ne! Maliyeden veya 'bu .gayrimenkulu istimlâk 
etmiş ibulunan "Devlet müessesesindem fâihiş ad
dedecek büyük meblâğları iktisabetme yolları
na saıpıldığunı 'bizzat bu gibi dâvalar içinde bu- x 

lun mu§ bir avukat sıifatiyle huzurunuzda arz 
etmek isterim. 'Bu itibarla gerek 3'2 nci mad
dede, .gerek bundan sonra gelem 33 mcli madde
de deliller mevziin tadadedilirken «veya, veya» 
demek suretiyle delilleri -basite irca ve teke irca 
etmek değil turaları 'birbirine raptetmek .sure
tiyle, mevcud'olan tadadedilen delillerin tümü
nü hak isaMbinin dâvasında ibraz. etmeısilni şart 
kokmamın kanaatimce hüsnüniyetle izalhı müm
kün olabilecektir. Bu itibarla' vermiş olduğum 
hüsnüniyet ibaresinin itlhalini ımutazammın olan 
tadil önergemin, 'bu bakımdan kabulünde za
ruret olduğu kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öızde.mir. 

NUREDDÎN ÖZDEMÎR '(Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, Kadri özek arkadaşı- ' 
m izm madde üzerindeki, 'mütalâası maddenin 
hududunu aşmaktadır. Madde iyice tetkik du
yurulduğu zaman görülecektir ki, 'bunun' ta
pusuz gayrim'emkullerle bir alâkası yoktur. Ve 
burada Haaine mlülküniün dalavere veya. ter
tiplerle iktisabediılmesi gibi bir tehlike d'c mev
cut değildir. Madde tapulu gayrimenkullerin 
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durumumu tesbit etmektedir ve aıçıktır.. -Bi
rimci fıkrasında; tapuda.-adına, kayıtlı olan şa
hıs sa.ğ'sa ve zilyed (bulunuyorsa onun. . adın,a 
'kaydedileceğini, ölmüşse' veya mirasçıları., zil
yed Ibulıınuyonsa onların adına kaydedileceği 
açıkça söylemiştir. Karışık durum, tapuda ka
yıtlı bulunan kimselerden 'ba'şkaısımnı zilyed .bu
lunması 'halinde, meydana çıkmaktadır. Bura
da. İbir'hususu göz önünde.tutmak mecburiyetin
deyiz. Tapulama Kanunu 'bir/tasfiye...kanunu
dur. Memleketimize teamül olarak haricen ya
pılmış alım - satımları bu kanun dol ayı siyi e de 
taısfiye. etumek, muteber kıl m ak gayesi güdül
mektedir. Umumiyetle kayıt şa.hibindem ibaş-
kası zilyed olamilir. Madde, tapuda kayıtlı olan 
şahsın, teknisyen ve yardımcısı ihuzurunda açık
ça ibıı (haricî satışı yani zilyedin 'hakkımı kaftml 
ettiği ahda%ilyed adına'tescili kaıbul etmekte
dir. Noterlerin de beyanlara vermiş oldukla
rı itibar dolayi'silyle noter (huzurunda ibü -şekil
de yapılmış beyanları da yine.kabul etmektedir. 

Şimdi bizim kanunumuzda, bizim hukuku
muzda esas olarak tapulu, gayrimonkullerdc 
müruruzaman işlemez. Tapuda kayıtlı mâliki, 
sağ bulunan bir gayrimenkulun müruruzamanla 
iktisabı mute-ber değildir. Ancak, Medeni Ka
nun maddesinin 2 nci fıkrasında zikredilen şart
lar altında bir gayrimenkulu uzun zaman mizasız, 
fasılasız ve malik sıfat iyi e 20 seneden fazla zilyed-
liğimde bulunduran kimsenin zaman içinde, kazan
dığı haklar muteber telâkki edilmiştir. (G) fıkra
sında il-eri sürülen şartlar dama'evvel çıkmış olan, 
B)2f> da çıkmış olan 1.51'5 sayılı Kanunun zaman 
içinde hukukî kıymetini kaybetmiş olan veya 
haricen mal alım, satımda .hukukî kıymetini kay
betmiş olan tapuların tasviyesine mütedair hük
mü bir bakıma bu kanunda da ruban eşpiri ha
linde yaşatmaktadır. Böyle bir hali 15,10 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi tatbikat içerisinde her 
ne Ikadar zikretmiyorsa da, orada zilyedliğin- ik
tisabı sebebinin 'muhtelif vesikalarla ispat edil
mesi kabul -edilmiştir. Şahit beyanları da, bilir
kişi beyanları da bu ispat vasıtalarından madut-
tur. Hükümleri' o kanunda izah edilmemiştir. Ve 
burada tadadedilen ispat vasıtaları mahdut de
ğildir; bunun dışında başka yollarla da bu hak 
ispat edilebilir. Ve. malikin hukukunu korumak 
için bir garanti olarak da .zilyediik burada 10 se
nelik müddetle tahdidedilmistir. Aslında olma
ması lâzımdır. Cemiyet hayatımızda , satılmış 
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mallara! yeniden tapukma geldiği zaman satıl
ması ^ibi Bir maniur doğarsa da, bir haMön ga
rantisi olmak bakımından kabulünde bir mahzur 
yoktur. 4 ncü maddenin €Îh fıkrası 6#9 nen 
maddenin ikinci fıkrası hükmünü aynen Muha
faza etmektedir. Te orada hüsnüniyet aranmaz. 
2aten hır 'kadar uzun 'zaman, 20 seneden daha 
evvelki bir iktisap sebebinin ispatı her zaman 
mümkün değildir. Böyle :bir külfeti yüklemek, 
hukukî nizamı/mızda bir ahengi temin etmekten 
daha çtfk bir anarşi doğacaktır. ıKadri özek ar
kadaşımızın tapulu gayrimenkulıler dolîayısiyle 
söyledikleri sözler ve duydukları endişeler hu 
madde de varit d i l d i r . Maddenin arz ettiğim 
sebepler muvacehesinde olduğu gibi • kabulünü 
ri«a ederim. Hürmetlerimle. 

BALKAN —' Buyurun, Sayın Ertem. 
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mizde bir haksızlığı; kanun nazarında haksızlık 
demiyelim de; vicdanlarda bir haksızlığı tervice-
den bir hüküm haline gelmiştir. Onun üzerine, 
1950 senesinde Tapulama Kanunu kabul edilir
ken, Temyiz hukuk dairelerinin başkanları bir 
komisyon olarak toplanmışlar ve bunların fikir
leri Meclis tarafından bir mütalâa olarak alın
mış. O zaman demişler !ki; «Türkiye de yapılan 
bu tatbikat büyük bir haksızlığa yol açmaktadır. 
Gayrimenku'lleri haricen ikfcisabeden, tapulu ıgay-
rimenkulleri haricen iktisabedip senelerce buna 
zilyed olan, değerlendiren insanların eMerinden 
bu gayrimenkuller geri alınmaktadır. Bu geri 
alma haksızlıklara ve cinayetlere yol açmaktadır. 
Bunun müspet bir hükümle önlenmesi icabe-
der.» demişler. Temyiz dairesi reisleri bu yolda 
bir rapor vermişlerdir. ıBu rapor üzerine, [Mec
lis de 1950 de tapulama kanunu müzakeresi sı
rasında, şimdi mer'i olan Kanunun 13 ncü mad
desinin (O) bendi kabul edilmiştir. O maddeye 
göre, tapuya kayıt edilen bir gayrimenkul, mâ
liki veya mirasçıları adına tescil edilir. Gayri
menkul malikinden başkasına geçmişse muvafa
kat etmemeleri halinde Tapu Kadastro Hâkimi, 
hakkaniyet dairesinde karar verir demiştir. Hü
küm müphem olmakla beraber, kadastro mahke
melerinde işlenmiş olan ve bilhassa 7 fici Hukuk 
töairesinin gayet güzel bir içtihat ile haricen 
gayrimenkullerin alım ve satımı bu mer'i olan 
18 ncü maddenin (C) fıkrasına dayanılarak ka
bul edilmiştir. Halen yaşıyan sisteme göre, bir 
gayrimenkul tapuya kaydedilse dahi haricen sa
tış' yapılıp, zilyetliği de bilfiil devredildiği, şa
hitlerin sözleriyle tesbit edildiği ve hakimde bu
nun hakkaniyet dairesinde olduğunu takdir ettiği 
anda, tapuya kayıtlı olsa dahi bir ay evvel sa
tılmış olan bir gayrimenkul zilyedin lehine tescil 
edilebilir. Şimdi bu hakikaten mevzuatımızda bü
yük bir boşluğu doldurmuş olan ıbir hükümdür. 
Ancak bunun şöyle mahzurları doğmuştur. Ya-

*ikın 'zamanda satış yapılıp, devir edilen, gayri
menkullerin şahit dinlenerek tescili yoluna gidil
mesi bazan haksızlıklara yol açmıştır. îşte, şim
di getirilen sistem bir orta yol tutmak suretiyle 
bu gibi haksızlıkları bertaraf etmek, harioen sa
tılan ıgayrimenkullerimizdeki adaletsizliği önle
mek için oft senelik zilyetlik şartını koymuş bu
lunmaktadır. Böylece hakikaten ben ^mükemmel 
bir hüküm getirildiğine kaani bulunmaktayım. 
Btf hüf&me göre, haricen gayrimenkul alım satı-

OTEAM EftiTM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu maddî? gerek halen mer'i olan 
Tapulama Kanununun ve gerekse bu kanunun ru
htu»» tüsşkil- eden ittöddelerden biridir. Bu mad-
dfe, tapuya kayçfcedito gayrimenkulun harice» 
ahai; satımım muteber sayan htiikmti getirmek-
tfctür. ©fcîftHr fomm tarihçesi şudur, 1926 sene
sinde kabul edilen ve meriyete giren Medeni Ka-
mtmmmza göre tapuy» kaydedilen gayrimenlkül-
leriii Ym^mm alımı ve satımını muteber sayma-
miştır: SI* tsrcişre istemine göredir. Fakat, içti
mai; dkmımîk zm&etUt ve tapu (kayıtlarının in-
thVaiindeM gü^lükferiıi bir neticesi olarak kanu-
ıttBr te Hökittüöe rahnen Mfçufc tapuya kay
dedilen gayrimenkuller; ahar şahıslara haricen 
dejsrtr yoiu Hö- intifeal etmiştir. Bilhassa, 1930 
bıtoöfindan. sonra gayrimenkul kıymetlerinde 
sftt*atîi Ur artış olduğu için, G tarithten itibaren 
gttyrinîr^u!S«4ıii sataar taptt sahipleri zllyedler-
«faa* geri aîtBHfc içbr ma^emelerde dföva açmış-
İsa'dır. Stanar neticesi; v&m mahkeme1 içtihatları 
V€F Tmyte dMrafert arasında® ihtilâfları doğur* 
fflU$ Bfr kısmı Haricen d% gayrimen&ttİ satımı, 
iüetis&df, zaruretler karşısında hakkaniyete uy-
gtmdter diye mtrteljer teMfcki etrtrfş ve ziîyedliği-
ne hüküm vermiştir. ©îr kısım Temyiz daireleri 
tapu saftüı leHine\ hükümler tesis etmiş, niha
yet 1®İ* senesîttdebir tevhidi içtihat tearan ile-, 
tapuya* fcayd&diJeH gayrimenkullerin harici alım 
v r satımmıtıt Üjçfcir surette muteber sayılmıya-
caftm içtihat etmiştir. Bu, hakikatte kanuna 
«ygttff- bir hiîrtfffr dmatlk Beraber, memlefceti-
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mı şahit ifadeleri ile dahi ispat edilse Medeni 
.Kanunumuzun sistemine 'aykırı ^olarak muteber 
tutulacaktır. Ama on sene müddetle bulunması 
şarttır. 'Bu hüküm, bu ikanunun ruhunu ve ana 
prensiplerinden birisini teşkil eder. Onun için, 
tahmin ederim ki, tatbikatta hayli emek sarfet-
mj§ olan Sayın Kadri Özek arkadaşım, bu iza-
liatımdıan sonra, belki birçok hadiseleri hatırla
mış olacaklar onun için bu sistemin aynen ka
bulünde, hattâ mümkünse 10 senenin 5 seneye 
indirilmesi suretiyle kabulünde daha büyük fayda 
mülâhaza ediyorum. Ama, 10 senelikte olsa, bu 
hüküm mevzuatımıza iyi bir sistem getirmekte
dir. Aynen kabulünü istirham ederim. 

(Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Buyurun, Sayın Küreli. , 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar
kadaşlarım, tadili bahis mevzuu olan Tapulama 
Kanununun gayesi hakkındaki gerekçenin 2 nci 
cümlesini okumak suretiyle mevzua başlıyaea-
gım. «Medeni Kanunumuzun kabul ettiği sıhhat 
ve mükemmeliyette kadastro plânlarını ve tapu 
sicillerini bir an evvel tanzim ve tesis ederek, 
bu gayrimenkuller üzerinde devam edip gelen 
çeşitli niza ve ihtilâflara son vermek zirai huzur 
ve inkişafı sağlamak gayesi ile kabul edilip, 
22 . 3 . 1950 tarihinde meriyete giren Tapula
ma Kanunu» diye söze başlıyor ve devam ediyor. 
Buradan yıpranan maddelerin tadil edileceği 
anlaşılıyor. Şu cümleden anlaşılıyor ki, Tapula
ma Kanunu, gerek tadil edilen ve gerekse baki I 
kalan hükümleriyle, her halükârda Medeni Ka- I 
nunun tapu ve mülkiyet haklariyle alâkalı umu
mi hükümlerine intibak etmek ve bunu rencide 
etmemek mecburiyetindedir. Hal böyle iken, mü
zakere edilen 32 nci maddenin (A, B ve D) bend-
lerinde Medeni Kanunun alâkalı maddelerine 
paralel hüküm getirdiği halde, (C) bendinde du
rum tamamiyle değişmektedir. (C) bendi, yal
nız Medeni Kanunun tapu sicilleri hükümlerine 
değil, usulü hukuk hükümlerine de mugayirdir. 
Şöyle ki, hukukçu arkadaşlarım gayet iyi bile
ceklerdir, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu 
bir hakkı ihdas, ibraz ve nakleden, her türlü mu
amele 50 lirayı geçtiği takdirde, yazılı bir vesi
ka ibraz etmek suretiyle mahkemede ispat olu
nabilir. Yani bir kimse mahkemede 51 liralık bir 
hak iddia ettiği takdirde, şahit ve saire gibi de
lillerle de ispat edemez, her halükârda yazılı bir | 
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vesika getirmek mecburiyetindedir, Hal böyle 
iken, buradaki (C) bendi, milyonluk gayrimen* 
küllerin nakli hususunda şahitlikle iktifa etmek
tedir. Demek ki, Türk umumi mevzuatına göre, 
51 liralık bir hak iddia etmek için yazılı vesika 
lâzımdır. Fakat, aOO bin - 500 biu liralık, 3 mil
yon, 5 milyon bir gayrimenkullerin mirasçıların
dan satmalındıf ma temellük edildiğine dair id
dialar, şu bende göre, şahit ile ispat edilebilecek
tir. O halde, usulü hukukun umumi hükümlerim 
rencide etmektedir. Bu bir... 

İkincisi; Medeni Kanunumuzun tapu sicili 
hükümlerinde haricî satış olarak vasıflandırdığı 
tapuda müseccel bir gayrimenkulun elden satı
mını meneden hükümleri mevcuttur. Halen Me
deni Kanunumuzda buna muvafakat ediliyor. 
Acaba, hangi zaruretle biz burada bu mev»u ile 
umumi kanunların kodu olan Medeni Kanunun 
tadili cihetine gidiyoruz. Bunun tadiline büyük 
zarureti hissedîliyorsa, tâli bir kanun olan Ta
pulama Kanunu ile değil, bizatihi asıl kanun 
olan Medeni Kanunun kendisini tadil etmek lâ
zımdır. Bu itibarla, ikinci olarak bu madde Me
deni Kanunun esaslı prensiplerini rencide et
mektedir. 

Üçüncü olarak, tatbikatta garip durumlar 
meydana gelecektir. Bir yere tapulama heyeti 
gelmemişse ve bir kimse her hangi bir gayrimen
kulu mirasçılarından kanuaun gösterdiği usulle 
ferağ vermek suretiyle almamışsa, .şahit ve aai? 
delillerle ispat edemiyecektir, dâva açtığı tak
dirde kaybedecektir. Medeai Kanılı hükümleri
ne göre, aynı yere tapulama heyeti gelmişse şu 
getireceğimi? (C) bendine göre, haklı olacaktır. 
Aynı devirde, aynı gayrimenkul haktenda tapu
lama heyeti gelmişse dâva haklıdır, tapulama 
heyeti gelmemişse dâva haksızdır. Bıa mesele, iki 
sistemin birbirine par&lcl oimaıaasmdan neşet 
etmektedir. £ütü» bu m t o z a t a neticesidir ki, 
(C) bendini» kaldırılmasını him Baran arka» 
daşımla beraber teklif ediyoruz» Bu hususta bâr 
öneifge veriyoruz. Kabulünü iatirham ederim 
Hürmetlerimle. 

KADBÎ 0&EK (femir)..— Mehtersin arka* 
d&şlaj-ım, ddger arkadaştan*» feenuşfcukjça me
sele daha q»k tavasgub «diy&r ye beö&en ones 
ko&uşan S«ym Küreli arkada§uiı& kak veıme* 
mek mümkün değil. Filhakika, M8*ö*un$r Mvtm 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın (kek. 
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arkadaşımın uzum seneler bunun tatbikatını biz
zat; hâkini olarak görmesi itibariyle, kendisinin 
burada bu tatbikat muvacehesinde elde ettiği 
tecrübenin kanaatimce hilâfına olacak şekilde 
bu'beüdi müdafaa etmesini, bendeniz samimî ola
rak arz edeyim ki, anlıyamadmı. 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika Muammer 
Urtem arkadaşıma 10 senelik müddetin bu mad
denin bir rüknü oJarak mütalâa edilebileceği te
fini müdafaa etti. Biz öyle acı tatbikatları gör
müşüzdür, ki, zannediyorum, Muhterem Muam
mer Krten arkadaşımız da buna mümasil birçok 
hâdiselerle hâkim ,ve avukat sıfatiyle karşılaş
mıştır. Adam, gayrimenkulu kiracı sıfatiyle isti
car etmiş ve kiracı sıfatiyle 10 senelik müddet 
mürur etmiştir. Ondan sonra, şayet bu madde
nin, bu bendini kabul edecek olursak, kiracı ola
rak isticar ettiği gayrimenkulu, göstereceği •) - F) 
şahit ile temlik etmek imkânını bulacaktır. 

Acaba, bunun bu şekilde tatbikata intikal 
etmesi halinde, hangi hakkın müdafaa edildiği
ni Muammer rh-ten arkadaşımız beyan edebile
cekler mi ' Ben, samimî olarak şimdi arz ediyo
rum. Murisin vefatiyle, iştirak halinde mülke in-
kılâbetmiş bir gayrimenkulun kiracısı, vârislerin 
saffetinden bilistifade1 tanzim etmiş olduğu sah
te bir senetle vc-yahut da kira hedefini tediye edi
yorum namı altında temin ettiği âdi satış senediy
le mahkemeye müracaat edip, iştirak halinde bu
lunan gayrimenkulu namına tebcilini .talebettiği-
ni bendeniz bizzat. gÖrmüşümdür. Binaenaleyh, 
faydadan ziyade tevlidetmesi melhuz bulunan 
büyük mahzurları muvacehesinde, hele bu mad
denin, deliller tadadedilerek veyahut demek su
retiyle, teke irca edilmesinin ne büyük mahzur
lar tevlidedeceğinin izahına bilmem lüzum var 
mı"? Bendeîı önere konuşan muhterem arkadaşı
mın ileri sürdüğü TTukuk Usulü Mahkemeleri 
Kanunu muvacehesinde her hangi bil* hak sahi
hinin beş bin kuruşu mütecaviz hakkını ispat 
zımnında şahit ikamesini men eden bir hüküm 
bulunmasına rağmen, burada çok haklı olarak 
buyurdukları, ben milyonlardan bahsetmiyece-
ğim; beş bin kuruşu, mütecaviz olan bir hakkın 
pekâlâ, iki şahitle ispatı ı nüm ün olacaktır. Bina
enaleyh, hu gibi davranışların, hüsnüniyetle de
ğil, suuniyetle izahı mümkün iken, hüsnüniyetle 
teriminin ithalinden nıahzur görmek veya (0) 
bendinde deliller tadadedilirken delillerin ara-
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! sında. teke irca edebilmek için, «veyahut» terim

lerinin konulmasının, kanaatimce birçok, suiisti
male, yol açacağını kabul ederek, hüsnüniyet te
riminin kullanılması, «veya» kelimesinin kaldırı
lıp «ve» kelimesinin ikamesinde zaruret okluğu 
kanaatindeyim. Bendeniz samimî olarak arz ede
yim, İtenden önce konuşan arkadaşlarımın fikir 
ve düşüncelerine aynen iştirak ediyorum. Mad
denin bu fıkrasının tüm olarak kaldırılmasına 

i taraftarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Talât Oğuz. 

TALÂT (KUIZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarını, bu maddenin (O) ve (D) bendi üze
rinde Kadri Özek ve Faruk Küreli arkadaşımız 
tarafmdan ileri sürülen fikirlere iştirak etmiye-
ceğim. Sebebi : Bu maddenin (O) bendi Komis
yon tarafından Yüksek Huzurunuza gayet sarih 
ve vazıh olarak getirilmiş bulunmaktadır. Mad
denin medlulü şu : «Kayıt sahibi veya mirasçı
larından başkası zilyed bulunuyorsa, zilyed ka
yıt sahibinden veya mirasçılarından veyahut 
bunların mümessillerinden gayriresnıî surette 
temellük ettiğini bunların beyanı veya her han
gi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit söz
leriyle tevsik edildiği ve ayrıca en az on sene 
müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adı
na tesbit olunur.» hükmünü muhtevi bulunmak
tadır. 

Şimdi, bu maddeyi hep beraber tahlil edelim: 
«Kayıt sahibi veya-mirasçılarından başkası zilyed 
bulunuyorsa» zilyedliği' kayıt sahibinden veya 
mirasçılarından başka birisinde bulunan bir 
gayrimenkul mevcut olacak; ve bu gayrimenku
lu kayıt sahibi veya mirasçıları asıl olan zilyedi1 

satmış bulunacaklar. Gayriresnıî surette demek-
! ten mâna, ya doğrudan doğruya hibe yoliyle ve

yahut trampa yoliyle veya gayriresnıî muamele 
ifade etlen yani bir hukuki muamele olması ik
tiza eden kayıt sahibi veya mirasçıları zilyede, 
bu gayrimenkulu satacak zilyed de bu gayri 

• menkulü haricî ve gayriresnıî olarak satınaldığı-
nı belgelerle, vesikalarla veyahut da kayıt sahi
binin beyaniyle ispat ettiği ve 10 yıllık zilyedi
ni ileri sürdüğü takdirde, onun adına tescil ede
cektir. Bu doğrudan doğruya hukuk mevzua
tında alâlâde yapılan bir satış muamelesini ifade 
eder, bunu ' satış muamelesinin aynına benzet
mek de mümkündür. 
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Doğrudan doğruya, ieap ve kabulün biribir-

lcı-ine iktiran halinde, satış muamelesi tekemmül 
eder. Bundan daha tabiî, bundan daha doğru 
hiçbir hüküm ileri sürülemez. 

Onun iein (O) bendi tamamiyle yerindedir. 
Olduğu gibi kabul edilmesini istirham ediyorum. 

(D) bendine gelince, özdemir ve Ertem ar
kadaşımızın ifade ettikleri gibi, bu (D) bendi 
Medeni Kanunumuzun (ioî) neu maddesinin 2 
nei fıkrasına mütenazır olarak getirilmiş bulu
nulmaktadır. Bu maddenin bu fıkrası hükmü
ne göre, tapuda kayıtlı bulunan gayrimenkulun, 
mâliki 20 sene evvel ölür veya gaipliğine hüküm 
verilirse ve diğer sebepler inzimam ettiği tak
tirde zilyedi adına tescil edilmektedir. Bu, doğ
rudan doğruya bir tasfiye mahiyetinde olan bir 
hüküm olduğundan, burada hüsnüniyet tâbiri
nin kullanılmasına lüzum yoktur. Fasılasız ve 
nizasız olarak mâlik sıfatiyle tasarruf ettiği tak
dirde, teknisyen veya yardımcısı, vazifeli me
mur, doğrudan doğruya zilyed adına tescil eder
ler. Kaldı ki, bu madde, 1515 saydı Kanunun bu 
hükmünü getirmekten kaçmış bulunmaktadır. 
1515 sayılı Kanun hükümlerini hukukçu arka
daşlar pek iyi bilirler. Muayyen bir müddete 
kadar, musakkaf veya gayrimıısakkaf olan mal
ların 10 veya 15 yıl müddetle tasarruf edilmesi 
halinde o gayrimenkulun satışı muteber olur. 
Bu madde doğrudan doğruya (O) bendine.geti
rilmiş bulunmaktadır. Onun için komisyonun 
görüşü doğrudur. Maddenin aynen .muhafaza
sını istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, zatıâliniz Komis
yon adına mı söz istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜŞTAKA 
UYAR (İzmir) —Evet efendim. 

BAŞKAN — Sizden önce bu madde üzerinde 
daha beş arkadaş sıradadırlar. Buyurun Sayın 
Asal. 

TALÂT ASAL (Udirne) — Aziz arkadaşla
rım, hukuk sistemimiz ve prensipler bir kenar
da bırakılmış ve bu (C) bendi tedvin edilmiştir. Ne 
Medeni Kanunumuzun aynî haklar bölümünde
ki hükümleri,, ne bir gayrimenkulun iktisabı 
mevzuunda açılacak bir dâvayı bir usul daire
sinde idare ettirmeyi öngören Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun hükümleri ve ne de 
bugüne kadar Temyiz Mahkememizin tatbikatı 
asla ve kat'a nazarı itibara alınmanı ıştır. Bu 
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(O) bendini, bu suretle kabul edecek olursak, 
5602 sayılı Kanunun yaratmış bulunduğu aksak
lıkları asla ve kat'a halletmiş olmıyacağız. Yine, 
Temyiz Mahkemesinin Birinci ve 7 nci dairele
ri AT mahalli mahkemeler güçlük çekmekte de
vam edip gideceklerdir. ,, 

Şimdi bendeniz bunun için, uzun uzadıya 
usul hukukundan, gayrimenkul hukukundan mi
saller verme ihtiyacını bile hissetmiyorum. Bi
zatihi maddeyi okuduğumuz zaman, bu madde
nin yanlış bir şekilde tedvin edilmiş bulunduğu 
ve hukukumuzda birtakım komplikasyonlara s e-
bebolacağı ortaya çıkmaktadır. Heyeti Oclileni-
zi yakından tenvir edebilmek ve ikna edebilmek 
için, maddeyi satır satır okumak suretiyle tah
lil edeceğim ve zannederim ki, komisyonun iş
tirakini bu suretle sağlıyacağım. 

(O) bendi: «Kayıt sahibi veya mirasçıların
dan başkası zilyedi bulunuyorsa, zilyed kayıt 
sahibinden veya mirasçılardan veyahut da bun
ların mümessillerinden gayri resmî surette temel
lük ettiğini bunların beyanı» diyor ve devam 
ediyor. 

Evvelâ, iyi bir Türkçe ile yazılmış olduğuna 
pekâlâ kaani değilim. Şundan çıkarttığım mâ
na budur. Yani, gayrimenkulun batapu sahibi 
derse ki, ben bunları şu zilyedi bulunan şahsa 
gayri resmî surette satmıştım. Binaenaleyh, bun
lar onundur. Eğer, bu mânaya geliyorsa, zaten 
bunu tedvin etmeye lüzum yoktur. Mahkeme
nin veya alâkalının huzurunda sebk etmiş bulu
nan bu itka, yine Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu hükmü gereğince altına imza atmak, 
mühür veya bir parmak basmakla halledilmiş 
olan bir meseledir. Binaenaleyh, karşılıklı icap ve 
kabulün, karşılıklı beyanın tasadduku ile meyda
na gelmiş olan bir hukukî irade çıkışının bu şekil
de tedvinini; bendeniz son derece mânâsız bulu
yorum. Bu hukukun tabiî icabıdır. Devam edi
yorum. «veya her hangi bir belge1» diyor. Hayır 
arkadaşlar, hukuk, belgeleri tâyin ve tesbit et
miştir. Bu «her hangi bir belge» kaydı dolayı-
siyle, Temyiz Mahkememiz yıllar yılı dâvaları 
halledememekte ve, mütaaddit bozmalara sebep 
teşkil etmektedir. 

Hukukumuzun; belgeleri tâyin ve tesbit etti
ği sabit bulunduğuna ve Temyiz Mahkememizin 
buna mütaallik yüzlerce -içtihat, hattâ Tevhidi 
İçtihat Kararları ile meseleleleri halletmiş oldu-
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ğuna göre biz Meclis olarak «her hangi bir bel
ge» diyemeyiz, arkadaşlarım. Komisyon, Hükümet, 
Temyiz Mahkemesinin içtihatların], tevhidi iç
tihat kararlarını tetkik eder. Hattâ Teniyiz 
Mahkemesinin bu işle alâkalı, yıllar yılı öm
rünü vermiş Reisi ve azaları var. gayrimenkul 
hukukumuzda, Temyiz Mahkememizde" bulunan 
bu arkadaşların ve uzmanların mütalâala
rını almak suretiyle, vatandaş hukukunu sek-
tedar etmiyecek ve uzatmıyacak belgeler han
gisi ise, hukukumuzun bugün tesbit etmiş bu
lunduğu ve tatbik mevkiinde olan belgeleri 
getirir ortaya koyarız. Arkadaşlar, «her han. 
gi bir belge» olamaz. Tıpkı boşanma hukuku
muzda olduğu gibi, «Medeni Kanunun 154 neü 
maddesine göre taktir ettim» der. Ama vesika
yı hâkimin takdirine bırakmakta mahzur var
dır. Çünkü, bir vesikayı o falan mahaldeki as
liye veya, tapulama hâkimi şu şekilde kıymet
lendirir; filan tapu veya asliye hâkimi ele 
haşka türlü.kıymetlendirir. Bunun neticesi ola
rak da Temyiz Mahkemesinde yeni fikir ay
rılıkları doğar. Yine tevhidi içtihat kararı 
çıkar ve bu çıkan tevhidi içtihat kararları do-
layısiyle mütemadiyen gayrimenkul hukuku
muzda karışıklıklar devam edip gider. Biz, 
bu Tapulama Kanununu, gayrimenkul huku
kumuzda bu karışıklıklara artık bir nihayet 
vermek için yapıyoruz. Maksat budur, zanne
diyorum. Aksi halde, mevcut kanunlarla hal
letmek mümkün idi o itibarla, evvelâ bu bel
genin neler olması lâzıımgeldiğini hukuku tat-
.bik etmekte bulunan kişilerle istişare yapmak 
suretiyle buraya ' getirmekte ve bu maddeyi, 
tam ve kâmil mânada tedvin etmekte fayda 
vardır. Bu iki, şimdi üçüncüsüne geliyoruz. 
Burada son derece acaip bir cümle var. 

Ben, 15-18 sene bu mesleke emek verdim. 
Ama, bu zaman içerisinde, şahıslar arasında 
yapılan mukavelelerde dahi böylesine bir 
cümleye tesadüf etmedim, arkadaşlar. Tâbiri 
okuyorum. Bakın ne diyor: «Bir belge ile veya 
bilirkigi» Allah, Allah!.. Temellük mevzuunu, 
bilirkişi ile halledeceksiniz? Şimdi, bilirkişi 
nedir? Bilirkişinin ne olduğunu biz kendi ka
famızdan icat edecek değiliz. Bilirkişinin ne 
olduğunu âmme intizamına taallûk eden usul 
kukukumuz halletmiş bulunmaktadır. Usul hu-
kukukumuz bilirkişiyi nasıl tarif eder? «Bi

lirkişi; ihtisası sebebiyle kendisinin bilgisine 
müracaat edilen kişidir» der. Bir satış mese
lesinde, bir temellük meselesinde, zilyedlik 
meselesinde bilirkişi... Anlamıyorum bunu. Zil-' 
yedlik meselesinde bilirkişi, hangi ihtisası se
bebi ile müracaat olunan kişidir, arkadaşla
rım. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — 5602 sayılı Ka
nunda var. 

TALÂT ASAL (Devamla) — 5602 sayılı Ka
nunu ihticaca salih bulsaydık, bu kanunu ted
vin etmiyecektik. Bu kanunu aksaklıkları gi
dermek için yapıyoruz. Ben, 5602 sayılı Ka
nundaki bilirkişi tabirinde zatıâlinizm anla
dığı mânâda anlamıyorum. 

TALÂT 0(TUZ (Mardin) — Yanlış anlıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim . 

TALÂT ASAL (Devamla) — Bu işi bilir
kişi halletmez, bunu hâkim halleder. Nite
kim Adliye Vekâletimiz bu işide halleıtmiştir. 
Adliye Vekâletimizin çok eski bir tamimi zan
nediyorum 1933 te veya o yıllar da bir tami
mi vardır; meseleyi gayet açıkça ortaya koy
muş, ve bilirkişinin fonksiyonu meydana çık
mıştır. 5602 sayılı Kanundaki bilirkişi tabiri 
Adliye Vekâletimizin isabetle meydana getir
miş bulunduğu bu tarifin dışındadır. Ama 
birisi kanun birisi tamimdir. Fakat, dikkat 
buyurursanız ceza hukukumuzda tatbikatımız 
mütemadiyen bu istikâmette olmaktadır. Tem
lik, temellük, mülkiyet meselesinin yani inti
kâl vukubulup bulmadığı meselesinin ehlivu
kuf marifeti ile halline usul hukuku tarifatı 
dairesinde imkân yoktur. Bu takdirde, bu (c) 
bendi ile âmme intizamında bulunan usûl hu
kukumuzu da bir kenara atmış bulunuyoruz. 
Bununla hiçbir meseleyi halledemezsiniz. 

Şahit meselesine gelince, arkadaşlar: Mo
dern hukuk, şahit müessesesinden mümkün 
olduğu kadar uzaklaşmaktadır. Son zaman
larda Morisgonrson'un bu mesele hakkında çok 
ehemmiyetli bir makalesi çıkmıştır. Şahit, o 
kadar tehlikeli bir delildir ki," kireç kuyusuna 
kendiliğinden düşen adamın, Fransa'da, şahit 
marifeti ile, taammüden düşürülmüş gösteril
mek suretiyle idama mahkûm edildiği görül
müştür. 
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Hukuk, şahitten. uzaklaşmaktadır arkadaş

larım. Şahit müessesesi tehlikeli bir müesse
sedir? Şahit müessesesi; sadece şahidin vic
danına kalmış olan müessesedir. Herkes vic
danında yemini başka türlü anlar, öylesine 
anlarki, hukukumuzda Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununda başka bir yemin vardır; 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda başka 
bir yemin vardır modem hukukta, meselele
r i ; hakkı mutlak olarak şahide bırakmamak 
yolunda bir hareket mevcuttur. Bu itibarla, 
koskoca bir gayrimenkulun, bir vatandaşın, 
bir köyün hayatına taallûk eden meselenin, 
bir iki şahidin, hem de köyden yıkacak bir iki 
şahidin beyanına rafodedilmesinin müteaddit 
mahzurları vardır. Müdafaa vazifesini deruh
te etmiş, müdafaa kürsüsünde, karar kürsü
sünde vazife görmüş arkadaşlar bunu gayet 
iyi bilirler. 

Arkadaşlar, filhakika hâkim şahidi dinler, 
onun mimik hareketlerinden bir takım netice
ler çıkartır; çıkartır ama işte o zabta geçmek
le kalır o hâkimin kararı Temyiz Mahkemesi
ne gelir; ucundan bucağından yapılan bir 
müdafaa neticesinde bozulur. Hâkim ısrar et
se de netice alamaz. Sadece vicdan azabı ile 
başbaşa kalır. Bir hakkın böylesine geniş bir 
şekilde şahidin beyanına rabdedilmesinde 
mahzur vardır. O halde, ne yapalım? Ben İr
fan Baran arkadaşımızın teklifini desteklerim 
ama, daha yapıcı bir istikâmette olmasını ar
zu ederseniz bu hususta <bir noktaya müştere
ken varalım. Bu mevzua, mütehassıs mahke
melerimiz, Temyiz Mahkememizin alâkalı dai
releri, zannediyorum 7 nci ve 1 nci daireleri, 
tarafından inceden inceye tetkik edilmiş ve 
bir takım neticelere varılmıştır. Benim Hükü
metten ve komisyondan istirhamım, bu daire 
ile temas etsinler ve gayrimenkul ve mülkiyet 
hukukumuzun son derece esaslı bir maddesi 
olan bu hükmünü, bu istişarelerin neticesin
de daha esaslı bir şekilde getirsinler. Büyük 
Meclis te yanlış bir istikâmette fikir imâl et
mekten kurtulsun. Sözlerim bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Uyar. 
BAŞKAN — Mustafa Uyar. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Muhterem arkadaşlarını; 
tedvinine çalıştığımız tasarının 32 nci maddesi, 
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tapuda kayıtlı bulunan ibir. gayrimenkulun ne 
şekilde tapulamaya tabi tutulacağını izah et
meye çalışmaktadır. 

Tapuda (kayıtlı olan bir gayrimenkulun ma
liki, ilk bakışta ya sağdır veyahut da ölüdür; 
'bu şekilde görülür. Sağ olduğu takdirde ya 
kendisi bizzat zilyeddir yahut da başkaları zil-
yeddir. Başkaları zilyed olduğu takdirde, 'bu 
zilyed ya hu'kukan muteberdir yahut da değil
dir. 

Tapu maliki ölü (bulunduğu takdirde de mi
rasçıları ya belli yahut değildir; yahut da 
son fıkramızda olduğu gibi, mâliki 20 sıene ev
vel ölmüş veya gaipliğine hükmedilmiş, veya
hut da kim olduğu anlaşılamamış durumda bu
lunmaktadır. 

Şimdi, bütün bu halleri 32 nci maddemiz 
derpiş etmektedir. Bu maddenin muhtelif fık
ralarına itiraz eden arkadaşlarımıza cevap ver
meğe çalışıyoruz. Halil özmen ve Talât Oğuz 
arkadaşlarım bir noktada birleşmek suretiyle; 
«eğer mirasçılar tâyin olunmazsa, öldüğü yazıl
mak suretiyle, kayıt sa'hibi adına teslbit edilir» 
cümlesine temas etmek suretiyle, bunun böyle 
olması lazım geldiğini; ölü, bilmem kimin miras
çıları adına demelk suretiyle yazılması icabetti-
ğini ileri sürmektedirler. 

Madde, toiraz daha esaslı bir tetkika tabi 
tutulacak olursa, kayıt sahibi ölmüş olduğun
da, karşımıza iki şekil çıikar. Mirasçılar ya 
bellidir, ya değildir. Eğer mirasçıları Ibelli ise, 
'belli olan mirasçıları adına tesbit edilecektir. 
Şayet mirasçılar belli değil ise, o zaman ölü ol
duğu yazılmak suretiyle ölü filancanın üzerine 
tesbit yapılacaktır ve 'ölü filânın mirasçısı ol
duğunu Medeni Kanun hükümlerine göre vera
set belgesiyle ispat edenin üzerine, bilâhara ai-
dolduğu dairesince tescil yapılacaktır. 

Binaenaleyh, mirasçıları (belli olmıyan ah
valde, ölü ibilmeın kim mirasçıları demeye lü
zum ve zaruret yoktur ölü olarak filânın 
üzerine tesbit edilecek ve mirasçı olduğunu is-
bat eden üzerine bilâhara intikal yapılacaktır. 
Bu itibarla bu fıkranın arkadaşlarımızın arzu 
ettikleri şekilde değiştirilmesine lüzum yoktur, 
kanaatindeyiz. 

Yine, Talât Oğuz arkadaşımız, bu gibi haller
de muayyen bir müddetle ilân yapılması lâzım
dır ve eğer bu ilân müddeti zarfında mirasçı-
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]arm kim olduğu anlaşılmazsa, o zaman, getir
diğimiz şekilde yazalım, mirasçılar belli olursa, 
onların üzerine geçirelim, o.şekilde tesbit yapa
lım demektedirler. 

Müzakerelerde, daha evvelki maddelerdeki, 
ilân mevzuunu konuştuk. Esasen tesbitler kat'i 
bir mahiyet arz etmemektedir. Tesbit, bir gay
rimenkulun fiilî durumunu fotoğrafla tesbit et
mek demektir. Bu tesbit işi bittikten sonra ya
pılan tesbit birlik merkezinde ilân edilecektir. 
İlgililer gelip burada yapılan tesbitleri tetkik 
edeceklerdir. Bir itirazları varsa ona göre ko
misyona itiraz etmek suretiyle, her hangi bir 
yanlışlık veya hata olmuş ise, bunun tashihi ci
hetine gideceklerdir. Bu itibarla, fiilen arazi 
üzerinde, ölçme veya tesbit etme sırasında ikin
ci bir ilâna lüzum yoktur, kanaatindeyiz. 

Kadri özek arkadaşımız bir noktada yanılmış
tır, zannediyoruz. Medeni Kanunun 638 ilâ 639 
ncu maddelerini karıştırmış olsalar gerektir. 638 
nci madde şöyledir: Haklı bir sebep yokken uh
desinde mukayyet bir gayrimenkulu, der. Yani, 
benim üzerimde bir gayrimenkul var, üzerimde 
kayıtlı ama kayıt sebebi haklı değil, hukukan mu
teber değil, muhik bir sebep değil. Hüküm şöyle
dir; «Uhdesine malik sıfatiyle mukayyet bulunan 

bir gayrimenkulu fasılasız ve nizasız 10 sene müd
detle ve hüsnüniyetle yedinde bulunduran kim
senin o gayrimenkul üzerindeki hakkına itiraz 
olunamaz.» der. 

Ama bu getirdiğimiz madde 639 ncu madde
ye mütenazır olan bir maddedir. 639 ncu mad
dede hüsnüniyet şartı yoktur. Ve bunu ilâveye 
lüzum yoktur, kanaatindeyiz. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Neden yok? 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (Devamla) — İzah edeceğim. Tasa
rının 32 nci maddesinin (c) fıkrası birçok arka
daşlarımızın üzerinde ısrarla durduğu bir fık
radır. Şimdi, bütün bu fıkrayı dile getiren ar
kadaşlarımıza ayrı ayrı değil, toptan bir cevap 
vermeye çalışıyorum. Benden evvel konuşan ar
kadaşım, bu kanunun hazırlanışında tatbikatçı
ların ve bilhassa Kadastro dâvalarını teniyizen 
tetkik eden 7 nci Hukuk Dairesinin içtihatla
rını ve bunların görüşlerimi nazarı itibara al
madan bu tasarının tedvin edildiğini beyan et
tiler. Halbuki, hakikat böyle değildir. Bu .tasa
rı biliyorsunuz, biraz hâdiseli bir tasarıdır. 
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ömrü hâdiseM olarak geçmiştir. Bir kaç defa 
Hükümet tasarısı olarak Yüce Meclisin, huzu-

I ranuza gelmiş bulunmaktadır. Hükümet tasa
rısı olaraik hazırlınışmda, kadastro dâvalarına 
bakan 7 ndi Hukuk Dairesinin Başkanı Sayın 

: Ümran Öktem Başkanlığında ilk hazırlığı 
j yapılmış ve Meclise sevk edildikten sonra, bizim 
| CJeçici Komisyonda müzakere edilirken her otu-
! rumunda Sayın Ümran öktem davet edilmiş, 
! ha;zır bulunmuş ve kendisinin fikirlerinden isti-
j fade etmek suretiyle bu maddeler tedvin edil-
| mistir. Binaen aleyh, tasarı hazırlanırken gerek 
j idari ve gerekse Meclisdeki teşriî safhasında 
i hazırlanırken tatbikatçıların ve bilhassa 7 nci 

Hukuk Dairesinin görüşü nazarı itibara alınmış
tır. Şimdi, burada kayıt sahibi veya mirasçı
larından başkası zilyed bulunduğu takdirde, 
böyle bir gayrimenkulun ne şekilde tesbit edi
leceğini ifade etmekteyiz. Bundan birtakım ne-

I tiıceler karşımıza çıkmaktadır : 

Her şeyden evvel, her halükârda veya her 
türlü neticede 10 yıllık zilyed bahis konusudur. 
Tapuda kayıtlı olan bir gayrimenkul haksız bir 

. şekilde veya gayriresmî surette; yani bu tapu 
memurunun huzurunda şekline uygun bir tarz-

! da yapılın ıyan şekilde demektir; gayriresmî su-
I rette yapılan intikallerin yeni malikin uhdesi

ne tesbit edilebilmesi için, birinci şart her ha
lükârda 10 yıllık zllyedliğin sebk edilmiş ol
ması lâziımdır. Buna zamimeten eğer, bu gayri
resmî surette intikali, kayıt sahibi veya miras
çıları ikrar ederse, «Biz şu gayrimenkulumuzu 
6 ay evvel, 5 sene evvel, 10 gün evvel filân kim
seye sattık, zilyedliğini devrettik onun üzerine 
tesbit edilmesine muvafakat ediyoruz» derler
se, bu muvafakatleri kendi imzalariyle bilirkişi
lerin yanında onların imzalarının tasdiki ile 
hukukî bir kıymet ifade etmekte, ve âdeta ta
pu memuru huzurunda, yapılmış bir ikrar gibi 
ıhukukan muteber bir ikrar sayılmakta ve tes-
bitin yeni malik üzerine, gayriresmî surette in
tikal eden yeni malik üzerine yapılması derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Burada hukuka aykırı 
hiçbir cihet görmemekteyiz. Veyahut da her 
hangi bir belge, kanuni şekillerden uzaik olarak 
yapılmış bir Noter senedi veya bir köy senedi 
veya imzası ile tasdik edilmiş haricen bıir sa
tış senedi olursa bu da aynı şekilde, on yıl ev-

I vel yapılan bir satışı ve zilyedlüğin intikalini 
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ifade ediyorsa, kıymetlendirilecek ve muteber 
tutulacaktır. Veya bilirkişi beyanları veyahut 
şahit beyanları ile, bu on yıl evvel gayriresmî 
bir şekilde yapılan intikal ispat edilirse, bunun 
üzerine tesbit yapılacaktır. Anoa'k muhterem 
arkadaşlarım, bir noktayı unutmaktadırlar. Bu
rada yalnıa zannediliyor ki, zilyed bulunan şa
hıs iki tane şahit tedarik edecek, el altından, 
hırsızdan mal kaçırır gibi, 15 sene evvel sat
mıştır, 15 senedir «.zilyedi olmuştur, dedirtecek 
ve bu ifade ile her şey halledilecek ve tapu tek
nisyeni bu üfadeye bağlı olarak bunu tesbit ede
cektir. Hayır, böyle bir şey'yoktur. Teknisyen
lerin, daiha evvel gördük, takdir hakları var
dır. Haıtıtâ bilirkişilerin beyanlarına karşı da 
takdir halkları vardır. Onları kabul etmemek 
gibli, takdir halkları vardır. Kaldı ki, hak sahi
bi olduğunu iddia eden şahsın, yani, «satmadım, 
etmedim», diyen şahsın müdafaa hakkı vardır. 
«Hayır burası satılmamış/tır, bu yalan söylüyor 
burası benimdir.» diye kendi iddialarını isbat 
edecek, mukabil deliller irae edebilecektir. 

Bu itibarla, bu fıkradaki tadadettiğimıiz hük
mün, hukukun her hangi bir esasına mugayir ol
madığı kanaatindeyiz. 

Bâzı arkadaşlarımız, Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 50 liradan fazla olan satışların 
senetle ispat edilmesi hükmü karşısında, değeri 
milyonları aşan gayrimenkul intikallerinin de iki 
şahit sözü ile intikalinin hukuka uygun olmadığı 
tezini savundular. 

Demin arz ettiğim gibi, mutlaka bir beyan 
değil, teknisyenin takdirine ve onun kabulüne 
vabestedir. Hakkı olduğunu iddia edenlerin, bu 
iddialarının iskatma cevaz veren, hususla"!' mev
cut olduğu için, buradaki şahit beyanları en az 
on yıl evveline takaddüm eden bir zilyedliği ifa
de etmekte olduklarından, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun bu maddesi ile kararlaş
tırmaya ve bununla mukayese edilmesine lüzum 
yoktur. Bilirkişiliğin ihtisas işi olduğu bilhassa 
Ceza Hukukunda kabul edilmiş bir esastır. Hu-

~kuk sahasında ise bilirkişi mutlak surette bir ih
tisasa ihtiyaç göstermez. Bir gayrimenkulun 
kıymetini bilmek için, mutlak surette gayrimen
kul alım ve satımları ile iştigal eden bir kişi ol
masına lüzum yoktur. O mahalde gayrimenkul-
lerin kaça alınıp satıldığını ortam larak bilme
si lâzımgelen kişidir.. Buradaki bilirkişilerin on 
yıl veya onbeş yıl evvelden beri fiilî durumu bilme-
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si lâzımgelen kişiler olarak mütalâa edilmekte
dir ve beyanları o şekilde kıymetlendi] ilecek
tir. 

Cömert arkadaşımız, (b) bendindeki teknis
yenlerin huzurunda muvafakatlerine mütenazır 
olarak, noter senedi ile yapılmış olan satış vaid-
leri üzerinde durdular. Getirdiğimiz metin Cö
mert arkadaşımın sorularına cevap verecek ma
hiyettedir. Herhangi bir gayrimenkul, sahibi 
tarafından noter senedi ile üçüncü bir şahsa sa
tılmışsa veyahutta ferağ vermek vaadi ile bir 
satış va'di yapılmışsa ve bunda her hangi bir 
vekil, mümessil tâyin edilmişse, onların memur 
huzurunda getirip bunu vermeleri, Bahri Cö
mert arkadaşımızın tadilen getirmek istediği 
teklife cevap verecek mahiyettedir. Madde met
ninde not$r senediyle yapılan intikalleri de ka
bul etmekteyiz. 

J Sayın Erdem ve özdemir arkadaşlarımız 
aşağı - yukarı Komisyonun görüşünü ifade et
mişlerdir. 

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununa temas 
eden Küreli arkadaşımıza da bu şekilde cevap 
vermiş oluyoruz. Maddenin son bendi «kayıt sa
hibi 20 sene evvel vefat etmiş veyahut gaipliği
ne hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden ma
likin kim olduğu anlaşılmamış ise, nizasız ve fa
sılasız yirmi sene müddetle ve malik sıfatiyle 
zil yed bulunan kimse adına tesbit olunur» de
mektedir. Medeni Kanunun 639 ncu maddesine 
mütenazır olarak getirilmiştir. 

Şuradaki (C) bendi üzerinde bir parça da
ha duralım : Burada, Hükümet teklifinde, kayıt 
sahibinin Medeni Kanundan evvel veya sonra öl
müş olması halinde ayn ayrı hükümler getirmiş 
olduğu halde, biz Komisyon olarak, bir tasfiye 
mahiyetinde gördüğümüz gibi, ölüm tarihleri 
arasında bir tefrik, yapılmaksızın hangi tarihte 
ölmüş, Medeni Kanundan evvel veya sonra han
gi tarihte ölmüş olursa olsun, beyan ettiğimiz 
şekilde intikali, şartlar tahakkuk ettiği takdir
de hukukan muteber saydık. Esasen, bâzı arka
daşlarımız, bunun hukuka' aykırı olmadığını 
ileri sürmektedirler. Eski kanunda bu hüküm 
tatbik görmüştür. Şikâyetler bu hükmün varlı
ğından değil yetmediğinden ileri geldiği için, 
biz mevcut hükmü biraz daha genişletmiş olduk. 
Eski kanun maddesinin (c) bendinin bir nolu 
fıkrası şöyle demektedir : «Zilyed, malikten, mi-
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Taşçılarından veya kanuni mümessillerinden te
mellük ettiğini, bunların beyanları ile veya her 
hangi bir belge ile veya bilirkişi sözleriyle 
tevsik ettiği takdirde, son zilyed adına» demek
tedir. Biz, bunu biraz daha genişletmişiz ve on 
yıllık bir baraj kabul etmişiz. Bu suretle kötü 
niyetlilerin* kötü niyetlerine alet olmamak için, . 
on yıllık bir baraj koymuş bulunuyoruz. 13u izah
larımızla teklif ettiğimiz metnin aynen kabul 
edilmesini rica ediyoruz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Komisyondan 
sual soracağım efendim. 

• BAŞKAN — Komisyona sual mi soruyorsu
nuz? Buyurun Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Medeni Ka
nunumuzun. sistemine göre, gayrimenkuller ile 
menkuller arasında satış bakımından* bir fark 
vardır. Bunun sebebi, gayrimenkulu satan adam
la satmalan adanı arasında bir mukavelenin ak-
tedilmesi ve bunun tapu kütüğüne tescil edilme
si lâzımdır. Şimdi, burada durum, doğrudan doğ
ruya sürati temin etmek maksadiyle, zilyodliği 
iktisabeden kimsenin, her hangi bir şekilde hari
cen satma! dığmı ifade ettiği takdirde, bu yol
da tescil edileceği şeklinde bir kayıt vardır. 

BAŞKAN — Yalnız sual sorunuz. İzahat 
kürsüde yapılır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Medeni Kanu
numuza göre, Medeni Kanunun meriyetinden 
sonra eğer biri vefat etmişse, bu takdirde gayri
menkul üzerinde vârislerin hukuku... 

BAŞKAN — Sayın Diler, Sayın Komisyon
dan sual sorunuz. İzahını bırakın. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — İştirak halin
de mülkiyet mahiyetini arz etmektedir. 

Bu takdirde toplu bir tasarrufa ihtiyav var
dır. Bunlardan beş kişi tutar her hangi bir şekil
de haricen iştirak halindeki mülkten kendi his
selerini. satarlarsa, bu takdirde vaziyet yine zil
yedin lehine mi tecelli edecek?. 

BAŞKAN — Hele şükür sordurabildik. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu durum, 

. üzerinde durmayı icabettirir mahiyettedir; mad
de bu bakımdan noksandır. 

İkincisi; şahidin beyaniyle eğer mülkiyet: zil
yede devredil irse, bu takdirde yine bir karışklık 
meydana gelecektir. Böyle mühim bir tasarruf 
üzerinde gayriciddî iki şahidin beyaniyle hare
ket etmek, tamamen Medeni Kanun sistemini 
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altüst eder ve aynı zamanda anarşiye sebebolur. 
Bu kanunun tedvininden maksat, süratle ve em
niyetle bu gayrknenkullerin tesbitini temin et
mektir. Bu haliyle tedvin edilirse acaba böyle 
biı- anarşi meydana gelmez mi? 

(İEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — İştirak halinde mâlikin 
veya bu gayri menkullerin mirasçısı olduğunu 
söyliyen şahısların gayrimenkullerini gayriresmî 
olarak satma hakkı muteber, değildir. Böyle bir 
satışla karşımıza çıktığı takdirde, bunun üzerin
de tesbit yapılmıyacak ve şahısların beyanının 
takdiri de teknisyenlerin o anda kendilerinin 
bileceği bir husustur. Demin arz ettim, her şahi
din beyanı her vatandaş gibi tesbit edilip; ayrı, 
ayrı takdir edilecektir. Şahidin lehinde ve aley
hinde hukuk literatürümüzde geçmiş olan bir
çok yazılar vardır. Bunlar her zaman tekrar
lanabilir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Gayriciddî. 
BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu? Yoklar. Bu

yurun Talât Asal. , 
TALÂT ASAL (Edirne) — Madde metninde

ki «her hangi bir belge» nedir? Nasıl kaydedi
liyor? Bunun izahını rica ediyorum. Bir de «mül
kiyette bilirkişi» nedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — Her hangi bir belgeden 
maksat, demin arz ettiğim gibi, hukukî şekle ta
bi olmadan yapılan belgedir. Satış ifade eden 
bir belgedir. Meselâ bir köy senedi1.. «Tapulu bir 
gayriımenkülümü 15 sene evvel falan kimseye 
sattım, köyde ikrar vermişim, şu kadar paramı 
aldım, zilyedliğini devir ettim.» gibi-bir senet 
veya aynı şekilde, şekle riayet edilmiyerek ya
pılan bir noter senedi, yahut da kendi imzasiy-
le tasdiksiz bir satış senedi veya bunlara benzer 
her hangi bir belgedir. İkinci sualiniz ne idi 
efendim? 

TALÂT ASAL .(Edirne) — Efendim, ikinci 
sualime geçmeden evvel, eğer birinci sualimin 
cevabı zapta, böyle geçecekse, hukuk nizamı yok 
oluyor. Çünkü, hukukan muteber ohmıyan... 

BAŞKAN — Sayın Asal, Lütfen sual sorun, 
izahatta bulunmayınız. Söz alınız, geliniz bura
da konuşunuz. 

TALÂT ASAL (Edirne) — İzahatta bulun
muyorum, hukukan muteber olmıyan bir vesika 
dediniz mi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nuna göre tasdiki icabeden belge anlaşılır. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (Devamla) —• Efendim onu arz ettim, 
köy muhtarlarından, musaddak bir belge dedim, 
voyahutta imza ise, imzanın tasdikine lüzum 
yoktur. Takdir edersiniz. Ama, mühürse ve
yahut da ne bileyim, parmak izi ise köy muh
tarları bunları ne şekilde yapacaklarını bilmek
tedirler. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Ama, hııkukan 
muteber Vesika diyeceksiniz, belge diyeceksi
niz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) —• Hııkukan muteber bir bel
ge olur, ama, gayrimenkul iktisabına muteber 
bir belge değil. Zaten, bizim burada getirişi
miz daha ziyade gayrimenkul, intikalinin hııku
kan muteber olup olmadığı meselesidir. Fiilî zil-
yedliği tesbit etmektir. 20 yıl evvel satmışımj 
bu 20 yıl evvel satılmış mıdır, değil midir, zil-
yedlik başkasına intikal etmiş inidir? Bunu tes
bit etmekten ibarettir. Hukukî münakaşası' iki 
taraf arasında iddia konusu olduğu anda, tek
nisyen veyahut da hâkim tarafından, bilâhara 
yapılacaktır. İkinci suali ani ıyam adım efen
dim. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Mülkiyette bilir
kişilerin tarifi nasıldır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) —Bilirkişiler demin arz et
tiğim gibi, fiilî durumu, intikal durumunu, gay
rimenkulun 10 seneden, 20 seneden beri ne şekil
de seyir etmekte olduğunu, ne şekilde tasarruf 
edilegelmekte bulunduğunu fiilen bilen kişidir. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Ona şahit der
ler. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (Devamla) — Sizin mütalâanız öyle, bi
zimki böyle efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öz men, sual so
racaktınız. Söz sırası zatıâlinize geldi. Buyurun 
kürsüden izah ediniz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, hııkukan umumi 
prensipleri hakkında arkadaşlarımızın izah et
tikleri fikirlere bir diyeceğim yoktur. Yalnız, 
muhterem arkadaşlarımızla bizim fikirlerimiz 
arasında ve komisyonun getirdiği bu (C) ben-
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I di arasında şahsi kanaatime göre bir nüans far

kı olsa gerektir. 
Şimdi muhterem arkadaşlar, tatbikata dön-

I mek istiyorum. Mahalline gittiniz, tesbit edecek
siniz veyahut itirazlı bir gayrimenkulun dâva-
sındasınız, tarlayı iddia eden bir vatandaş elin
de noterden yapmış olduğu bir senetle- huzuru-

I imza çıktı. Maddenin başında tapuda kayıtlı 
olan gayrimenkul 1 erden, bahis ediyoruz. Tapuya 
kayıtlı olan gayrimenkuller bizim vazifemizdir. 

I Onu da ya yeniliyeceğiz, veya komisyonun getir
diği şekilde icabeden kanuni muameleyi yapa-

I cağız. Muhterem arkadaşlarım merak etmesin-
I ler, her zaman Yüksek Heyetinize arz ediyorum. 
I Bugün köylümüz, iki şeyini gayet sağlam bir şe

kilde saklamaktadır. Bu iki şeyin üzerinde titiz-
I Jikle durmaktadır ve onun üzerine toz kondur-

mamaktadır. Birincisi, nikâh ile kendisine veri-
I len evlenme cüzdanı, 2 ncisi de ta pusudur, ar

kadaşlar. Binaenaleyh, tapuda kayıtlı olan gay-
rimenkııllcri arkadaşlarımız izah etmişler. Gay-
rimenkullerin, tapularının yenidenmesine lüzum 

I görmemek bakımından hem hâkimi, hem alıcıyı, 
I hem de süratle ve intizamlı kadastroyu yapmak 
I bakımından, hem hâkime, hem de vatandaşa ko

laylık göstermişlerdir. Bu nüans farkı buradan 
gelmektedir. Komisyonun fikri bu bakımdan 

I doğru oluyor. Nasıl arkadaşlar, hâkim 629 neu 
maddeyi bilmez mi? Medeni Kanunumuzun 629 
neu maddesini, iştirak halindeki mülkiyet, müş
terek mülkiyeti bilmez mi"? Senelerce, okumuş 

I emek vermiş, bunları bilir. Ama, tapuda kaydı 
olan bu gayrimenkulu, vatandaş elindeki noter 
senediyle satmaldığını söylerse ve hâkim de nü
fus kayıtlarını tetkik etiği zaman, ölü olan gay
rimenkul sahibinin iki tane mirasçısı olduğunu 
görür ve o iki mirasçının noter senedinde imza
ları olduğuna da kanaat getirirse, o zaman muh-

I terem Muammer Bey arkadaşımın fikrine iştirak 
edeceğim. 629 neu madde iştirak halindeki mül
kiyeti gösteriyor, ama, eline almış noter senedi
ni, «işte hâkim bey; ben satınaldım, parasını da 
verdim, buyurun bütün gayrimenkul budur, kıy
meti de budur, hudutları budur» diyor. Bu şe
kilde tapulamaya yapılacak bir itiraz dâvasına 
bakacak hâkim, mahalline gittiği zaman haki
katen noter senedindeki gayrimenkulun dâvâlı 
gayrimenkul olduğunu anlarsa, huduttan da tîı-

L tarsa, mirasçılar da gerek veraset ilâmı ve ge
rekse nüfus kayıtlarından bilindiğine göre, aynı 
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mirasçılar ise o zaman 10 sene beklemeden ve 
zilliyetlik .haklarını dahi göstermeden bu satış 
muteberdir diyecek ve tapulamanın yapılması 
bakımından derhal kanuni gereğini yapacak, ye-
nilenmiyecek tapuyu evvelki .maddelerde gördü
ğümüz gibi; tapuya kaydedilen gayrimenkulle-
rin tesbiti esnasında o tapuları yenilenir diyor
du; bu defa yenilenmiyecek, yeni malikin üzeri
ne ve bu noter senedi ile tescil edecek ve tapu
sunu derhal verecek. Bunda itiraz edilecek, bun
da hukukun umumi prensiplerini yıkacak bir 
husus mevcut değildir. Ancak, komisyonun şu
rada yazdığı (C) bendi ile arkadaşımızın anla
yışı arasında, bir nüans farkı vardır. Yoksa, 
umumi prensipler yıkılmış değildir. Komisyonda 
mevcut bulunan arkadaşlarımız 7 nci Hukuk 
Dairesinin Başkanı Sayın Ümran öktem Beyin 
yıllarca verdiği emeğin 30 seneden beri verdiği 
emeğin mahsulünü de almışlar, kendi mütalâa
larını sormuşlar, ve bu buraya yazılmış. Onun 
için burada hukukun umumi prensiplerine karşı 
bir aykırılık mevcut değildir. Tapulamanın bir 
an evvel yapılması ve bir an evvel bu kayıtların 
içerisinden çıkılması için, burada vatandaşa bir 
kolaylık vardır, arkadaşlar. Hiç merak etmeyin, 
bizim köylümüz üzerine titrediği bu tarlasını he
men iki satırlık bir parmak basmakla bir imza 
atmakla vermez arkadaşlar. Mutlaka tapu kayıt
larına göre, noter senedini yapar ve ona göre sa
tışını yapar. Ama, iştirak halindeki mülkiyete 
gelince biraz evvel arkadaşımızın söylediği gibi, 
o zaman da vermez. Çünkü, beş mirasçıdan iki 
tanesi satışını yapmışsa daha üç mirasçı vardır 
ki, onu bekliyecek. Bu takdirde de mirasçıların 
üzerine veyahut ölü olan babalarının üzerine 
kaydını yapacaktır. Bu bakımdan bendeniz, ko
misyonun getirdiği bu metnin umumi prensipleri 
ihlâl etmiyeceğine, bilhassa kadastroyu kolaylaş
tıracağına inanıyorum. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker buyurun, sıra 'ile 
Sayın Diler. Bütün arkadaşların söz sırası kay
dedilmiş bulunmaktadır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 
arkadaşlar, öyle zannediyorum ki, bu 32 nci 
maddenin (C) fıkrasında getirilmiş olan esas, 
hukukumuz için yeni bir esas mahiyetini taşıma
maktadır. Filvaki, çok değerli hukukçu arkadaş
larımızın da belirttikleri gibi, bu ileri sürülen 

17 . 6 . 1963 O : 1 
prensip, Medeni Kanunun koyduğu ana esaslar
dan ayrılmaktadır. Ama, bir memleketi idare 
etmek için o memleketin gerçeklerinden hare
ket etmek de bir zarurettir. Bugün huzurunuza 
gelmiş olan metnin evveliyatı şudur : Eski hu
kukumuzda hakkı karar, ondan sonra 1926 ta
rihine yani, Medeni Kanunun çıkışma kadar 
meriyette olan 501 sayılı Karar, onu teyideden 
810 ve 1515 sayılı Kanun, gayriresmî surette 
âharm eline geçmiş olan gayrimenkuller hak
kındaki Kanun ve ondan sonra 2613 sayılı Şehir 
Kadastrosu Kanununun 22 nci maddesinin bir 
fıkrası ve nihayet bundan evvelki mer'i kanun 
ve şimdi bu madde ve bu fıkra. îşin seyri bu
dur. Binaenaleyh, hukukumuza bugün yeni bir 
müessese getiriliyor, değildir. Ezelden beri hu
kukumuzda mevcudolan ve tasfiyesi canı yürek
ten temenni edilmekle beraber, şimdi bu kanun
da şu esas kabul edilmediği takdirde Türk köy
lüsünü ve bu kanunu perişan edecek bir durum 
mevcuttur. Çünkü, halk, köylü mabeyn senedi, 
diye tesmiye ettikleri, aralarında yapılmış bir 
senetle, bazan muhtarın, bazan da muhtar ol
madan şahitlerin huzurunda birbirine itimad-
ederek mal alıp vermişlerdir. Bu da Devletin 
vazifesini tam yapmamasından ileri gelmiştir. 
Vatandaş bunun zayıf olduğunu bilmiştir. Fa
kat, ne yapsın ki, yaşamak mecburiyetindedir. 
Toprak alıp, toprak vermek mecburiyetindedir. 
Zorluklar altında bu yola gitmiştir. Binaenaleyh, 
huzura gelen metin bugün memlekette cereyan 
eden ve kanıyan bir yarayı ancak tedavi edebi
lecek bir metindir. Yeni değildir. Arkadaşları
mızın ifade ettikleri gibi, Medeni Kanunun esas 
prensiplerinden ayrılmaktadır. Gayrimeşru ço
cuklar gibi, tıpkı ona benzer bir müessese ola
rak tescilsiz doğan, imam nikâhından doğan ço
cuklar gibi bir realitedir. O sebep dolayısiyle 
bunun kabul edilmesi zaruridir. Kabul edilme
diği takdirde bu getirilen kanun tamamiyle 
reddedilmiş olur, arkadaşlar. Onun için, yüksek 
takdirlerinize arz ediyorum; hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, 5602 sayılı Kanunun 
tadiline dair olan bu teklif ve tasarılar talih
siz teklif ve tasarılardandır. 11 nci Devrede 
uzun çalışmalarla tasarı komisyonlardan geçti 
ve 33 ncü maddeye kadar da kabul edildi. Fa-

- 2 4 8 -
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kat, maalesef tamamen kanunlaşanındı. Millî 
Birlik İdaresi zamanında da gene tetkikler ya
pıldı, tadiller, tashihler yapıldı, yine kanunlaş
ması mümkün olmadı. Ondan sonraki devirde, 
Meclisimizin vaziyet ettiği devreden bu yana, 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü ve Tem
yiz Mahkemesinin yetkili ve bilgili zevatı müş
terek toplantılarla bunun üzerinde çalışmalar 
yaptılar. Memleket gerçeklerine en uygun esas
ları tesbit ettiler. Karma Komisyonumuz da bir
takım değişiklikler ile tasarıyı, çok az kusur ve 
hata ile huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, «en iyi, iyinin düş
manıdır» diye bir söz vardır. Hakikaten, mem
leketin % 70 - 80 nüfusunu, dolayısiyle yüzde 
yüzünü ilgilendiren son derece ehemmiyetli bir 
kanun tasarısı üzerinde görüşmekteyiz. Bunun 
üzerinde ne kadar dursak, ne kadar zaman ver
sek çok değildir. Ancak, şu da muhakkak ki, 
bu kanun bir an evvel çıkar ve tatbik mevkiine 
bir an evvel girerse büyük dert ve dâvaların 
küçümsenmiyecek bir kısmı kendiliğinden hal 
yoluna girmiş olacaktır. Şu tasarı, Geçici Ko
misyonun hazırladığı esaslar kabul edildiği tak
dirde, tapulama ve kadastro mevzuundaki dâva
ların mübalâğasız % 50 si kendiliğinden ortadan 
kalkacaktır. Muhterem arkadaşlarım, Anayasa
mız kabul etmiştir, biz toprak reformunu yapa
cağız, yapmamız da bir emrivaki haline gelmiş
tir. Memleketin ıgerçekleri bunu icabettirmekte-
dir. Ama, hangi topraklar üzerinde yapacağız, 
hangi hudut ve hangi ölçü içinde yapacağız? Bir 
kere istinat -ettiğimiz zemini sağlam bir şekilde 
tesibit edebilmek için, tapulamayı emniyet ve sü
ratle yapmak zorundayız. Tapulama Kanunu 
hakikaten Medeni Kanun hükümlerim; ve hu
kukun umumi prensiplerine uygun bir şekilde, 
mülkiyet haklarının tesbiti gayesiyle tedvin edil
miştir. Ama, bu demek değildir ki, memleket ger
çeklerinin zorladığı birtakım ameliyelere, birta
kım amaliyatlanaı da gidilmiyeoekrtir? Eğer, biz, 
bu -meselede Medeni Kanun hükümlerine yüzde 
yüz sadık kalarak. Medeni Kanun hükümlerini 
% 100 tatbik etmeyi düşünür ve o yolda tatbi- . 
katımızı .geliştirmeyi bir prensip meselesi kabul 
edersek, işin içinden çıkamayız ve esasen o zaman 
bu kanunun tedvinine lüzum kalmaz, arkadaşlar. 
Medeni Kanun mevcuttur; Medeni Kanun, tapu
lamayı, rilyod'l'ilk'le tapulamayı, iktisabı muayyen 
esaslara bağlamıştır. Nortal mahkemeler vardır. 
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Ağır ve aksak da olsa işleri yürütürüz, Allah ne 
verdiyse, yürütürüz. Değil böyle bir iki asırda, 
birkaç; bin senede daha Türkiye toprakları, ta
pu! anam az ve bugüne kadar da tapulanamamış-
tır. Malûmu âlileri 4274 tc Tapu ve Arazi Ka
nunu tedvin edilmiştir. O günden bu yana, bu
gün arazilerimizin % 60 i tapusuzdur ve tapu-
larıda pejmürdedir, yani çokları ihtiöaca saiilh 
değildir. O halde, Tapulama Kanunu, işte bu 
i'hticaca salih olmayan tapuların, tapusuz olan 
arazilerin biran evvel tapuya bağlanması sure
tiyle memleket toprak!arının sahipli haile .getiril
mesi, Hazine topraklarının belli edilmesi ve top
rakla insan münasebetlerinin 'bir nizama bağlan
ması gayesiyle tedvin edilmiştir. ıBu bir reform 
kanunudur. Fevkalâde bir kanundur. Medeni 
Kanun hükümlerini mehmaemken nazara almakla 
beraber, bir fevkalâdelik, kendine has sür^at ve 
emniyeti temin edecek bir talkım hükümleri de 
muhtevidir. Bunu kabul etmek zorundayız. Eğer, 
bunu kabul etmezsek, bu müessese yürümez. 
O zaman, 'bunu konuşmaya da lüzum yok. Kal
dırıp bir rafa koyup, ağır veya aksak, Allah 
ne verdi ise, gidişimize devam etmek zorunda
yız. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın meslektaşım 
köylerde 50 liralık dâvalarda 'bile beliğe arıyo
ruz, buyurdular. Köylerde Medeni Usul hüküm
le ri buna cevaız verir, Temyiz kararları da ce-
vaız verir. Köylerde senet alıp vermek mûtad-
olmıyan meselelerde, 50 liranın üzerindeki 
melblâğlar için de senet aranmaz. Hakikaten 
hukukta şahadet ideal bir delil değildir. De
lil sisteminde daima, maddi delillere doğru gi
diş hukukun gayelerindendir. Ama dünyanın 
hiçbir yerinde ve bilhassa Türkiye'de, maddi 
deliller yüzde yüz şahadet yerine ikame edile
memiştir, edilemiıyeeektir. İşte gündemde var. 
S - 10 tane adamın idamına dair kanun teklifi 
gelmiştir. Arkadaşlara bakıyorum hiçjbirisi söz 
almıyor. Birçok idamları 'tasdik ettik, hiçbir 
hukukçu titiz arkadaşım asılacak adamların 
niçin asıldığını maddi delillere neden münhası
ran yer verilmediğini şahadetin bir delil ola
rak adam asılmasında .yeri bulunmaması lâızım-
geldiğini iddia etmediler. Gerçi iddia etseler de, 
mevzu kanunlar muvacehesinde belki bir ne
tice almayacaklardır ama, bir mücadele yapmış 
binnetice hukukta sağlam esasların vaz'edil-
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meşine dair ıbir üşık tutmuş1 lolâıca'klardı. Adam 
asılırken susan arkadaşların, 'bir tasfiye kanu
nunun fevkalâde şartlar içinde fevkalâde neti
celer istihsaline matuf ıbir kanunun işlemeLsi-
ni temin edecek 'hükümlerin, şahadet beyıyine-
sine istinadetnıesd dolayısiyile iptalini, ilgası
nı istemelerini doğrusu Iben anlıyamamaktaıyım. 

' Muhterem arkadaşlarım, bulgünklü yürüyüşle, 
Meclisimizin verdiği tahsisatlar, idareyi mev
cut 'edemanlariyle ıbir asırdan/ faızla dalha tbu taıpu-
kımaıyı yapaımıyacak durumda ıbırakmıalkltadır. 
işte, Ibunlar Tair asrı tbiraz ıdalha yakma getireıbil-
menin çabalarıdır. Şu ıkanunun tedvini Jçin (biraız 
daha çalışaılım ve *bu müddeti1 kısaltalım. Bu, top-
ralkla inısan ımıüniaıselbelt.in'i «nedeni bir şekle 
ifrağ etme mücadelesinin bir neticesidir. Burada 
belge deniyor. Belgeyi, zaten Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanunu tâyin etmiştir. Şahit deni
yor; şahidin de tarifi belli, bilirkişinin de tarifi 
bellidir. Ayrıca üzerinde durmayı zait sayarım. 
Ama, bir memleketki, 2 şahit ile, hattâ bir şahi
din beyanı ile adam asılıyor; o memlekette 10 
senelik zilyetlik gibi hakikaten küçüksenmiye-
cek bir maddi delil ortada dururken, iki şahidin 
beyanına itibar etmemek, bunu itmam eden 2 şa
hidin beyanına itibar etmemek caiz değildir. 

Sonra arkadaşlar, kaldı ki, bilirsiniz köyler
de bir adam hayatı pahasına da olsa tarlasını 10 
sene bir başkasına sürdürmez; kolay değil bu.. 
10 sene vermiş, adam sürmüş, zilyedi olmuş, sat
mış; eh niye geriye alıyor? Şahit şahadet edi
yor, bilirkişi söylüyor; aynı köylü birbirini bili
yor; aksini iddia etmek, ispat etmek de adamın 
hakkı, imkânı var. Bu da dinleniyor, komisyon
ların tetkikinden geçiyor, hâkim icabında tetkik 
ediyor. Yani bunun korkulacak tarafı yok. Bi
lâkis, tarlayı satmış, adama teslim etmiş, 10 se
nedir de onun uhdeyi tasarrufundadır. Bu ada
mın elinde bir vesika bulunmadığı için, biraz ev
vel anlattım köylerde vesika almak âdet .değil
dir. 20 000 lira verir vesika almaz, ama, mahke
me şahadet beyyinesini kabul eder. Tatbikatta 
böyledir. Talât Asal arkadaşımız pek iyi bilirler 
o halde adam malı satmıştır, teslim etmiştir, pa
rayı almış yemiş, yahut başka bir işte kullanmış, 
diğeri de orada yurt yuva sahibi olmuş, 10 sene 
zilyet etmiş; senin elinde bir vesika yok, çekil 
bakalım oradan demek mümkün müdür? Niye 
yani, kanun biraz da ahlâkiliği himaye eder. 
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Söz vermiş, önsöz verme, önsözünden dönme... 
O halde verilen sözü 2 şahitle tescil ettiği takdir-' 
de de, ahlâkilik onu icabettirir ki, o adamın ol
sun ; niye yani geri dönüşü ahde vefa etmemeyi, 
sözsüzlüğü tasvibetme durumuna düşeceğiz? Ye
rini satmıştır, bitti. Bu da ispat edildiği takdirde 
kabul edeceğiz. 

Arkadaşlar, 1515 sayılı Kanun işte bu mak
satla çıkarılmış bulunan bir tasfiye kanunudur. 
Senelere tatbik edildiği köylerde, mülkiyet me
selelerini, mülkiyet-dâvalarını tasfiye etmenin 
de başka türlü çaresi ve imkânı yoktur. Mutlaka 
gayrimenkulu iktisaba yarar kanuni vesaik ara
mak, bu meselelerin içinden çıkılmasını imkânsız 
hale getirir. Bu mevzularda emek vermiş, ömür 
tüketmiş bir arkadaşınız olarak istirham ediyo
rum, komisyonun ve Hükümetin mutabık olarak 
teklif etmiş bulundukları bu -'52 nci maddeyi ay
nen kabul etmenizi istiyorum* Yine arkadaşla
rımdan istirham ediyorum, bu talihsiz bir ka
nundur, çok da uzadı, tatbikatçılarca son dere
cede ihtiyaç duyulmaktadır, şu kanunun tedvi
nini bir an evvel bitirelim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 32 nci madde 

üzerinde görüşmelerin yeterli görüldüğüne dair 
önerge gelmiştir. 

Konuşmak için, Sayın Erten, Topaloğlu, 
Özek, Diler, Asal, Küreli ve özdemir arkadaş
larımız söz almış bulunmaktadırlar. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
o2 nci madde üzerindeki konuşmalarla du

rum aydınlanmıştır. Kifayeti müzakere teklifi
min kabul edilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Arif Ertunga 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sayın özek. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlar; verilen yeterlik önergesinde maddenin 
tavazzuh ettiği beyan edilmektedir. Bendeniz, o 
kanaatte değilim. Madde tavazzuh etmemiştir, 
durum kesin olarak tesbit edilememiştir. Meselâ, 
gayrimenkul sahibinin vefatı ve mirasçı bırak
madan vefat etmesi halinde, gayrimenkul, her ne 
kadar müteveffa namına tesbit edilir diye bir 
hüküm var ise de, mirasçıya bırakmadan vefat 
eden bir şahsın mirasının Hazinei Maliyeye inti-
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kal edeceğine dair Kanunu Medenide hükümler 
vardır. Filhakika, hu ahvalde Hazinei Maliyeye 
intikal etmesi keyfiyeti mevzuııbahsolduğu hal
lerde, her hangi bir şahıs çıkar da, kendisi bi
zatihi müteveffadan burasını müstecir olarak 
icarlamış olduğunu söylerse, gayrimenkulun 
Hazinei Maliyeye intikal ettiğini görerek bu id
diada bulunursa; Hazinei Maliyenin, mütevef
fa ile hak sahibi arasında münakit mukavelenin 
ne olduğunu bilmesine imkân olmaması muvace
hesinde, dinleteceği iki tane şahitle bu gayrimen
kulun kolaylıkla kendi namına tescili ve temel
lükü mümkün olur. Şimdi, bu mesele mevzuuba-
his iken, maddenin tavazzuh ettiğine mütedair 
önerge veren arkadaşımın bu hususta ne gibi bir 
malûmata sahibolduğunu cidden merak etmek
teyim . 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel de arz et
tim. Bu 'maddenin aynen çıkmasını ısrarla ta-
lelbeden arkadaşların eminim ki bir tek tatbi
katları dahi yoktur. Ama bendenize izin verir
seniz, bu gibi meselelerin mahke.melrede ne 
kadar aksak şekilde tecelli ettiğine dair bin
lerce dosyayı bu kürsüye getirmeye hazırım. 
Bu itibarla istirham ediyorum, evet o arkadaşı-
mında tatbikatı var; (ıbizimde tatbikatımız var 
sesleri) kararların nasıl gidip geldiğini kendi-
leri bilirler, zannediyorum. (Gürültüler) (Me
seleyi şahsileştirmek istemiyorum, lütfen müda
hale etmiyelim, sizde Ibuyurun. Arkadaşımı
zın verdiği (kararları bendeniz temyiz etmişim
dir (kendileri bu hususta malûmattardır. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale buyur
mayınız. Sayın özek yalnız kifayet önergesi 
hakkında konuşunuz. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Yeterlik öner
gesinin aleyhinde konuşurken maddenin tavaz
zuh etmediği hususunu da izah etmeye (mecbu
rum. 

BAŞKAN —• Müdahalelere cevap vermeyi
niz. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, benden evvel meseleye temas eden 
arkadaşlarımın bilhassa .dikkat nazarına arz 
etmek isterim; biz, delilleri basite irca etmek 
suretiyle eğer bu maddeyi olduğu gibi ikanul 
edersek, sizi temin ederim, «Adalet Mülkün Te
melidir» prensipinin bu maddenin aynen kabu
lü suretiyle katli cihetine gitmiş oluyoruz. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya sunu

yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32 inci madde ile ilgili değişiklik önergeleri
ni okutuyorum. 

Millet Meclisi Riyasetine 
Tasarının 32 nci maddesi (B) fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası 
zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçı
larının, noterden yapılmış satış va'dini tazanı-
mun eden senetlerde takrire yetkili kanuni 
temsilcilerinin, tapulama teknisyeni ve yardım
cısı huzurunda muvafakatleri halinde zilyed 
adına tesbit 'olunur. 

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

Samsun 
Bahri Cömert 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMÎSYAN SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — İzah ettiğimiz sebeplerden 
dolayı kabul etmiyoruz. Esasen, Ibunun cevabı
nı getirdiğimiz metin vermektedir. Bu bakım
dan önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
33 oya mukabil 41 oyla reddedilmiştir. 

Başkanlığa 
32 nci maddenin (b) bendinin ikinci fıkra

sındaki noter tarafından sonraki (teısbitle) ke
limesinin (tesbit ve) olarak değiştirilmesini arz 
ederim. (Tabı hatasıdır.) 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Komisyon adına verilen Sayın 
Mustafa Uyar'm-değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kahul edilmiştir. 

Bir taibı hatası olduğuna göre, bu şekilde dü
zeltilecektir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 32 nci maddesi (C) ben

dinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz 
Konya Çorum 

İrfan Baran Faruik Küreli 
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BAŞKAN — Değiştirge önergesini oyunu

za sunuyorum. Komisyon iştirak ediyor muf 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZOÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) — iştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Değiştirge önergesi red
dedilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
32 nci maddenin (C) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 
Nihat Diler 

(C) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş
kası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibin
den veya mirasçılarından veyahut bunların ımü-
meselelerinden noter senediyle temellülk ettiğini 
tesbit ederse zilyed adına tescil edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini oyunuza 
sunuyorum. 

GEÇİCİ K>MlSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Değiştirge önergesi reddedilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama Kanununun 32 nci maddesinin 

(c) bendi ile ispat delilleri çok zayıf kalmak
ta ve basite irca "edildiğinden, bir takım suiisti
malleri önlemek için, «temellük ettiğini» iba
resinden sonra gelen maddenin sonuna kadar 
«veya, veyahut» keli'melerinin (ve) olarak tadi
lini arz ve teklif ederim. 

izmir 
Kadri Özek 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değişik
lik önergesini oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tapulama Kanununun 32 nci maddesinin 

(d) 'bendinin «nizasız ve fasılasız ve hüsnüni
yetle ve malik sıfatiyle» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

izmir 
Kadri özek 
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BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler.., 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

32 nci maddeyi Komisyonun teklif ettiği de
ğişiklikle ve Yüce Heyetinizin kalbul ettiği (b) 
bendinin son satırındaki «tesbit]e tevsik» «tes
bit ve tevsik» şeklindeki değişiklikle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... 32 nci madde Komisyon tarafından istenil
miş bulunan değişiklikle birlikte kabul edil
miştir. 

Tapusuz gayrimenkuller 
MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyaıı gay

rimenkul, nizasız ve fasılasız en az yirmi sene
den beri malik sıfatiyle zilyadliği (belgelerle ve
ya bilirkişi veyahut şahit 'beyanları ile tevsik 
olunan zilyedi adına tesbit olunur. 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi okutmuş 'bu
lunmaktayız. Bu madde üzerinde söz alan ar
kadaşların isimlerini okuyorum. 

Sayın özdemir, 
Sayın Alicanoğlu, 
Sayın Geçioğlu, 
Sayın Arat, 
Sayın Uzuner, 
Sayın özek, 
Sayın Oğuz, 
Sayın Çilesiz, 
Sayın Sarıilbrahimoğlu, 
Sayın Üstün, 
Sayın Diler, 
Sayın Erdem., 
Buyurun Sayın özdemir. 

NURETTİN ÖZDEMİR (Gümüşime) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; 

t, Tasarının «Tapusuz gayrimenkuller» 
•başlığını taşıyan 33 ncü maddesi, mer'i kanu
nun 6335 sayılı Kanunla tadil edilmiş bulunan 
13 ncü maddesinin (D) bendi ve M. K. 639 ncu 
maddesinin (I) fıkrası yerine kaim olmak üze
re vaz 'edilmiştir. 

2. Geçici Komisyonun kabul ettiği şekle gö
re «... Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkul, ni
zasız ve fasılasız en az yirmi seneden beri mâlik 
sıfatiyle zilyedliği belgelerle veya bilirkişi ve 
yahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi 
adına tesbit olunur.» denilmektedir. 

3. M. K. 639 ncu maddesi ile 5602 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin (D) bendinin 6335 sa-
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yılı Kanunla tadil edilmeden evvelki şekline mü
tenazır olarak kaleme alman bu madde ile Hü
kümet tasarısı arasında, suni şekilde ihdas edil
miş bulunan Hazine menfaati endişesinden doğ
ma bir fark mevcuttur. 

4. Hükümet tasarısı, tapuda kayıtlı olmı-
yan ve miktarı 20 dönümden fazla bulunan gay-
rimenkullerin zilyedlikle iktisabında, zilyedliğin 
ispatını hususi şekle başlamıştır. Bunların 20 
dönümü geçen kısmının zilyedi namına tesbit 
edilebilmesi için zelyedliğin, bilirkişi ve şahit 
beyanlarının dışında on yıl ve daha önceki ver
gi kaydı veya kanunda yazılı belgelerden biri 
ile tevsiki lâzımdır. Bu madde 20 dönümden 
fazla kısımlar için, âdeta, zilyedlikli iktisabı 
tanzim eden 1515 sayılı Kanunla tasarının 32 nci 
maddesinin (C) fıkrası hükmü gibi zilyedlik se
bebinin ispatı külfetini tahmil etmektedir. 

5. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, suni ola
rak vaz'edilmiş bulunan ve memleket gerçekle
rini zorlıyan bu hükmün mevzuatımızdaki ge
lişme safhalarını gözden geçirmekte fayda var
dır. 

6. Tapusuz gayrimenkullerin muayyen bir 
zaman, muayyen bâzı şartlar altında fiilen tasar
ruf edilmek suretiyle iktisabı (4 Nisan 1926 ta
rih 743 sayılı), ilk defa M. Kanunumuzun 639 
ncu maddesiyle tanzim edilmiştir. 

Maddenin ilk şeklinde hususi ispat yolu 
tervicedilmediği gibi, miktar tahdidi de yapıl
mamıştır. Hâlâ bu tescil işlemi bidayette kazai 
bir mahiyet taşımıyordu. Gerek bu madde hük
mü, gerekse hukukî kıymetini kaybetmiş tapu 
kayıtlarının tasfiyesini mutazammm ve zilyed
likle iktisabı başka bir suretle tanzim eden 1515 
sayılı Kanun hükümleri tamamı ile «idari ko
misyonlar marifetiyle» icra edilmekte ve «Hak
kı Karar» denilen idari bir müesseseye dayan
makta idi. 

7. Bu iki kanun hükümünün mevzuumuzla 
irtibatı 1515 sayılı Kanunun iktisap sebebinin 
tevsikini araması, diğerinin böyle bir mecburi
yet tahmil etmemesidir. Buna rağmen 1515 sa
yılı Kanun dahi iktisap sebebinin tevsikinde ve 
zilyedliğin ispatında şahit ve bilirkişi beyanla
rını ispat vasıtası olmaktan çıkarmamıştır. 9 
Haziran 1929 tarih ve 1515 nolu Kanun. 

8. idare bünyesinde sık sık görülen suiisti
maller sebebi ile «tescil işlemi» idari olmaktan 
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çıkarılmış ve hâkimin kararma bağlanmıştır. 
31 Ocak 1950 tarihinde 5519 sayılı Kanunla ya
pılan bu değişikliğin getirdiği kazai hüviyet 
«ihtilafsız kaza» mahiyetinde olup, «ilân ve» 
hasım göstermek mecburiyetini tahmil etmemek 
idi. Bu sebeple de aksi her zaman iddia olun
makta ve dâvalar çoğalmakta idi. 

9. Mer'î kanunun ilk şeklinde, 5602 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin (D) bendinde zil
yedliğin ispatı hususi bir şekle tabi tutulmamış 
ve bir miktar tahdidi yapılmamış idi. Hattâ 
«müruruzaman müddeti» - «zilyedlik süresi» 10 
seneye indirilmek suretiyle, 1515 sayılı Kanun
da olduğu gibi Tapulama Kanununun bir tasfi
ye kanunu olduğu hüviyeti bariz bir şekilde 
ortaya konulmuştur. 

10. Tatbikat bu hükümler çerçevesinde de
vam etmekte iken: 

İsviçre Medeni Kanununda bulunan «ilân» 
mecburiyetine ait hükmün M. Kanunun tercü
mesi sırasında alınmamış olması sebebiyle ale
niyetin temin edilmemesi, tescil dâvalarının ha
sım gösterilmeksizin «ihtilafsız kaza» şeklinde 
halliyle, Hazine arazisinin bu yoldan hususi şa
hısların mülkiyetine geçmesi karşısında, 17 . 
3 . 1954 tarih ve 6333 sayılı Kanunla M. Kanu
nun 639 ncu maddesi tadil edilerek, yerinde bir 
düşünceyle «Hazineyi hasım gösterme ve ilân» 
mecburiyeti konulmuştur. Böylelikle Hazine 
topraklarının haksız ve tertipli şekilde iktisabı
na meydan veren yollar kapatılmıştır. 

Tadilât sırasında «hususi kanun hükümlerini 
mahfuz tutan bir fıkra da ilâve edilmiştir. 

11. îşte bu fıkranın mahfuz tuttuğu hü
küm; şimdi Hükümet tasarısında değişik şekil
de muhafaza edilmek istenen ve 6333 sayılı Ka
n u n ^ aynı günde sevkedilmiş bulunan 6333 
sayılı Kanunun mer'i 5602 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesinin (D) bendini tadil eden hüküm
dür. 

12. Buna göre: «Tatbikatta gayrimenku
lun menşei ve mahiyeti üzerinde durulmaksızm 
bilirkişilerin yalnız zilyed lehine söz söyleme
leri yüzünden Hazineye ait gayrimenkullerin 
şagilleri adına tapuya bağlanmak suretiyle Ha
zine haklarına sebebiyet verildiği» noktasından 
hareket edilerek, «1936 - 1937 yıllarında yapı
lan arazi *vefgi tahririnde vergi harici gayri
menkul kalmadığı faraziyesine dayanılmış ve 
neticeden:» Zilyedlik müddeti 20 seneye çıka-

- « 5 3 -
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rılmış ve 20 dönümden fazla tapusuz gayrim en-i 

küllerden zilyedlikl'e iktisabında en az 10 sene 
önce tesis edilmiş vergi kayıtlarının ibrazı şart 
konulmuştur. 

.13. Bu hal, tatbikatta, adalete aykırı ve te
lâfisi imkânsız birtakım neticelerin doğmasına 
sebebiyet vermektedir. 

a) Bir defa 1937 arazi tahriri kayıtlarının 
sıhhatli olduğu, kayıt dışı gayrimenkul kalmadı
ğı faraziyesi doğru değildir. 

Vergi mükellefiyetinden kurtulmak psikolo
jisi, uzak ve küçük arazinin o zamanlarda ih
mal edilip sonradan değerlenip işlemesi1, 

Halkımızın kültür seviyesi itibariyle, vergiye 
karşı çekingen oluşu, bu kayıtların sıhhatini 
gölgelendirm ektedir. 

b) Saniyen 20 dönüm miktarı suni ve mem
leket gerçeklerine uygun değildir. Bugün Tür
kiye'de bir çift öküzü olan her çiftçinin 20 dö
nüm miktarında toprağı vardııv 

5 000 - 10 000 dönüm gibi Hazine arazisinin 
haksız iktisabını önlemekten bahsedilirken, 20 
dönüm gibi gülünç sayılabilecek bir ölçü kullan
mak abestir. 

Küçük çiftçiyi bu kanuna muhatabolmaktan 
kurtarmak lâzımdır. 

Bakın, tatbikattan doğan bir aksaklığı Yüce 
Meclise arz etmek isterim : Her ne kadar, Kadri 
özek arkadaşımız bu kanun üzerinde konuşan
ların tatbikatla uzaktan yakından pek alâkaları 
olmadığını söylüyorlarsa da, biz de bu kanunun 
meriyette bulunduğu, 12, 13 sene içerisinde ara
zi sahibi olarak, avukat olarak bu kanunun tat
bikatına muhatabolmuş ve görmüşüzdür. Şimdi 
mer'i kanunda 20 dönümden fazla olduğu, za
man, tasarıda olduğu gibi, 20 dönüm Jjcüçük 
çiftçiye bırakılmamakta idi. O, 20 dönümden 
fazla olan, bir dönüm de olsa 21 dönümün ta
mamı Hazineye mal edilmekte idi. Size, başım
dan geçmiş bir hâdiseyi naklediyorum : Bir ada
mın, 500 haneli bir köyün gözü önünde 50 sene 
kullandığı 43 dönümlük bir tarlayı, - bu misali 
Maliye Bakanına hususi bir konuşmamda arz 
etmiştim - kendisinin ölümünden sonra çocukları 
yine köylülerin gözü önünde bu tarlayı böldü
ler, tarlanın bir kısmının cünüt, bir kısmının 
da verimli olması karşısında kendi aralarında
ki hususi taksimde, birisi 19 dönümlük kısmını, 
diğeri ise 23 dönümlük kısmını aldı. Bu tarla-
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nın tamamı, babalarının sağlığında her ne se
bepten ise vergiye kaydedilmemiş durumda idi. 
Bölündükten sonra da 10 -15 - 20 sene yine ken
dileri kullandılar. Nihayet o köye tapulama 
geldi. Tapulama esnasında iki kardeş tarlanın 
başına gitti. Ehlivukuflar ve muhtar da gitti. 
Köyde bu tarlanın fiilî ve mülkiyet durumu so
ruldu. Size anlattığım gibi anlattılar, bölünmüş 
olduğunu söylediler, ölçüldü, hissesi 19 dönüm 
olan kişi oradaki şahitlerin, ehlivukufların be-
yaniyle tarlasının tapusunu aldı, cebine koydu. 
Hissesine 23 dönüm isabet eden kişi de, diğeri
nin kardeşi olduğu ve onun da babasından kal
dığa halde ve bir köyün gözü önünde 20 seneden 
çok aşkın bir zamandan beri kullanmış bulun
duğu halde, bir mal sahibi gibi de davranmış 
bulunduğu halde, bu kanunun suni ve şeklî olan 
maddesi icabına göre, bu kanunun meri şekli 
adalete aykırı olduğundan, tapusunu alamadı 
ve tarlası Hazineye maledildi. 

Onun için şahitlerin söylemiş olmalarına rağ
men kabul edilmedi. Onun için, bu kanunun bu 
şeklini küçük çiftçiyi muhatabolmaktan kur
tarmak lâzımdır. 

c) Salisen bilirkişi ve şahit beyanları umu
mi mevzuatımızda «takdirî» bir delildir. 

Hâkim, hukukta olsun, cezada olsun, diğer 
delillerin ışığı altında «şahadeti» de takdir ede
rek hükmünü verir, «tki insanın dinden olduğu 
yerde» bir insanın candan olduğu müşahede 
edilen hallerdendir. 

— Ben, memleketimizde şahadet müessese
sinin, mutlak surette kendini doğuran mânevi 
kaynakların selâbetini muhafaza ettiğini ileri 
sürecek değilim, «bildiklerinizi ketmetmeyiniz» 
diye «ilâhi» emri hiçe sayarak gözlerimizin içi
ne bakabaka yalan söyliyen nice insanlar gör
düm. Buna rağmen ve bunu bahane ederek hu
kuk mantığına aykırı suni müesseseler ihdası
na da gönlüm razı olmaz. 

d) Vergi kayıtları, mülkiyetten doğan sair 
ihtilâflarda katî bir delil vasfını taşımazlar. 
Hukukumuzda bu böyledir. Hattâ çoğu zaman 
kaim dahi değildirler. Burada böyle bir vasıf 
kazanması adaleti rencide eder. 

e) Kayıtların canladırılması, netice itiba
riyle şimdi nazara almak istemediğimiz, insan 
beyanına dayanmaktadır. 

f) Nihayet hâkimin bu kanundan doğan 
geniş yetkileri vardır. 

— » * -
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— ilâm ve hasım gösterme mecburiyeti. 
— Re'sen tahkik ve tetkik yetkisi. 
— Arazinin menşe ve mahiyetinin araştırıl

ması, Hazine aleyhine doğabilecek mahzurları 
ortadan kaldıracak imkânlardır. 

— Asgari iskân haddine varan insaflı bir 
ölçü bulunmasını aksi halde geçici komisyon ra
porunda olduğu gibi kabulünü istirham ederim. 

Memleket gerçekleri içerisinde, bu kanunun 
gayesine uygun şekilde umumi hukukun kabul 
ettiği nisbette delillerle hakların isbatı hak ve 
imkânını tanımamız lâzımdır. Nihayet hâkimin, 
bu kanundan doğan geniş yetkileri vardır. 
İlân ve hasım gösterme mecburiyeti var
dır ve tahkik, tetkik yetkisi vardır. Ara
zinin menşeini ve mahiyetini araştırma yet
kisi vardır ve Hazineye haber verme mecburi
yeti vardır. Bütün'bunlar, doğabilecek mahzur
ları önliyecek barajlardır. Ben gönülden, Ge
çici Komisyon tasarısının hiçbir tahdide ıığra-
maksızırî kabulünü isterdim. Fakat, mem
leketimizin şartları, yapılacak olan toprak 
reformu ve halkımızın da sahipsiz araziyi, 
uzun zaman ihmal edilmiş bulunan sahipsiz 
araziyi işlemek yolundaki gayreti ve birisinin 
evvel davranıp işlediği bir yerde diğerinin top
raksız kalması karşısında, Geçici Komisyon da 
Hükümet tasarısını meczederek iskân hadleri 
dâhilinde insaflı bir ölçü bulmasını istirham 
ediyorum. Bu miktarı 20 dönümden çıkararak 
küçük çiftçiye muhatabolmaktan kurtarıp in
saflı bir hale koymak lâzımdır. Meselâ iskân 
haddine varabilecek 100 dönümlük ölçü içinde 
kabul edilmesinin adalete daha uygun olacağı 
kanaatindeyim. Maddenin olduğu gibi veya bu 
olmadığı takdirde bu*ölçüden daha yüksek bir 
ölçüde kabul edilmesini istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN— Sayın Alicanoğlu. 

MAHMUT ALİOANOĞl/T (Sinop).— Muh
terem arkadaşlarım; müzakere, mevzuu olan Tapu
lama Kajıununun 33 ncü maddesinde, bilhassa 
arkadaşlarımızın temas edecekleri noktalar; ev
velce Hükümet tarafından tedvin edilmiş olan 33 
ncü maddedeki taplamaya dair şartların mevcu
diyetiyle, Komisyonca tedvin edilmiş olan 33 ncü 
madde metni arasındaki farklardan ileri geldiği
ni tahmin edivorum. 
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Kısaca arz edeyim ki, 5598 ve 5599 sayılı ka

nunlara göre, zilyedlikten tescil dâvasının hasım-
sız olarak yani tarafsız olarak ikâme edilmesi su
retiyle, davacı da beyyine külfeti olarak elinde
ki belge veyalıutta dinleteceği şahit ve bilirkişi
nin beyanlariyle zilyedliğini ispat .ettiği tak
dirde işgal ettiği mezkûr arazinin tesciline dair 
ilânı alabiliyordu. Badema, bu kanun hükümle
rini tadil eden ve halen mer'i olan mevzuata gö
re, tescil dâvasının mutlak surette hasımlı ola
rak açılması ve bilhassa arazinin bulunduğu 
mevkie göre belediye, köy hükmî şahsiyeti aley
hinde ikamesi ve ondan sonra da kendilerine 
tebligat yapılarak, temyiz hakkının tanınması 
suretiyle cereyan etmesi bugünkü tatbikatın ica-
batındandır. Bunu arz etmekteki maksatlım, ev
velce tarafsız olarak açılmış olan dâvanın i-'iibu-
tu bakımından daha kolaylıkla neticeye vardır
mak mümkün iken, bugün bu dâvanın daha 
kuvvetli olarak ve ezcümle tarafların hak ve hu
kuklarını da korumak ıuaksadiyle bâzı şartların 
konduğu noktasıdır. Bu maddede bilhassa tah
minime göre müzakereyi ve münakaşayı n ucib-
olarak nokta temin edilmekte zilyedliğin belge
lerle veya bilirkişi veya. şahıs beyanlariyk ol
masıdır. Komisyonun kabul ettiği madde metni 
ile Hükümet tasarısının metni arasındaki fark 
vesikaların aranmamasıdır. Biraz evvel uzun uza-
dıya münakaşa edildiği üzere, 32 nci maddede 
şahadet müessesesi, bugün gerek hukuk usulü 
ve gerekse Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunla
rımızda kabul edildiği gibi diğer kanun mev
zuatında bilhassa beyyine olarak ele alınmakta 
olduğunu görmekteyiz. Nitekim tapulama mua
melesinde ilk safahatını icra edecek olan tapu
lama, teknisyenleri ve yardımcılarının, evvelemir
de o mahalli bilen bilirkişileri ve şahitleri din
lemek suretiyle evrak tanzim edecekleri, ve hat
tâ bilirkişilerin bitaraflığından şüphe' ettikleri 
takdirde, diğer bilirkişi ve-şahit istimamda bu
lunacaklarını da. kabul etmiştik. Şu halde,- bu 
tasarının bidayetinden bu maddeye kadar geldi
ğimiz maddeler metninde şahitlik müessesesini 
tapulamada bir beyyine olarak kabul etmiş bu
lunuyoruz. Hal böyle olunca, bu maddede ve di
ğer kanun mevzuatında olduğu gibi, şahit ve bi
lirkişi beyanlarını beyyine olarak kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Muhterem arkadaşlarım, Hü
kümet tasarısında olan 33 ncü madde ile, Komis-
vonun kabul ettiği 33 ncü maddenin arasındaki 
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bellibaşlı farklardan birisi; evvelce gayrimen
kulun yüz ölçümü 20 dönüm kadar olduğu tak
dirde, şahit ve bilirkişi istimali ile zilyedliğin 
ispatı ve bu suretle tescili cihetinin kabul edil
mesidir. 20 dönümden fazla' olanlar için, Hükü
met tasarısında zikredildiği ve ezcümle Medeni 
Kanunumuzun. 639 ncu maddesine tetabuk etti
ği veçhile, birçok vesaikin mahkeme sırasında 
belgelerinden birisinin aranması ve iade edilme
sini şart koşmaktadır. Bunlar meyanmda vergi 
kayıtları, 10 yıldan bu yana kadar verilen kayıt
ların, zilyedliği katiyet kesbetmiş, ilâmlar ve 
saire vardır. Şimdi, haddizatında zilyedliğin is
patı bakımından, hakikaten sıkı bir cendere içi
ne almış bulunan bu madde hükmünün, faydalı 
olmakla beraber, tatbikatta birçok mahzurları
nın olduğu aşikârdır. Şöyle ki, biraz evvel Nu
rettin özdemir arkadaşımızın arz ve izah ettiği 
veçhile, 20 dönüme kadar olan gayrimen küllerin 
zilyedliğin sübutu şahadet ve bilirkişi beyanları 
ile kabul edildiği halde, 20 dönümü geçtiği za
man yani 21 veya daha fazla dönümü ihtiva et
tiği takdirde, bu beyyine kabul edilmiyecektir. 
Şimdi görüyoruz ki, Hükümet tasarısında dahi 
33 ncü madde metni, gene bilirkişilerin şahadet
lerini kabul etmiş bulunmaktadır. Mademki, 20 
dönüme kadar olan gayrimenkul hakkında Hü
kümet tasarısı dahi şahadet ve bilirkişiyi kabul 
etmektedir. Bundan fazla olan kısım hakkında 
kabul etmeyişi tatbikatta vatandaşın aleyhine 
neticeler doğurmaktadır, Bu defa vatandaşın 
yaptığı muamele şudur : Bakıyorki 20 dönüm
den fazladır. Yerini muhtelif parsellere ayırı
yor ve ondan sonra her bir parsel hakkında, ya
ni 20 dönümü geçmemek kayıt ve şartı ile, par
sele ayırıp bir parselini icabında, oğluna, karısı
na veriyor, bağışlıyor ve bunların namına her-
birinin tescil dâvasını açtırmak suretiyle yani 
bir nevi hile yoluna gitmek suretiyle, yine gay-
rimenküllerin- tescilini temin ediyor.. Bunu her 
zaman görüyoruz. Binaenaleyh, bu gibi hileli 
yollara vatandaşı sev ettirmektense, âdeta sa
hipsiz gayrimenkul mahiyetinde olan, yıllardan 
beri kendisinin imar ettiği, taşını ve dikenini 
ayıkladığı, işler ve mahsul verir bir hale getir
diği bir gayrimenkulu, 20 dönümlük bir miktarı 
geçmesi halinde, 20 dönümden fazlasını geri al
mak gibi bir yola tevessül edilmesi, hakikaten 
halkın, vatandaşın biraz da aleyhine bir hare
ket oluyor gibi geliyor, bendenize. Bugün Ana-
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dolu'nun muhtelif yerlerinde gayrimenkullerin 
ebatlarını nazarı itibara alırsak, Karadeniz ııııtı-
takası hariç; çünkü, Karadeniz'de nihayet 3 - 5 -
10 dönümlük tarla pek nadiren bulunur; Anado
lu'nun muhtelif yerlerinde ben şahsan şahit ol
dum ; bir tek parçası 100 - 200 - 300 dönüm gelen 
tarlalar vardır. Şimdi bu çiftçi ailesi başJıbaşma 
bu tarlanın yüzünden geçinmektedir. Bunun 20 
dönümüne kadar olan kısmının şahit ve bilirkişi 
beyyinesi ile ispatını kabul etmek ve üst kısmı
nı da bu beyyineyi kabul etmiyerek elinden al
mak gibi bir yola tevessül etmek hakikaten o ai
le için bir yıkım halini doğurabilir. Bu itibarla, 
bendeniz Nurettin özdemir arkadaşımızın dedi
ği gibi bunun hududunu tamamen boş bırakma-

' m ak kayıt ve şartiyle yani namütenahi olan bir 
gayrimenkulun, şahit ve bilirkişileri dinlemek 
suretiyle namına tescilini de kabul etmemek ka
yıt ve şartiyle; hiçolmazsa arkadaşımızın teklif 
ettiği üzere 100 dönüm gibi bir miktarı esas al
mak daha âdil olur kanaatindeyim. Bu itibarla 
uzun uzadıya izahta bulunan Nurcddin "özdemir 
arkadaşımızın fikirlerine aynen bendeniz de iş
tirak ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, buyurunuz. 

MEHMET OEOİOĞLU (Adana) — Muhte
rem arkadaşlar; tapuda kaydı bulunmıyan gayri
menkulun zilyedi nâmına tescilinde, esas olarak 
komisyon metninin kabulünü rica ediyorum. 
Çünkü, Orta-Anadolu ile dağlık kısımdaki hal
kın elindeki arazinin ekseriyeti tapusuzdur. Esa
sen, büyük çiftlik sahipleri arazileri mahkeme 
voliyle tespit ve tapuya tescilini yaptırmışlardır. 

| 'Tapusuz arazi, mahkemeye müracaat edemi-
| yen fakir, küçük çiftçinin elindedir. Bu gibi çift-

çilerin elinde 1-100 dönüm arazi vardır. Bu ara-
| zi. de çorak, killi, taşlı ve susuz bir arazi oldıı-
ij ğuna ıgöre, bir ailenin geçimine imkân veremi-
;; yeceği de tabiîdir. Malûmu âliniz veçhile, bu
ji gün bir ailenin iskân haddi de takribi (100) dö

nümdür. Bununla »beraber, küçük çiftçinin elin
deki arazi müteaddit parçalar halinde değildir. 
Nihayet, bir veya iki parçadan ibarettir. 

Ecdadından kalmış olan arazisinin yarısını 
elinden alıp başkasına vermek, o 'aileyi ımühtaç 
duruma sokar ve işsiz .bir hale getirir. Komisyon 
kararı kabul edilmediği takdirde miktarın (100) 
dönüm üzerinden tespit ve kabulü zaruridir. 
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Orman tahdidi yapılmamıştır. Bugün kültür 

arazisi olarak birçok vatandaşın elindeki toprak
lar Orman Kanunu ile gelişmektedir ve köylü de 
mağdur durumdadır. Bu sebepler dolayısiyle, 
tapusuz arazinin komisyon kararı veçhile zilyed
i m nâmına tescil edilmesi hususunu Yüksek 
Meclisin tasvip buyurmasını arz ve istirham eder, 
hürmetlerimi sunarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arat, 

BUltHAN ARAT (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanaatimce bu Kanunun huzuru
nuza getirilmesinin sebebi şudur. Malûmu âliniz, 
Medeni Hukukumuza göre, gayrimenkul] mülki
yetinin mülkiyet karinesi tapu sicilidir. Ancak, 
bizim memleketimizde bütün gayrimenkullerin 
tamamının tapuya tescilleri mümkün olmamış, 
kadastronun ikmali de çok uzun zamana bağlı 
'bulunmuş olması itibariyle, yaşanan hayatın 
meydana getirdiği ihtiyaçlara cevap vermek üze
re Mart 1950 tarihinde 5602 sayılı işbu Tapula
ma Kanunu tedvin edilmiştir. 

Şimdi, maruzatımı izah edebilmek için, evve
lâ ,bu 5602 sayılı Kanunun, müzakere etmekte 
bulunduğumuz şu tasarının 33 ncü maddesine 
mümas olan, ona mütenazır 13 ncü maddesinin 
(D) bendi üzerinde durmama bir nebze müsaa
denizi rira ederim. Şimdi, 5602 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin (T)) bendi şu unsurları ih
tiva etmekteydi: Tapuya kayıtlı olmıyan bir gay-
rimenkule 10 sene müddetle zilyed bulunanın 
namına, hiçbir miktarla mukayyet olmaksızın, 
şahitler ve bilirkişilerle, ispat ettiği takdirde, 
tescil yapılabilmekteydi. Bu madde hükmü bu 
haliyle 1950 senasinden 1954 senesine kadar tat
bik edildi. Bu dört sene içindeki .tatbikat; bil
hassa bu Hazine inallaraıın ki, bu mallar da 
milletin malıdır; .şu veya bu açıkgözün uhdesine 
tesbite öyle yol açtı ki, netice itibariyle, tasar
lanmakta bulunan toprak reformunu daha o za
mandan, iflâs edecek hale getirmekte idi. He
men her açıkgöz, bu Kanunun bu maddesinden 
bilistifade, aslında 10 sene dahi zilyed bulunma
dığı yerleri arkadaşlarımın tasvibettifcleri şahit 
lerin beyanını elde etmek suretiyle yüzlerce, bin 
leree hattâ, 10 binlerce dönümlük Devlet malı
nı, Hazine malını arazisine tesahubettiler. Bu
nun reaksiyonu 1954 senesinde 6335 sayılı Ka
nunla ortaya çıktı ve 6335 sayılı Kanunla biraz 
evvel bahsettiğim 5602 sayılı Kanunun 13 ncü 
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maddesinin (D) fıkrasındaki 10 senelik zilyedlik 
müddeti 20 seneye çıkarıldı, ve 13 ncü maddede 
miktar kaydı yok iken, 6335 sayılı Kanunda bu 
20 dönüm miktarla takyidedildi ve 20 dönümden 
fazla olursa bu takdirde 20 dönümden fazlası 
için geriye doğru on sene ve daha fazla müddet 
için vergi kaydı vesair belgelerin ibrazı zaruri
dir denildi. 

Şimdi, bu da kâfi görülmedi. Müzakere et
tiğimiz Kanunun 33 ncü maddesi önümüze gel
di. önümüzdeki madde de iki metin vardır; bi
risi, Hükümet tasarısı, birisi de Komisyonun 
metnidir. Komisyonun metnini ele alırsak 1950 
den 1954 e kadar -geçen tatbikatın fecî neticeleri 
göz önünde bulundurularak, 1954 de 6335 sayılı 
Kanunla konan firen de, ortadan kaldırılmakta, 
orada konmuş 20 dönümlük kayıtla bertaraf edil
mekte ve açıkgözlere hudutsuz salâhiyet tanımak
tadır. Sadece, oradaki 10 senelik müddet 20 se
neye çıkarılmakla iktifa edilmiş bulunmaktadır. 
Bendeniz, Komisyonun bu maddesini, şimdi aşa
ğıda arz edeceğim sebeplerle katiyen kifayetsiz 
ve fevkalâde tehlikeli bulmaktayım. Burada, 
benden evvel konuşan arkadaşlarımız, «aksi ha
reket halkın aleyhinde olur,» buyurdular. Pek 
muhterem arkadaşlarım, pragmatislerin vatan
perver bir tarifleri vardır. Onlar derler ki, «ken
di menfaatini, vatanın menfaatini en iyi telif 
eden insan vatanseverdir.» Şimdi, 'halkın men
faati, halkın menfaati, iyi ama, bir de cemiye
tin menfaati var. Toprak reformu yapacağız. Eli
mizde bu reform dahilinde hükümler tanzim edil
miş. Bu esaslara göre toprak tevzii yapacağız. 
Ama, bu metni bu haliyle, Komisyonun teklif 
ettiği şekilde çıkarırsak, o reform, çıkıncıya ka
dar Devletin elinde, Hazinenin elindeki kültür 
arazisinden reforma sermaye teşkil edecek, en 
küçük bir rezerv tkahnıyacaktır, arkadaşlar. 

Ben, bu meslek içinde uzun müddet çalışmış bir 
arkadaşınız sı-f atiyle arz ediyorum; bu Kanunla 
10 dönümlük bir tapu senedi ile 10 bin dönüm 
araziye tesahübeden ve üzerine tesbidettiren in
sanları gördüm. Vakit müsait olsa da, merak eden 
arkadaşlarım lütfen teşrif etsinler, isim, madde 
ve misal zikrederek kendilerine tatbikatı göste
reyim; hakikaten çok fecidir. Zaten bu kanun 
istisnai bir kanundur. Mâruzâtımın başında arz 
ettim; bu, Medeni Hukuk esaslarına aykırıdır. 
Ama, bizi tazyik eden şey bir ihtiyaca mehma-
emken cevap vermek, «mal canın yongasıdır» 
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fetvasınca karışıklıklar yüzünden cinayetlere, 
^asayiş bozukluklarına mâni olmaik ve kadastro 
yapılıncaya kadar işi bu şartların ve ihtiyaçla
rın tazyiki altında tanzim etmek arzusundan ve 
mecburiyetinden doğmuş bulunmaktadır. IBu ka
nun, o sebeple, sevk edilmiş bulunmaktadır. 

'Hükümet hazırlamış. Bendeniz Hükümet ta
sarısını beğendim. Hükümet tasarısı aslında 
6335 sayılı Kanunun bu babta koyduğu hükmü 
de tavzih etmiş ve daha ferahlık getirmiştir. 
ıŞöyleki; ne diyor Hükümet- tasarısı,, 20 sene 
müddetle bir 'kimse tapusuz olarak bir yere zil-
•yed bulunursa ve bu da 20 dönüm ise, ister bel
ge, ister .bilirkişi ve ister şahit, her hangi biriyle 
olursa olsun, bunu ispat ettiği takdirde, sadece 
şahitle dahi ispat ettiği takdirde, derhal onun 
namı hesabına tesbit yapılacaktır. 20 dönümü 
Igecerse, ne olacak?. 2 nci ve 3 ncü fıkrada on
ları tesbit etmiş, edebildiği kadar. Başka türlü 
de zor yapılır. Hakikaten ne demiş, 20 dönüm
den fazla veya birbirine bitişik tarlaları oldu
ğu hallerde her biri ayrı ayrı 20 dönümden 
fazla değildir ama her birinin zilyedlik sebebi 
ve esasları ayrı.ayrıdır. Bu takdirde yine belge
lerle veya şahitlerle olsun, bilirkişi ile olsun, her 
birini ayrı ayrı ispat etmek ve bu suretle tesbit 
ettirmek mümkündür. 

Ben iddia ederim ki, bütün bizim fakir çift
çilerimizin, hattâ orta eif tellerimizin tarlaları 
yanyana değildir, ayrı 'ayrıdır, parça parçadır. 
IBu parçalar için ayrı ayrı zilyedlik sebeplerine 
istinadederek, yine birinci fıkra 'hükmüne tevfi
kan şahitlerle dahi ispat edip kendi nâmına tes
pit yaptırabilecekti r. 

(Bu üçüncü fıkra, bunların beher parçası 
müstak'H olarak 20 dönümün üzerinde olur veya 
yan yana olup da yekûnu 20 dönümün üzerinde 
bulunur, zilyedlik sebepleri de bir olursa, o za
man ne yapacak? Orada hüküm koymuş. Yine 
2,0 dönümlük bir kısıra için sadece şahitle ispat 
hakkı tanımış. 20 dönümden fazlası için aşağıda 
i) sebebe dayanarak yazdığı 'belgelere ilâveten 
ibrazını şart koşmuş. 

Sayın arkadaşlarım bu belgelerin (A) ben
dinde gördüğümüz kısım vergi belgesidir. Artık 
müsaade buyurunuz da, bir insan bir evde otu
ruyor ve kira veriyor. Bir vatanda oturuyor, 
onun bayrağının gölgesi altında yaşıyor ve ona 
vergi vermekten kaçıyor... Olmaz böyle bir şey, 
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arkadaşlar. Mademki, bu vatanın şu parça top
rağı üzerinde mülkiyet iddia ederek kendi nâmı
na tespit yapılmasını istiyor ve mademki muay
yen bir ölçünün fazlasıdır, şu halde şahide ilâ
veten, lütfen vergi belgesini de (göstersin, bu 
vatanperverliği, bu hüsnüniyeti göstersin. Hal
kın menfaati, halkın menfaati, halkın menfaati!. 
(füzel, gayemiz o, ama halk da kendi mükellefi
yetlerini yapsın. Bugün modern memleketlerde 
artık vatandaş yerine tâbiri vergi mükellefi kaim 
olmaktadır. (Bir vergi belgesi olsun, versin, ama 
sayın arkadaşlarımızın buradaki söylediklerin
den, kendi eski tecrübelerinden, memleketin rea
litelerinden ilham alarak, bendeniz bir önerge 
verdim. Bu maddede yazılı miktarı yâni dönü
mü 50 dönüme çıkaralım. Her parçada tasavvur 
buyurun bir şahsın 3 parçada !50 şer dönümü var
sa 150 dönümü yine şahit ile tespit edebilsin. 
5 parçada varsa 250 dönüm yine şahit ile ispat 
edebilsin. Bu suretle Hükümet tasarısının 20 

dönümlük kısmının 50 dönüme yükseltilmesi su
retimde aynen kabul edilmesini bendeniz arz \o. 
teklif ediyorum. Bu hususta bir de önerge ver
miş bulunuyorum. Fazlası fazladır. Toprak re
formunu yapmak imkânını bu Meclis ve bun
dan sonraki Meclisler ebediyen elinden kaybede
cektir. Maruzatım bundan ibarettir, önergenin 
desteklenmesini hepinizden saygılarımla rica ede
ceğim. 

BAŞKAN —Sayın Uzııner. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu 'madde, tapusuz gayri-
menkullerin zilyedlikle iktisap şeklini 'belirt
mektedir. Bir tara'Utan Hükümet teklifi, diğer 
taraftan. Geçici Komisyon teklifi, iki ayrı ekst
rem batinde 'belirmiş bulunmaktadır. Bu 'teklif
lerde yer alan vüsat konusu üzerinde kısaca. 
durmak isterim. Hükümet teklifimde bu vüsat 
20 dönüm olarak tesbiıt edilmiş bulunmaktadır. 
Geçici. Komisyon teklifinde ise vüsat tanımma-
•mış bulunmaktadır. Zilyedlik esas alınıyor ve 
burada bir huzıursuzlu'k gözükmektedir. Esasen 
•dıırıımu bu yönden iki ekstrem şeklinde tas-
vibetmiş bulundum. IMuihterem arkadaşlar, bu 
kanun tasarısı hazırlanırken, bir taraf tan Hü
kümetin Yüksek Meclise .sunduğunu veya sun
mak üzere olduğunu (kıyduğumuz toprak re
formu, zirai reform kaniıın ta$arısiyle irtibatlı 
okluğunu ve onun ahenkli hükümler ihtiva et-
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ıtiğiiıi, ıhu madde d'olayisiyle şüplhe ile karşıla-
ma'ktayim. Düğ^r taraftan balen meriyette 
oîan Çiftçiyi TopraMandırma Kanuniyle de bu
nun yalkımdan ve uza'ktan bir münasebetini, ob
jektif bar bağlantısını bulamadım. 

. .'Mulhterem arkadaşlarını; 'Topralk Islkân Ge-
. nel Müdürlüğpnce yurdumuzun çeşitli bölgele

rinde bir ailenin geçimine medar ölaeaik olan 
toprakların normları tesblit edilmilş bulunul
maktadır. 'Toprağın verim kabiliyetini esas 
alma'k suretiyle, muayyen bir ailenin, galiba 
beş nüfus .esas alınmak suretiyle teabit edilen 
bir ailenin ihtiyacının ilmî ve objektif etütler 
neticesinde bölgelere göre değiştiği anlaşılmış-
'tır. IBu, bölgelere göre değişen, aynı zamanda 
nüfus 'arttığı zaman, zannedliyoruım kd, <her nü
fus başına yüzde on nisbetinde, -raikaım tam 
'hatırımda değildir - artan bir (keyfiyettir. Ya
ni, memleketimizin çeşitli bölgelerinde uygula
nan toprak normları değişilk bir vüsat taş'ımak
tadır. Esasen bu görüş Anayasamızın 37 nci 

. maddesine uygun bulunmaktadır. Yani, bir 
taraftan Hükümet teklifindeki 20 dönüm, 'diğer 
taraftan bir hudutsıızlulk var veya standart 
olarak teabit edilecek. 'Bâzı arkadaşlarımızın 
tesbit ettiği gilM, 50 - 100 dönüm gilbi rakam
lar, Anayasanın sosyal adalet 'esprisine de uy
gun düşmemektedir. Ayrıca, 37 nci madde ile 
de ahenksiz bulunmaktadır. Şöyle ki Anaya
samızın 37 nci maddesi şöyle diyor: Devlet, 'top
rağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştir
mek 'Ve topraksız olan veya yeter toprağı bu-
lunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amaçları 
ile gereken tedbirleri alır. «Kanun, bu amaç
larla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine 
göne toprağın •genişliğini gösterebilir.» 

İkinci cümlesi bilhassa konumuzla ilgilidir. 
Burada, değişik tarım -bölgeleri, toprağın 

çeşitliliği yani verimliliği esas alınmaktadır. 
Gönül arzu ,eder ki, çdk yakında tatbikata" gi- ! 
receğini ümit eylediğimiz ve sabırsızlıkla bek
lediğimiz Toprak Reformu (Kanununun tatbika- | 
tiyle muvazi olaraik Sürütülmesi zaruri olan böy- j 

* le bir kanunda, hususiyle 33 ndü maddede ; 
'bununla Ihemahenk hükümler yer alsın. Bende- ! 
niz, bu yönden maddenin tadilini tazammun ' 
eden bir teklifte bulunacağını. j 

'Teklifimin mahiyeti şudur: Tapuda kayıtlı 
olmıyan ve yüzölçümü toplamı İmar ve İskân I 
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Balkauhtmıea teöbit edilen, mahallî toprak 
normlarını aşmıyan miktarda olan gayrimen-
'kul nizasız ve fasılasız en az 20 seneden beri 
maliki sıfati ile zilyedliği belgelerle ve bilirkişi 
veya şaihit beyanları ile tevsik olunanar zil-
yed adına tesbit olunur sökündedir. 

Bununla, Anayasamızın âmir hükmü ve 
memleketimizin toprak yapısı bakımından çe
şitlilik arz eden verimliliği ve aynı zamanda 
Geçici Komisyonla Hükümet tarasısı arasındaki 
uçurum telif edilmiş olacaktır. Bu görüşüm, 
halen iskân dolayısdyle memleketin çeşitli böl
gelerinde uygulanmakta bulun'm'aiktadır ve 
mer'i 'kanunlarımıza da uygun düşecek bir key
fiyettir. Zannederim iki, Topralk reformu ka
nun tasarısı, bölgeler arası farklılığıma naza
rı itibara alacağından, toprak reformunun tatbi
katı ile de alâkalı olacaktır. Yoksa, Hazineye ait 
araziler çeşitli şekillerde ziryedlilkle elde edil
miş ve taunlar kendi aralarında hudutsuz jbir 
şekilde tescil edilmiş olursa, Hazine toprakları 
üzerinde hakkı olan birçok vatandaşların bu 
Ulakları açıktan ketmedilmiş bulunacaktır. 

İBen, burada sayın komisyondan şunu sor
mak istiyorum: Bu teklifi getiren 'mulhterem 
komisyonumuz; bir taralftan, Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun maksat ve gayesini, diğer 
taraftan, hazırlandığını memnuniyetle öğren
diğimiz Toprak reformu kanunu tasalısını tet
kik edip de mi bu tasarıyı getirmişlerdir; yok
sa, bunları kaale almadan mı böyle bir tasa
rıyı getirmişlerdir'? 'Komisyondan bunu istir
ham ediyorum. 

Tadil teklifimin de kabulünü istirham ede
rim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özek, buyurun. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, az önce Muhterem Heyetinizin kabul 
etmiş olduğu 32 nci maddenin müzakeresi sı
rasında, arz ettiğim .mahzurların büyük bir kıs
mı 33 ncü madde için de varittir. Filhakika, 
Geçici Komisyonun, Hükümet tasarısındaki 33 
ncü maddeyi tadil eden şeklinr hiçbir surette 
kabul etmek mümkün değildir. Ancak, benden 
önce konuşan arkadaşların bir orta yöl, bir hal 
şekli olarak mütalâa ettikleri bir husus var iki, 
bunun da kabule şayan olmadığı kanaatinde
yim. Arkadaglarım derler iki, Hükümet tasarısı 
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aynen kabul edilsin, fakat burada tesbit edilen 
20 dönüm meblâğ, (>0 dönüme iblâğ edilsin. 

Muhterem arkadaşlar; 32 nei maddenin mü
zakeresi sırasında arz ettiğim bâzı misalleri 
burada tekrar etmeme izin vermemizi istirham 
edeceğim. 

Arkadaşlar, 20 dönüme kadar olan gayrimen
kullerin tescili hakkında şart koşulan delilleri 
kanaatimce her hangi bir şahsın, bir gayrimen
kulu temellük edebilmesi için kâfi bir delil ola
rak kabul etmeye imkân yoktur. 

Bu madde tetkik edildiğinde görülüyor ki, 
20 dönüm için bâzı deliller meselâ şehadet da
hi kâfi görülmekte, ama 20 dönümü tecavüz 
edenler için şahit kâfi görülmüyor. Ve madde
nin sonunda fıkralar halinde tadadedilen diğer 
deliller de talebedilıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 20 dönümü tecavüz 
eden gayrimenkul] erin, zilyetleri namına tesci
li hususunda bu şartlar ileri koşuluyor da, 20 
dönüme kadar olanlardan, - 20 dönüm dâhil -
aynı şartların aranmasında ne gibi bir mahzur 
mütalâa ediyorlar? Bunu anlamak mümkün de
ğil. Filhakika, tatbikatta, mahallinde yapılan 
bilirkişi tetkiki ve mahallinde dinlenen şahit
lerin şahadeti ile bu gibi gayrimenkuller, bâ
zı köylerde o kadar kolaylıkla şahıslar namına 
tescili imkânı bulunuyor ki, diyebilirim ki, bel
ki oradaki tapusuz gayrimenkuller, şahısların 
yekdiğerine şahadetleri suretiyle, biribirlerinin 
menfaatini sıyanet .etmek sureti ile, gayet ko
lay alarak namlarına tescil imkânınıjbuluyor
lar. Muhterem arkadaşlarım, tatbikatını bizzat 
yaşadığım bâzı dâvalarda, davacının hassaten 
sahipsiz bulunan gayrimenkullerin tescilinde 
dâvalar Hazinei Maliye aleyhine ikame edili
yor. Hazjinei Maliyenin, bu dâvalarda kendisini 
basit delilerle tesciline imkân veren mevzuat 
muvacehesinde müdafaa etmek imkânı asla bu
lunmamaktadır. öyle hâdiseler olmuştur ki, 
davacı Hazinei Maliyeyi dâva etmiştir; dinlet
tiği şahitler mahallinde yaptığı şahadette gay
rimenkulun, mülk sahibi ve zilyedi tarafından 
20 seneden fazla müddetle nizasız ve fasılasız 
kullanıldığını zilyeti bulunduğunu, beyan et
miştir. Buna dair bir misal zikretmek isterim. 
Şahidin bu şahadeti muvacehesinde, hâkimin 
tevcih ettiği suale karşılık şahidin 20 seneden 
fazla zilyedliğe mütedair şahadetini tesbit et- | 
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mek imkânı mümkün değildir. Çünkü şahidin 
kaç yaşında olduğu sorulduğunda şahitlerin 25 
yaşında ve hattâ 20 yaşından daha aşağı yaşta 
oldukları öğrenilmektedir ve bunlar birer haki
kattir. Binaenaleyh, şahadet müessesesi ile bir 
gayrimenkulun bu kadar basit bir yolla şahıs
lar namına tesciline imkân vermenin Hazinei 
Maliyeyi ızrar maksadından başka bir mâna 
ifade etmediği, kanaatindeyim. Bu itibarla, 
muhterem .arkadaşlar istirham ediyorum, hepi
miz şahısların menfaatlerıinden ziyade Hazine
nin menfaatini müdafaa etmek mükellefiyetin-
deyiz. Ama, bu mükellefiyet muvacehesinde, as-
:1a şahısların menfaatlerini de ihmal etmek gibi 
bir düşünceye sahip bulunmamaktayız. Bu iti
barla, Hazinei Maliye menfaati ön görülmeli ve 
20 dönümü mütecaviz olan gayrimenkullerin 
tescilinde aranan şartların, kayıtsız ve şartsız, 
miktar ne olursa olsun, sahipsiz, gayrimenkul
lerin tescilinde tamamında aranması lüzumunu 
bendeniz huzurunuzda arz etmeği bir vazife 
addediyorum. Bu hususta bir de önerge verece
ğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, evvelemirde Geçici Komisyonun 
Türk millî bünyesine, Türk içtimai hayatına ve 
temayüllerine uygun olarak bu maddeyi getir
miş olduğundan dolayı kendilerine, bilcümle 
.meslektaşlarımıza yüksek huzurunuzda teşek
kür etmeyi bir vecibe addediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 5602 sayılı Kanu
nun 33 ncü maddesi Türk Medeni•. Kanununun 
639 ncu maddesinin ilk fıkrasına mütenazır ve 
parelel olarak getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
madde ve gerekse Medeni Kanunun o maddesi, 
doğrudan doğruya tapuya kayıtlı olmıyan gay
rimenkulun hangi hallerde ve ne şekilde ikti
sabına mütaallik hükümleri ihtiva etmiş bulun
maktadır. 

Bu milde hükmüne göre, tapuya kayıtlı ol
mayan !bir gayrimenkulun iktisalbedile'bilmesi ve 
tapuya tescil edilebilmesi için zilyed olan şah
sın 20 yıl fasılasız <v& nizasız malik sıtfatiıyle 'bu 
(gayrimenkulu tasarruf etmesi iktiza eder. Mu
ayyen bir müddete kadar, 'Türk Medeni Kanu
nunun 639 ncu maddesinin ilk fıkrasında olan 
bu hüküm vergi kaydı aranmadan tescile tabi 
tutulmakta idi. Fakat vergi kaydının 20 dö
nümden fazla (bulunan gayrimenkullere ta'tbi-

m -~ 
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kini âmil kılan 6336 sayılı Kanun, yeni »bir hü
küm getirmek suretiyle tescil şartlarını, eski 
hükümlere nazaran, ' genişletmiş (bulunmakta
dır. Bugün, hukuku 'hukuk yapan memleke
tin teamülü ve kaideleridir. İngiliz Hukukunu 
hukuk yapan, ingiltere'nin teamül ve kaidele-

«• ridir. Onun için kanunlar hazırlandığı ızaman, 
memleketimizin realitelerini ve örfünü göz 
önünde bulundurduktan sonra, maddeleri ted
vin etmek icalbeder. 

Vergi kaydı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? 
Bir kere, Vergi kaydı, Türkiye'de 1936 ve 1937 
den sonra resmî vesikalara istinadetmek suretiyle 
tahriri yapılarak, getirilmiş bulunmaktadır. 
Gerek araziyle iştigal ©den arkadaşlanmuz ve 
(gerekse bu maddenin tatbikatım yapan hukuk
çu arkadaşlarımız, vergi kaydının tatbikatta 
doğrudan doğruya kâfi bir menfaat temin et
mediğini, ibundan (bir fayda mülâhaza edilme
diğini bilirler. .Bu, hepimizin tatbikatta müşa
hede ettiğimiz hâdiselerdendir. Temyiz Mahke
mesi 7 nci ve 8 nci Hukuk Dairesi ve 1 nci Hu
kuk Dairesi, vergi kaydının tasarrufa salih 
belgelerden. olmadığını mütaaddit defalar içti-
ihadetmiştir. Hattâ 1958 -1969 yıllarında 7 nci 
ve 8 nci Hukuk daireleri arasında çıkan bir 
ihtilâf, Heyeti Umumiyeye intikal etmiş ve 
Heyeti Umumiye de vergi kaydının tasarrufa 
salih* belgelerden olmadığını tevhiden içtiha-
detmiştir. Bu durum karşısında vergi kaydı 
üzerinde ısrar etmekte bir mâna görmediğim 
gibi, fayda da mülâhaza etmiyorum. Türkiye'
de vergi kaydının, tescili istenen gayrimenkul-
lere mevki, hudut ve dönüm itibariyle uyduğu, 
tetahuk ettiği pek ender raslanan hâdiselerden
dir. Hiçjbir vergi kaydının beşjbin, dörtbin dö
nümlük bir araziye tetabuk ettiği görülmemiş
tir. Kaldı ki, vergi kaydının ihdası Hazine 
menfaatleri yönündeft düşünülmektedir. Mede
ni Karnın muvacehesinde, (hususi kanunlar kar
şısında Hazine ile fert arasında hiçbir fark 
yoktur. 5602 sayılı Kanunun ve Medeni Ka
nunun tatbikatında arazi sahibi, zilyed delil
lerini ibraz ettiği gibi, Hazine de delillerini 
ibraz etmekle mükelleftir. Hazinenin delilleri
ni-ibrazı yönünden, vatandaş da delillerini ib
razı takdir hakkının rüyet edeeek olan hâkime 
mevdu kılınacaktır. Bu yönden vergi kaydı üze
rinde ısrar etmekte ben mâna görmüyorum ve_ 
Ibir fayda da mülâhaza etmiyorum. Çünkü, 
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Ibaba - ecdattan kalan 100 - 150 yıllık maziyi 
malik olan gayrimenkul mevcuttur. Bu gayri-
menkullerin ikibin dönümün üstünde olduğunu 
kalbul ettiğimiz takdirde, vergi kaydı ibulmaya 
imkân var mıdır? Bunu ibulmaya imkân yoktur. 
Bu 'bakımdan, vergi kaydının bulunmaması ha
linde Ibu gayrimenkuller tescil dışı (bırakılacak
tır. Esasen bırakılmaması icabeder. Onun için, 
vergi kaydının Hükümetin teklifinde olduğu 
(gibi, kanunun bir âmir hükmü olarak ittihaz 
edilmesi icabeder. Memleketin realiteleri, tea
mülü, örfü bu yöndedir. Memleketin teamülüne 
itibar etmek iktiza eder. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, komisyon rapo
runun lehinde mi, yoksa aleythinde mi konuşa
caksınız? 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Lehinde efendim, 

BAŞKAN — (Sayın Ali Naili Erdem, korniş-/ 
yon raporunun lehinde mi, aleyhinde mi? 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Aleythinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdem. 
Yeterlik önergesi gelmiştir, henüz lehinde 

ve aleyhinde iki arkadaşımız konuşmadığı için 
onu nizamlıyorum. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yeterliğin 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Henüz önergeyi okutmadım Sa
yın Diler. , 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Grup adı
na söz istiyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bendeniz üzerinde 'konuşacağım. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlarım, müzakeresini yaptığımız 33 neü 
maddenin, bendeniz sadece yüzölçümü 20 dönü
mü geçen gayrimenkuller üzerindeki tesbit sı
rasında 10 yıl ye daha evvelki vergi kaydının 
aranması kısmına temas edeceğim. 

Tatbikatta emsallerini namütenahi görmüş 
olan arkadaşlarım, bir gayrimenkulun birden 
ziyade vergi kaydiyle daima karşı karşıya gel
mişlerdir. Yine, tatbikatta birçok arkadaşlar, 

* bir vergi kaydının nasıl çıkarılabileceğini de mü
teaddit misallerle görmüşlerdir» 

Şu hale göre. Medeni Kanunumuzun esas 
prensibi, vergi kaydının mülkiyet için bir kari
ne olmaması noktasında toplanmıştır. Bu nokta* 

, dan hareket ederek, vergi kaydının tesbit sıra-

— 281 — 
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sıııda bir şart olarak nazarı itibara alınmaması 
lâzımgeldiği kanaati içerisindeyiz. Burada konu
şan arkadaşlarımızdan, Burhan Bey, bu memle
kette yaşıyan her şahsın Devlete vergi vermesi
nin şart olduğunu izah ettiler. Böyle bir nokta! 
nazarı kabul edersek, bu arada şöyle bir tadilat 
ile meselenin içinden çıkabiliriz, kanaatindeyim. 
O da şu : Mülkiyetin tesbiti esnasında vergi kay
dı bir faktör olarak ele alınmaz, ve fakat, tesbit 
esnasında 10 sene evveline dönmek suretiyle ver
gi kaydı ve vergisinin ödenmesi yoluna gidile
bilir. Binaenaleyh meselenin bu şekilde halledil
mesi maddenin bu şekilde kabul edilmesi daha 
doğru olur, kanaatindeyim. Kabul buyurunuz ki, 
eskiden beri tevarüs etmiş bir gayrimenkul üze
rinde şahıs senelerce çalışır, zilliyettir ve fakat 
vergi kaydı olmıyabilir. Bir de birden ziyade el 
değiştirmek suretiyle en son alıcıya intikal eden 
î)ir gayrimenkulde birinci satıcının, ikinci satı
cının o ncü satıcının üzerlerinde değil de, ilk ma
likin üzerinde vergi kaydı olabilir. Ama, son sa
tışta alan şahsın üzerinde vergi kaydı bulunmı-
yabilir ve gayrimenkulu 20 seneden fazla bir za
mandan beri uhdesinde bulundurmaktadır. Bu 
itibarla, elinde vergi kaydı yoktur diye o şahıs 
adına tescili, tesbiti cihetine gidilmemesi hak-
kaniyetsizlik olur kanaatindeyim. Eğer, sırf ver
gi almak yolu mütalâa ediliyor ise ve bunun ne
ticesinde Devlete bir gelir temin mütalâa edili
yorsa, bunun ancak tesbit anında 10 sene evveli
ne dönmek suretiyle vergisi alınabilir. Yine tat
bikatta hukukçu, arkadaşlarım gayet iyi bilir
ler böyle bir ahvalde zaten eski vergi kaydına da 
itibar edilmez, çok kere o esnada özel idare yeni 
bir heyet tesbit etmek suretiyle mahalline bir he
yet gönderir ve yeni bir vergi kaydı ve yeni bir 
vergi tesbiti yaparlar. 

Binaenaleyh meseleyi bu şekilde ele alırsak, 
zannediyorum madde hakkaniyete çok daha uy
gun olacaktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Maliye 
Bakam. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; söz alan ha
tip arkadaşların birçoğu meselenin esasını ve 
bilhassa Hükümet metninin dayandığı sebepleri 
izah ettiler. Bu sebeple ben bir müdahale yap
mak niyetinde değildim. Ancak, Talât Oğuz ve 
başka bir arkadaş, bunu başka yönden mütalâa 
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ettiler. Yergi kaydının hüccet olarak, delil.ola
rak ele alınmasını bir nevi Hazineye vergi ve va
ridat temini maksadı gibi bir şeye hizmet ettiği
ni ifade ettikleri için söz alıp konuşmak mecbu
riyetinde kaldım. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı toprak me
selesinin bir cephesini halletmektedir. Nizaları, 
ihtilâtları ,bertaraf etmekte ve tapuya bağlan
mamış olan araziyi kısa zaman içinde tapulama
yı hedef tutmaktadır. Ama, memleketimizde top
rak meselesinin başka bir yönü vardır. Hepimi
zin bildiği gibi ve her adımda kulaklarınıza doğ
ru gelen şikâyetlerden anlaşıldığı gibi, toprak
sız insanlar da çoktur. Bir taraftan toprak me
selesi hal yoluna bağlanırken, bu iki hedefi, bu 
iki gayeyi birlikte göz önünde bulundurmak lâ
zımdır. Hattâ, mevcut Toprak Kanunumuz dahi 
büyük toprakların icabında istimlâk edilip top
raksız kimselere dağıtılmasına ait hükümler koy
muştur. Gelecek kanunda da hiç şüphesiz muay
yen bir ölçü üzerindeki mülkiyeti tahdidedecek 
ve muayyen bir miktar üzerinden to'prak sahibi 
kimselerin elindeki toprağını alıp, topraksızlara 
tevzi edecektir. 

Böyle olunca, bugün Hazinenin elinde olan 
ve Hazineye ait bulunan arazinin kısa zaman
da, birçok kimselerin birkaç şahit getirmek su
retiyle uhdelerine tapulanmasma Yüksek Mec
lis nasıl cevaz verir? Bilâkis bunu yaptığımız 
takdirde toprak meselesini ilelebet halletmekten 
alıkoyariz ve memleketin hakikaten bir müzmin 
dâvası olarak kalır ve yüzbinlerce, milyonlarca 
topraksız insan toprak bekler ve biz de yapa
mayız. 

Muhterem arkadaşlarım mesele basittir. Fil
vaki, bir arkadaşımız işaret ettiler. Memleketi
mizin ananesinden bahsettiler Doğrudur. Kanu
nu Medeni de o esası kabul etmiştir. Bir kimse 
20 yıl bir toprağı nizasız olarak tesahübettiği 
takdirde bu bir zilyedlik karinesidir, ve onun 
adına tescil edilmesi mümkündür. Ama, 20 yıl 
nizasız olarak o toprağı tasarruf ettiğini haki
katen itibara, ihtieaca lâyık vesikalarla ispat 
etmesi mümkün olduğu takdirde, Hükümet bu
nu burada yapmış. Ufak bir kısmını şahitle is
pat imkânı vermiş. Onun üstündeki kısmını ev
velce sadece vergi kayıtlariyle ispat imkânı 
vardı. Bunun yanıbaşmda birçok vesikalar daha 
saymış. Tapu sureti, bilmem şu, şu vesikalar de-
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mekle onlara imkân vermiş. Bunun üstünde, 
büsbütün serbest bırakıp iki tane şahit ikame 
etmek suretiyle binlerce dönüm araziye başka
larının haksız ve sebepsiz olarak sahibolmasına 
ve tapuya bağlamasına elbette ki, imkân ver
memek lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, tatbikat bizi bu 
yola getirmiştir, filhakika Toprak Kanunu ilk 
defa çıktığı zaman, hattâ 20 değil, 10 sene müd
detle nizasız ve fasılasız olarak araziye tasahüb-
ettiğini belgelerle veya şahitle ispat eden kimse 
adına tescil edilebiliyordu. Ne olmuştur, biliyor 
musunuz'? Dört sene zarfında Türkiye'de büyük 
arazi parçaları haksız ve sebepsiz olarak şunun 
bunun eline geçmiştir. Bugün, gördüğümüz 
bâzı büyük toprak sahipleri, bu toprakları bu 
yoldan elde etmişlerdir. Ben bilirim, kendi mem
leketimde iskân suretiyle 300 dönüm olarak al
dığı araziyi 10 bin dönüme iblâğ eden vardır. 
.'500 dönüm 10 bin dönüme!. Bir tane misal ve
reyim ; Akçakale'de bir vatandaş üç tane şahit 
ikamesi suretiyle 34 bin- dönüm araziyi adına 
tescil ettirmiştir. Ve bu 34 bin dönüm arazinin 
10 bin dönümünün bilâhara tapulu olduğu an
laşılmıştır. Ceylânpınara aidolduğu anlaşılmış
tır. Onu dahi ilâve etmiş ve Hazine uzun yıllar 
sonra, dâvalar sonunda ancak, bu son 10 bin 
dönümünü yani, esas tapuda kaydı olan araziyi 
kurtarabilmiştir. Şimdi, memleketimizin realite
leri filvaki öyledir. Yakın zamana kadar yüzde 
70 i tapuya bağlanmamıştı, belki bugün yüzde 
40 ı, yüzde otuzudur.. Bunları süratle tapuya 
bağlamak lâzımdır. Ama, tapuya bağlarken, ha
kikaten zilyedine aidolmıyan araziyi birkaç şahit 
ikamesi suretiyle de bunlar adına tescil ettirmeye 
imkân vermemek lâzımdır. Belki, 20 dönüm az
dır. Bu, 20 dönüm üzerinde düşünülebilir. Bu 
hususun ıstıraplı olduğuna ben de kaaniim. 
Adamın otuz dönüm arazisi vardır. Ecdadın
dan, dedesinden kalmıştır; ekip biçiyordur. Bu 
30 dönüm için vesika belki bulamaz, bunu ve
relim ama, 30 dönüm yerine 3 bin veya 30 bin 
dönüm olmasına da imkân vermiyelim. Yük
sek Meclisiniz nasıl takdir ederse o şekilde olur. 
Şüphesiz. Belki komisyon geri alırsa daha iyi 
mütalâa eder, sarahat verir ve bütün bu mah
zurları da birlikte tetkik etmek suretiyle, hak 
sahiplerinin haklarını verecek bir şekilde bir 
madde tedvin eder. Arz ettiğim gibi, Hazineyi 
düşünmeyin. Hazine toprağı alıp ne yapacak? 

17 . 6 . 19& O : İ 
Toprağı alacak ve toprağı olmıyan kimseye ye
recek. Hazine bunları alıp satacak değil, zaten 
kanun mânidir. Bineanleyh, ortada bir Hazine 
hakkı mevzuubahis değildir. Topraksızların 
hakkı mevzuubahistir. Binaenaleyh, topraksız
ları düşünmek lâzım. Bu hususta bir karar ve
rirken bunları başka kimselere tescil, edecek, 
tasarruf etmesine imkân verirsek, yarın onları 
bedeli mukabilinde alıp vermek' lâzımgelir ki, 
bu takdirde, toprak sahiplerinin korunmasına, 
takdir edersiniz, imkân olmaz. Bendenizin ri
cam, birçok arkadaşlar hakikaten bu nokta üze
rinde durmuştur; komisyon lütfeder bunu geri 

% alırsa. Hükümeti bir daha dinler ve vesikaları 
bir daha tetkik ederse, bu hususta daha muhik 
ve mâkul bir yol buluruz. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Erten. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Efendim; 
benden evvel konuşan arkadaşlar aşağı - yukarı 
maddenin bütün veçhelerini izah ettiler. Ben de 
kısaca temas edeceğim. 

Bu hükümlerin tatbikatı Sayın Burhan 
Arat arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 1954 sene
sine kadar, şimdi komisyonun getirmiş olduğu 
sisteme göre yürümüştür. Yani, 1954 senesine 
kadar ne Medeni Kanuna göre, ne Tapulama 
Kanununa göre hiçbir tahdit yoktur. Kaç dö
nüm olursa olsun, şahitlerin ifadesiyle zilyed-
lik tesbit edildiği takdirde tescil edilebiliyordu. 
1954 senesine kadar yapılan tatbikatta bunun 
büyük mahzurları okluğu meydana^ çıktı. De
min Sayın Maliye Vekilinin de izah ettiği gibi, 
geniş arazi parçalarının, 20 senede zilyed ol
madığı halde, nüfuzlu şahısların lehine şahit
lerin ifadesiyle tesciline yolaçıldı. Ben şah
san hâkimlik yaptığım yıllarda, bunun çok 
misallerine şahit olmuşumdur. Bir tanesini 
size arz edeyim. 1322 tarihinde Gediz nehri sa
hilinden geçtiği sahada yatak değiştirmiş ve 
başka bir yatağa intikal etmiş ve 1322 sene
sinden bugüne kadar da hiçbir zaman bu yer; 
bırakılan ve terk edilen arazi, kültür sahası 
veya sürülen arazi olarak kullanılmamıştır. 
Büyük bir çiftlik sahasına içerisinden, geçtiği 
için, terkedilen arazi miktarı, 1 000 - 2 000 dö
nüm civarında bir saha işgal ediyor. Hazine 
ile bir çiflik sahibi 1953 senesinde ihtilâf hâli-
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no düştüler. Arazi sürülmemiş, yerinin man
zarası halen çay haldedir. 20 tane şahitgeldi, 
çiftlik «sahibi tarafından dinlendi. Arazi sü
rül n\emiş. Deliler k i ; «çiftliğin burası zilyedin-
deki çiftlik, yalnız sürülen arazilerden ibaret 
değildir, çiftlik burayı, 1322 senesinden beri 
mera olarak (tasarruf etmektedir. Otlatıyor, 
hayvanları sokuyor, başkasını buraya sokmu
yor.» Hazinede şahit getirdi güvenilir zannet
tiği şahitleri getirdi. Baktı ki onlarda çiftlik 
sahibinin ifadesine uygun olarak «evet efen
din burasını 1322 senesinden beri tasarruf 
etmektedir» dediler. O zaman 6335 sayılı Ka
nun çıkmadığı için, mahkeme mecbur idi çiftlik 
ısahibinin lehine tescil etmeye. Fakat dâva 
muhtelif safhalar geçirerek bilâhara 6335 sayılı 
Kanunun hükmüne göre muamele görmüştür. 
Şimdi, bu gibi mahzurları görüldüğü için, 
1954 senesinde 6335 sayılı kanun kabul edile
rek 20 dönümden fazlası için vergiye tabi tut
ma sistemi getirildi. 

'Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunun da 
mahzurları oluyor. Gayet tabiî ki, bunları tat
bikat çıkarıyor. Bu sistem geldikten sonra, bu 
defa ters taraftan bir haksızlık, bir adaletsiz
lik yürümeye başladı. Çünkü, vergi kaydı 193P 
senesinde tahrir edilirken, sırf vergi almak, 
maksadına matuf olarak Hükümet tarafından 
tesbit edilmiş, bir temellük vesikası, bu tapu 
vesikası mahiyetini taşımadığı için hiç kimse 
vergi kayıtlarının hudutları neresidir, acaba 
kendi arazisinin hudutlarına uygun olarak tes-' 
bit edilmiş midir, vergiye tahrir edilmiş imidir, 
ikim.se bunun üzerinde durmamıştır. Şimdi ba
kıyorsunuz, 30 - 40 dönüm arazi, bilhassa kü
çük ve orta çiftçiler bundan zarar görmüştür; 
dedesinden, babasından kalmış tapusuz arazi
leri, 50, 100 sene belki dedesinin, babasının zil-
yedliğini de katarsanız daha çok tasarruf et
miş. Belki adamcağızın başka arazisi de yok. 
Karşılaştığımız birçok hâdiseler var. Vergi kay
dını getirmiştir. Hudutlarına, mevkiine bakmış
sınız o araziye uymasına imkân yok, uymadığı 
içindir ki, orası vergiye kaydedilmiyen bir 
arazi olarak kabul edilmiş ve böylece Hazine 
namına tescili cihetine gidilmiştir.. Bu da işin 
ters tarafıdır, adaletsizliği doğuruyor. Şimdi o 
halde ne yapacağız? tfraf ve tefritin arasını 
bulup bir orta yol bulmak icabediyor. Yani. 
şimdi Komisyonun getirdiği tasarı da bence 

17. # . 1963 0 : 1 
adaletsizdir. Ondan evvel tatbik edilen 6336 sa
yılı Kanunun 20 dönümlük sistemi de, izah et
tiğim sebeplerle adaletsiz bir durum arz et
mektedir. Bunun hâl çaresi olarak, grupumuz, 
miktar olarak 50 dönüm kabul edilmek suretiy
le Hükümet tasarısının kabulü şeklinin daha 
adalete uygun olacağı kanaatini taşımaktadır. 
Şunu sorabilirsiniz; niçin 50 dönüm de 60 dö
nüm değil, veya niçin 75 dönüm değil de 50 dö
nüm, şeklinde bir sual sorulabilir. Hiçbir zaman 
bunlar terazi ile ölçülecek* hadler değildir. Tam 
olarak ifade etmeye imkân yoktur. Ancak, şu
nu düşünebiliriz. 50 dönüm araziler, 50 dönü
me kadar olanlar vergi tesbit edilirken gözden 
kaçması mümkün olan hudutlarının yanlış tes-
biti mümkün olan, araziler olarak telâkki edile
bilir. 50 dönümü geçtikten sonra 100 dönüm, 
1 000 dönüm civarına yükseldiği zaman, bu gi
bi arazilerin artık vergi tahririnden kaçırılması, 
hudutlarının kolay kolay yanlış olması gibi du
rumlar "düşünülemez. Büyük arazilerde vergi 
uygun olarak tahrir edilmiştir. Bilhassa büyük 
arazi sahiplerinin yakından alâkadar olduğu
nun nazari olarak kabul edilmesi mümkündür. 
O bakımdan Hükümet tasarısının 33 neti mad
desinin yani Hükümet tarafından getirilen ta
sarıdaki 20 dönüm kaydının 50 dönüme çıka
rılması suretiyle bir orta yol kabul ettiğimiz 
takdirde birçok: haksızlıkların önlenebileceği 
ve adaletli bir hüküm getireceğimiz kanaatini 
taşımaktayız. Bu yolda da bir takrir veriyorum, 
kabulünü istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 

OEÇtöl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, 33 
neü madde, malûmlarınız tapusuz gayrimenkul-
lerin tesbitinden ibarettir. Bu madde hakkında 
muhtelif istikametlerde fikirler serd eden ar
kadaşlarımızın mütaalâlarma hürmet ediyoruz. 
Her fikri hürmetle karşılıyoruz. Komisyonda 
biz enine boyuna tetkik ettik, neticede bu ka
rara vardık, öğreniyoruz ki, pek çok takrirler 
verilmiştir. Konuşan arkadaşlarımızın göster
diği yönde verilen bu takrirler, eğer Yüksek 
Meclisinizce kaale alınırsa Komisyon olarak biz 
de bunların üzerinde bir daha teemmül etmeyi, 
düşünmeyi, uygun buluyoruz. 

'Takrirlerin okunmasına geçmeden evvel Ali 
Rıza Uzuner arkadaşımızın sormuş olduğu iıki 
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sual var, onun cevaplandırılmasını faydalı bu
luyoruz. Dediler ki ; «Komisyon bu tasarıyı tet
kik ederken Toprak reformu kanunu tasarısını 
ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanununu tetkik 
etmiş midir?» Bir defa yüksek malûmunuz top
rak reformu kanunu henüz say bulmuş ve Mec
lise intikal etmiş bir tasarı değildir. Bu bakım
dan tetkik etme imkânından malhruımuz. Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu malûmunuz ol
makla beraber, bu kanunun tedvininde, onun 
re'sen nazarı itibara alınmasına dair bir husus 
görmediğimiz için ayrıca ve özellikle bir tet-
kika tabi tutmadık. Tapulamanın esas maksa
dı hepimizce malûmdur. Fiilî durumu tesbit et
mektir, arazinin sahiplerini tesbit etmektir. 
Ondan sonra, eğer elinde fazla arazisi olan var
sa, Anayasanın 37 nci maddesi gereğince bun
ların kamul aştırılıp toprak reformu hudutları 
içinde, bu reformu gerçekleştirmeye çalışmak
tır. Bu itibarla, biz bu 2 kanunu veya tasarıyı 
ayrıca tetkik etmeye lüzum görmedik. Takrir
ler konusunda takdiri Yüksek Heyetinize bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yeterlik 
önergesini oylarınıza sunamadım. Çünkü, bir
çok arkadaşımız söz istedi. Hükümet söz istedi, 
Komisyon söz istedi. Şimdi söz sırası Sayın Çi-
lesiz'indir. Çilesiz'e söz vereceğim. Lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde olmak üzere 6 kişi dü
zenledim ki, ona göre kifayet önergesine geç
mek lüzumu hasıl oldu. Bütün konuşulanları 
tesbit ettim, şimdiye kadar ayrı ayrı 9 arkada
şımız konuştu. 2 tane lehinde, aleyhinde ve üze
rinde olmak üzere tasnif ettim. 

Buyurun Çilesiz. Daha sonra ela yeterlik 
önergelerini okutacağım, isterse Heyet kabul et-
miyebiılir. 

MUSTAFA KEMAL ÇÎLEİSÎZ (Giresun) 
—• Muhterem arkadaşlarım, Geçici Komisyon 
tarafından kabul edilen 33 ncü maddenin hu
kukî esprisine uygun olduğu kanısındayım. 
51602 sayılı Kanunun 63135 sayılı Kanunla tadil 
edilen 13 ncü maddesinin «D» fıkrasına göre, 
20 dönüme 'kadar olan gayrimenkul lerin zilyed-
liğinin ispatı bilirkişi ile kâfi görüldüğü hal
de daha fazlaları için en az 10 yıllık vergi kay
dı aram/ması sebebini anlamak 'güçtür. Mülki
yetin ispatında birbirine aykırl olan bu iki şek
lin kabulü adalete uygun değildir. Zilyedlik 

17. 6 . 1963 O : 1 
mülkiyete esas teşkil ettiğine göre, az olan -ara
zide başka, çok olanlarda ise yine başka ispat 
•vasıtalarının aranması fiiliyatta vatandaşları 
birtakım" hileli yollara sevk etmiştir. (Butgünkü 
durum şudur: 20 dönümden fazla olan arazi 
hısım, akraba veya dostlar tarafından 20 şer 
dönümden daha az miktarlara ayrılarak, bu mik
tarlar üzerinde zilyedlik iddia eden kimseler, is
pat yolu 'ile, şahit ikame ederek bu parçaları 
üzerlerine geçirmektedirler. Bu suretle arazi 
küçük parçalara1 ayrılmakta ve zirai işletme 
ünitesi halinden çiknıaktadır. Bu topraklar 
üzerinde, yaşayan çiftçiler de daima ıstırap 
duymaktadır. Halkı bu kabîl muvazaalara 
mecbur -eden bu kanun 'hükmü, Geçici Komis
yonun değiştirmesiyle akla, adalete, .mülkiyet 
•hakkına uygun bir şekil almıştır. Bendeniz, 
Geçici Komisyonun getirdiği 33 ncü maddeyi 
kalbul edeceğim. (Sizlerin de kabulünü istirham 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN —• Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Madde üzerindeki konuşmalar konuyu ay

dınlatmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederiz. 

Bursa Antalya 
Edip Rüştü Akyürek Ethem Ağva 

NİHAİT DÎLEIR (Erzurum) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

'BAŞKAN —• Aleyhinde mi konuşacaksınız? 
INİHAT DİLER (Erzurum) — Evet efen

dim. 
KEMAL SARIİBRAHIMÖĞLU (Adana) — 

Usûl hakkında söz rica ediyorum. 
I BAŞKAN — Usûl hakkında Sayın Sarıibra-
I himoğlu konuşacak, iSayın Diler. 

KEMAL SARIİBRAHİMÖĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Sayın 

Riyaset müzakerelerin kifayetine dair takrir 
geldiğini lehte, aleyhte ve üzerinde söz vere
ceğini .söylediler ve söz istemiş olan arkadaş
lardan lehte ve aleyhte veya üzerinde konuş
mak isteyip istem ediğini sordular ve bunu tes-
bitte buyurdular. ISaym Kemal Çilesiz arkada
şımıza lehinde konuşacakları için söz vermedi
ler sonradan s'öz verdiler. Aleyhte konuşacak 
arkadaşımıza söz verdiler. Lehte 'konuştuğu 
'takdirde, Mustafa Kemal Çilesiz arkadaşımız, 
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aleyMe konuşacak arkadaş yerine konuşmuş 
olacak ve Hükümetten sonra 'alaz slöyliyeoek mil
letvekili de bendeniz olacaktım. Sıra yanla
rında. Halbuki şimdi indî olarak konuşanların 
lehte, aleyhte ve üzerinde olduğunu tesbit 'bu
yurmuşlar. 'Benim de bu suretle ıhalkkımı iptal 
yoluna gitmiş bulunmaktadırlar. Nizamname 
ısanih 8j9 ucu maddesi şöyledir: «Müzakereye 
mahal olmadığı, ruznameye veyahut bu nizam
name aihkâmına riayete davet, takdir ve tehir 
teklifleri asıl meseleye takaddüm eder. 

Böyle bir teklif vukubulursa ancak lehte ve 
aleyhte ikişer mebus - onbeş dakikadan faiz la 
s'ürmemeık üzere - söz alöyl'iyebilirler» 

Böyle bir teklif vukübuilduğu andan itiba
ren lehte, aleyhte ve üzerinde söz. siöyliyec ekle
ri teısbit 'ettikten ve ikişer mebusa söz verdik
ten ısonra bu teklifi oya, koyacaklar demektir. 
Bir kere Riyaset hakkımı iptal etmiştir. 'Sayın 
Reisin tutumunu bu itibarla Meclisimize şikâ
yet ediyor ve yapmış olduğu hatayı düzeltmesi
ni rica ediyorum. 

îklncisii; madde sarihtir, bu teklif geldikten 
sonra İkişer kişiye sıöz verecektir. Ve üzerinde 
midir, Idhinde midir, aleyhinde 'diye tesbit ede
cek. ıBünu da yapmamıştır. İMıüzakerenin kifa
yetine dair teklifi ok utmuş ve oya -koymak du
rumum» geçmiştir. Bu itibarla, ihatasını dü
zeltmesini istirham etmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar', madde üze
rinde 7 arkadaşımız konuşmuş bulunduğu bir sı
rada yeterlik önergesi gelmiş bulunmakta, idi. 
İçtüzüğümüzün, biraz evvel sayın arkadaşımızın 
okumuş olduğu maddesine göre, 2 lehte, 2 aleyh
te ve 2 üzerinde konuşmuş olan arkadaşımız 
mevcut bulunmadığından yeterlik önergesini yü
ce oyunuza sunma imkânı hâsıl olmamıştı. O 
yönden, 7 arkadaşın konuşmuş olmasına rağmen, 
aleyhte konuşan o 7 arkadaşınım içerisinden yal
nız bir arkadaşımızın bulunması dolayısiyle Sa
yın Çilesiz'in sırada bulunması hasebiyle kendi
lerine sordum, aleyhte mi konuşacaksın, lehinde 
mi diye sordum. Eğer aleyhinde konuşacak olsa 
idi'ona da söz vermek suretiyle ahiren yeterlik 
önergesini oyunuza sunacaktım, fakat Sayın Çi-
lesiz'in aleyhte konuşmıyacağını, lehte konuşa
cağını beyan etmesi üzerine, ondan sonra aleyh
te konuşacak olan Sayın Ali Naili Erdem ?i tak
dim ettirdim. Ona da söz verme imkânını sağla-
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dım. Bu suretle, içtüzük hükmüne göre iki lehte 
iki aleyhte ve iki üzerinde söz istemiş olan arka
daşlar konuşmuş oldular. Buna göre de yeterlik 
önergesini oya koyabilmek için içtüzüğün hük
mü, kendisini hakiki anlamı ile tahakkuk ettire
cek duruma girmiş bulunmakta idi. Bu kadar 
hassasiyetle ve hiçbir arkadaşın konuşma hak
kını ketmetmemek için yapmış olduğumuz dik
kat ve ciddiyet ne yazık ki Sayın Sarıibrahimoğ-
lu arkadaşımızı tatmin edememiş. Ancak yine 
burada beyan etmiş oldukları madde, ayrıca ni
zamnameye riayete davet veya ruznamenin tat
biki ile ilgili hususlar meyanmda telâkki edil
diği için kendilerine usul yönünden söz verdim 
ve usulü bakımından Yüce Meclise kendi beyanla
rını söyledik1!'. Şimdi, eğer bunu bir usul meselesi 
olarak telâkki edip, bundan böyle iki lehte, iki 
aleyhte, 2 üzerinde konuşmanın lâzımgeldiği hu
susunda bir usul meselesi telâkki eder ise, o za
man hakkı vardır. Ancak, şimdiye kadar cere
yan öden müzakerelerde iki lehte, iki alehte, iki 
üzerinde konuşulmuş bulunmaktadır ve sayın 
arkadaşlar tarafından verilen yeterlik önergesi 
okutulacak hale gelmiştir. O yönden, yeterlik 
önergesini tekrar okutuyorum : 

(Bursa Milletvekili E. Rüştü Akyürek ve An
talya Milletvekili Ethem Ağva'nın yeterlik öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
KEMAL SARIİBRAHlMOĞLU (Adana) — 

Gelecek celsede söz istiyorum, şimdiden kayde
din, efendim. 

NlHAT DlLER (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlarım, hukuk sistem haline konulmuş mev
suk bir bilgidir. Bu kanun, memleketimizin 
dertlerine, ıstıraplarına nihayet vermesi 1 âzını -
gelen bir kanundur. Bu kanun ile bütün temel 
dâvaları ve meşelerimizi halledeceğiz. Bu ka
nunun da temelini ve belkemiğini teşkil eden 
bir madde üzerinde münakaşa cereyan etmekte
dir. 

Muhtelif arkadaşların, bu hususta fikirleri 
mevcuttur ve maddenin de tam mânasiyle vuzuh 
ile konuşulduğuna kaani değilim. Esasen bu ka
nun fertlerle fertlerin, fertlerle Hazinenin ve 
fertlerle kendi mensubu bulunan vârislerin hu
kukunu tefrik eden bir kanun olarak ortaya 
çıkacak, pürüzsüz bir hukuk nizamını ortaya ko
yacak ve bu pürüzsüz hukuk nizamı üzerinde de 
iktisadi hamleler yapılacaktır. Eğer, İm ka-
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nun, bir anarşi vasıtası olursa, bir manzume 
içinde bulunan diğer hükümlere de tehalüf teş
kil eder. Sebepsiz yere bâzı tenakuzlar meyda
na getirirse, bu takdirde, bu kanundan bekledi
ğimiz müspet netice eldıe edilmez Bu bakımdan, 
burada konuşacak arkadaşların çoğu bu mevzu 
üzerinde ihtisas sahibidirler. Bunların da gö
rüşlerine imkân vermek için müzakerenin kifa
yetine mütaallik önergenin reddini talep eder ve 
diğer arkadaşlarımın da konuşmasını istirham 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Değişiklik önergelerini okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Arkadaşlarımızın kıymetli konuşmaları so

nunda şu durum hâsıl olmuştur: 
Geçici Komisyonun getirdiği 33 ncü madde 

çok geniş bir serbesti tanımakta Hazine toprak
ları, toprak reformunda kullanılacak topraklar 
dağıtılıp gidecektir. 

Hükümet tasarısının 33 ncü maddesi ise çok 
dar ve gayriâdil bir sınır çizmektedir. 

Hatiplerin konuşmalarının ışığı altında mad
denin işlenmesi için maddenin komisyona iade
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
"Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmelerin seyrinden anlaşılmaktadır ki, 

33 ncü maddenin komisyonca değiştirilmiş sı
nırsız şekli ile tasarıdaki 20 dönümlük limit 
şekli de uygun bulunmamaktadır. Bu itibarla, 
daha mâkul ve iskân haddi normuna uygun ola
rak maddenin yeniden tanzimine imkân hazırla
mak üzere maddenin komisyona iadesini saygı
larımla arz ve talebederim. 

Tokat 
H. Ali Dizman 

Sayın Başkanlığa 
Tapulama kanun tasarısının 33 ncü maddesi

ni aşağıdaki şekilde arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

\ Ali Rıza Uzuner-

Madde 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüz 
ölçümü toplamı, İmar ve İskân Bakanlığınca 
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tesbit edilen mahalli «toprak normunu» aşmıya-
cak miktarda olan gayrimenkul, nizasız ve fa
sılasız en az yirmi seneden heri mâlik sıfatiyle 
zilyedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şa
hit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tes
bit olunur. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 33 ncü maddesinin Hükümet tasa

rısındaki 20 dönüm miktarının 100 dönüme 
iblâğı ite; Hükümet tasarısındaki 33 ncü mad
desinin aynen kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Saygı ile. 

Adana Sinop 
Mehmet Geçioğlu Mahmut Alicanoğlu 

Sivas İçel 
Ahmet Kangal M. Ali Arslan 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
Tapulama Kanunu Geçici Komisyon tasarısı

nın 33 ncü maddesi yerine; Hükümet tasarısının 
1, 2, 3 ve 4 ncü fıkralarındaki yirmi dönüm öl
çüsünün yüz dönüm olarak değiştirilmesinden 
sonra ikamesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Nureddin özdemir 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
33 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesinin oya sunulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

Tapusuz gayrimenkuller 
Madde 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve ma

hallî rayiç üzerinden bedeli yirmi bin lira (yir
mi bin lira dâhil') tutan gayrimenkul nizasız ve 
fasılasız en az yirmi seneden beri mâlik sıfatiy
le zilyedliği, belgelerle veya bilirkişi veyahut şa
hit beyanları ilö tevsik olunan zilyedi adına tes
bit olunur. 

Millet Meeldsi Yüksek Başkanlığına 
33 ncü maddede kayıtlı olmıyan gayrimen

kulun yüz ölçümü miktarının 50 dönüme çika-
rılmTaeını ve yirmi dönümü geçen arazide is
tenen belgelerin yüz ölçümü ne olursa' olsun 
her türlü gayrimenkulun tescilinde de tevsik 
edilmesini derpiş edecek şekilde maddenin 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Kastamonu 
İsmail Gence 1., Hakkı Yılanlıoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

38 ncü maddenin (Hükümet tasarısındaki 
20 dönüm kaydının 50 dönüme çıkarılmak su
retiyle.) Hükümet tasarısının aynen kabulünü 
arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu adına 
Manisa 

Muammer Erten 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte, olan tasarısının 33 ricü mad

desinde bahsi geçen 20 dönümün 50 dönüme 
yükseltilmek kaydiyle aynen Hükümet tasarı
sındaki metnin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Burhan Arat 

M. Meclisi Başkanlığına 
Tapulama Kanununun 33 ncü 'maddesinin 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve etklif ederim. 

İzmir 
" Kadri özek 

Hükümet tasarısının : 
Madde 33. — Beş dönümden fazla tapuda 

kayıtlı bulunmıyan gayrimenkul nizasız fası
lasız en az yirmi sene zilyedliği aşağıda ya
zılı belgelerden biri ile tevsiki lâzımdır. 

a, b, c, e, f, g, h, i bendlerindeki şartlar 
aynen. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan tapulama kanun tasa

rısının 33 ncü maddesinin görüşülmesine, Hü
kümetçe tedvin edilen 33 ncü maddesinin esas 
alınması arz ve teklif olunur. 

Eurzurum 
Gıyasettin Karaca 

Yüksek . Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 33 ncü maddenin 2 nci 

fıkrasında yazılı 20 dönüm kaydının 50 dönüm 
olarak kabul edilmesi arz ve teklif olunur. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Sayın Başkanlığa 
33 ncü maddenin birinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştiril'mesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 
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Madde 33. — Fıkra 1 : Tapuda kayıtlı ol-

mıyan gayrimenkullerden vergi kayıtları 
1936 - 1937 senelerinde tesis edilmişlerse kayıt 
sahipleri adına sair hallerde, nizasız fasılasız en 
az yirmi seneden beri malik sıfatiyle zilyedliği, 
belgeler veya bilirkişi yahut şahit beyanları 
ile tevsik olunanlar zilyedleri adına tesbit olu
nur. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini aykırı
lık sırasiyle teker teker okutup oylarınıza su
nacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in tak
riri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Aynı mealde bir takrir daha 
var, onu da okutuyorum. 

(Tokat Milletvekili Ali Dizman'm takriri 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Her iki takrir de aynı mahi-
yettelir. (Komisyon istiyor sesleri) efendim, 
komisyon arzu etseydi bütün önergeleri ken
disi isterdi. O zaman komisyona vermeye mec
bur olurduk. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Bütün önergelerle maddeyi 
geri alıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — maddenin komisyona geri iade
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miy enler... Madde komisyona iade edilmiştir. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
yapılan seçimlerin neticeleri gelmiştir; okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime 230 zat katılmış ve netice- • 
de aşağıda isimleri yazılı üyeler 'hizalarında gös
terilen oylan1 almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye Üye 

Sivas Niğde İzmir 
A. Kangal R. Soyer Ş. Osma 

Taihsin Telli : 2128 
Boş : 2 

230 
BAŞKAN — Sayın Taihsin Telli seçimi ka

zanmıştır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve Tekel Komisyonunda açık bu
lunan üyelik iıçıin yapılan seçime 229 zat ka
tilmiş ve neticede aşağıda isimleri yazıln üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Anz olunur. 
Üye• Üye Üye 

Sivas Niğde İzmir 
A. Kanigal R. Soyer Ş. Osma* 

Naihit Yenişahirlioğlu : 226 
Boş i 3 

229 

BAŞKAN — Sayın NaJhit Yenişehirlioğlu 
seçimi kazanmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Karana Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için yapılan «seçüme 234 m t katılmış 
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ve neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hi
zalarında gösterilen oyları, almışlardır. 

Arz olunur. 
'Üye Üye Üye 
Sivas Niğde îzımir 

A. Kanigal R. Soyer Ş. Osma 

Hâmit Kiper 
Boş 
îlrtal 

229 
2 
3 

234 

BAŞKAN — Sayın Hâmit Kiper ıseiçimi ka
zanmıştır.' , 

Vakit .gecikmiş 'bulunduğundan 19 Haziran 
Oarşamlba ıgünü saat 14 te 'T. B. M. M. toplan
tısını yapmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

ıMillet Meclisi Birleşimi, T. B. M. M. top
lantısını mütaakıp, icra edilecektir. 

Kapanma saati : 18,35 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

DOKSANYEDİNCÎ BİRLEŞİM 

17 . 6 . 1963 Pazartesi 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, Bakanlık, Ma-
Mna Kimya Kurumu, Şeker Fabrikaları ve Kö
mür İşletmeleri gibi müesseselerdeki icraatı 
hakkında genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/5) 

2. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan 
üyelik için seçim 

3. — Gümrük ve Tekel Komisyonunda açık 
bulunan üyelik için seçim 

4. — Dilekçe Karma Komisyonunda açık bu
lunan üyelik için seçim 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

3. — Eskişehir Milletvekili £.ziz 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 Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

6. — Kastamonu Milletvekili Osman ZeM 
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) 

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

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

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) 

8. — 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) 

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

10. — 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) 
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12. — 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) 

13. — 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) 

14. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın, 
istanbul'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 îmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

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

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

17. — 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) 

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, 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) 

21. — 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) 

22. — 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) 

23. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
CENTO Andlaşmasma 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) 

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

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

26. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

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

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

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ^ 
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi-



yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair îmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

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

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

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

33. — 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) 

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

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

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

37. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

38. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve içişleri Ba

kanlarından sözlü sorusu (6/615) 
39. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

40. — 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) 

41. — istanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

42. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

43. — istanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

44. — Çankırı Milletvekili Rahmi incelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

45. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

46. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

47. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
rında ekilen tohumluk buğdaylann ısllahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

48. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 



49. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne ilinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

50. — İsparta Milletvekii Ali ihsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

51. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

52. — İsparta Milletvekii Ali ihsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

53. — Ordu Milletvekili izzettin Ağanoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. —- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve imar ve Iskan komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27.4.1963] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilycdliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
baslığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bentlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi-
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j ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 

ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'in, 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'nın, 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] 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. 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. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 4. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişler, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yılı : 199) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İ Ş L E R 

1. — 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye - Nor
veç ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 23 
Ağustos 1961 tarihli Notanın onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ticaret komisyonları raporları ve Ana
yasa Komisyonu mütalâası (1/117)"(S. Sayısı: 
70 e ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasındaki 23.2 .1955 tarihli Ticaret 

I ve ödeme Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişik-



lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu, hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâası (1/156) (S. Sayısı : 75 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 .1963] 

3. — 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye - Avus
turya ödeme Andlaşmasının feshi hakkındaki 
25 - 27 Eylül 1961 tarihli notaların onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonlan raporları 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası (1/265) 
(S. Sayısı: 135 e ek) [Dağıtma tarihi: 12.6.1963] 

4. — 12 . 9 . 1945 tarihli, «Türkiye Cum
huriyetiyle İsviçre Konfederasyonu arasında 
Ticari mübadelelere ve tediyelerin tanzimine 
mütaallik Anlaşma» nın feshi hakkındaki 8 
Ağustos 1962 tarihli notaların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası (1/300) (S. Sa
yısı : 136 ya ek) [Dağıtma tarihi : 12.6.1963] 

5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ödemiş ilçesinin Umurbey mahallesi, Hacıgök 
sokağında oturan Mehmet Hamdi Pak'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/232) (S. Sayısı : 249) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 6 .1963] 

6. — Burdur Milletvekilli Nâdir Yavuz-
kan'm, Süleymanoğlu 1311 Bucak doğumlu 
Mehmet Inal'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/373) (S. Sa
yısı : 250) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

7. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Bilecik İstiklâl mahallesi numara 10 da mu
kim Asımoğlu İskender Kırmacı'ya vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/391) (S. Sayısı : 251) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

8. — 15 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Dani
marka ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 
27 Haziran 1961 tarihli Muhtıranın onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonlan raporlan 

5 — 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası (1/105) (S. 
Sayısı : 71 e ek) [Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlan raporlan ve Anayasa Komisyonu 
mütalâası (1/70) (S. Sayısı: 76 ya ek) [Dağıt
ma tarihi : 13.6.1963] 

V 

İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 
A - ÎKÎNCI GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

X I . — 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 
komisyonları raporlan (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 

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

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

X 4. — Kölettik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 



5. — 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 6. — Gümrük giriş tarif e cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan 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] 

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

8. — 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] 

9. — İstanbul 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 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanm 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] 

11. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

6 — 
12. — 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 Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

13. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
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] 
• 14. — Çumra'nın AJlibeyhüyüğü 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 İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'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] 

15. —Karasuları kanunu tasansı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve içişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4.1963] 

X 16. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporlan (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 17; — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıldı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 18. — Türkiye ile Iran 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 19. — Televizyon filimleri Vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma-
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonlan raporlan (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi.: 9 . 5 . 1963] 

X 20. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonlan rapor
lan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

21. — içel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'm, 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] 

22. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Millî Mü
cadele kahramanlanndan Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan ra
porlan (2/308) (S. Sayısı : 203)- [Dağıtma tari
hi : 18 . 5 . 1963] 

23. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasansı, Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18.5.1963] 

24. — 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 25. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
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] 

26. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul-
larmın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta-
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şansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan ra-

: porlan. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Dağıtma ta-
| rihi : 30.5 .1963] 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
ı Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev-
| let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 

Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
I hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
| ve Plân komisyonlan raporlan. (1/248) (S. 

Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 
28. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 

I okullan hakkında kanun tasansı ve Millî Sa-
I vunma ve Plân komisyonları raporlan. (1/263) 
| (S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 
i X 29. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 

statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması-
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 

I Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 

I 30.5.1963] 
30. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 

nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sansı ve Sağlık ve" Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/359) S. Sayısı : 225)° 

I [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 
X 31. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta

tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıklann çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonlan raporlan (1/293) (S. 
Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 32. — Evlilik dışı çocuklann tanmmala-
| nnı kabule yetkili makamlann yetkilerinin ge

nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
lan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1963] 

33. — Hmıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'ın ölüm cezasına çarptmlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/205) (Gündeme) (S. Sayısı : 233) 

I [Dağıtma tarihi ; 7 , 6 . 1963] 



34. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü 
hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa ka
yıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 
doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/542) (S. Sayısı : 234) 
[ Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

35. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Dağıtma tarihi : 7.6.1963] 

36. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (1/277) (S. Sayısı : 236) [Da
ğıtma tarihi : 8.6.1963] 

X 37. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan ingiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

38. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân <, komisyonları 
raporları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 .1963] 

39. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

40. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Hân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

X41. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki Kanunun 6 nci maddesinin değiştirilmesi-
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ne dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu rapo
ru (1/393) (S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

42. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

4 3 . — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1963] 

44. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman Özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1963J 

45. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıth ösmanoğlu, Na-
zife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tari
hi : 11 . 6 . 1963] 

46. — Sanayi -Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/432) (S. Sayısı : 
247) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

. 47. — istanbul Milletvekili Cihat Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve istiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri Özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 



48. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

49. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(8/568) (S. Sayısı: 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

50. — Oümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 saydı kanunlarla muaddel 10 ncu mad-

• • * ^ > ı 
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desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 19631 

X 51. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkmda kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı: 255) [Dağıtma tarihi: 
13.6.1963] 

X 52. — Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (1/434) (S. Sayısı: 256) 
[Dağıtma tarihi: 13.6.1963] 

X 53. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binan için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkmda ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi: 13.6.1963] 

>-<g» <— 

(Millet Meclisi Birleşim : 97) 






