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6335 sayılı Kanunla muaddel I o ncü mad
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on sene evvel tesis edilmiş vergi 'kaydı 
amm»wısı şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye [b]) 'bendinin başlığı 
ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu madde
nin. (!']) ve (V) beııdlerinin, (E) bendinin, 
(V) ve (I/) bendinin {(')) olarak değişti
rilmesine ve aynı kanunun of) nei maddesi
ne' iki fıkra, ilâvesine ve birinci fıkranın 
tadili ile üçüncü fıkra olarak değiştiril
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kanun teklifleri ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkımda Mil
let Meclisi (leçici Komisyon raporu (1/211, 
2/35, 2/76, 2/122) (C. Senatosu 1/260) 
•('S. iSayısı : 210 ıa 1 nei .ek) 378:391 
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JTANAK ÖZETİ 

ratlendirmek üzere Millî Eğitim ve Plân 'Ko
misyonlarından beşer üye seçilerek geçici bir 
komisyon kurulması kabul olundu. 

(leçici Komisyon Başkanı Muhlis Ete'nin; 
Adana Milletvekili Keımal Sarıibrahimoğlu'nuii, 
«Âmme menfaatine hizmet gayesi ile kurulan 
demekler tarafımdan açılan özel olkullar öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri» hakkımdaki ka
nun teklifinin komisyonlarına havalesi hakkın
daki önergesi okundu, kabul edildi. 

Ankara Millet vekili Burhan Apaydın ile 
Aydm Milletvekili Orhan Apaydın 'in; Yüksek 
Adalet Divanı kararları ile -mahkûm olanların. 
alTnıa dair kanun tekliflerini geri istediklerine 
dair önergesi okunarak »teklif geliverildi. 

Edirne Milletvekili Fahir Giriıtlioğlu'nun, 
Edirne ilinde? kurutulan arazi miktar ma ve bu 
arazilerin ne suretle dağıtılacağına dair soru
suna, İmar ve İskân Bakanı Hayri Mimcuoğlu, 

İsparta . Milletvekili Ali İhsan Balım.'m, 
memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu 
hasta hıklardan kaç, çocuk öldüğüne ve yine, 

İsparta Milletvekili Ali İhsan Bahm'm, yur
dumuzda, son on. yıl içinde ne kadar tifo ve 
paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar se
bebiyle kaç ölüm teşmil edildiğine, dair sorul a -

1. — GEÇEN 1 

Konya Milletvekili Kemal. Ataman'm, Mev
tana Celâleddim Rumî'nin ölüm yıldöııümüne 
rasbyan günde İzimi r Radyosunda aleyhte ve 
zararlı, yayın yapıldığına dair demecine Turizm 
ve Tanıtma, Kakanı Nurettin Ardiçoğlu cevap 
verdi. 

(Himüşane Milletvekili Sabahattin Savaeı'-
ıiin insan Hakları Evrensel I k1 yanman leşinin 
ilân yıldönümü- dolayısiyle yaptığı demece bilgi 
edinildi. 

Dünkü birleşimde otomatik cihazla oylan
ması yapılan ve Takat keşin, somu; ahnamıyan 
Sosyal Sigortalar ve llelir Vergisi Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hak
kındaki ikamın tasarıları yeniden açık oya su
nuldu. 

Meclisin çalışma, gün ve saatleri bakımın
dan evvelce alınan kararda, değişiklik yapılamı
şı ile ilgili önergelere dair Başbakanlıkça varı
lan karar oya sunuldu, kabul edildi. 

Aydın Milletvekili Reşat Ozarda'nın birle
şimlere saat 14 t e başlanılması yolundaki öner
gesi oya, sunuldu ise de oylamayı tesbit eden 
cihazdaki arıza sebebiyle bu oylamamın sonra
dan tekrarlanacağı bildirildi. 

ilgilim, ödeneği 'kanun 'tasarısı ile aynı ko
nuda, verilmiş olan teklifin görüşülmesini sü-
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rina, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Fahret
tin Kerim Gökay, 

Erzurum Milletvekilli Gıyasettin Karaca'nın, 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerinde, 
1962 yill İçinde çiftçi ve muhtaç lıalka dağıtı
lan hayvan yemi ve bıığday bedellerinin affı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna, 
Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, halk 
tarafından sabun yerine 'kullanılmakta bulu
nan deterjanların insan cildine v>e hazini ciha
zına zararlı olduğunun doru olup olmadığına 
dair sorusuna, Sağlık, ve Sosyal Yardım Baka-
nı Fahrettin Kerim Gökay, 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 
hububatın bugünkü satış fiyatiyle iterde tes-
bit olunacak satış fiyatı arasında bir fark olup 
olmıyacağına dair sorusuna, Ticaret Bakanı Ah
met Oğuz, 

Esıkişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 
Eskişehir'den geçen demiryolu üzerinde yerüs
tü veya yeraltı bir geçit yapılmasının düşünü-
llüp düşünülmediğine ve yine, 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 
Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyonlardan 
alınan ücretlere ilah* sorulanım da Ulâştınma 
Bakanı İhsan Şeref Dura cevap verdiler. 

İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, Kıbrıs'ta 
Anayasanın Makarios Hükümeti tarafından 

Tasanlar 

1. —• Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 
Britanya pe Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasak
lanması hakkında Andlaşma» nın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair (kanun tasarısı 
(1/604) (Millî Savunma ve Dışişleri Komisyon
larına) 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldüğüne 
dair, Dışişleri Bakanından ve 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Al-
mus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde tkalan 
bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin ne za
man verileceğine dair, Bayındırlık Balkanından 
olan sözlü soruları, sora sahipleri ikinci defa
dır Genel Kuralda hazır bulunmadıklarından, 
düştü. 

614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 623, 627, 
633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 649, 651, 656, 
657, 660, 665, 668, 669, 670, 671, 672, 676, 683 
sayılı sorular, iligili bakanlar, 

•641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 655, 
659, 661, 062, 663, 664, 666, 667, 673, 674, 675, 
677, 678, 670,680, 681, 682, 684, 685, 686, 687, 
688, 689, 690 ve 691 sayılı sorular da soru sa
hipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından 

650 sayılı sora da soru sahibi de mazeretli 
olduğundan gelecek birleşime bırakıldı. 

12 . 12 . 1963 Perşembe günü saat 15 de top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 

Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Balıkesir 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

tasarısı (1/605) (Karma Bütçe Komisyonu
na) 

3. — Hariçte çalışan işçilere mestken kredisi 
fonu tesisi hakkında kanun tasarısı (1/606) 
(Maliye ve Plân Komisyonlarına) 

4. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çe
şitli istihkakları ve birliğin başka giderleri 
hakkında kanun tasarısı (1/607) (Millî Savun
ma ve Plân Komisyonlarına) 

5. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/608) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B Î R İ N O Î O T U R U M 
Açilma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaeoğlu (Balıkesir), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamayı otoım'Oitik loylamıa ile 
yapacağız. Lütfen Sayın arkadaşarım. ışıklar 
yandığı anda anahtarlarını çevirsinler ve yine 
ışıklar yandığı anda beyaz düğmeye bassınlar. 
Hatırlatmakta fayda mülâhaza ederim; bir ar
kadaşımız beyaz düğmeye basdıktan sonra, lüt
fen diğer düğmelere basmasın, çünkü, en son ba
sılan düğme yeri yoklamada esas olmakta ve 

ışıklandırma tertibatında o basılan düğmenin ışı
ğı yanmaktadır. Işıkları yanmış olan arkadaşla
rımız lütfen oylarını kullansınlar, düğmelere bas
sınlar. 

(Otomatik oylama ile yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir. 
Yeter çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
DDY personelinin almaları ger eldi ikramiyeleri
ni henüz alamadıklarına dair konuşması ve Ma
liye Bakanı Ferid Helen'in bu hususta imkânlar 
araştırıldığı yolunda cevabî demeci. 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer Devlet Demir
yolları personellimin ikramiyeleri hakkında gün
dem dışı söz talcbetmissiniz, buyurun. 

HÎLMt AYDINÇER (Aydın) — Sayın Baş
kan ve muhterem arkadaşlarım; zaman bakımın
dan telâfisine pek az bir mücldet kalmış olan sos
yal bir haksızlığı, adaletsizliği huzurunuza geti
rerek, ilgililerin bir an evvel .faaliyete geçmeleri 
için gündem harici söz almış bulunuyorum. 

Devlet Demiryolları personelinin, malî sene 
sonu gelmiş olmasına rağmen, ikramiyeleri maal
esef henüz verilememiştir. Bundan bir müddet 
evvel kendileriyle temas ettiğimiz Sayın Ulaştır
ma Bakanı, Kalkınma Plânında zarar eden mü
essese mensuplarına ikramiye verilemiyeceği kay
dını ileri sürerek durumu Bakanlar Kuruluna ge
tireceğini beyan etfmişlerdi. 

MuMereım arfkaıdaşlarım. 
Bir müessese kâr ettiği g'ibi, zanar da ede-

h'ilar. Zararın sebepleriin'i araştırarak, lüzumlu 
tedbirleri almak o ımimsssenin başında «olan oto

ritelerin vazifesidir. Ama bu zarar hiçbir za
man gece gündüz hayatını raylar üzerine vak
fetmiş. ücra köşelerde, dağ 'başlarında, ıssız 
istasyonlarda binbir mahrumiyet içinde bir ha-
ya*t ya,şıyan Devlet Demiryolları personeline 
yüklenemez. Ve bunun seyyiatım da bu cefakâr, 
vefakâr kütle çekemez. (Alkışlar) 

işin garibi, aynı Bakanlığa mensup iktisadi 
Devlet Teşekkülleri arasında olup zarar etmesi
ne rağmen, Devlet Denizyolları personeli bu ik
ramiyeyi almıştır. Devlet Hava Meydanları, Dev
let Havayolları ve PTT mensupları bu ikrami
yelerini bugün almış bulunmaktadırlar. Ve da
ha garibi; aynı müessesenin, yani Devlet Demir
yolları personelinin üst kademesi, 7 nci dereceye 
kadar olan, asli maaşta bulunan zevat yarı ik
ramiye almış ye 1,5 ikramiye alacaklı ve bu de
recenin altında bulunan personel ise, bir sene
den beri iki ikramiyeyi gözetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ikramiye, had
dizatında ismi ikramiye olup, hayat şartlarının 
bugünkü ağırlığına karşı maaşa bir destek mahi
yetindedir. Bunun şüyu bulduğu andan itiba
ren esasen bir kısım personel avans olarak bunu 
yemiş bulunmaktadır ve diğerleri de bunları, 
girmiş bulunduğumuz dış ihtiyaçları ile çocuk-

— 356 •— 
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lannın okul ihtiyaçlarına sarf edeceklerdir. Dev^ 
let Demiryolları personelinin maaşlarının azlığı, 
bu fedakâr kütleyi sıkıntılar içinde idamei haya
ta duçar etmişken; üstelik, bir seneden beri de 
beklemekte oldukları ikramiyeyi alamamaları yü
zünden de büsbütün perişan bir duruma girmiş 
bulunmaktadırlar. Devlet Demiryolları personeli
nin bugünkü durumu nevema, «itaat var, takat 
yok» haline girmiş bulunmaktadır. 

• Aziz arkadaşlarım, 30 bin personelinin, dola-
yısiyle bu personele hayatlarını bağlamış olan 
muazzam bir kütlenin hakkı olan ikramiyelerinin 
verilmesi mevzuunda ilgililerin yakından alâka
dar olmaları hususunda ehemmiyetle dikkatlerini 
çeker ve hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın aııfkadaışl'ar, Medlis ça
lışma saiaıtlerlirnin yeniden düzeni 3:nm'e|s'i 'ile ilgili 
foir önerce dlün oya. Ikomimuşltu. Falkaıt, "Oiyil'a'm'aı-
ıım ne'tiees'inti altomalk mYüım'k'nn ̂ ölaımıatmıştı. O Iba-
Ikıım'dan iönergeyli yenliden okutup 'oyüıannızı su
nacağım. (Maıllye Bakanı söz istiyor, ısielsıleıli) 

B uyutun Saiym B alka n. 
Sayın Aydınçer'e eelVap 'vereceksiinfe 'her 

hailde. 

MALİYE BAKANI 'FERIİD MELEN — Muh
terem aırikadaşıimuzın üzeninde dürd'uiğu ikonu illte 
ilgili olarak ve il'g'iılii Bakanım ıd'a. şimdli, bulradla 
olmamaısrıdan diotlalyı (bendeniz inıfoNeHİe 'h'alkkın-
da m'a'lûmat arz edeceğim. 

Devd'el, De'miryolılairı parlsoneılİmi ,bu komıwta 
llküye ayırma'k lâzımdır. Bıındarrım (bir (kışlını 
işçjilerd'ir ve bu üişçuller licjim plânda, bir 'hükmim 
mevcut değildir. işçiler ikramiyelerini alma'k-
tadır>lar. 4 iiltoraımliye alüyoril'âr. ikisini 'adlmış-
dar, 'düğer ilkisı liçjim DeVİlet Demiryollarının 'bu 
anda malî 'imkânı .m'avcuıdoLmaçlığından dolayı 
Ibliz, M-ailülyece Devlet Demiıiyalilarınia para teda
riki hu&usuTi'da uğraşıyoruz. Parayı Lu'kluğu-
•muz anda işçiler ııkralmdıye'Kerini al a e unlardır. 
Ye bunun iç'in Çaıhşimia Balkamlhğı %e o'ir a.rej-
•mama da; 'giirdiilk. Belki İşçi, S%t> dalarından 
bir miktar para alkltlarıılımlalsı sıınetiyle 'bu ikra-
mÜye verileee'ktir. Bu şetkilıde işigd!! erdin, ilki-aımi-
yeHjer1! tanvalmıen 'ödcnımtilş löiac'aıktır. Bunların 
büyük 'kısmım da zaten liseliler tenkil ef.meık-
fedir. 

Diğer personele ge'ldımce; yanıi 'memur 'vaziiye-ı 
tinde 'oflaınil'a.Tia gellinoe; kü Ibunilıar, yüfee'ık 'kade
mede 'ölanı memur'larrdi'r. Fil'haldka bunla r İçin 
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plânda, bir hüküm yaridir. Müraoaait o'tlmişller, 
mesele Yülksdk Plânlama Kurutun'a g'iıtımişltlir. 
Yü'ksek Plân'laım'a Kurmılu Ibu hususta bir karar 
l'ttülhaız edeeeiktÜr. Karar verlilince, yamii pıllân ta
dıl edil'inde şıüphelsaz o da inılkâa 'dâlbiliıiie gire
cektir. 

HürtmjetlerimJte. (Alfloşlliaır) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
birleşimlerin saat 14,00 te yapılmasına karar ve
rilmesi hakkına etki önergesi. 

BAŞKAN — ''Sayın Reşat, öflaHda ta rafı nidam 
' veri ton iş IbuÜluman önergeyi 'ökultııjyorum. 

Mililetl Mıecilliısıİ Yülkse'k Riy ̂ setime 
Mecllils 'ÇiaıTi'şInıaıları haftada üç günden Üiba,-

redo'lup 'kış ınıevisiiımli dmlaıyısiiyle günllerin 'kılsaü-
•nıiış buduiiımaısı ve gündemde geçen (seneden bu 
top/1'anitı yılına devıredillımjiş pek ekolle iş oiup bun
ların da bütçe •müzakerelerinden evvel çıkarıl
ması zarureti dolayısiyil'e 'önümüzdeki haftadan 
itibaren MeeJlis toplantılarının saat 14 t e yapıl-
•m'aısmı arz ve tofkılliif ederim. 

Aydım 
Reşat özar'dVı, 

BAŞKAN — Önergeyi oyumuza ısunuyomm. 
Bumdan böyl'e birleışiilmtlerdm Isa.ajt 14 te alcıkn'a-
.'Sinı kaıbull edenler... Etmülyenle'r... Oneı-ge red-
ded'ilmıiştir. 

Sayın, ankadaiş/lanım, bundan böyle yline 'mu
tadı veçhile Miililet 'Meciltei 'S'alh, (Ja-rşamilıa ve 
Perşembe günll'eı^i'Sa'at 15 te t'op.Uınacaıktır. 

S. — Partiler (İni)) Başkan vekili erinin, Per
şembe günleri saat 17,00 den sonrasının bir defa 
görüşülmeye tabi işlere aı/nlması lıakkında öner
geleri 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar um, hepi
nizin malumu -ol'duğu üzere ; elimizde buluma.m 
gündem, âdeta bîr kitap haline gelmiştir. Bu 
yömdem gündemde bir defa gür üşü Lee ek bâzı iş
lerin, Anayasaya göre ('îıkaırılması lâzımgelen 
kanunlarım her şeye takdim en 'görüşülmesi ve 
akabinde öncelik kararı verilmiş buılumam bâzı 
işlerin .m üste m ir ren görüşülmesi, suretiyle gün
deme devanı olunmakta ve dolayısiyle forma
lite 'bakımımdan oylamaya kalmış olan bâzı iş
ler geri kalmaktadır. Bu itibarla haftanım yal
nızca Perşempe günleri saat 17 den itibaren 
bir defa görüşülecek işlerin de görüşülebilme-
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sini temin sadedinde bir önerge gelmiştir. 
önergeyi okutuyorum, oyunuza sunacaği'm.. 

Yüksek Başkamlığa 
Gündemin bir (hayli yüklü olması ve Anaya

sa gereğince çııkması gereken tkanunlarla ömce-
iiık ve ivedilikle görüşülmıesi karar altına alın
mış ve alınacak dafha birçok >tasariı ve teklif
lerin bulunması sebebiyle normal olarak diğer 
işleri görüşmek ve sonuçlandınnalk mümküm ola
mamaktadır. 

Bu itibarla Çarşa<ml>a günleri sorular hak
kında tatbik edilen usul veçhile, Perşembe gün
leri de saat 17 den sonra normal gündeme de-
vatmın isabetli olacağı düşünülmüştür. 

'Bit şeklin karar altlına lalmmıasımı arz ve 
teklif ederiz. 

V. H. P. Grup Baş. V. A. P. Grup Baş. V. 
Lehit Yurdoğlu Ali N a i l Erdem1 

Y. T. P. Grup Baş V. (M. P. Grup Baş. V. 
Rsat Kemal Aybar Zekâi -Donman 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza suınuyoruım. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. Bundan böyle haftamın Perşembe gün
leri saat 17 ye kadar öneelik arz eden işler 'gö
rüşülecek, saat 17 den sonra da bu öncelik arz 
eden işler kesilecek ve bir defa görüşülmesi 
icabeden İşlere geçilecektir. 

Bugün de bu prosedür dahilimde saat on-
yediye kadar, elimizde bullunam öncelikle (gö
rüşülmesi icabeden kanunlar görüşülüp, <m~ 
yediden sonra da bir defa 'görüşülecek işlere 
geçeceğiz. 

i. __ Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/764) 

BAŞKAN — Riyaset Divanı tarafındam (ken
dilerine izin verilen arkadaşılanm izim tezkere
lerini okutuyorum. 

Genel Kurutla 
Aşağıda adlan yazılı »ayın milletvekillerinin 

hizalarımda gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık .Divanının 11.12 .1963 tarihli toplam tı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüee tasviplerine iarz olunur. 

12 . 12 .1963 O : 1 
Artvin 'Milletvekili Nihat Ata, 20 gün, ma

zeretime binaen, 10 .12.1963 tarilhinden itibaren. 
içel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 1 ay, 

•hastalığıma binaen, 12.12.1963 tarihimden 
itibaren. 

'Muğla Milletvekili Admam Akarca, 20 gün, 
hastalığıma binaen, 27 .11 .1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Artvin Milletvekili Nihat Ata, 20 gün, ma
zeretime binaen, 10 .12 .1963 tarihimden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 1 ay, 
hastalığına bimaem, 12.12.1963 tarihimden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Muğla Milletvekili Adanan Akarca, 20 gün, 
hastalığına, binaen, 27 .11.1963 .tarihinden iti
baren. 

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

5. — Sosyal sigortalar kanunu tasarısı (1/462, 
2/368, 2/506) (S. Sayısı : 338) (1) 

6. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/530) (S. Sayısı : 454) (2) 

BAŞKAN — Gündem gereğince dün başlanı
lan ve müzakeresi devam eden Danıştay Kanu
nunun müzakeresine geçiyoruz. Bu kanunun 
müzakeresine geçmeden evvel arkadaşlarımdam 
bir ricam olacaktır. Dünkü kanunların açık oy-
lamıya varımda otomatik oylamayı kullanmıştık. 
Fakat bu otomatik oylama tablosu yeni kurul
muş olduğu için, oylama 'neticelerimin fotoğrafı
nı çekmek mümkün olamamıştır. Bu sebeple açık 
oylamada netice hâsıl olmuşsa da, hangi arka
daşlarımızın, hangi oyu kullandıkları hususu 
tesbit edilememiş ve dolayısiyle zabıt hulâsala
rına geçememiştir. Bu sebeple oylamayı tekrar 

(1) S. Sayısı 338 olan basmktyazı 2.9 .1963 
tarihli 128 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) S. Sayısı 454 olan basmayazı 10.12.1963 
| tarihli 11 nci Birleşim tutanağı sonundadır, 

(Millet Meelisi Başkanı 
Eau)d Sirmen 
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ederek hangi arkadaşımızın kabul, hangi arka
daşımızın red, hangi arkadaşımızın da çekimser 
oy kulla ndıkları anlaşılacaktır. Lütfen kupalar j 
gezdirilsin ve arkadaşlarımız acık oylamada oy
larını 'kullansınlar. Bu oylamalardan 'birisi, Sos

yal Sigorta Kanunu tasarısına ait oylamadır; 
diğeri ise, Gelir Vergisi Kanunumun 'bâzı imal
de ve fıkralarının değiştirilmesine dair ikamın 
(tasarısıdır. Lütfen arkadaşlarımız oylarını (kul
lansınlar. 

5. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı: 369) (1) 

BAŞKAN — Dünkü Birleşimde 20 nei mad
deye kadar gelmiştik. Şimdi 20 nei maddeyi oku
tuyorum. 

Başkan ve üyelerin dairelere ayrılmalar] 
MADDE 120. — Daire başkanları belirli bir 

dairenin başkanı olarak seçilirler. 
Üyeler, Başkanlar Kurulunun kararı ile dai

relere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına göre, 
daireleri aynı suretle değiştirilir. 

Dairelerde vuikubulacak noksanlıklar, idari 
dairelere diğer idari dairelerden ve dâva daire
lerine. diğer dâva dairelerinden üye alınmak su
retiyle, tamamlanır. Bu 'üyeler, Başkanlar Kuru
lunum kararı ile önceden tesbit edilir. 

Dâva dairelerine ayrılacak üyelerin Hukuk 
ve ıSiyasal Bilgiler ve İktisat fakülteleri ile İk
tisadi ve Ticari ilimler akademileri yahut öğre
nim itibariyle bunlara eşit yabancı memleket fa
külte veya yüksek okullarından mezun olmaları 
şarttır. 

Üye seçimlerinde yukarıki esaslar göz önün
de tutulur. 

BAŞKAN — 20 nei madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Buyurun Sayın Sarıibraıhimoğlu. 

KEMAL SARlİlBRAHİtMıOĞLTJ (Adana) 
— Efendim, bundan evvelki oturumda İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi mezunlarının Da
nıştay'a alınmasının mahzurlarından, bahsetmiş
tim. Komisyon sözcüsü verdikleri cevapta, bu 
arkadaşların, ıbu mektep mezunlarının ticari bil
gilerinden, muhasebe bilgilerinden faydalanıla
cağını, bu itibarla lüzumlu olduğu tezini savun-

(1) 369 S. Sayılı basmayazı 10 . 12 . 1963 
tarihli 12 nei Birleşim tutanağın sonundadır. 
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muş, Yüksek Heyetiniz de ekseriyetle talebimizi, 
teklifimizi reddetmişti. ıŞimdi 20 nei maddede 
görmekteyiz ki, dâva dairelerime İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisi ımezunları veya bunlara 
eş okullar mezunları, kabul edilecektir. 

Yüksek Heyetinizin (takririmizi reddeden ira
desi ile bu maddenin hu hükmü birbirine zıt bu-
lunmalktadır. iBn itibarla 20 inci madde de Dâva 
Dairelerine İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
mezunları ve bunlara denk okullar mezunlarının 
atanabileceğine dair olan fıkranın çıkarılması 
lehimdeyim, bu tezi savunmaktayım. 

Dâ.va Daireleri, malûmunuzdur ki, yüksek 
'bir hukuk kültürü, hukuk 'nosyonu ve tecrübe 
istiyen bir dairedir. Bu Dâva Dairelerine dedi
ğim okulların mezunlarının alınmasında mahzur 
mütalâa etmekteyim. Komisyonun da bu husus
ta görüşünü bilhassa ıburada .belirtmesini arzu 
etmekteyim ve ayrıca Saym Başkan da müsaade 
ederlerse birde takrir hazırlayıp takdim edece
ğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon bu noktada cevap 
vermek lüzumunu hisseder mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARI)ARLI (İstanbul) —̂ Daha evvel buna ce
vabımızı vermiştik, efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Sarıibrahlmoğlu acele 
ediniz ve önergenizi hazırlayınız. 

Buyurun Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, kanun maddelerini yazarken her ar
kadaşımızın titiz davranmakta hakkı vardır. 
Çünkü, okunurken bir virgülün dahi eksik ol
ması, başka mânaları verebiliyor. 

Şimdi 20 nei madde üzerindeki mâruzâtıma 
geçiyorum : İkinci satırında «üyeler, Başkan
lar Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar 
ve hizmetin icaplarına göre » Orada bir tabı 
hatası var, «göre;» olması lâzımdır, «göe» yazıl
mış. Aynı zamanda üçüncü satırında da «Daire
lerde vukubulacnk noksanlıklar» yazılmış 
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«dairelerde meydana ig!eleceik> şeklind'o olmaisı 
daha uygun olsa gerektir. Komisyondaki arka
daşımız bilmiyorum, buraya ne diyecekleri 
Bundan başka arkadaşlar, «idari daireler» de
niliyor. Burada yine bir noksanlık vardır. 
«idari» kelimesinin son «lj» harfinin üzerinde 
bir çekme işaretinin bulunmaması lâzımdır. 
Doğrudan doğruya nokta konmuştur. Madde
lerin redaksiyonu bakımından kelime ve vir
güllere dikkat etmek bence en büyük bir va
zifedir, arkadaşlar. Sonra, son satırlarda, 
«... diğer dâva dairelerinden üye alınmak su
retiyle, tamamlanır» denilmektedir. «Suretiyle» 
dedikten sonra bir vürgül konmuştur oraya. 
Burada cümle «tamamlanır» kelimesinden son
ra bitiyor. Orada bir virgül sonra cümlesinden 
sonra virgül yok. Yoktur ve fazladır. 

işte bu noktalar üzerinde arkadaşlarımızın 
mütalâalarını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, gön-
deıdiniz mi, takririnizi?... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Göndereceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardarlı, ko
misyon adına. I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (İstanbul) — Efendim «hizmetin I 
icaplarına göre» kelimesinde ki, «r» harfinin I 
düşmesinin maddi bir hatadan neşedettiği ayan I 
beyan belli. Bu bakımdan, bunun üstünde I 
fazla durulmasının mânasını anlıyamadım. I 
Daha aşağıda bulunan ve «Dairelerde vuku- I 
bulacak noksanlıklar, idari dairelere diğar I 
idari dairelerinden ve dâva dairelerine üye 
alınmak süratiyle, tamamlanır» cümlesi yerin- I 
dedir, doğrudur. Buradaki, esas cümle, «Daire- I 
lerde vukubulacak noksanlıklar, tamamlanın» I 
dır. Hangi hallerde tamamlandığını göstermek- I 
tedir. Ve bu, imlâ kaidelerine uygundur. 1 

BAŞKAN — Sayın Sarıibraftıimoğlu tara
fından verilmiş bulunan değişiklik önergesini I 
okutuyorum : I 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 nci maddenin «İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademileri veya bunlara denkliği kabul edil
miş okullar mezunları;» kaydının çıkarılması su
retiyle tadilini arz ve rica ederim. I 

S a y g , İ 1 C - Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu I 

12.12.1963 O l 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. (Anlaşılmadı sesleri.) iktisadi 
ve Ticari ilimler Akademisi mezunlarının Da
nıştay dâva dairelerine başkanlık yapamayaca
ğına ait.. 

Sayın Sarıibrahimoğlu tarafından veril
miş bulunan 20 nci madde ile ilgili olan deği
şiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLI (İstanbul) — Filhal iştirak edi
yoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal kabul etmek
tedir. Bu sebeple maddeyi müsaade ederseniz 
bu değişiklik önergesinin ışığı altında 20 nci 
maddenin 3 ncü paragrafında yazılı Dâva 
dairelerine ayrılacak üyelerin Hukuk ve Si
yasal Bilgiler ve iktisat fakültelerinden mezun 
olması şarttır. Kısmı mahfuz kalmak «ile ik
tisadi ve Ticari ilimler Akademileri yahut öğ
renim itibariyle bunlara eşit yabancı memle
ket ve fakülte veya yüksek okullarından...,1» 
kısmı çıkarılmak suretiyle 20 nci maddeyi bu 
şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde Sayın Sanibrahiöioğlu'nun kabul 
edilen değişiklik önergesi dâhilinde bu değişik
likle birlikte kabul edilmiştir. 

B) Danıştay Genel Kurulu 
MADDE 21. — Danıştay Genel Kurulu, 

Birinci Başkan, daire başkanları, üyeler ve Ge
nel Kâtipten kurulur. 

Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter 
sayısı, başkan ve üyeler tamsayısının yarısın
dan fazlasıdır. 

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşit
lik halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu 
üstün sayılır. 9 ncu ve 147 nci maddelerin top
lantı yeter sayısına ilişkin hükümleri saklıdır. 

idari dâvaya konu olabilecek işlerin görü
şülmesine ve karara bağlanmasına, bu işlere 
bakmaya görevli dairenin başkan ve üyeleri ka
tılmazlar. 

Danıştay Genel Kuruluna bir başyardımcı 
vo lüzumu kadar memur verilir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz is-
tiycn?... Yok. Olmadığına göre 21 nci maddeyi 
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okunan ve yazılan şekli ile oyunuza sunuyo-
•um Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 21 nei 

madde okunan şekli ile kabul edilmiştir. 

C) İdari Daireler Kurulu 
MADDE 22. — İdari Daireler Kurulu, İkinci 

Daire haricolmak üzeıv, idari daireler başkan 
ve üyelerinden teşekkül eder. 'Bu Kurula daire 
başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. 

Toplanma ve görüşme yetçr sayısı en az do
kuzdur. Kararlar oy çokluğu ile verilir. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulun
duğu tarafın oyu üstün sayılır. 

Üyt noksanı, dâva daireleri üyelerinden ta
mamlanır. 

İdari Daireler Kuruluna, bir başyardımcı 
ile lüzumu kadar yardımcı ve memur verilir. 

BAŞKAN —• 22 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı?. Yok. Olmadığına göre 22 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul -edenler... 
Etmiyenler... 22 nci madde aynen kabul edil
miştir. i 

D) Dâva Daireleri Genel Kurulu 
MADDE 23. — Dâva Daierleri Genel Ku

rulu, Birinci Başkan ve dâva daireleri başkan
ları ile her dâva dairesince, kendi aralarından 
birer yıl için seçilecek: birer üyeden teşekkül 
eder. Toplanma ve görüşme sayısı ondokuzdur. 

Dâva dairelerinin diğer üyeleri, zaruret 
halinde, dairelerin üye noksanını tamamlamak 
üzere kıdemi- sırası ille Kurala katılırlar. 28 nci 
madde thükmü bu Ibaılde de uygulanır ve daire 
başkanına, vekâlet e'den üyenin yerime diğer kı
demli üye kurula (girer. 

Dâva Daireleri Genel Kurulunda kararlar 
oy çokluğu ile verilir. 

Kurula, bir başyardımcı ve lüzumu kadar 
yardımeı verilir. Kurulda ayrıca bir başkâti
bin yönetimi altında bir kalem bulunur. Kalem 
yazı ve tebliğ işlerini yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Komisyon adına buyurun, Sayın Vardarlı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (İstanbul) — Efendim, bir takrir 
veriyoruz, onun okunmasını riea ediyoruz. 

BAŞKAN —• 23 ncü madde üzerinde bir 
önerge mevcuttur, onu okutoyımım. 

12 .12 .1963 O : İ 
Başkanlığa 

23 neti maddedeki Dâva Daireleri Genel 
Kurulu tâbirindeki «Genel» kelimesinin çıkarıl
masını teklif ederiz. 

Komisyon Sözcüsü 
Sabri Vardarlı 

BAŞKAN — 23 ncü maddenin matlabında 
«Dâva Daireleri Genel Kurudu» deniyor. Bu tâbi
rim, 23 ncü maidld'ede münkleınıiç, «Dâva Daireleri 
Genel Kurulu» tâbirinin, «Dâva Daireleri Ku
rulu» olarak düzeltilmesini <muıtazaımmıın 
bir önerge verilmiştir. Bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddededeki «Genel,» kelimesi 
çıkarılacak ve «Dâva Daireleri Kurulu» ola
rak düzeltilecektir. Maddeyi bu şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
23 ncü madde bu değişiklikle birlikte kabul 
edilmiştir. 

E) İçtihatları Birleştirme Kurulu 
MADDE 24. — İçtihatları Birleştirme Ku

rulu, Birinci Başkan ve dâva daireleri başkan
ları ile üyelerinden kurulur. 

Toplanma ve görüşme yeter sayısı en az 
otuzbeştir. Toplantıda hazır bulunanlar çift 
sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katıla
maz. 

Esas hakkındaki kararlar, üçte iki oy çok
luğu ile virilir. Birinci toplantıda bu çoğunluk 
sağlanamaz ise ikinci toplantıda salt çoğunlukla 
yetinilir. 

Kurulun diğer kararları oy çokluğu ile ve
rilir. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre 24 ncü 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 24 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

II - A) Başkanlar Kurulu 
MADDE 25. — Başkanlar Kurulu, Birinci 

Başkan ile daire başkanlarından kurulur. 
Birinci Başkanın veya daire başkanla

rından birinin katılmamaları halinde, vekilleri 
t opl an t ti a r d a bulunur. 

iBaş'kauıSÖzcülüğünü ilgilendiren işler ile 
Kurulca lüzum görülen diğer işlerin görü
şülmesinde, Başkansözcüsü veya kahılmam'ası 
halinde vekili toplantılara katılır ve oy kulla
nır. 
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Kararlar oy çoğluğu ile verilir. 
Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulun

duğu tarafın oyu üstün sayılır. 

BAŞKAN — 25 nei madde üzerinde söz 
istiyen... Buyurun Sayın özmen. 

HALİL ÖZME'N ( K i r ş t i r ) — .«aynı Baş-
Ikan, muhte'neım la-rkaidaşllamım; 2'5 nm madde 
üzerindelkli ddişüneelerimiz şöyledir: «Balkan'lar 
Kurudu, 'birinci balkan lifte dalire Ibaışlkanl'arıu-
da,n küralkır. BiriinıeJi Ibaşlkanın veya dadn'e Sbaş-
Ikanilıarmdan birikim tloplanıtııya Ikatilim'aimlalları 
hailinde, veMl'Ieri hazır Ihukiinur.'» Maidıdede 
«'Milinin kaltıfl.'maım'a/1'aırı» deniliyor. Burada 
«toplantı»1 ikefllkııelsi ttdamalatdlmde dklsliktür. «Top
lantıya ikatıflim'afniiakrı 'hailinde vekiildenı 'haızır 
buikuıur» şelkllinde loUımıaısı da'ha iyfldiir. 

«B'aişikanın. sözteüll'iiğünüi ilgili endüren işfler »ille 
Ikurmlca, 'llüzulm ıgörülen diğer işlerin gıörüışül'ime-
ısinde Başikanunisözcüsıü vıeya, katıinraüiıaisı ha
linde vekilli baızır Ibulliuniaıralk oyunu külüamr. 
Kararlar oy 'Çjodîllüğuyia verlilir. Oylarda eşlitllüik 
ıha'ldnde (Raışlkanın Ibuluriduığu ıtavaifm oyu 'üstün 
sayılır.» !Bu (hususıta ımuhtereni arkadaşlar, i bir 
de önıeınge ıta'kdiim (ediyorum. Cümlenin dalha va-
zı!h, daha anlaişılır IMr şelkÜlldie 'kalbul bııyurııl-
iTnasınfl vıe mıaddenlin |bu şekilde ya'zilmlasını riiea 
ederdim. 

BAŞKAN — 'Sayın özmen t'a lafından ve
rilmiş Ibuıkına'n 'önergeyi olfcu'tuyorum. 

MdIKLet 'Meclisi Yüksek Baışkanıllığmıa 
25 neti ;mıadden!in aşağıdalkd 'şelkilTdıe değdıştlirdl-

ımesind arz ederftm. 
Kwşdhk< iMilletve'killi 

Haillil özmen 

II - A) Balkanlar Kurullu. 
Madde 25. — iBa^kanliar Kurulu, Birinci 

Balkan üle daire başjkauiaınmdan kurulur. Bd-
riinoi Baışlkanıın veya dairte toaışlkaıılto'rındain blir-i-
jılkı 'toplaınitıya fkatıılmaımıa'lafrı ihaölinde, velkülleril 
h'aziT 'bulunur. Baışö^mıuisıözdülüğündi ilgilen
diren işler ile Kurulca Tüizulm ıgörüllen dliiğen* liş-
'lerin görüşülimeısdınde, Baışlkatnunsözcüsü veya, 
katılamaması hallinde velkliılü Ihaızır (bukınaraik 
oyumu. kullanır. 
K'araır'lar oy 'Çokluğu Üle verilir. Oylarda eşit

lik hallinde, balkanın 'bullıınduğu tar'aifım ioyu (iis-
tt'ün. sayılır. 
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BAŞKAN — Sayın Özmen, ibu ib'ir değıilşlilklk-

ten ziyade 'bir redalksiyon meselemi ollaralk (kar
şımız a çı'kmıa ktadır. 

HALİL ÖZMEN (KırşieJhlir) — Evelt efen
dim. 

BAŞKAN -r— Sayın özmen mıaddı'eyi 'İçendi 
yönünden 'tedvin eıfcm̂ lşitiir*. 25 ncli iroadklemlkı 
Saıyıın özımen'dn şimdi dlnıttuğumuz önergesi 
.d!â(hiliinde değıişliklliğe uğnaımiaLsı sureitiiyJe 'oynnu-
•za ısun'aeağılm. Kalbul edenler... Efcm iyenle r... 
Ka'bull edilmemiştir. Yalnız elimizde bulunan 
metinlerde... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Kefe Bey söz 
iisıt'iyoruım. 

BAŞKAN — 'Bir dakika sözümü Ibittiııeylim. 
Yallnız ımdisaade ibuyururıs'aınız, 'komliisıyon. tania-
fmdan veıriilimıiış Ibuılunan vıe eıld'nizde nneıvcult ilw-
Tuman an'etdnlde ('kaitılım'aım'ailaTi) kdllitnuasi 'asıl ika-
mınun tedvin'mdte ((ka'tıllaım'aımadlaırı) «elklÜnde 
'gel'mıiıştir. Müret'tlip haitasınnn. bir ne'ticesd 'ollia-
ra:k ısayıın üyelere d'ağıtıOan m'eıtdinlerde ibm ke-
lımıe (k'alt]!lmıaim!a'la:n.) yetkilinde (jılkmuştjr. Mii-
re'ttdp h altesi düzeil'tilecek, «Ikbtıllmaim'a'lVnr']» kel'i-
imels'i (ika'tıllaiTiaima!laii'i) ş-eikülfoıde ol'acalktı r. 

Öyle ıdeğdl ımıi ıSaym Özıniıen ? 
HALİL ÖZMEN '(Kmşehic) —. Evet efen'diim. 
IîA'ŞKA'N — Maddeyi ibu işekiliyie oyunuma 

sunuyorum : i.Ka)buJl edeoııleır... Etlmdlyen-ier... ;Maıd-
de ibu şelklld lüle 'kalbull edüjlımiiışıtiiir. 

B) Yüikse'k Disipldıı1 Kurııhı 
MADDE 26. — Yülksek DisİpHin Kuı-ullu, Hıer 

takvim yılı Ibaşııındla, Danıştay Gemel Kurulunca, 
her daireden seçilece'k birer üye ile üçü dâva dai
releri ve ikisd de lidarli dıadireller başikamları aıi-a-
ısmdan seçileeelk lbe§ daiire (balkanınıdan (kuru
lur. Kun#a en ikıdemOd daüre baışlk'aını ibaşjka.n-
lı!k eder. 

Kuını'lun toplan.m.a ısayısı onyeddd'İr. Kaırar-
lar üçte lik:i oy eoikluğu ii'e verilir. 

Kurul üyeO'iklieirinde 'b̂ otşailimıa. 'hallinde Ibotşail'an 
yet* için ıen çok 'om ıg'ün ficinde Cieıiıe'l IKurullıea 
yuikaırdalki eisaısilara 'göre y'eniiden seıçim yapılır. 

KurulıiTi yazı işiei'dlnli Genel Kâtdlp yüıiütüır. 
BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde Sayın 

Alieanoğlu, buyurunuz. 
* MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlarım, hepinizce malûmdur ki, ad
lî, askerî, idari kaza diye ayrılan kaza mereile-
rinden müzakeresini yaptığımız yegâne idari ka-
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za merciinin yüksek mertebesi Danıştay oldu
ğuna göre, kaza mercilerini ve onun yüksek bir 
kademesindeki âdeta yüksek hâkimlik niteliğini 
haiz olan şahısları teminat altında bulundurma
mız lâzımgelir. Malûmunuzdur ki, Danıştaym va
zifesi; eşhasla Devlet arasındaki ihtilâfları hal
letmek ve neticesini karara bağlamaktan iba
rettir. Böyle olduğuna göre vatandaşın bir dâ
vayı kazanamıyacağmı anlaması veya kazanama
ması halinde muhtelif tezvirata başvurma ihti
mali her zaman cemiyet hayatımızda görülmek
tedir. Hal böyle olduğuna göre, müzakeresini 
yaptığımız tasarının 26 ncı maddesinde Disiplin 
Kurulu diye bir müesseseyi, yüksek idari kaza 
merciinin tepesinde âdeta bir varyoz gibi bulun
durmayı kabul ediyoruz, demektir. 

Malûmunuzdur ki, Anayasa Mahkemesi diye 
bir kurum vardır. Bu kurumun Teşkilât Kanu
nunun 15 nci maddesinde ise, o kurumun mahi
yeti ve göreceği iş ile mütenasip ve o seviyeye 
yakışır derecede hükümler konmuştur. Şimdi 
idari kaza mercilerinden olan, en yüksek idari 
kaza mercii olan Danıştaym; yani Anayasa Mah
kemesi benzeri olan, âdeta o mahiyet ve o kis
veyi arz eden bu müessese için «Disiplin Kuru
lu» diye bir kurulun böyle yazılı olduğu bir şe
kilde kabul edilmesini bendeniz muvafık bulmu
yorum. öyle ise bu maddeyi Muhterem Komis
yon üyelerimiz geri alsınlar, Anayasa Mahkeme
sinin Teşkilât Kanununun 15 nci maddesi hük
müne uygun olarak tedvin etsinler ve huzuru
muza getirsinler. Bendeniz bunu arz etmek isti
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili başka söz 
istiyen var mı? Buyurun Sayın Vardarlı. 

Sayın Alicaiıoğlu, bir önergeniz var mıdır? 
Lütfen biraz acele davranın. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
'VARDARLI (istanbul) — Muhterem arkadaş
lar, Anayasamızın 134 ncü maddesi hâkimlik 
mesleki mevzuunda ve 140 ncı maddesi Danışta
ym kuruluşu mevzuunda hüküm, vaz'ederken, 
«Danıştaym kuruluşu, işleyişi, yargılama usulle
ri, mensuplarının nitelikleriyle atanmaları, hak
ları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte 
ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturması 
yapılması ve disiplin cezası uygulanması, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esas
larına göre kanunla düzenlenir» esasını vaz'et
miştir. 
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Anayasanın kabul ettiği bu âmir hüküm mu

vacehesinde Danıştay Kanununda bu madde 
todvin edilmiştir. Muhterem arkadaşlarımızın 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesi gereğince muamele ya
pılması hakkındaki fikrine ileride yeri geldiği 
zaman işaret edeceğiz. Bu madde sadece Disip
lin Kurulunun tarzı teşekkülü hakkındadır. 

Binaenaleyh, «o m'aldde ile ilgisi yoktur. Mes
lekten çıkarılma, şu veya bu şekildeki ağır hü
kümler illerde (gelecektir, orada Ibunların izahı
nı asyrıyeten yapacağız. Bu, sadece (bir 'teşekkül 
tarzıdır. Bu balkımdan ımaddöye mutlaka ilhitii-
yaıç varıdır. 

BAŞKAN — 8ayın Alieanıoğlu tarafından 
verilmiş olan değişiklik önergesini lolkultuıyo-
rom. 

Yüksek Başkanlığa 
26 ncı maddenin Anayalsa Malhkelm'esii TelşM-

lâıt Kanununun 15 nci maddesine uygun olarak 
tamimini ve (bu surdtlie 26 ncı maddenin Ko
misyonca 'geri alınarak tedvinini talelbedijyo-
ru'm. 

ıSinıop 
Malbmut Alücamıoğlu 

BAŞKAN —• Kornisıyon geri almak isteme
mektedir, önengeyi ıo!ylarınıza suniHyiorulm. Ka
lbul 'edenlei'... Eltm iyen ler... Değişiklik önengesi 
reddedilmiştir. 

26 nicı maddeyi Komisyondan gelen metlin 
dâlhiil'inlde loyunuız-a sunuıyorum: Kalbul 'edenler... 
Kalbul ıctiniiyenier... 26 ncı madde laıyn'en kafbul 
edilmişıtir. 

O) Yönleltim ve Disiplin Kurulu, 
MADDE 27. — - Yönetim ve Disiplin Kumlu, 

•Genel Kurulun Iher takvim yılı (baışında seçeceği 
(bir daire Ibaışkanı ile Ibir üyeden ve Ibir fbaişyar-
dım'cı ile (bu derecedeki bir kanun islözcâifsıünden 
kurulur. 

Aynı şiekiide 'birer yedek ıseçiılir. 
'Cıenel Kâtip Kurulun tajbiî 'üyesidir. 
Kurul ıoıy ıçıoikiiuğu ile karar verir. 
Kur/ul lüyelsi ıolaaı Ibaışyamdnmcı ve kanun söz

cüsü, işalhıislannı iigilte'ndiren konuların görüişül-
ıdiüğü 'toplantılara katıla'm azlar. 

BAŞKAN —• 27 nci madde ile ilgili olmak üze
re söz istiyen var mı?.. Yok. Olmadığına göre 27 
noi mad'detyi ıoıylarmuza ısunuıyiorum : Kalbul eden-
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4er... Kaibnl eltlmiyenller... 27 inci ımaJdde aynen (ka
lbini edilimişitir. 

Başkanlara vie Başkanunisöacüisünıe velkâlelt 
MADDE 28. — (Birinci Başkanlığın (boşal

mam, Birinci Balkanın izinli lolımaısı veya nıa-
ızereıtd halterinde, daire (balkanlarından, Ibaşlkan-
lığa se/çilıme ıtarihi iltiJbaTİyle en flüdemlisi ve 
kıdemde eşitlik halinde en yıaışılısı Başjkanvelkil-
liğini yapar. 

Daireiflerde ide ayını usule göre lüyelerden hü-
.risi Başkana velkâlelt elder. 

Baışlkaınnnslöizıetülaüne, en yütoeik Ikadrioiu (ka
mın ıstoülerdnden ıkaldrıoya tâyin iltilbarijy-le en 
kıdemlisi ve fcıldemde 'eışitlilk halinde ien yaşlısı 
velkâlelt öder. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Reis Beyefen-
(di, .maddenin başlığı da okunsun. 

BAŞKAN — Ballık metinde yazılı olduğu 
ıgilbidir. («Okunmadı», Msleri) «Başkanlara ve 
Başkanuııısazöüsüne vekâlelt» başlığımı itaşiimaik-
taldır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bveit. 

BAŞKAN —• 38 -inci maldide terinde nsöz iısti-
yen var mı?.. Yolk. Olmadığına göre 28 nci mad
deyi toylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
lbini eltmiyenler... 28 nıei madde aıynen (kalbul edil-
'ml^tir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Danıştayın ve organlarınım görevleri 

Danışjtaym görevleri 
MADDE 29. — Danıştay : 
A) İdari uyuşmaızlı'klan. ve dâvaları görür 

ve ıçjözülmler; 
B) Bakanlar Kurulunca (gönderilen 'kanun 

taşanları hakkında düşüncesini Ibıilidirir, 'tlüzük 
•taşanlarını ve imtiyaız ısıözleışmıe ve §ar!tlaş/mala-
rınn inceler; 

ıC) Başbakanlık tarafindan itevdi olunan 
her (türlü işler hakkımda mlüjt'al'âalsını 'bildirir; 

D) Kanunlarla (gösterilen diğer işleri gö« 
ıtür. 

BAŞKAN —• 29 nou madde üzerinde ısıöz is-
ttHiyen va«r mı? 

HALİL ÖZMEN (Kırş'ehir) — Usul hakkın
da siötz- i&%ıorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında (buyurun, Bayın 
üzmen. 
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HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkan, 'muhterem arkadaşlar; 28 nci madde 
okunurken yerlimden 'maddenin başlığının, mat-
laibının !da okunmasını rica eıttim. .Sayın Başkan 
'okudular. Ondan sonra muhterem arkadaşım 29 
nen maiddeye geçti. Doğruldun doğruya, «Mald
ide 29 ; Danıişltay» diiy'e söze (başladı. Halbuki, <bi-
raız evvelki ricalimiz üzerine '4 ncü bölüm. Da
nışmayın ve organlarının görevleri»; ionıdan son
ra (tekrar, «Danıştayın görevleri» demesi ve 
maddeyi aıynen lokuıması icaibederdl Bu usul 
halkkında (bir peydir, arkadaşlaramdan dâ bu 
şekilde olkumalannı rica ediyoruz. 

BAŞKAN —Doğrudur efendim, (bundan son-
ra madldeler 'okunurken, mıaddeîlerin maîtilaibılıa-
rı da oikuna-calktı r. 

29 ncu ımiaid'de üzerinde Sayın Kut buyu
runuz. 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Çok dteğerii 
'arkadaşjlariim, bielki faala gayretkeşlik ıdlacak! 
:amâ, birçok 'tasarı hakkında,, dil konusunda 
düzeltime yapılması hususunda ricadanım ölü
yor. 

Atkaidaşjlar, Komisyonun dikkatlini sekmek 
/isterim, aynı madde ilcinde, 29 ncu maddenin 
B fıkrasında «Bakandır Kurutunca gönderilen 
•kanun talsarll'aım hakkında ıdüışüncıeslM Mdîro.r»1 

dedikten sonra; «O» fıkrasında. «B'aşjbakan ta
rafından .tevdi loiunan her tiüırfllü. İşler hakkında; 
m'üt'alaîasıuı Ibİldiiırlir» deniyor. Eğer ibi'r İterim 
Arapça kuHanııHaicaksa maldde iiıçeırıiftinde ide 
Arapça IkuManımalk, Türkçe kullanıla caksıa - İki, 
asıl bu otoaısı lâzımdır - Tüıık'çJe 'kufld'aniilımialsı 
lâzımgelıir'. Bu itiSba-i'dia, eğer Yüksek Komis
yon tasvip Ibuyurariarsa, «O» 'benıdindeki «nıü-
talâasıuı» 'kellmaslinih, «dlüşüneesii»1 şelküne çev-

. itlim esimde fayda vardır (k'anaiatinldeiyliim, hü.r-
ımetlerimie. 

(«'Telvdiili hıiisusujda» seısil'eiili) 
BAŞKAN — Efendim (komisyon hır beyan

da bullunmlalk (üsterleo:- imi? 
CIEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 

VARDARLT (İstanbul) — «Mütadâa» fceHimen 
sini «düşünce» olarak değıisjtirimek üstleriz; larik'a-
ıdaışi'mızın telklfi ıdoğruıdulr. 

BAŞKAN — Sayın Vaıtda,rlı lûitıfen bunu 
•kürsüden heıyan 'ediniz. Oün'kü !bir dleğii'itlirm'e-
yi mutazammındır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLT '(ılstanfbul) — Efendiilm, alrkada-
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ışun bu iteldifin!de haklıdır; ibu husus gözd!enı 
ikaçmııiştıı*. «Mütalâa» kelimesinin «düşünce»' 
lalarak değiş'tıirilmesi yerinde ollur. (•«'Tevdii (ke
limesi» ıseısflıeri) 

Biz tasarıyı haızıtllarlken ıdlahia ziyade yalayanı 
dil üzerimde durduk. Ve Anayasanın zdaikii (ke-
İimeleri ajyn'en allmalk için bilhassa g-aiyret sarf 
etfci'k. Bu 'baknniclla.il «ıstılah» mahiyetimde 
olanları - ıstılah diyorum yine - Anayasadan 
ayn'en alildik. Dilğ'er mevzularda «mevdu» do
ğul alıma «ıtelvdlii»1 kelffim esinin 'bugün yeni eşmiş 
olduğu 'kanaatlini ş:ah!san ıbcsl'iyoTiiım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Bek muhterem 

arkadaşlarım; ibu yüikselk örigüıtün güneyleri 
esas İtibariyi ö 'birimci maddede Ibikliriııinişti. 
Üç 'kelime ile 'birindi miaidlde 'bunu meydana, 
koymuştu. Şimdi dördüncü fıkrası ile kanu
nun emrettiği diğer dişlen:i de görür diyerek, 
"birinci ma'dldemin şümullü 'dışına çıkmış Ibir gö
rev hüklmü 'daha Ikârşımııza igeildli. ıSaym k;o-
ımiıs'yon birlim'ci ımaldde ille ibu (maddenin «ton 
okralsımda (kanunla ıgöıs'terilen diğer 'İver tür-
'liü İşlem görür) it naısı! itölilf eıd'lyor? 'Bunu 'an
lamak istüyoru'm, lütfen izah 'buyursunlar. 

BAŞKAN — Sayın Komliisy'on. 
GEÇÎGÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 

VARDARLI '(fsitanlbul) — Efendim, 1 ıud 
mraldde aynen «Danıştay, 'Türkiye önımlı.uniyeti 
Anayasaisı ile görevlemdirii'lmıiş yülkteek Ma re 
mahkemesi,. danışıma <ve inceleme mer'c'üdiir.» 
Diyor. 

Burada (D) fıkrasında ise «Ikanun^arla gös-
tîerdllen 'düğer tösleri görür.» 'deımefctedfir. M>ailû-
mifUinuzdUir İki, çıkan 'kanunlalırm ne :şe)k'i!l!de, ne 
zaman ve n'e Ihakkın'da çıkacağı hususunda pe
şinim mir hükme varmaya imkân yoktur. Ama, 
her çıkan 'kanunda (Danıştay yolunu 'acille bıra
kacak Mir hükme rast lamı aik her zarımın içiin 
mümkünidür. Bu sebeple ilerdeki müilâ'haza-
Taıı önlenmek, çıkacak kamuııöarda Danıştay yo
lunan]. açık Ibırakıfllması ve Anayasanın «her ida
ri t'a-s'aiTruf mutla/ka Iklaıi yargıyaı tamüdlr» 'hüık-
mıünü yenime ge'tliıumeyıi t emlin etmek i'çin «ka-
nunılaırlla gö steril en dİ'^er idleri göı-ıür» lıülk-
münü koymak, zaı-ure'tlııli hiss'ettilk, ibu hakan
dan ısrar ettik, mânası sâdece bundan ibaret
tir; hilmıem. t a t-m ün eld'dbiklnm mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz 'Sayın .Asım Er.eıı. 
ASTM EREN ('Nüiğde) — IVk •rmılhrVrem 
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j arkadaşll'arım, her şeyin Amayasay-a dayanıla

rak (bütün ayrıııtıi'aTi taısriiıh edllmiek suretiyle 
ken'dd özel kanununda tesbiti üicalbettliıği ve hiç
bir zaman şümıMMÜn derecesi ne o'Muğü bi-
llinaniyen terlMıerin, talbü^eırin. veya tarilflerfiaı 
özeli kanunlara girmeamerii ic'aibıe-ttftği • z&ra, bu~ 
uun bu örgütünde tfe biMhara 'baş ağntaıc'ak 
t ecelilerle, igelişmieüeıre yol açacak «Ifcetşlke (bit 
fıkrayı koymadaydık 'da hasımıza İbu işlendi çı-
karınaislaydı!lar»i 'tarzında elsas kemdilsimfin üç gö
revi -i'le kabîli teÜllı oülıııııyacak hükümleri ibliılâ-
ihara çok giömmesii miümiklün 'olaıcaığnu hatırla-
nvaik lâzınıgeİTr. 

ıBu itibaa'la anuhterem komisyon sözcüsünün 
sadece yargılanıaya aidolaırak bir gerekçe gös-
ternıdş olması karşıısında, zaten yapılmıası idari 
dâva olarak birinci vazifesi! olduğuım göre, 
bunun dışında kanunun ıgösterec<eği «her türlü 
işleri» tâbirini izah etmelerini rica etmiştim. 

Muhteremi arkadaışiarımı, «her türlü işler» 
deyince (A) dan (Z)1 ye tadan* bir Devıleıtin 
âmme hizmetlerinde tesadüf edilecek olan iş
ler hatıra gelebilir. Evet, m antikam, böyle bü
yük, yüksek bir örgüte her işin havale edile-
mi'iyeceği de düşüünldbilii'. Ama, İbu kayda IMim-
ılen yarın Bıaşlbafkıaııiık makamınlda Ibulunan, zat 
inldî lölaralk hir 'tefsire bağlatnıp İbu örgüt ile ımü> 
tenıa'silbolunıyan işleri de kendıMııe havale edebiı-
ılir. Biz ımeselâ, Bayındırlık Bakanlığıınıın işle
rinden her hanlgi bir şeyi bu örgüte havale ede
bilir miyiz? Veya belediyelerin tanzifat .işle-

j riııi havale edebilir miyiz? Amıa «her türilü» 
i tâbirini kullammaıktansa, tahdildî olarak, biraz 

kaıfamızı yorup daha uygun hir kelime bulmıa-
| mız her halde yerinde olur, fcanaatindeyiiZ. 

Meselâ, bendenize ilaha mıuvafıık" gelen şekil, 
birinci ^maddede zikredilmiş olan >«ülç ana gö-
re.ve mütaallik olarak her 'türdü işler» i denirse, 

I -o zaman tahdidi şekilde amıa Ihatıra ıgelmi-
yeıı ;bın üç esaslı meselenin ayrımtılanma da te-

j mas edilmiş okluğu ka.bul ediilebiılir. Aksi tak-
I dirde bu tâbir? öyle zanmediyoruım ki, çok ça-
j bıık dejenere olimaya müsaittir. Bu itibanla 
| kendileri izahlarını kâfi görüyorlarsa mesele 
i yok; amıa. bendeniz kâfi ıgörmüyorum. Çünkü 
| bu hususun daha da izah edilmesine ihtiyaç 
; vardır. 

I OEÇtOt KOMİSYON" SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLT (îstanbul) -— Efendim sayın arka-
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daşıımın demek istedik! eri nü .pek an lıy anı adım. 
Kendileri «O» fıkrasından; mı, yoksa «D» fılk-
rasındaiiı nıı bahsediyorlaır ? 

ASIM BREN (Devanda) — Efendim, en son 
fıkrada .geçiyor. 

OıEÇÎıof KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (İstanbul) — Orada: «'her türlü» 
'kelimesi yok. 

ASIM EREN ('Devamla) — «Diğer işleri» 
kelimesinden bahsediyorum. 

OEÇİGÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI ('İstaribul) — O zamanı tamam.. 

ASIM EREN (Devamda) — «'Diğer» kelime
mi aynı mânaya gelliyor ki, çok ânı ve şâmil 'bir 
imâna ifade eder, bilhassa kel ini o üzerinde/ in
celeme yapmıa'k mahareti ıgöste ninesini bekle
diğimiz bir örgüte böyle bilr müphem kelimeyi 
kendi 'Teşkilât Kanuuıumda. görev olarak verme-
melâytte kanaatindeyim. Ilürımetılerimle. 

İBAŞKAN — 'Komisyon adına Sayın Vardarlı 
ASIM EREN (Devamla) — Şunu da arz dde-

yim ki, Hükümet adına, daire başkanlarının 
bıı kürsüde konuşma yetkisi daima ımeveııd'Oİ-
dûgu için, tensip •buyurulursa 'muhterem heye
timize, 'bizzat Sayın Başkan da bu izahatı ya
pabilir, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Lüzum görülürse tabiî kürsü 
dainiıa kendilerine açıktır. 

GEÇİCİ KOMJSYON 'SÖZCÜSÜ SABRI 
VARDARLI (İstanbul) — Efendim, bira z evvel
ki beyanımda bu mevzuda sadeee Anayasanın 
tesbit ettiği yol üzıerinde olduğumuzu beyan 
etmiştim. Anayasanın 140 ııcı maddesi «Danış-
taydan» bahsederken Danıştayın vazifesini say
dıktan sonra ikinci fıkranın 'son »alırında (Ka
nılımla gösterilen diğer işleri yapmakla' görev
lidir.) tâbirini -aynen koymuştur. Yani, Ana
yasa burada bize Danıştay Kanununu yapar
ken ve Danıştayın görevlerini tadadederken 
«ben sumu, şunu, şunu istiyorum» demiş ve ka-
iiınınla gösterilen diğer işlerin de görevli olarak 
Danıştaya verilmesi için bize direktif vermiş
tir. Bu direktiftir ki, 'burada «d» fıkrasını ge
tirmeye 'bizi zorlamıştır. Anayasada bu hüküm 
'meveudolduğu müddetçe, Sayın Asım Eren 
Beyefendinin 'beyan buyurdukları hususlarda 
en ufak bir ihtilâf çikmıyacağı kanaatini ta-
§ıımaiktayız. Biz anayasaya aynen ısadık İkaldıik 
ve bir maddeyi, aynen o şelkliılde tedvin ettik. 
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Anayasada bu hüküm varken bunu koymamak 
imkânsız bir hail alırdı. Bu balkımdan koyduk 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Halil Özmeıı. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, yaşıyan dili kullanmak hepimizin en 
büyük arzumuzdur. Yalnız, maddeleri tedvin 
ederken, hiç alışık olmadığımız başka mânalara 
gelen kelimeleri kullanmak ise doğru değildir. 

Şimdi, 29 ncu maddenin (A) fıkrasında; 
«idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görür ve çö
zümler...» kelimeleri var. «Çözmek», bir ip bağ
lanır, bir urgan bağlanır, o çözülür. Bizim hu
kuk dilinde okuduğumuz, «çözmek» değil, «hal
letmektir». Bir dâva halledilir, karara bağlanır. 
Binaenaleyh, buradaki (A) fıkrasında bulunan 
«ve çözümler» kelimesi şahsi kanaatime göre ye
rinde değildir. Eğer Muhterem Komisyondaki 
arkadaşlarım tensip buyururlarsa; «idari uyuş
mazlıkları ve dâvaları halleder» şeklinde yazmak 
hem kulağa, hem metne, hem de maslahata uy
gun gelecektir, (ve çözümler) kelimesinin metin
den kaldırılması için bir önerge veriyorum, ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlar; 29 ncu maddenin (a) bendindeki (gö
rür ve çözümler) tâbirleri tamamen mâna ve 
mâhiyet itibariyle birbirlerinden ayrı ve farklı 
tâbirlerdir. 

Danıştayın bir dairesine intikal edecek bir 
idari uyuşmazlığı o daire bir karara bağlama
dan, bir neticeye bağlamadan evvel bunu tetkik 
eder, tahkik eder, okur ve bilâhara tahkik ve tet
kik ettikten sonra, bunu karara bağlar. «Çözüm
ler» tâbirinin bu maddeden çıkarılmasına, tayye-
dilmesine imkân ve ihtimal yoktur. Evvelemirde 
dâvayı ruyet eder, dosyayı tetkik eder ve bilâ
hara ihtilâfı halleder. Bu bakımdan «çözümler» 
ve «görür» tâbirinin bu fıkrada bulunması zaru
ridir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Nureddin Özdemir. 
NTTREDDİN ÖZDEMÎR (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, Danıştayın görevlerini 
tesbit eden 29 ncu maddenin (D) fıkrası hakkın
da Komisyon tarafından ileri sürülen görüşün, 
Anayasa ile uyuşur bir durumda olmadığı ka
naatindeyim. 

Burada, Asım Eren arkadaşımız tarafından 
ileri sürülen; «kanunlarla gösterilen diğer işleri 
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görür...» fıkrasının açıklanması hususunda Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımız yaptığı konuşmada, 
Anayasanın Danıştaya dair 140 ncı maddesinin; 
«Kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla gö
revlidir» cümlesine dayanmıştır. 

Şimdi, şayet (D) fıkrası olmazsa ileride çı
kacak kanunların ne şekilde çıkacağı belli olma
dığı için, bu kanunlarla idareye verilen görevler 
dolayısiyle yapılacak işlemlerin, eylemlerin, ka-
zai mercilerin denetiminden yoksun kalabilece
ğini, bu sebeple bu fıkranın konulmuş olduğunu 
beyan ettiler. 

Şimdi, Anayasanın 140 ncı maddesi, Danış-
taym görevlerini sayarken, yapılacak Danıştay 
Kanunu ile yani bu fıkradaki «kanunla gösteri
len diğer işler» tâ/biri, Danıştay Kanununda ta-
dadedilecek, gösterilecek işleri görür mânasında 
'kullanılmıştır. Çünkü Anayasa idarenin işlemle
rinin ikaza i denet imden inalınım, 'bırakılın ıyacağı 
hükmünü 114 ncü maddesinde sarih olarak vaz
etmiştir, ortaya 'koymuştur. İdarenin 'bütün iş
lemleri, eylemleri kazai murakabeye tabi olaca
ğına 'göre -ki bu Anayasamızın hükmüdür- çıka
cak kanunların böyle bir hükmü taşıması müm
kün değildir, muhaldir, imkânsızdır. Binaenaleyh, 
çıkacak kanunlarda, bâzı işlemlerin kazaî mer
ciler tarafından murakabe edilebileceği, bâzıları
nın edilemiycccği yolunda hükümler bulunabil
mesini şimdiden düşünmek hususu 'lie.ni Anaya
saya aykırıdır, hem de hukuk düzeninin ana 
prensiplerine aykırıdır. Benim anladığını, Ana
yasanın o maddesindeki o fıkra, şimdi tedvin et
mekte olduğumuz Danıştay Kanununda gösteri
lecek işleri görür mânasındadır. Onun için, bu 
(D) fıkrasındaki, «Kanunlarla gösterilen diğer 
işleri görür» hükmü uygun dcğildur. Komisyo
num, .meseleyi bu görüşlerimin ışığı altında bir 
kere daha gözden geçirmesini istirham edeceğim. 

Ayrıca; bu dil meselesine arkadaşlar dokun
dular, ben de yerimden hir müdahalede bulun
dum. Anayasa açıkça «gönderilen» tâbirini kul
lanmaktadır. Anayasada «tevdi» kelimesi .yok. 
Şimdi, bir kelimenin 'muhtelif şekilleri yerleşmiş 
veya yerleşmemiş diye .bu hususta her hangi bir 
mütalâa ileri sürülemez. «Tevdi» kelimesinin tam 
karşılığı «vermektir, göndermektir.» Bakanlar 
Kurulu tarafından tevdi edilen demiyoruz da, 
Başbakanlık tarafından tevdi olunan diyoruz; 
olmaz. Madem ki, bu yola gidilmiştir; «Başba
kanlık tarafından gönderilen her türlü işler hak-
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kında düşüncesini bildirir,» sekimde bu fıkra
nın düzeltilmesi lâzımdır. Bu hususta hir takrir 
veriyorum, kabulümü istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —- Komisyon adına Sayın Var-

darli. 

(lEÇİCÎ KOMİSYON I9ÖZ0ÜÖÜ SABBit 
V ABD ARLI (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar, benim biraz evvelki sözümü burada Nured-
din özdemir arkadaşımız tam ters mânada ifade 
ötmek istediler. Ben 'bunu biraz daha açmak is
terim; 

Bundan sonra çıkacak kanunlar mevzuunda 
Danıştaya bir görev verilmesi İhtimalinin peşi
nen tasrih edilemiyeceğini; münhasıran, Sayın 
Asım E ren Un «Danıştaym vazifelerini saraha
ten burada tâyin ve tesbit etmek lâzımdır. Binae
naleyh, nerede görevlidir, nerede görevli değil
dir, bilelim» demesi üzerine, bugün için mevcut 
kanunların Danıştaya vermiş olduğu vazifeleri 

' tadadetsek bile, bundan sonra çıkacakları tadad-
etme imkânına sahiıbolamıyacağımızı izah sade
dinde beyan etmiştim. 

Şunu söylemek isterim ki; Danıştay sadece 
idari- tasarruf yapan makamların tasarruflarını 
denetime tâbi tutarken, çıkan kanunlarla ken
disine mevdu vazifeleri de görebilir. Meselâ; Be
lediyeler Kanununda, İstimlâk Kanununda, Se
çim Kanununda, ıHâfcem Kanunlarında Danışta
ya vazife veren maddeler mevcuttur. En basiti
ne gelelim: 6570 sayılı Kira Kanunu vaktiyle 
Danıştaya bir vazife vermediği halde, o gün
lerdeki durum, o günlerdeki tatbikat Danıştayı, 
salâhiyet ve şekil bakımımdan, bu kanuna müda
haleyi icbar eder hir hal aldı ve Danıştaym va
zifeleri meyanında bu husus dâhil edilmiş oldu. 
Demek ki, şu veya :bu şekildeki bir kanunun her 
hangi bir hükmü Danıştayı ileride vazifeli kıla
bilir. (Bu bakımdan Anayasanın mevcut bir hük
müne istinaden hu madde buraya getirilmiş bu
lunmaktadır. Biz, Anayasanın 140 ncı maddesi
nin ikinci fıkrasının son satırındaki, «kanunla 
gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir» tâ
birini, Danıştay Kanununda tasrih edilen husu-
satla kayıtlamak imkânına sahibolmadığımız kana
atindeyim. Bu .son fıkrayı biz sadece kanunlarla 
bundan sonra gösterilecek işleri yapması görevi 

| ile Danıştay m vazifelendirildiği mânasında al-
! maktayız. 

N 

http://'lie.ni


M. Meclisi B : 14 
Sayın Halil Özmen, «çözümlemek» kelimesi

ne dokundu, 'özür diliyerek söylemek isterim ki, 
kendileri Kurucu Mecliste üye idiler ve üye 'bu
lundukları- Kurucu Meclisten çıkarılan Anaya
sanın 140 ncı maddesinde «çözümlemek» tâbiri 
vardır. O Kaman kabul ettikleri bir tâbiri bugün 
kabul etmemek gibi bir caba içinde bulunmala
rını ben izah edemiyorum. 

BAŞKAN — 29 ncu madde hakkında başka 
.söz istiyent Olmadığına göre bu madde ile ilgili 
olarak verilmiş olan değişiklik önergelerini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
29 ncu maddemin (A) bendinin somunda ya

zılı (ve çözümler) kelimesinin 'metinden çıkarıl
masını arz ederim. 

12 . 12 . 1963 
'Kırşehir 

'Halil Özmen 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığımı 
29 ncu maddenin (d) t'ı<kras*nm aşağıdaki 

şekilde yazılmasını arz ederim. 
Kırşehir 

Halil özmen 

13) Kanunda gösterilen diğer işleri görür. 

Başkanlığa 
29 ncu maddenin (c) fıkrasındaki «tevdi» 

'kelimesinin «gönderilen» olarak değiştirilmesini 
teklif ederim. 

Gümüşane 
Nureddin Özdeni ir 

Yüksek 1 .kıskandığa 
29 ncu maddenin (d) fıkrasındaki «kanun

larla» Ikelimesıi yerine «bu ikanunda» kelimesinin 
konmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

G E R E K Ç E : 
Anayasa «Kanunla» demiş ve «kanunlarla» 

dememiştir. Bir tahdit mânası vardır. Anaya
sayı Komisyon bu şekilde anlamamıştır. Tashi: 

hi zaruridir. 

BAŞKAN — Önlergeleri teker teker okutup 
oylarınıza arz edeceğimi. 

(Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, (a) 
bendi hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 
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I BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

(Gümüşane Milletvekili Nureddin Özdemir'-
I in önergesi tekrar okundu.) 
I BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılmak-
I tadır. Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I Komisyon filhal katıldığına göre madde-
I de mevcut «tevdi olunan» deyimi «gönderilen» 
I olarak düzeltilecektir. 
I (d) Fakrasiylc ilgili iki önergeyi tekrar ofcu-
I tuyorunı. 
I (Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in ikinci 
I önergesi 'tekrar okundu.) 
I (Niğde Milletvekili Asım Eren'in, önergesi 
I tekrar okundu.) 
I BAŞKAN —• Sayın Özmen; Sayın Eren, za-
I tıfılinizin önergesinde mevcut «Kanunda göste-
I rilen diğer işleri görür.» cümlesine «bu» keli-
I 'meşini ekliyerek «bu kanunda gösterilen diğer 
I işleri görür» şeklinde tanzim etmiştir. Sayın 
I Eren'in, değiştirişine ikatılır mısınız? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Kartalınla. 
I BAŞKAN — () halde müsaade buyurursanız 
I Sayın Eren'in önergesini tekrar okutup onu 
I oyl atayım. 
I (Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi 
I tekrar olkundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
I VARDARLI (İstanbul) — Tamamen zıt mfına-
I da, katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik-
I lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul ecien-
I 1er... Kabul elmiyienler... DeğişikM/k önergesi 
I kabul edilmiştir. 
I Komisyon; uymamaktadır. Dikkat nazara 

alınma kaydiyle önergeyi tekrar verelim, buna 
I göre Komisyon, çok süratli olarak diyeceğini 

desin ve maddeyi o şekilde oyhyaLum. 
I Sayın Komisyon, 29 ncu madde üzerinde 
I dikkat nazara alınma kaydiylc değişiklik öner-
I gesi kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (istanbul) — Değiştirip vereceğiz. 

BAŞKAN — Ya kabul edersiniz. Çünkü Yük-
I sek Heyet kabul etmiştir. Ya da... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRÎ 
VARDARLI (İstanbul) — Filhal kabul etmi-

I yoruz. 
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M. Meclisi B:14 
BAŞKAN — Filhal 'katılmıyorsanız; değişik

lik önergesi yüce heyet tarafından dikkat naza
ra alındığına göre size tevdi edilecektir. Mad
deyi ne şekilde getirecekseniz o şekilde oya 
koyacağım. Madde reddedilirse, olduğu gibi 
reddedilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARrLI (İstanbul) — Müzakere etmek 
için zaman bırakın. 

BAŞKAN — Hay, hay... Eğer kanaat hâsal 
olmamışsa diğer maddeye geçelim. 

SABAH ATTİ SAVACI (Gümüşane) — Ko
nuşmanız hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, «'kanunlarda gösterilen 
diğer işleri görür.» tâbiri esasen 3546 sayılı 
Kanunda meveudolan ve... 

ASIM EREN (Niğde) — Maddenin müza
keresi bitti. 

BAŞKAN — Bakalım ne hakkında konuşa
cak. Evet Müzakeresi bitti. Usul hakkında 'mı 
acaba? 

SABAHATTİ SAVACI (Devamla) — Hayır 
elsas hakkında... 

BAŞKAN — Efendim şimdi Yüksek Heyet 
arkadaşlarımızın vermiş oldukları önergelerini 
kalbul etti. Komisyon filhal katılmadığı için 
kendilerine, Yüce Heyetin dikkat nazara alınma 
kaydıyla kabul edilen önergeler verilmiş bulun
maktadır. Maddeyi bu ışık altında tedvin edip, 
tekrar getirecekler ve bu şekilde tekrar müza
kere edeceğiz. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — 
Sayın Başkan, fahiş bir hata işlenmektedir, eğer 
bu ka'bui edilmediği takdirde, hayatı durdur
mak ve bundan sonra muhtelif kanunlarla Dev
let Şûrasına... 

BAŞKAN — Sayın Savacı, biraz evvel ben 
Komisyonla görüştüm ve dedim ki, «şu ışık al-
tııîda (maddenin tekrar vaz'mı istiyor musunuz; 
yoksa, biraz sonra mı olsun, dedim; biraz son
ra olsun» dediler. «Müzakere edelim» dediler, 
müzakere etmemişler. 

30 ucu maddeye geçiyoruz. 29 ncu madde 
Komisyon tarafından hazırlandıktan sonra tek
rar müzakere edilecektir, 
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A) İdari uyuşmazlıklar ve dâvalar 

1. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay da 
görülecek dâvalar 

MADDE 30. — Kanunlarda ayrı bir idari 
yargı mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı 
idari uyuşmazlıklar ve davalar doğrudan doğru
ya ve kesin olarak Danıştayda çözümlenir. 

A) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, se
bep, konu ve maksat cihetlerinden biri ile kanu
na aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 
menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak 
dâvalar; 

B) İdari eylem ve işlemlerden dolayı hak
ları muhtel olanlar tarafından açılacak tam yar
gı dâvaları; 

C) Umumi hizmetlerden birinin yürütülme
si için aktedilen idari mukavelelerden dolayı 
taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin 
dâvalar; 

D) İdari yargı yetkisini haiz merciler ara
sındaki görev ve yetki uyuşmazlıkları; 

E) Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan 
bir,dâvada idari, bir kararın mânası veya şümu
lünün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların 
halli için açılacak dâvalar. 

BAŞKAN — 80 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Buyurun Sayın Arat. 

BURHAN ARAT ı (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarım; Kanunun Danıştayın yetkileri ile, 
görevleri ile ilgili bölümüne gelmiş bulunuyo
ruz. 30 ncu maddeyi dikkatle tetkik ettim. Fa
kat, çok geniş vatandaş kitlesini ilgilendiren 
şimdi arz edeceğim bâzı hususlar hakkında Da-
nıştaya 'görev ve yetki olarak kâfi imkânın ve
rilmediğini müşahede ettim. 

Şöyle ki; istimlâk muameleleri, toprak tevzi 
işleri, iskân işleri. Bunlarda malûmu âliniz, ida
re bir tezkere yazmak suretiyle şahsın üzerin
deki gayrimenkulu, o şahsın üzerinden alıp Ha
zine uhdesine geçirir. Bu, idarenin mücerret bir 
tezkeresi ile vukubulan ve hukukî sebebi idari 
tasarrufa dayanan bir işlemdir. Şimdi maddeyi 
okuyoruz ve şunu görüyoruz; bilhassa bunu il
gilendiren (A) fıkrasında: «İdari işlemler hak
kında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat cihet
lerinden biri ile kanuna aykırı olduklarından 
dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler 
tarafından açılacak dâvalar;» Bu kâfi değil; al
tındaki fıkralar da kâfi değil.. Ne oluyor, ne şe
kilde açılıyor bu dâvalar? Vatandaş iki şekil-, 
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de bu dâvaları açar. Ya, tasarrufta bir sakatlık 
vardır, iptal dâvası açar; ya da yetki yokluğu 
vardır, ağır şekil hatası vardır, yokluk dâvası 
şeklinde açar. îptal dâvası kabul edilirse, ta
sarruf iptal edilir. Yokluk dâvası kabul edilirse, 
yalnız tasarruf iptal edilmemiş; fakat, aynı za
manda idarenin yine aynı sebebe müsteniden 
aynı konu hakkında yeni bir tasarrufta bulun
ması da hüküm altına alınmış olur. Olur, olur; 
ama neticesi ne olur? Vatandaş bu ilâmı alır; 
bu ilâm hiçbir tapu dairesinde geçmez. Vatan
daş yıllarca Danıştayda uğraşır ve boı ilâmı alır. 
Fakat, bu ilâm icra dairesinde geçmez. Çünkü, 
tapu daireleri der ki, «Medeni Kanunun 935 nci 
maddesinde mahkeme ilâmları tâbiri vardır». 
Binaenaleyh senin bu elindeki ilâmı infaz ede
bilmem için 'sen evvelâ hukuk mahkemesine gi
dersin; ya terkin, ya tashih veya yeniden bir 
tescil dâvası açarsın, bir yığın masraf dar ya
parsın, avukatlar tutarsın, bir yığın zaman ge
çirirsin; Danıştayda geçirdiğin zamanın üzerin
den. Artık ikisinin zaman yekûnu beş seneye mi 
varır, on seneye mi varır ve bu zaman zarfın
da mülkün üzerinde tasarruf etme imkânların
dan da mahrum kalırsın ve ancak bu ilâm al
dıktan sonra gider, bu ilâmı infaz ettirebilirsin. 

Dikkat buyurulursa mesele son derece mü
himdir. Toprak tevzi işleri, iskân işleri bundan 
sonra da yürüyecektir. Yarın toprak reformu ya
parsak buna daha geniş ufuklar açılacak; on-
binlerce, yüzbinlerce vatandaş ailesi bu nevi 
muameleler yüzünden, vuku bulacak hatalar
dan, büyük ıstıraplara mâruz kalacaklardır. 
Hattâ, idarenin bu yoldaki tasarrufu, sadece da
vacı ile idare arasına münhasır kalmıyacak, o 
toprağın tevzi edildiği üçüncü şahsı da ilgilen
direcek, onun hukuku da ortada kalacaktır. O, 
bana toprak verildi zanniyle, kendisine tevzi 
edilen toprak üzerinde tasarrufa kalkacak, böyle 
bir dâva açıldığı için de tereddütte kalacak ve o 
toprağı imar için gerekli yatırımları yatrramı-
yacak, o hevese sahibolmıyacaktır.. Bu da netice 
itibariyle sadece vatandaşların hukuku ile ilgili 
bir zarar olarak kalmayıp, memleketin imarına, 
millî gelirin artırılmasına kadar uzayacak zarar
lara şamil olacaktır. 

Şimdi bunun tatbikat bakımından ehemmiye
ti de aşikâr.. Vatandaşlara çıkarılacak son derece 
müşkülât, kahredici eza-cefa aşikâr.. Ne yapa-
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hm? Şunu, şu hâle koyalım. Bugünkü durumu 
ile manzara şudur: îptal kararı versin, yokluk 
dâvaısı üzerine oilumliın ktarar venmüış olsun.. 
Ne yapar? 'Saıdecie o talsıarrulfu yapan iıdareyf 
illzaım öder. Ama, o tasiarrufu taltlbülk eden ida
re:; yani dem'inikı ımdısallüımde 'a!rz ettfiğ'im talpu, 
orada İlzam ediıllelmeız, Binaenaleyh bu madde
ye öyîe ıbir şekli! vermel'ilyli'z ve Danuşıtayı öylle 
bir yetiklilyle teçhiz etmeliyiz İki, sadece iptal 
veya ylolklulük kararı venmielkie kailim alsım., Ibu 
illânular Sfcır'a ve tapu ıd'aireleırlimde ikâbrlli infaz 
bir haile gellisin. Nasıl 'klaibî'li infaz bir hale 
geisiiın? Ayrıca her hangi İbir mahkemede d'â-
va açmia ve ıo dlâ'va peşinjd'e ısüırülkllieınnıe ve sü
rünme iMimaJllerin'den, zorunllulkllaırındlan Ida 
vatandalşı kurtarsun. 

Onun için Ibendeniüz bir şekil IbuMuım. Şiiım-
ıd'ill'ük ımâruz'atımı İbrandan öfbarelt'tiır. Kabul et
mezlerse ıdiğer eslbalhı imucıilbeyi de arz etmeik 
hakkını mahfuz tutarak bulduğum şekli ara 
edüyorum. 

Bu şelkffl; 30 ai'cu m'aıdıdeıriin (A) fılkraısm'da-
Ikli «idari işlemler» talbirlinden Stomıra ve «h'ak-
kınlda»1 Ikelîmesindleoı ıeiwell, şu şiekâlKle olunsa 
düzelebilir: 

«İdari işHemleır ve hukulkî gelbeibi idari 'ta
sarrufa dayanan ta'sarrufii muaımelleler» 've 
mladde 'devam ediyor; yetlk'i, şıelklil, Isebep, Iko-
nu, ve m'alklsat ciheltil'erinıden Ibliri ille kanuna ay
kırı olduikl'arıtfd'an1 dolayı iptalleri llçıim men
faatleri ihlal edilenler tarafın'dam aıçılaicalk clâ-
vallar;» 

Bendeniz bu ıiniüşküKl'eri lortadan Ikaİdılra-
lb!i!lrnJe»k ilcin bunu verdim. Bu, bütün idaırli ta-
ısarrufTaran kazai denetime ıtalbi 'olımaısı .'zonın-
l'uğun'u ortaya koyan Anayasa hükmüne Uy
gundur. idari tasarru'flıarın kazali denetimini 
de içıine alan biır Ibütlün, ıt'eısjk'il ettiği, teceilli lk!a-
Ibuıl etmiyen bîr büjtiün tesşlkol ettiiğÖi prensilbiine 
de aykırıdır. Arz ettiğilm tatlbilkait zorunllu-
TuM'armı ortadan Ikaldırmteı bakımından da 
faydalı ^olacaktır. Bu bakımdan önergem/in 
deslteikienjmeısini rlîca edeceğim ve önergemi .taik-
ıd'im ediyorum. Hürmeitlerîmle. 

BAŞKAN — Sayın Taıllâ't Oğuz. 

. TALÂT OĞUZ (.'Mardin) — Mülhterem ar-
kaıdaşllar, 30 ocu ımadide üzeTtindeikli flilklirtllerllmii 
ilkli cepheden arz edeceğim. 
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1 nei ceplhe; biraz evvel Ikoamışan aırikada-

§iim Buriban Arat'im filkMerinıe, tezlerine cevap 
şeMinde olacak. 

Diğer cephe ise; 30 ncu ım'addlenkı «E» fıik-
ralsı tözerinıdelkİ ^örügllleriırıi teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını, 30 ncu 'madde 
«üldarli uyuşmazlM'aır ve dlâvalaır» (ballığını ta
şımaktadır. Hepimizin Mdiği gliibi âmırne hüz-
meitimlde lidari ilşjlem ve muameleden d'ol'aıyı hu
kuku ve nnenlfaatü foaleHdar ıolan şahısların, doğ
rudan doğruya idtafi dâva yolu ille halklarım]! 
aramaları hususu hem Anayasanın, hem de 'ida
ri mievzuatm esals prenisipledmdenıdJir. 

Danıştayda, idari mahkemelerde belli başlı 
olarak açılacak dâvaları iki yönden mütalâa et
mek iktiza eder. Birisi iptal dâvaları; diğeri ise 
tam kaza dâvalarıdır. Menfaati haleldar olanlar 
tarafından açılacak dâvaların ismi idari mevzua
tımızda iptal dâvaları; hukuku muhtel olanlar 
tarafından açılacak dâvalar ise, tam kaza dâva
ları olarak isimlendirilmişlerdir. 

tptal dâvaları ile, tam. kaza dâvaları arasın
da esas ve şekil bakımından farklar vardır. İp
tal dâvalarının neticesi, alman kararların neti
cesi umuma şamil olur; tam kaza dâvalarının 
neticesi ise, muayyen şahıslara, muhatabolan 
şahıslara sâri olur. 

Şimdi sözü, Burhan Arat arkadaşımızın te
zine ve ileri sürdüğü fikirlere getireceğim. De
diler ki; efendim istimlâk mevzuatı var, toprak 
tevzi komisyonlarının yapmış oldukları muame
leler var. Bu muamelelerden dolayı, ittihaz olu
nan kararların infaz kabiliyetinin bulunup bu-
lunmıyacağı veyahut da, bu kararları infaz ede-
cak şahısların yazacakları müzekkereler itibariyle 
asıl dâvayı açan şahısların menfaatlerinin halel
dar olması veya haklarının süratli, emniyetli bir 
şekilde yerine getirilmesi itibariyle, maddeye 
daha açık ve vazıh bir mânanın verilmesini iste
diler. 

Hayır arkadaşlarım, maddeye daha geniş bir 
mâna vermeye lüzum yoktur. Zaten Anayasanın 
hükmü, idari mevzuatın hükmü muvacehesinde, 
idari işlem ve muameleler ne olursa olsun, bu 
idari işlem ve muamele tâbiri çok geniş olarak 
mütalâa edilmek ve tetkik edilmek iktiza eder. 
Bir tapu memurunun, bir kaymakamın, bir va
linin yapmış olduğu muameleyi id'ari işlem ve 
muamele tâbirine girerek mütalâa etmek mecbu-
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riyetindeyiz. Bir kaymakamın vazife gördüğü 
esnada idari mevzuata aykırı olarak yapmış ol
duğu bir idari işlemden dolayı vatandaşın doğ
rudan doğruya Danıştaya dâva açma hakkını 
Anayasa kendilerine tanımıştır. Onun için top
rak tevzi komisyonunun yermiş olduğu kararlar 
olsun, istimlâk mevzuatına müsteniden vilâyet 
idare heyetlerinin, kaza idare heyetlerinin, tak
dir komisyonlarının vermiş olduğu kararlar ol
sun; doğrudan doğruya bu kararların iptali ba
bında, bu muamelenin iptali babında her vatan
daşın idari mercilere başvurma hakkı, salâhiyeti 
vardır. 

Diğer taraftan Anayasanın yine bir hükmü 
icabı olarak; adlî mahkemeden olsun, idari mah
kemelerden olsun, askerî mahkemelerden olsun, 
alınmış olan bütün kararların icra kabiliyeti 
mevcuttur. îcra memurları; yani kararları infaz 
edecek, infaz mevkiinde bulunacak şahıslar, bu 
kararların infazını sureti katiyede geciktiremez
ler. Bu kararların infazına muhatap kalacak 
şahıslar, kararın kesinleşmesini mütaakıp, 
kararı infaz etmekle mükelleftirler. Bunun aksini 
düşünmek hukuk hükümlerini ihlâl etmek de
mektir ve bu karara muhatabolan şahıs, dâva 
sahibi, karar sahibi olan insan, bu kararın in
faz edilmemesi sebebiyle kanun hükümlerine 
müsteniden alâkalı mercilere başvurarak: 'mesul 
makamlar hakkında cezai takibata girişilmesini 
talebedebilir. Bunda endişe edilecek, tereddüde 
düşülecek her hangi bir husus mevcut değildir. 

Yine 30 ncu maddenin (E) fıkrası üzerinde 
pek kısa sürecek bir görüşümü arz etmek istiyo
rum : «Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan 
bir dâvada, idari bir kararın mânası veya şü
mulünün tâyini hususunda çıkacak uyuşmazlık
ların halli için açılacak dâvalar.» 

Simidi muhterem arkadaşlarım, idari mahke
melerin vazife ve salâhiyetlerini tâyin eden 
maddeler teker teker burada gösterilmiştir. 
«idari yargı yetkisini haiz merciler arasındaki 
görev ve yetki uyuşmazlıkları» Bu idari mer
ciler şunlar olabilir : Ya idari, ya da kazai idare 
mahkemeleri olabilir. Bunların arasında icabi 
ve selbî görev uyuşmazlığı çıikabiliir. Bu balkım
dan Danuştayın «D, C, E ve A» bentlerinde bu
lunan dâvaları rüyete yetkisi ve vazifesi mev
cuttur. Ama «E» fıkrasında bulunan tâbiır, Da
nıştayda açılacak dâvalar bakımından mahke
meleri aksıi bir istikamete ®evk etmek ihtiımalle-
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ri vardır. Onun için maddenin tâbirine geniş 
ve açık bir mâna vermek ieabeder. Meselâ şöyle 
bir misal verelim : Adliye mahkemesiinde rüyet 
©dilmekte olara bir dâvada ıtaraf olan şahıs 
5917 sayılı Kanuna göre bir karar ibraz eyle
miş -.olabilir. Peki, bu kararım mâna ve mahiyeti 
üzerinde .tereddüt hâsıl olursa, doğrudan doğ
ruya Danıştaya mı dâva açılacaktır1? Komisyon 
sözcüsü (E) -fıkrasına mütedair izahatta bulun
duktan sonra söz (hakkım mahfuz (kalmak üzere 
huzurunuzu terk ediyorum. 

(BAŞKAN — Sayın Arat, buyurunuz. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Pek muh

terem arkadaşlarım, ya bendenizin izah zaafım
dan veyahut da pek sevgili Talât Oğuz arka-
daşumıın bendenizi dikkatle dinlememiş olmasın
dan dolayı aramızda bir anlaşmazlık olduğu
nu görüyorum. Şöyle ki, buyurdular ki ; böyle 
bir kaza merciinden sâdır olan ilâmlar her yer
de infaz edilir. 'Bendeniz niçjin infaz edilmedi
ğimi burada sebepleriyle arz ettim ve bir daha 
arz .edeyim. 

Dâva, tapu dairesine karşı açılamaz. Gerede 
iptal dâvası şeklimde olsun, gerekse sebeplerini, 
mesnetlerini arz ettiğim yokluk dâvası şeklin
de olsun; bu dâvalar, o tasarrufu yapan ve 
tezkereyi tapu 'dairesine yazanı idare aleyhine, 
o hu idari merci aleyibne açılabilir. Tapu dairesi 
taraf değildir. Tapu dairesi, dâvada davacıya 
ınuhataholan, hasını olan idarenin tezkeresini 
infaz etmekle yetinmiştir. Bu itibarla dâvada 
taraf değildir. Dâva Maliye ise Maliye, Dahi
liye ise Dahiliye, Maarif ise Maarif, belediye 
ise belediye; ona karşı açılır. Ve o daire de 
bu ilâmı alır ve «peki benim kararım iptal edil
miş» der. Tapu taraflardan değildir. Şimdi 
tapu taraflardan değildir ve şunu yapar; ta
puya getirirsiniz ve ben şu daireye karşı aldı
ğım gerek toprak tevzi işi ve gerekse istimlâk 
işi ile ilgili gerekli muameleyi ikmal ettirdim, 
infaz ediniz, dersiniz. Efendim ben taraflardan 
değilim, der. Bu ilâm bir gayrimenkulun sici
line taallûk etmektedir. Bu itibarla ben,, bumu, 
sicili terkin etmek için, tashih etmek içim ve 
yeni bir tescil yapmam İçin, sizin bana Medeni 
Kanunun 935 nci 'maddesinde 'sarahaten yazılı 
bulunan adlî bir mahkememin ilâmımı getirme
niz lâzımıdır iler ve demektedir. Çok ahvalde 
•kararı iptal edilen daire îmeskût kalmaktadır ve 
vatandaş ikisi arasında, perişan olmaktadır. 

Arz -ettiğim hâdisenin 'düzinelerce -misali değil 
şu anda binler ve binlerce vatandaşın:, bu va
tan sathındaki bütün ilçelerde, köylerde •em
salleri vardır. Olmıyan ilçemiz, olmayan buca
ğımız, olmıyan ilimiz yok. 'E... bu ıstırabı de
vam .ettiremeyiz. Bendenizin mâruzâtım bu. 
Aramızdaki fanık ila şu : Tekrar •ediyorum; ta
sarrufu yapan daireyi dâva edebilir vatandaş. 
Ve kararı ona karşı alır . Tapu dairesi, sadece 
onu infaz etmiştir ve iptal dâvasında olsun., 
yokluk dâvasıırıda olsum dâvamın muhatabı ve 
hasmı değildir. Ve 935 nci maddeye dayana
rak da ilâmı ipka ve infaz etmemektedir. Bu
mun için de yeniden bir dâva açmak iâzımgel-
mektedir. Vatandaşı bu ıstıraptan kurtarmak 
için teklifimi tekrar arz ettim. 

BAŞKAN -— Sayım 'Savacı, buyurun. 

(SABAHATTİN SAVACI (Oümüşane) — 
Arkadaşlarım, bu kanunun ve bu mevzuun en 
ehemmiyetli kısmı bu 30 mcu maddede ifade 
edilmektedir. Hatip arkadaşlarımın hassasiyetle 
bu madde üzerimde durmuş olmalarımın sebebini 
böndeniz de anlamaktayım. Yalnız şu hususta 
vuzuha varmak lâzımdır ki; idari dâvalar, idari 
meseleler diğer hususi hukuk meselelerimden 
apayrıdır, muhterem arkadaşlarım. Hususi hu-
duık meseleleri ddktirinde de hepinizin bildiği 
gilbli, muayyen kalıplara sokulmuş ve mıtııayy'e.n 
örnekleri tesbİt cdilelbilmiiştiir, miümfciin nıierte-
be. Fakat, idari dâvadan .muayyen kalıplara 
tabi tutularak prensipler dışında örnekler ver
mede ve hu kanunda ifade etmek 'katiyen İm-
'k'âıı dahilinde değild'ir, Bu bakıimfdam idari 
dâvalar topyekûn her gıütı değişen, her saat 
'değişen hayatı kapsamaktadır. Bu maddede 
de; bilhassa (A) ve (B) fıkralarında tam ka
za dâvası ve iptal dâ valsı, uzun tecrübelerin, 
g'er'elk doktrinde, gerek tatbikatta uzun 'tecrü
belerin neticesi, premsibolaırak bu ma İdelerde 
yer almıştır ve 'muhterem arikad'aışlariımın em-
dıışe ettikleri hulsusıları idare haklimi, düğer hu
susi hukuk hâkim'imden ayrı şelkilfde düşlüne-
rek Ibu prensipler li'çensinide pekâlâ mlütailiâa 
edebilir ve ihtiyaca cevap verecek bir karar 
'tesis edebilir. Bur&daı «yetki, şekil, 'sebep, 'ko
nu ve maksat ıcilheitlerinıdem ıbıirlisiiyle»1 demek
le; 'bunların her birisi, buradaki dar kalvraırnı-
nın dışında tefsir ederek, hay altın ortaya getir-. 
iliği ihtilâfların doktrin yardımi'yile pekâlâ li'aT 
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çaresine bağıTanaıbileceğini, bu dâvada vazife 
g*ör,müiş ve bu dâVaıda ve!k!i]l oilarak (bu malhıke-
melerin karşısına çıkmış kimseler müşahede 
etmi^lerdlir. !Binaiena)letyh, daiha başka bir su
retle ifade 'gayretikniiz ıhli'çlblir netice vermez. 
Bizim temenni oüaralk istediğimiz, Danıştaiyın 
ve bundan sonra süratle Ikuırulımasmı arzu et
tiğimiz alt maîh'kemeledinin faaliyetiyle, Ikaızai 
• faaflilyetüyle bu ih%açllara ıda »emsal teslis ede-
cefc laararlalr verecefk, ceVaıp vertoes'üd'ir. 

Binaena'lelylh, bu maddenin bu . fıkralarda 
yer alan şeklini ba§'ka teikliflerle 'bozmak, ihlâl 
etmek Ikariaıatimce doğru değildir. Maddenin 
fıkranın ibiiriinoi Ikısmı esas itlilbarlilyle objeikltlİf 
Devlet tasarruflarını kasdeitimie'ktedÜr. Devle
tin her türlü İşlem ve eklemini içine almakta 
ve bunun 'yapılmasından ve >objelkıt!if icraattan 
dolayı h'aMarı mulhtel olanların dâva açabilme
lerine aittir. 

İkindi kilsimi da; doğrudan doğruya süb
jektif halkları muhtel olanların dâva mçımasını 
listi'hida'f etmektedür. Bunun dışında ühtliy'aıç-
laırı, bu prensip ımadde olaralk konulmuş olan
ları genişleterek değiştirtmek, idari fcazlanın iş-
ieimesini enıgeller kanaatindeyim. 

Tasarıda yer alan (maddelerin aynen ımulha-
fazaısını arz ve teklif ederim, hürımetierim'le. 

BAŞKAN — Sayın özmen, buyurunuz. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, 30 ncu maddenin (C) fıkrasında 
«umumi hizmetlerden birinin yürütülmesi» keli
mesi var. Komisyondaki sayın arkadaşımdan 
rica ediyorum; Anayasada yazılırken «umumi» 
kelimesi yok idi «genel» kelimesi vardır; ve 
bu şekilde düzeltilmesini talebediyorum. Bu 
itibarla «Genel hizmetler» kelimesinin yazılma
sını rica ediyorum. 

Bundan başka (B) fıkrasında «idari eylem 
vo işlemlerden dolayı hakları muhtel olanlar» 
cümlesi var. Arkadaşlar buradaki «muhtel» 
kelimesini de, ben ^şahsan bu metin içerisinde 
uygun bulmuyorum. Bunun «hakları ihlâl edi
lenler» olarak_ düzeltilmesini rica edeceğim. 
Diğer hususlarda muhterem arkadaşlarımın bil-
lıassa Burhan Beyin serd ettiği mütalâalara 
aynen iştirak ediyorum. Bu «muhtel» kelimesi
nin düzeltilmesi için de bir önerge takdim ediyo
rum. Yüksek Heyetinizden kabulünü rica ede
rim. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ertem. 

Yalnız Sayın Ertem, daha konuşacak arkadaş
larımız var. Tercih hakkı size ait. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Komisyon ko

nuşsun ondan sonra efendim. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 

ERTEM (Edirne) — Konuştular efendim. 
BAŞKAN —• Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

madde ve fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ile Sosyal Sigorta Kanun tasarı
sının açık oylamasında oyunu kullanmıyan 
arkadaşımız varsa lütfen kullansınlar. Buyu
run. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 
ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
otuzuncu madde hakkında konuşmalar devam 
ederken, Sayın Burhan Arat arkadaşımız bil
hassa (A) fıkrasına temas ettiler ve verdikleri 
takrirlerinde hukukî sebebi idari tasarruflara 
dayanan tasarrufi bir muamele gibi bir ibare 
kullandılar. Bu ibare vazıh olmadığı gibi, bir 
hukukî mâna da ifade 'etmemektedir. İdare
nin icrai kararları idari yargı yoliyle mura
kabeye tabi tutulmaktadır. Vatandaşlar, ida
reyle karşılaştıkları zaman onun icrai muame
leleri, icrai kararları ile karşı - karşıyadırlar. 

İşte Devlet Şûrasında bu dâva hakkını 
veren idarenin icrai kararlarıdır. Burada 
bahsettikleri gibi, verdikleri misallerde tapu 
sicil dairesi tabiî ki, ihtilâfın mevzuu değildir. 
İhtilâfı yaratan tapu siciline bir kayıt dü
şüren idaredir. Eğer o idare bu hareketiyle 
hangi bakanlığı temsil ediyorsa, bu karar ki
me matuf ise; tabiî ki, muhatabolacak olan da 
odur. Ve idare o tarzdaki kararından Danış-
tay'da murakabeye tabiî-olacaktır. Bu almış 
olduğu; yani vatandaşın hakkını ihlâl eden 
karar da tapu sicil memurunun düşürmüş ol
duğu kayıt değil, bu düşürülme emrini veren 
karardır. Eğer bu karar (A) fıkrasında belir
tildiği gibi «şekil, sebep, konu ve maksat» ci
hetlerinden biriyle kanuna aykırı ise bu ka
rarın iptal edileceği, ve bu suretle de buna 
muhatabolan vatandaşın bu zarardan kurtu
lacağı tabiîdir. Şimdi bu tarzda alman kara
rın infazı meselesi mevzuübahsolmaktadır. Bu 
infaz, adlî mahkemelerde olduğu gibi, bir icra 
yoliyle doğrudan doğruya infaz ediiebilir mi? 
înfaz edilemez, muhterem arkadaşlarım. Çttn-
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kii, burada karşımıza kuvvetler ayırımı çıkı
yor. Kazai kuvvet, idari ve teşriî kuvvet.. Bun
ların birinin diğerinin sahasına geçmemesi 
esastır. Halbuki, «adlî kararlarda muhatap ferttir, 
ferdin tasarrufudur. Halbuki, idari kazada, 
iptal 'edilen idarenin tasarufudur. Binaenaleyh 

0 onun yerine geçerek karar almak yetkisi ida
renin elinden alınamaz. Bu idareye müdahale 
olur. Bunun için eğer idarenin aldığı karar
lar, deminki söylediğimiz, (A) fıkrasında 
belirtildiği gibi, şekil, maksat, konu ve sa
lâhiyet bakımlarından da eğer aykırı ise; bu 
karar iptal edilir ve iptalinden sonra, idare 
buna uymazsa, zorla uyması temin edilmez. 
Bunda yalnızca bir tazminat dâvası açılır. 
idarenin buna uymama hareketine karşı1, adlî 
mahkemelerde bir tazminat dâvası açılır. Böy
lelikle idare ile kazai kuvvetlerin ayırımı 
neticesi olarak infaz, idari kazada böyle yü
rür. Fransa'da da, idari usulü kabul etmiş, olan 
memleketlerde de, idari mahkemelerim 'karar-
larumm infazı bu yolla olur. 

İkinci meseleye gelince ; Sayın Talât Oğuz 
arkadaşım (E) fıkrasına temas ettiler. (E) 
fıkrasının getirdiği durum şudur : M-eıselâ, 
adlî mahkemede bir vatandaş bir tescil dâvası 
aleyhinde bir dâva "açmıştır. Bu dâva yürütü
lürken tescilin sebebinini idari bir tasarruftan 
doğduğu sebebiyle karşılaşılmıştır. Tescil em
rini vereni veren, tescile esas olan işlem idari 
bir işlemdir. 

Şimdi böyle bir durumda mahkemenin bu 
idari işleminin münakaşasını yaparak bun
ları iptal etmeye yetkisi yoktur. Böyle bir 
anda bu durum, Danştaya gelecektir. İdari ta-
surrufun hukukî olup olmadığı, yerinde olup 
olmadığı incelenecektir. Eğer idari tasarruf 
hakkında nasıl bir karar verilirse bunun ne
ticesi .olarak adlî kazaya durum intikal etti-
tirilecektir. Bunun doğurmuş olduğu mesele 
budur. Adalet mahkemelerinde bakılmakta 
olan bir dâvada idari bir kararın mânasının 
ve şümulünün tâyini hususunda çıkacak uyuş
mazlıkların halli için açılacak dâvalardan 
kasıt budur. Bu hususta idari bir mevzu ile, 
kararla karşı - karşıya kalınırsa, "adliye mahke
mesinde bu dâva duracak, Devlet Şûrasında 
bu idari tasarrufun üzerinde Devlet Şûrasmca 
gereken karar verilecek ve ondan sonra bu 
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karar gereğince adlî mahkeme dâvayı rüyete 
devam edecekti]?. 

Hulâsa olarak, 30 ncu madde idarenin iş
lem ve eylemlerini tam bir kazayi murakabeye 
tabi tutmuştur. Bu madde, bu hükümleriyle 
vatandaşa emniyet verecek durumdadır. Bu 
maddedeki hükümlerle vatandaşın idarenin ic
ra i her türlü kararma karşı mükemmel surette 
korunduğu inanım dayız. Ve dünyada idari 
sistemi kabul etmiş memleketlerdeki hüküm
ler de bunlarım aynııdıır. Bu; hükümlerin tat
biki ile idarenin ıkey'fî ve indî her türlü ka
rarlarını iptal edebilir ve bunların; iptal dâvası, 
'tam kaza dâvası .olarak; Danıştaya a'ksettirillrnelk 
ısur etiyle vatandaşlar gereken haklarını alırlar. 
işte ibu madde bunu teımin ediiiai biir dorumda
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayım Oğuz, Ibuyurunuz. 
Açık oylamada iotyl&nnı kulllamımılyan arka

daşlar varsa, lütfen (kullansınlar. 

TALÂT OĞTJZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım komisyon sözcüsünün 30 ncu maddenin 
(E) fıkrası üzerlimde komİSiyomı temsil em ileri
ye sürmıüş -olduğu fikirlere iştiralk eldemilyece-
ğilm. Bizde de, Fransa'da olduğu gtifbd kuvvet
ler ayrılığı sistemi ımeıvcuttur. (E) fıkrasından 
anlaşılan mâna 've kamislyom (sözcüsünün izah 
tarzına göre idadi görevle adlî göre!v, tamamen 
'birbirine tedalhüıl etmektedir. Seibetoli; Ibir ımi-
sal ile durumu: air̂ z edeyim. Dediler k i ; tildlari 
bir talsarrufa müsteniden hür tetecM davası, (bir 
hususi şahıs tarafından maftılkemeye açıldığı tak-
dlirde; tescil dâvasının, tescile ımevzu teşlklil 
eden gayrimenkulun müsitenlidolduğu hukukî 
sebep ida.ri tasarruf ise, dâva Damışltdya inti
kal .edecektir. Bir misallle izJah edeyliim ıbunu. 
'2510 isayılı Kamun ve 4753 sayılı Kamım hü
kümlerime göre, Oi'ftçliyfi topraKİanldınma Ka
nunu ve iskân Kanunu.. Bu İkamın hükümleri, 
m/ulhtalç çiftçilere ve az arazisi olatn kö'yUüleıre 
muayyen Ibir miktarda arazi 'verfenesi, araızi 
tevzii iöddülmesi esasını kabul etmiştir. 'Taltlbİ-
Ikaltta 4753 sayılı Çifitçijyi topraklandırma Ka-
mınuna göre, tevzi «dilen Ve hususi satmışlara 
verilip idari taJsarruf esasıma göre tesdil edi
len, tapulu mallar aileıyhiın'e adlî ımalhlkemellerde 
normal lolaraik dâva açıldığı tatibilkaöta vâkli 
emisal hâdiselerle «şahittir. Bu rbir (mliisaldir, 'ya
ni idari tasarrufa müsteniden 'bir ıgayıimenlku-
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lün tapusunu a/lan ^ftçiilerin .bu almış dldük-
ları tapular aleyhine tapu (iptali ve amentL mdi-
dahaile dâvası, hususi şahı&liaır tarafından ad
lî ımalhlkeımelere açılmış ve 'bu dâvanın neticesi 
Yüksek 'Temyiz Malhikemfeısinıce kahul edüLmişJtıir. 

Şu h'akle tescilin esasına ımüitaaUiıî (gerek
çe, hür ildlari tasarrufa .müstenit lise, bu dlâva 
Danışta*ya gider diye Iblir ikaydı Ibu maddenin 
hükmüne göre çılkarma İmkânı ve iilh'timali yok
tur. Diğer taraftan '2910 sayılı İsikân Kanunu
na ıgfire !biır misal vereiBm : 

Yine 'bu şahıslara, husuısi şahıslara ait ta
pulu araziden muayyen bir arazi veriDıdıği 
talkidürde, yine özel şialhısTaırm 'bunlar aleyhi
ne Ibir dâva açma imikânı vardır, Bu da yine 
bir idarJi tasarrufla ımüstenittlir. Şu halde Da-
naıştajym bunu görimleimesi icaibeder, hu adliye 
machkemel erinin vazifei oüml esindendir. Bu 
ba'kımdan '(E) fıkrası taıtfbölkatta İblireolk ihti
lâflara sebebiyet verecek: olan iba-r maddedir. 
Ktamilsyionun fbu mladde üzerimde ıbir sarahata 
varmaısı iktiza öder ve zaruret mevcuttur. 
Ara ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arat, Sayın Ar^t'ın (ko-
nuşmiasınldaın ıslonra oneelilMıe igörüş/üleoeik mev
zular hitmiş ol'acalk vie tüztülk gereğince hir de
fa 'görüşülecek. işlere geçeceğiz. 

BURHAN ARAT (Çanalkkaile) — Pelk muh
terem larlkadaşlarıim, dördündü defadır ki ay
nı 'konuda ısö<z aldığılm için ımlütee&sirfüm. Ama 
mesele son de'reae mühim. Bu itiiibaırla Ibu hu
sustaki vicdani vazifemi sonuna 'kadar Üfa et
meye meciburuım. 

Burada mesele bir türlü aydınlanamadı. Bil
miyorum, sebebi nedir? Sayın Komisyon Söz
cüsü de, mevzuun tamamen dışında konuştular, 
üzülerek dinledim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, aynî haklara 
dair olan bir gayrimenkulun -izaha meeburum-
bir şahıstan diğerine veya .bir resmî müesseseye 
geçmesi: 1) Mülk sahibinin iradesi ile olur. 
2) îlâmla olur. 3) cebri icra ile olur, her hangi 
bir borç sebebiyle vesaire ile... Hukukî kaidenin 
esası, aslı budur. Ama, ıbiziım kanunlarımız ve 
bizzat Medeni Kanunumuz istimlâke de imkân 
vermiştir ve bunu da onun içine katmış. Ayrıca 
tefhîz muameleleri vardır; ayrıca tekrar ediyo
rum toprak tevzi işleri vardır, iskân muamele
leri vardır, emvali metruke işleri vardır, vardır, 
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I vardır.. Şimdi umumi kaidenin dışında bütün 

bu sonradan saydıklarım, idari tasarruflarla 
olur. O sebeple, teklifimde bendeniz çok düşü
nüp taşınarak; tabir olarak «hukukî sebebi idari 
tasarrufa dayanan,» diye tasrih ettim. Yâni, arz 
ettiğim gibi mülk sahibinin iradesiyle, ilâm ile, 
cebrî icrasiyle değil; hukukî sebebi o istisnalara 
dayanan, hukukî sebebi idari tasarrufa dayanan 
ıtasarrufi muamelelerle.. Nedir bu?., öyle bir ta
sarrufta bulunuyor iki idare, Ahmet 'in .gayrimen
kulunu alıp, kendi üzerinden Hazine nâmına 
tescil ettiriyor ve sonra da Mehmet'e tevzi yo-
luyla | veriyor. 

Şimdi bunun hakkında Talât Oğuz arkada
şım sadece mahkemeye gider, diyor. Sadece mah
kemeye gitmekle halledemez, işte sadece mahke
meye giden bir avukat, müvekkilini perişan 
eder, hakkını alıp veremez. Dâva, yolunda açıl
madığı için, hak ihkak edilemez. Bunun yolu 
istimlâkin iptali.. 

Şimdi, istimılâkde de bedelin tezyidi dâvası 
açılması lâzımgelirse adli mahkemeye gidilir ve 
bedelin tezyidi istenir. Fakat, hizatihi istimlâk 
ımuamelesinin aslına itiraz edilmek .gerekirse; bu 
bir idari tasarruf olduğu için Danıştaya gitmesi 
lâzımdır. Kimi götüreceksiniz, 'Danıştaya dâvâlı 
olarak ö istimlâki yapan idareyi.. Tapu daire
sini değil.. 

Şimdi, bendeniz işte bu istisnai muameleyi, 
hu istisnai tasarrufu nazarı itibara aldım. Bu 
istisnai tasarrufun hukukî sebebi idari bir tasar
ruftur. O itibarla bu ibareyi koydum. Teklif et
tiğim ibarenin mutlaka kemalinde olduğunu id
dia etmek mevkiinde değilim. Elbet daha güzeli 
bulunabilir. Ama, prensibi lütfen kabul edilsin 
ve bu son derece tehlikeli durum, yüzbinlerce 
vatandaşa şimdiye kadar ıstırap vermiş, bundan 
sonra da daha çok ıstırap verecek olan durum 
ortadan kalksın. Hep beraber Komisyonla buna 
bir hal şekli bulalım. Ama, lütfen önergem ka
bul edilsin, bu açık kapansın. Vatandaş evvelâ 
Şûraya, Devlete gidip, yıllarca süründükten son
ra onun geçmiyen ilâmını eline alıp bir de adlî 
mahkemeye gitmek meeburiyetmde kalmasın. 

Sayın îlhami Ertem arkadaşım dediler ki; 
«bu İkaza bütünlüğüne aykırıdır.» Bilâkis, Da-
nıştayın istiklâli ancak bu suretle sağlanabilir. 
Ve idari tasarruflarla idari kazanın bütünlüğü 

I prensibi, aneak bu arz ettiğim önergenin kabulü 
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şekliyle mümkün olabilir. Aksi takdirde, idari 
tasarruflarla, 'bunları Anayasayla göre kontrol 
mevkiinde bulunan idari kazanın bütünlüğü de 
paramparça olmuş olur. Hem de ne pahasına? 
'Vatandaşların ıstırapları pahasına paramparça 
edilmiştir. Ne ile yapılmış bu tasarruf?.. İdari 
bir tasarrufla yapılmış. İdari bir tasarrufun ip
talini Danıştayda, idari mahkemesinde açalım. 
ıBu dâvada, şu gayrimenkulun hudutlarından do
layı, eski kayıtlarından dolayı; mülkiyet bakı
mından cihet'i aidiyetinin halli noktasından her
hangi bir ihtilâf mevzuu yok. Ahmet'in üzerin
de iken bir idari (tasarruf ile istimlâkine" karar 
vermiş. Hiçbir şeyle ilgili olmaksızın. Yolsuz 
vermiş, hatalı vermiş, mesnetsiz vermiş; iptal et
tiriyorum. Aynî hakka taallûk eden ve mülkiyet 
'bakımından ciheti aidiyetini tâyin eden bir hu
sus yok burada. İdari tasarrufun iptaline karar 
verdi mi, mahkeme, o kemaline kadar gitsin, in
faz edilsin, icra edilsin ve vatandaş da ıstırap
tan kurtulsun diyorum. Nerede bunun kaza bü
tünlüğünü bozması? [Bilâkis, vatandaşı tekrar 
oradan adlî mahkemeye sevketmek, idari tasar
ruf, idari kaza 'bütünlüğünü tamamen bozmak 
olur. Ve idari kaza ile temin etmek istediğimiz 
neticeyi ortadan kaldırıp, ayrıca kaza bütünlü
ğüne, aykırı bir şekilde işi, adlî kazaya sevket-
ımiş oluruz. 

Bu noktai nazardan düşünerek, lütfen öner
gemin desteklenmesini bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, saat 17.00 e 
gelmiştir. Ancak yüksek müsahamanıza güve
nerek bu madde hakkında birçok 'arkadaşımız 
da görüşmüş bulunuyor. Onun için bu madde
yi böyle atıl vaziyette bıraikmıyalım, müsaade 
ederseniz bağlıyalım. 

Buyurun komisyon. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Komisyon mad
deyi geri alsın. 

BAŞKAN — Onu komisyonun kendisi tak
dir eder. Eğer maddeyi alırlarsa, bu maddenin 
tekrar görüşülmesi mümkün olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTKM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
madde gayet sarihtir. Her türlü ihtiyacı kar
şılayıcı durumdadır. Bunun için geri almaya 
lüzum yoktur. Yüksek reylerinizle mesele 
tavazzuh edecektir. 
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I Şimdi ben kısaca iki maddeyi izah edece

ğim. Birincisi, Sayın Talât Oğuz'un sualinin 
cevabıdır. Biraz evvel verdikleri misâlde 
4753 sayılı Kanuna göre, bir vatandaşın ara
zisi alınıp da, toprağa muhtaç çiftçiye dağı
tılmış ise, burada bir mesele vardır. Bu top
rağın mülkiyeti kime aittir?.. Eğer, mülkiyet 
bakımından, mülkiyet iddiasiyle vatandaş, bu 

1 yer benimdir, derse, bunun hal yeri pek tabiî 
olarak hukuk mahkemesidir. Fakat, burada 
mevzubahsolan hâdise bu değildir. Ama, 4753 
sayılı Kanunla toprak verilirken, bu veriliş 
bir istimlâk kararına istinat etmiş ise veya
hut bu istimlâk kararının usulsüz olduğuna 
dair bir iddia mevcut ise, bu işlemin tetkiki
nin Damştaya gideceği merkezindedir, bir. 

İkincisi; yine toprağı olmıyan vatandaş
lar toprakılandırılırken, bu dağıtma kararı
nın mevcudolması lâzım, bu dağıtma kararı 
hakkında bir görüş farkı doğursa, bu dağıt
ma kararının, demin (a) fıkrasında bahsedi
len hususlardan birine aykırılığı iddia edilir
se, bu hususun Damştaya gideceğine aittir. 
Yoksa, biraz evvel belittiğim gibi, kendileri
nin de misal olarak verdiği gibi, bir vatanda
şın mülkünün alınması tarzında, yani mülkiyet 
iddiasından ibaret ise, bunun (e) fıkrasında 
yeri yoktur. Buradaki madde sadece demin söy
lediğim gibi adlî mahkemede bir dâva görü
lürken, idari bir kararla karşı karşıya kalı
nırsa bunu idari kararın çözümünün Damş
taya aidolacağı ımerkczindedir. Yoksa, hu
kukumuza göre demin de belirttiğim gibi, 
mülkiyet iddiasının çözümü adlî mahkemenin 
yetkisi dâhilinde olduğuna göre, çok tabiî ki 
bunun çözüm yeri adlî mahkeme olacaktır. 

Sayın Burhan Arat'in teklifine gelince: 
Bir defa tekliflerinin bu maddede yeri olma
ması lâzımdır. Kendilerin vermiş oldukları 
ibare tamamen bu kanun metni içinde mev
cuttur. Onlar diyorlar ki ; «Hukukî sebebi ida
ri tasarrufa dayanan tasarruf muameleler.» 
biz diyoruz ki, (#) fıkrasındaki idari işlem
lerin her nevi; sebebi hukukî olsun olmasın, 
tasarruf olsun, muamele olsum, işlem olsun, 
Bakanlar Kurulu kararı olsun tebligat olsun, 
bunların hepsi idari işlemler içindedir. Bi
naenaleyh, böyle bir ibarenin ilâvesine lüzum 
yoktur. İdari işlemin içine tasarruf da dâhil
dir; her nevi idarenin tasarrufu da dâhildir, 
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muameleler' de dâhildir. Yalnız kendilerinin 
ileri sürdükleri bir mesele var. O mesele infa
za gitmektedir. İnfaz hakkındaki hükümler ise, 
bu kanunun 94 ncü maddesinde ele alınmıştır. Bu 
94 ncü madde üzerinde bunun görüşmesi tek
rar yapılır. Ama biz diyoruz ki, kuvvetler 
ayrılığının tabiî bir neticesi olarak dünyanın 
her yerinde olduğu gibi, idari ilâmlar infaz 
edilemezler, ancak bir idari muamele veya ka
rarı iptal edebilirler. Hukuk mahkemelerinden 
çıkan kararlar gibi icraya sebcbolamazlar. 
Meselâ, kendilerinin verdikleri misalde; bir 
vatandaşın yeri yolsuz ve haksız olarak hu
kuka aykırı muamele ile istimlâk edilmiş ve 
vatandaşın yeri bir başka vatandaşa dağıtıl
mıştır. Bu vatandaş Danıştaya müracaat et
miş, istimlâk kararının uygunsuz olduğunu 
tesbit ederek, bu istimlâk kararını iptal ettir
miştir. O zaman elindeki ilâmı alıp idareye 
götürecektir. Ne olacaktır'? 

Şimdi, tapu idaresi bu ilâma dayanarak ora
daki tescili düşüremez. Ancak vatandaş, ida
renin tamamen .gaspla 'karşı karşıya «lan bir 
kararı ile katrşılaşmıştır. İdarenin, normal şart
lar altımda, istimlâki iptal ettirdikten sonra 
oradaki tescilin kaldırılmasını istemesi lâzımdır. 
Ama, idare bumu yapmadığı zaman, iki şık dle 
karşı karşıya kalıyor : Burada, ya bir idari 
hata vardır; ya, da şahsi 'hata va,rdır. Ama, 
açık ilâma karşı tapu sicilindeki kaydı düşüırt-
miyen bir idarenin idari hatasından bahis açı
lamaz. Bu doğrudan doğruya vatandaşım ma
lını .gasptır. Buma karşı vatandaş .hukuk mah
kemesine gidecektir ve bu tescili düşürmiyen 
idare âmiri veya onu istihdam eden daire sıfa-
tiyle daire aleyhine tazminat dâvası açacaktır. 
Ve neticede de- hakkımn a.laeaktır. Kuvvetler 
ayırımının icabı ve gereği budur. Ama,, tek
rar ediyorum kendilerinin, getirdikleri ibare 
şuradaki idari işlemlerin içine dâhildir. Bu 
ibaremin buraya, konması, hiçbir şekilde du
rumda bir değişiklik yapmayacaktır. Onların 
mevzuüba'hsetmek istedikleri mesele, infaza 
aittir, infaz da 04 ncü maddedir, burada yeri 
yoktur. 94 ncü maddeye geldiğimiz zamamda 
tekrar bunum üzerinde uzun uzun münakaşa 
edilebilir. 

ıSözlerimi topluyorum. 30 nen madde, va
tandaşım, idaremin her türlü keyfî işlem ve ey-
lemılerime ıkarşı korunması iein_ kâfi hükmü 'ha-
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vidir. Bu 'hükümlerin, bu maddenin bu tarz 
ile kabulü suretiyle vatandaş, idaremin huku
ka aykırı <her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
korunmuş olacaktır. Hürmetlerimle. 

TALÂT OĞUZ ı(Mardin) — Bir sual sora
cağım. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (.Mardin > — 30, ncu madde

min ('E) fıkrası eski kamumda mevcut mudur? 
OEÇlöI KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Devamla) — Değildir. Yenilik ola
rak getirilmiştir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — 30 ncu madde
nin (E) fıkrasındaki; «idari bir kararım ma
ması veya şümulü» nden ne anlıyorsunuz? Bir 
misalle bunu izaıh edebilir misiniz? 

-GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMÎ 
ERTEM (Devamla) — Dâvada, idari... 

TALÂT OĞUZ '(Mardin) — Mâna ve şümuh 
lünden ne anlıyorsunuz? Onum izahımı istiyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Devamla) — Demin belirttiğim gibi, 
sizıin misalimiz' üzerinde yürüyerek hareket 
edersek; vatandaş 47513 sayılı Kanuna göre; 
farkına varmadan onum .mülkiyetime, onun 
arazisinıe el koyan bir adam hakkında bir dâva 
açmıştır. Bu dâva yürütülürken bu tescilin bir 
istimlâkten doğduğu anlaşılmıştır. İstimlâkten 
doğduğu anlaşıldığı zaman da vatandaş, bura
da bir istimlâk kokusu çuktığı için ve bu, is
timlâk kararı iptal edilmedikçe, hâkim bu dâ
vamın .bakıılmasına, rüyet edilmesine devam 
etmiyecektir. Bu istimlâke karşı Daınnştaya baş
vuracak, ve Damıştaydan alacağı karara göre 
•dâvayı yürütecektir. 

Mesele bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABRİ 
VARDARLI (İstanbul) -— Bu. madde üstümde 
geniş izahatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bira>z evvel 
Yüce Heyetiniz, ısaat om yedide, öncelikle gö
rüşülmesi icabeden kaınumlarun kesilmesini ve 
birinci defa 'görüşülecek işlerin görüşülmesini 
kabul edilmişti. 

Bendeniz yüksek müsamamanıza güvenerek. 
som bir arkadaşa söz vermek suretiyle bu mad
denin tedvin edilmesini acaba intacedebilir 
imiyiz diye düşündüm. Fakat, bakıyorum ki, 
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müzakereler devam edecek. Zaten Mr de yeter
lik önergesi vardır. Ancak Sayını 'Talât Oğuz 
«son söz millet v ekilinindir» hükmüne göre söz 
'hakkıma haizdir. Bu it i bani a bu maddenin «ge
lecek birleşimde görüşülmesini ve Sayım Oğuz'
un söz hakkımın haki «bulunduğunu işaret ede
rek, Tüzük gereğince bir defa görüşülecek iş
lere geçiyoruz. 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291p (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: Lütfen 
bu Kanunla ilgili Komisyon yerini alsın. 

Yüksek Başkanlığa 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 5602 

sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesine 
bir ek fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifi, 
teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle Genel Kurulun 16 . 1 . 1963 tarihli 
31 nci Birleşiminde kurulması-kabul edilen Ge
çici Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede de belirtildiği veçhile, 2510 sayılı 
Kanunun 23 ncü miaddesine göre dağıtılan top
rakların, temlik kararı ve tasdikli defterdeki 
miktarlardan fazla çıkması halinde, yapılan 
tahsislerde gösterilen miktarlarım 1/4 ünü geç-
miyen fazlalıkları elinde bulunduranlar adına 
tescil edilmesi gayesine matuf olarak, 5602 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi 
suretiyle hazırlanan teklifte ileri sürülen husus
lar, Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde 
bulunan ve görüşülmeline devam olunan «Ta
pulama kanunu tasarısı» nm 33 ve 42 nci mad
delerinde derpiş edilmiş ive 5602 sayılı Kanun 
da (tamamen ilga olunmuş (bulunduğundan tek
lifin reddine karar verildi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Geçici Komüsyon ^Başkanı Bıaşkanvekili 
istanbul Adıyaman 

I. H. Tekinel A. Atalay 
İmzada bulunamadı 
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('!) 291 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Sözcü 
izmir 

M. Uyar 
Giresun 

N. Erkmen 
Maraş 

A. Ilüdayioğlu 

Kâtip 
Konya 

I. Baran 
Kars 

K. Okyay 
Maraş 

A. Karaküçük 
imzada bulunamadı 

Sivas 
I. Göker 

BAŞKAN — Yüksek ıttılaınıza ulaştırılan 
bu rapor gereğince Komisyon tarafından tekli
fin reddine karar verilmiştir. Teklifin reddini 
mutazammın raporu bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Rapor 
kabul edilmiş ve teklif reddedilmiştir. 

3. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla 
muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin zilyed-
liğin ıskatında on sene evvel tesis edümi§ vergi 
kaydı aranması §artının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) bendinin bağlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) 
ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, (F) ve (F) 
bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı 
kanunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine 
ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü fıkra ola
rak değiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
ve Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifin ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu (1/211, 
2/35, 2/76, 2/122) (G. Senatosu 1/260) (S. 
Sayısı: 210 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
okundu.) (2) 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum. 

(1), (2) 210 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
ve rapor tutanağın sonundadır. 
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Kanunun uygulanması dışında kalan 

gayrimenlkuller 
MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sa

hipsiz yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz 
kayalar, tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uya
rınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi 
tutulmaz. Birlik sınırları içinde kalan bu gibi 
gayrdmenkullerin ıtapulamaya tabi olup olmadı
ğı hususunda ilgililer arasında anlaşmazlık çı
karsa, 'tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. 
Anlaşmazlık sebebi tutanakla belirtilir. 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve- ilgili 
kanunların esasları dairesinde çözülür. 

BAŞKAN — C. Senatosunun ikinci madde 
olarak kabul etmiş olduğu metni okutmuş bu
lunuyoruz. 

Şimdi Geçici Komisyonun ibu metin üzerinde 
toplantip vermiş olduğu kararı ve bu karar ge
reğince ikinci madde üzerinde foeyan etmemiş 
olduğu tavsiyeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Cumhuriyet Senatosunun bu 
madde üzerinde yaptığı değişiklik maddenin 
tatbikatına açıklık vermiş olduğundan benim
senmesi komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilmektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Benimsenmiş ve C. Senatosu 2 nci maddesi ka
bul edilmiş ve bu madde kanunlaşmıştır. Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen 13 ncü madde
yi okutuyorum : 

Mahallî mahkemelerden dâva listesinin 
istenilmesi 

MADDE 13. — Tapulama müdürü; birlikte 
tapulama işine başlamadan önce, mahallî hukuk 
mahkemelerinden o birlikteki gayrimenkuller 
hakkında tapulama ~ ile ilgili olup, görülmekte 
bulunan dâvalarla, hükme bağlanmış olup da 
henüz kesinleşmiyen dâvaların birer listesini 
alır. 

Tapulama müdürü, bu listeyi tapu ve vergi 
kayıtları ile birlikte tesbitte nazara almak üze
re, teknisyen ve yardımcısına tevdi eder. Gay
rimenkulun tesbitinde, dâvanın mahiyetine gö
re ihtilâf mülkiyete ait ise maliki açık bırakıl
mak, hududa taallûk ediyorsa o kısım işaret
lenmek suretiyle birlikteki parsel sırasına göre 
ilgili gayınmenkullerin tesbitini yaptırarak tu-
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tan'akları ekleriyle birilkte hemen tapulama 
mahkemesine verir. 

Listenin müdür tarafından alınmasından 
sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında 
mahallî hukuk mahkemelerine açılan dâvalar 
derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde 
tapulama müdürü yukarıki fıkralar hükmü dai
resinde işlem yapar. Mahallî hukuk mahkeme
sinde görülmekte olan dâvanın konusu gayri
menkul hakkında, tapulama tutanağı tanzim 
edilince, keyfiyet hemen dâvanın görülmekte 
olduğu mahkemeye bildirilir. 

BAŞKAN — C. Senatosunun 13 ncü madde
sini, okuduk. Şimdi Geçici Komisyonun 13 ncü 
maddeyle ilgili kararını ve tavsiyelerini okutu
yorum : 

Madde 13. — Bu maddedeki «fıkra» kelime
si Cumhuriyet Senatosunca «fıkralar» olarak 
değiştirilmiştir. 

Yapılan atıf, maddenin yukardaki bütün 
fıkraları ile ilgili olduğundan komisyonumuz 
bu değişikliğin Millet Meclisince de benimsen
mesi mütalâasmdadır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun benimsen
me hususundaki kararını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler . Benimsenme hu
susu kabul edilmiştir ve bu madde kanunlaşmış
tır. 

Madde 17 hakkında Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen metni okutuyorum : 

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

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

b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde 
hak iddia edenlerden biri ile arasında dâvası 
bulunanlar, 

c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde 
hak iddia edenlerle (a) bendinde yazılı derece
de hısımlığı olanlar, 

Bilirkişi olarak dinlenemezler. 
BAŞKAN — Geçici Komisyon tarafından 

yapılan tavsiyeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — Cumhuriyet Senatosunca bu 

madde üzerinde yapılan değişiklik, bilirkişiliğe 
mâni halleri daha açık ve kesinlikle ifade et
mekte olduğundan komisyonumuz, bu değişik
liğin benimsenmesi görüşündedir. 



M. Meclisi B : 14 
BAŞKAN — Komisyon tarafından teklif edi

len benimsenme hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Benimsenme ka
bul edilmiştir ve bu madde kanunlaşmıştır. 

26 ncı madde hakkında Cumhuriyet Senato
sunun kabul ettiği metni okutuyorum : 

Tutanakların askı ilânı 
MADDE 26. — Tapulama müdürü; tapula

ması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin 
tesbit durumunu ve maliklerini ve varsa itiraz 
edenleri gösteren bir cetvel hazırlıyarak birlik
lerde ihtiyar kurulunun veya belediye başkanı
nın çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge 
merkezinde belediye başkanının göstereceği 
yere (30; gün astırmak suretiyle, itirazı olan
ların bu müddet içinde tapulama müdürlüğüne 
müracaat etmelerini ilân edeı. 

Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği ta
rihler tutanak ile tevsik olunur. (30) günlük 
itiraz müddeti, yellerine en son asılan cetvelin 
asıldığı tarihin ertesi gününden işlemeye başlar. 

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

Kanunda yazılı müddetlerin hesabında Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükmü uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Geçici Ko
misyonun tavsiyesini okutuyorum : 

Madde 26. — Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliğin komisyonumuz benimsenmesi 
görüşündedir. 

BAŞKAN —-Benimsenme görüşünü oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Benimsenme görüşü kabul edilmiştir ve bu 
madde kanunlaşmıştır. 

Madde 28 in Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen metni okutuyorum : 

itirazların komisyonda tetkiki 
MADDE 28. — Itirazlı tutanakları tetkik 

etmek üzere tapulama müdürünün başkanlığın
da fen ve tasarruf kontrol memurlarından mü
teşekkil bir «Tapulama Komisyonu» kurulur. 

Bölgede harita ve kadastro yüksek mühen
dis veya mühendisi mevcutsa fen kontrol me
muru yerine üye olarak bunlar alınır. 
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îcabı halinde komisyon veya üyelerden biri 

veya ikisi mahallinde tetkikat ve tahkikat ya
par. Alâkalıları dinler, elde edeceği neticeye 
göre işi karara bağlar. 

Komisyonun kararı, tapulama müdürü tara
fından itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti 
yapılana tebliğ olunur. Alâkadarlar tebliğ tari
hinden itibaren (30) gün içinde tapulama mah
kemesine dâva açtıkları takdirde tapulama tu
tanağı ve ilişikleri tapulama hâkimi tarafından 
celp ve ihtilâf 6 ncı bölümde yazılı hükümler 
dairesinde hallolunur. 

Tapulama komisyonu kararı aleyhinde (30) 
gün içinde dâva açılmadığı takdirde komisyon 
kararı kesinleşir ve keyfiyet tapulama müdürü 
tarafından kararın altına yazılarak tasdik olu
nur. 

BAŞKAN — 28 nei madde hakkında Geçici 
Komisyonun tavsiyesini okutuyorum : 

Madde 28. — Bu maddedeki «tesbit» keli
mesi Cumhuriyet Senatosunca «komisyon kara
rı» şeklinde değiştirilmiştir. 

Gerçekten, maddeye göre kesinleşmesi ge
rekli olan «tesbit» değil, komisyonun kararı ola
cağından komisyonumuz, bu değişikliğin benim
senmesi mütalâasmdadır. 

BAŞKAN — Benimsenme hususunu oyunu
za sunuyorum : Kabul edenleı... Kabul etmiyen
ler... Benimsenme hususu kabul edilmiş ve bu 
madde kanunlaşmıştır. 

32 nci madde hakkında Cumhuriyet Sena
tosu tarafından kabul edilen metni okutuj^o-
rum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller 
MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı 

ise : 
a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hü

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

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıla
rın ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müd
deti içinde dâva yolu ile tapulama hâkiminden 
talebedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine 
göre aranılacak belgelere istinaden idareden de 
istiyebilirler. 
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Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek bel

geye istinatla henüz kütükler tapuya devredil
memiş ise tapulama müdürü, devredilmiş ise ta
pu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapı
lacak intikal muamelelerinin intikal hare ve 
resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından baş
kası zilyed r bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mi
rasçılarının tapulama teknisyeni ve yardımcısı 
huzurunda muvafakatleri haHnde zilyed adına 
tesbit olunur. 

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

c) Kayıt sahibi veya mutasarrıfı yirmi sene 
evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm veril
miş veyahut tapu sicilinden malikin kim oldu
ğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi 
sene müddetle ve malik sıfatiyle zilyed bulunan j 
kimse adına tesbit olunur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu, 
Senato tarafından kabul edilen 32 nci madde, 
geçici komisyon tarafından benimsenmemiştir. 
Bu bakımdan Geçici Komisyonun bu husustaki 
benimsenmeme mütalâasını okutuyorum : 

I I I - Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 
ve Komisyonumuzca benimsenmiyen madde, 

Cumhuriyet Senatosunca tasarının 32 nci 
maddesinde yapılan değişiklik, tapulama ile 
ulaşılmak istenilen amacın gerçekleşmesine cid
dî bir şekilde engel olacağından Komisyonumuz
ca benimsenmemiştir. 

Tasarının 32 nci maddesinin (c) bendinim 
çıkarılması suretiyle • yapılan 'bu değişiklik, ya
pışa itibariyle bir tasfiye karekteri taşıyan ve 
uygulama alanı olan köylerimizdeki haricî alım 
satımları nizamlamak bakımından kesin bir ih
tiyaca cevap verecek olan bir hükümden yoksun 
kalmak neticesini doğuracaktır. 

Medeni Kanunun 633/1 nci maddesiyle. 
«Gayrimenkul mülkiyetini iktisap için tapu si
ciline (kayıt şarttır...» diye konulmuş bulunan 
tescilin lüzumu prensibi, yine Medeni Kanunun 
910 ncu ve müıtaakıp maddelerinde derpiş edi
len nitelikteki tapu sicil sisteminin kurulması 
ile işliyebilecek bir hükümdür. 

Oysa ki, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
13 senelik tatbikatından telde edilen neticelere 
göre, tapulama bölgelerindeki gayrimenkuller-
le ilgili olarak tapu arşivlerinden çıkarılan ka- | 
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yıtlardan ancak binde ikisinin uygulanabildiği, 
diğerlerinim vasıf eksiklikleri ve tapu dışı alım -
satımlarla hukukî değerlerini kaybettikleri an
laşılmaktadır. 

Tatbikatta «sienetsiz tasarruflar» adı altında 
yer almış bulunan bu tasarruf şekii, memleke
timizin sosyal ve hukukî gerçekleri olarak mah
kemeleri ve kanun koyucusunu daima meşgul 
etmiş, Medeni Kanun hükümlerinden ve pren
siplerinden ayrılmak zaruretini kabul etmiştir. 

Medeni Kanunun kabulünden önce, «Hakkı 
karar ve senetsiz tasarrufat ve tashihi kayıt 
muamelâtının sureti icrasına dair» 19 . 4*. 1926 
gün ve 810 sayılı Kanunla, Medeni Kanunun 
kaibulü ile hâsal olan durum karşısında T. B. M. 
Meclisinin kabul ettiği 11 Mayıs 1929 tarihli 
ve 501 sayalı Karar ve bunu ıtakibeden 8.6.1929 
tarih 1515 sayılı «Tapu kayıtlarından hukukî 
kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiyesine 
dair Kanun» memleket gerçek ve şartlarının 
zaruretlerini! taşımaktadır. 

Halen yürürlükte bulunan 16. . 3 . 1950 
tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Kanunu ise, 
Devlet eliyle bu düzensizliklerin tasfiyesini sos
yal ve ekonomik hayatımızda önemli rolü olan 
mülkiyet nizamını kurmayı hedef tutmuştur. 

Memleketimizde tapu dışı alım - satımların 
ağır hukukî neticelerini sadece vatandaşlara 
yüklemek meselelerimizi halletmeye kâfi değil
dir. 

Herşeyden evvel kabul etmeye mecburuz ki, 
eski hukukumuza göre, satışlarda «memurun 
iznini almak» mecburiyetinin mevcudiyeti, son 
zamanlara kadar tapu teşkilâtının günlük işleri 
barşılıyacak durumda 'olmaması sebebiyle köy
lünün il ve ilçe merkezlerinde günlerce masraf 
yapıp.bebleyememeleri ve nihayet gayrinmenkul 
kıymetlerinin çok düşük olması karşısında tapu 
masraflarını göze, almaması gibi sebepler, özel
likle köylerimizde haricî alım - satımları teamül 
haline getirmiştir. Binaenaleyh halkın ihtiyaç
ları ve zaruretler içinde teamül haline getirdik
leri bu durumun kanunla tasfiyesi şarttır. 

Tasarının 32 nci maddesinin (c) bendi, yü
rürlükteki 5602 sayılı Tapulama Kanununda 
mevcudolmıyan bir hüküm de getirmıeımektedir. 
Filhakika, sözü edilen kanunun 13 ncü madde
sinde benzeri hüküm mevcuttur. Kaldı ki, ta
san, haricî satışın ve buna dayanan teribiıt ta-
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lepleıinim zahire karinesi olarak, ayrıca 10 se
nelik zilyedliği de şart kılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun 32 nci maddede 
yaptığı değişikliğin kabulü, kanunun 'tatbikatın
da biri hukukî, diğeri fiilî olmak üzere iki du
rum yaratacak ve Ikayıt sahipleriyle zilyetleri 
sonu lalınmıyacak ihtilâflara düşecektir. 

Açıklanan sebeplerledir ki, Cumhuriyet Se
natosunun 32 nci maddesinde yaptığı değişik! İR 
Komisyonumuzca benimsenmemiş ve Meclis Ge
nel Kurulunca ıda benimsenmemesi temenniye 
şayan görülmüştür. 

'(BAŞKAN — Söz istiyem vat- mı? Buyurun 
Sayın ö/zdelmir. 

NURiEDDÎN ÖZDEMJR (Oümüşane) — 
Vaız'geçtim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun ıSayın Talât Oğuz. 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin 
Geçici Komisyon, tarafından beuimlseınmeimiştir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, Geçici .Komisyon ıbu maddeyi mem
lekettin ihtiyaçlarına uygun 'bir şekilde tedvin 
ettiği için üzerinde ben fazla duracak değilim. 
Yalnız '5602 sayılı Tapulama Kanunu îbir tas
fiye kanunudur. Doğrudan doğruya adaletin, 
köylünün ayağına 'götürülmesi esals alındığına 
göre, yıllardan 'beri tevali -eden toprak ühtilâf-
1 arına ve bu ihtilaf]ardan dolayı da birçok can 
kaybına vsehebiyet veren ıbu ihtilaflara nihayet 
verebilmek için, 5602 sayılı Kanunun, Geçici 
Komisyonda tedvin «dilen ıbu maddesinin, ka-
Ibul edilmesi bir zlaruret halini almılş bulun
maktadır. 

Muh'terelm arkadaşlarım, maddenin esası 
şu ve Millet Meıclisince benimsemen şekil şun
dan ibaret : Tapuda kayıtlı bulunan bir (gay
rimenkul emval harici alım - Battım neticesin
de (harici alı'm; trampa, hibe veyahut da satıış 
yoliyle olabilir) başka bir şahsa geçtiği takdir
de, zilyedi adına veyahut da miraisçıları adına 
10 yıl 'bu gayrimenkulu fasılasız ve nizasız ola-
isak elinde büründürdüğü takdirde tescil edilir. 
Cumhuriyet Senatosu bu değiştirişe itibar ve 
iltifat etmiyerek bunu Medeni Kanunun 633 
ncü maddesine mümas bir şekilde tanzim etmiş 
ve bu kabîl gayrimenkullerin harici alım ve sa
tımını tapu memurunun huzurunda yapılan -bir 
muameleye bağlı kalmak suretiyle hüküm altına 
almıştır. Şimdi Medeni Kanunun hükümleriyle, 
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5602 sayılı Kanun hükümleri arasında' gerek 
esas ve gerekse şekil bakımından muazzam 
farklar mevcuttur. 5602 sayılı Tapulama Kanu
nu, bir tasfiye kanunudur. % 60, % 70 i tapu
suz olan gayrimenkullerin bir an evvel en 
ucuz, on emin bir şekilde tapuya bağlanmala
rını zaruri gören ve bunları köylünün men
faatini düşünen bir kanun olarak mütalâa 
etmek mecburiyetindeyiz. Halbuki Medeni Ka
nun, 1926 dan beri meriyette bulunan ve hemen 
hemen birçok hükümleri memleketin ihtiyacına, 
memleketin realitelerine tekabül etmiyen bir
çok hükümleri muhtevi bulunmaktadır. 

5602 sayılı Kanun hükümleri ile, Medeni 
Kanun hükümlerini bir olarak telâkki etmeye 
ve memleket ihtiyaçları babında bunu bu şe
kilde mütalâa etmeye memleketin realiteleri 
müsait değildir. Kaldı ki, 5602 sayılı Kanunun 
13 yıllık tatbikatı memleketin içtimai bünyesi 
ve maksimum bir seyir takibeden iktisadi ha
yatın inkişafı, doğrudan doğruya bu kanunun 
32 nci maddesinin (C) bendinin ilâvesini zaruri 
kılmıştır. Köylü vatandaşlarımız, menfaatlerine 
en uygun olan ihtilâflarının halli zaruri görü
nen vatandaşlarımızdır. Bu bakımdan köylü 
vatandaşlara 10 saatlik mesafede bulunan, beş 
günlük mesafenin katedilmesini mucibolan bir 
tapu dairesine gelmek gibi bir külfet tahmil 
edilmesinin adalete ve hakka uygun düşmiyeeeği 
kanaatindeyim. 

Kaildi ki, gayrimenkullerin bir kısmının ta
pusunun bulunuşu, bir kusanının tapularının (Da 
eski oluışu sebebiyle; haricen alını ve satımı, 
trampa ve hibesi satış, yolu ile devri, usuller!} 
talt'biikatt'a ço!k »görülen hâdisell erdendir. Bu 
Ibalkıımdan •m!adden!nı komisyonun değiştirişli 
şeklinde ve öuımhurilyet 'Senatosunun metni
ne uygun almayan bir şekilde olmak üzere bu
nun kabul edilmesi mecburiyetindeyiz. 

Nitekffim, Medeni Kanun ımerijyette ilken bu 
tasfiyeye uygun olaratk tapu kayıtlarının tas
fiyesi, hukukî kıymetlerınıi kaybeden tapu ka
yıtlarının taîsfiyetsîi hakkında 1515 sayılı Ka
nunun 'muayyen bir süreye kadar mer'i oldu
ğunu hukukçu 'arkadaşlar çok iyi bilirler. Bu 
kanunun meriyeti tarihine kadar, g'ayriretsunî 
surette el değiştiren; - satım yolu lil'e, h'ilbe y<o-> 
lu ille d değiştiren - bir (gayrimenkulu ; bağ 
'bahçe ve bu «/msalde olanları 10 yıl ve tlarla 
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emsallinde 'olanları da 15 yıl fasılıaisız olarak 
elinde bulunduran şahıslaırın adıma tescillini 
öngören hükümleri muhtevi idi. 

tşte 5602 sayılı Kanun da 1515 sayılı 
Kanuna göre tanzim edİlmüş ve Türk köy
lüsünün 'menfaatine uygun olarak tedvin eki
len, Türlk !köyfMi.slüınün bir an evvel tapusunu 
almasını zaruri Hatan Mir kanundur. Bu ka
nun bu hükümiieıri muihtevi bulunmaktadır, 
memleketlin töçltülmai ve iktisâdi bünyesine tamia-
men uygundur. Bu mladdeıye ;koımiısy\;nun de-
ğiştiırişi veçhiile fiıMfait edilmesini istirham ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın- Diler. 

NİHAT .DİLER (Erzurum) — Muhte rem 
arkadaışlar, Medeni Kanun meriyete girme
den evvel ıcari ve m e r i olan hukukumuzda, 
gayrimenkullerin intikalinin (bir şekle taib'i ol-
maıdığı bir vakıa (halinde idi. Yine Medeni 
Kanun meriyete 'girmeden evvel, evlenme hu
kuku da aynı şekilde Ibir şekle talbi değildi. 
Şekil, muhtevanın pürüzsüz şekilde tesbilte ya
rar ıb'i'r nesnedir. İşte Medeni Kanunun sistc-
maltlik olarak yapmış olduğu değişiklik, ımed'e-
ni camia ile mütenasip Ibir değisikllik idii. Bu
gün Meid'eni TC'anunun 'bu sistemini bence (bu 
şekilde değiştürm'efctense, bunun 'üzerinde da
ha Ibâzı kayıt ve şiaırtlar koymak suretiyle, şek
lî, formaliteleri muhltelvaya uygun şekilde or
taya koymak Tâzıimdır. 

Mulhterem arkadaşltanlm, her hanlgi bir nes
ne eğer Iküymetısliiz »olunsa ve Ibu adile hayatı üze-, 
rind_e ekonomik bakımdan da »bir kıymet lltole 
etmez ise bu takdirde bunun bîr şekle tabi 
olmasına lüzum yoktur. 'Toprağın bugünkü 
üçtiim'âi nizaımr içerisinde kıymeti 'gittikçe 'art
maktadır. Böyle kıymetli bir nesnenin, bir 
afilenin hayatı üzerinde de müessir oıabile'eelk 
bir nesnenin lâalettayin bir boza alışı verişi 
gibi sialtuşa tabi tutup, 'gayriciddî birtakım 
esaslara Idayanıla/rak bunl'airın bu gfiibi birtakımı 
muamelelere tabi tutulması hali, doğrudan 
doğruya 6 nesnenin lâyıkı veçhile vatandaşlar 
arasında kullanılmaisıma Ülmk'ân kazandırmaız. 
Ve bu hal dâvaların daha da fazla artmasına, 
sebebolaıoaktır. Esasen bu kanunun görüşül-
mesfi esnasında bendeniz de bir mâruzâtta bu
lundum ve dedim .ki, «Ibuigün 'TurkiyeT birtakım 
M s a d i hamleler yapmak 'zarureti içerisinde-
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I dir.» İktisada hamle yapmak vaziyeti ile kar-
I şı karşıya kalan 'Türkiye'nin her şeyden ev-
I vel salLim blir toprak hukukuma dayanması lâ

zımdır. Toprak hukukunun ıslâlilm esaslara da
yanması için de toprağın Ihülviyetoınin süratli 
bir şekilde tesbiit edilmesi lâzım, kadastrosu
nun yapılması lâzım. Kadastronun ısüraltli şe-
kilide yapılalbillkneısi; İçin naniği esaslardan hare-
ıket etmek ieabeder? Süratli tökezleyicıi mahi
yette dan durumlardan kaçınmak icabed'er. 
Eğer ımutlaka bir şekle tabi tutmak suretiyle,, 
'kadastro yapilmaasa; yani komisyonun anla
dığı mânada ve Medeni Kanun «^siteminden de 
ayrılmak suretiyle bir yola başvurulursla bu 
takdirde ihtilâflar ve ağır haksızlıkların mey
dana 'gelmesine selbebolunur, vatandaş bumdan 
tatmin olmaz ve bu takdirde de arzu edilen 
gaiye tahakkuk etm'eız iblir durulma düşer. Onun, 
için her hangi bir şekil na&aıra alınır da, o ısu-
retle Medeni Kanunun sisteminden veya hiçoû-

I m azsa noter senedine dayanmak suretiyle ha
rici alım ve satımları kabul edilirse bu takdir
de işin sürati tökezlenmez ve vatandaş da ağır 
haksızlıklarla karşı karşıya kailmaız. Dolayı -
siyle 'biran evvel toprağın hüviyeti tesbit edi
lir ve memleket, yapaeağı iktisadi Ve iletimai 
hamlelerde esaslı bir mesnede saıhibolımuş olur. 
Bu 'balkımdan Cumhuriyet Senatosunun hazır-

j la.mış olduğu metih doğrudur; alksi halde Me-
j demi Kanunun sistemlinden haksız yere uzak-

lıaşılmış olacaktır. Medeni Kanunun siste-
I ininin bulgun, dünle n'aczaran daha. faizi a naızarı 

itibara alınması iâzım>geldiği kanaatindeyim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz; lehinde ve Sa
yın Diler de aleyhinde görüştüler. Şimdi söz 
Sayın Sarribrahimoğlu'nundur; buyurunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, geçici komisyonu teş
kil eden arkadaşlarım o kadar güzel esbabı mu-

I cibeli bir metin sevk etmişler ki; artık bunun 
I üzerinde arkadaşlarım konuşmada bulunmaları 
I fazladan bir durum arz ediyor. 

Ama, Sayın Nihat Diler arkadaşımız mut
main olmamışlar. Onun için de kürsüyü işgal 
ve kendilerini tatmine gayret maksadiyle hu-

| zuırunuza çıkmış bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlarım; evet, Medeni Ka-

I nun gayrimenkullerin tapu kaydiyle alınıp 
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satılmasını ve resmî m-emur huzurunda bir 
•tekrir verilmesini öngörmüştür. Ve bugüne 
kadar da bu hail tatbik edilegelmiştir. Bum
dan sonra ela elbette edilecektir. Tapulama 
yapılıp, bitirildikten -sonra tapulamanın kesin
leştiği bölgelerde bu hüküm, hüküm'fenmadır 
ve bu külcüm yürütülecektir. Yani daha doğ
rusu, Medeni Kanunum, 'gayrimenkul mal ikti-
sabımıım tapu •memuru huzurunda verilecek tak
rirle ve ıresımî senetle yapılacağıma dair odan 
hüküm ortadan kaldıırıtmıyor. Tapulamanın 
yapıldığı, 5602 sayılı • Kamunun tatbik edildiği 
zamana mun'basır -olmak üzere durduruluyor. 
İşin espsiııisi burada, Neden durduruluyor? Bu 
hükme neden «hele -se mbiraz şurada dur» deni
liyor. Çünkü, -memlekette tapu ve ta.pula.mia, 
bugüne kadar istenenin onda biri 'kadar mun
tazam! şekilde yapılamam nştır. Bu hepinizin 
bildiği bir realitedir. Ve 1950 yılımda Tapulama 
Kanunu lâyihasının mucip sebeplerinde de 
bu zikredilmiştir. Bugün de aynı dertten mus
tarip olunduğu için Tapulama Kamununum ted
vin -edilmesi, yeniden bir organizasyona 'kavuş
turulması istenmekte ve yeni birtakımı esaslar 
'getirilmektedir. T-apulamıa tam ve -kâmil bir 
'mânada yapılmış olsa, tapular muntazam olsa, 
dhticaca salih bulunsa idi, zaten Tapulama Ka
nunu yapalım .diye bir yeni tasarrufa- gitmeye 
ve milyonları bu yolda- harcamaya lüzum da 
-kalmazdı belki. Veya bumu son derece süratle 
yapmak ve bitirmek idi. Mıalûmunuzdnr ki, 
Türkiye'de tapulama faaliyetleri ve tapulama 
p-ek eski tarihlere kadar gitmez. Şöyle bir 1274 
•eski Hicri tarihine kadar ıgider ki ; Rumi ta
rih şimdi 1379 olduğuna göre; şöyle - böyle 
100 küsur sene evvel gibi kısa bir zaman ev
vel b-aşila-mıştır. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — 1872, tari
hinde.. 

(KEMAL SAEİİBİİAHİMOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşımı Hilmi İncesulu «18721» diyorlar, 
demek ki, tekamül ettiği sene bu olacaktın'. 
1872 tarihinde başlamıştır. Halen nerede ise 
.aramızda 1872 doğumlu arkadaşlarımız var Ya
ni bir insan ömrü kadar ancak ömrü olan, bir 
•müesseseyi bugün hukukumuzun temeli ve ta
pulama ımevzuunun ve 'mevzuatının vazgeçilmez 
bir esası olarak kabul -etmek hatalıdır. Bunda 
:bir tasfiye iktiza etmektedir. Memleketimizin 
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şartları, realiteleri, ihtiyaçları bu tasviyeyi za
ruri kılmaktadır. 

Arkadaşlar hukuk, hayata ne derece inti
bak edebilir, realiteleri ne derece iyi karşKİıya-
bilirse o derece mükemmel ;b'ir hükümdür, eser
dir, -bir realitenin cevabıdır ve yaşamaya da 
-ancak •realitelere uygunluğu misbetinde halk ka
zanır. Yani zorla bir hukuk kaidesi yaşatılmaz. 
Nasıl ki zorla bir .ayakkabı bir ayağa illâki, uy
durulmaya çalışılraazsa.. Kaldı ki1, bu hüküm 
tamaımiyle ortadan kaldırılmıyor. Çünkü 'mül
kiyet düzenini •mülkiyet esasını kahul -edem 
bir memlekette elbette böyle bir hüküm büsbü
tün ortadan kaldırılamaz. Ama, zaruretlerin 
sevki ile ve ihtiyaçların icabı olarak bir müddet 
için, bu tapulama yapılıncaya kadar tatbikatı 
durduruluyor. Bunda zaruret vardır. Çünkü 
Geçici Komisyon raporunda da izah edildiği üze
re, nıemletkctinıizdc arazisinin kıymet taşıdığı, 
bir değer taşıdığı hususu nihayet çok uzak za
manlara kadar gidildiği takdirde iddia edilemez. 
Nihayet 2 nci Cihan Harbidir ki, arazilere ve top
rağa bir kıymet izafesini mümkün kılmıştır. On
dan evvel, Arazi Vergisini vermemek için üzerin
den kayıt sildiren; hattâ parasını verip satmaldı-
ğı halde, vergi vermemek için bunu tapuya kay-
dettirmiyen insanları şahsan bilirim; hepiniz bilir
siniz. Neden? Çünkü, bunları tapuya kaydettir
mek için kazaya, gidip gelmek meselesi çok zor
dur. Arazinin fiyatından daha çok, mahsullerinin 
gelirinden daha çok masraf vermesi iktiza eder. 
Ve kendisi ayrıca okur-yazar da değildir; cahil
dir. Hele daha geriye doğru gittiğimiz takdirde 
daha da acınacak bir hâl var... Asırlar boyu vâki 
ihmallerin, birtakım bünyevi sebeplerin, iktisadi 
birtakım perişanlıkların bir tarafa ve bir nazari 
hükme körü körüne bağlanma uğruna bir müesse
senin temel direği ve temel taşı olan hükme iti
raz et, yürürlüğe koymamak iste. Bu, Nihat Di
ler gibi aklıbaşmda hukukçu bir arkadaşımın id
dia etmemesi 1 âz imgelen bir husus olduğu için ken
dilerini biraz daha aydınlatmak zaruretini duy
dum ve o maksatla söz almıştım. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Teşekkür ede
rim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
—- Muhterem arkadaşlarını; kaldı ki, büyük ilim 
adamları,*- kitaplarından ve derslerinden feyiz al
dığımız ilim adamları da böyle bir hükme lüzum 

— 384 — 

http://ta.pula.mia


M. Meclisi B:14 
olduğunu açıkça ifade etmektedirler. Memleketin 
en yüksek hâkimlerinden müteşekkil Temyiz Mah
kemesi de 1944 tarihli içtihat ile, bu hakikat ve 
realiteyi tesbidetmiştir. Biliyorsunuz, 151.5 sayı
lı bir kanun vardır. Senetsiz tasarruflar ve ha
ricen vâki alım ve satımların tasfiyesine dair bir 
kanun... Bu, Kanunu Medeni yürürlüğe girdikten 
sonra kabul edilmiş bir kanundur. Zaruretlerin 
şevki ile kabul edilmiştir bu kanun. Bu kanun 
idari makamlar nezdinde tatbik edilir veya adlî 
makamlar nezdinde de tatbik edilir veya edilmez 
münakaşası çıkmış; Yüksek TemyL Mahkemesi
nin Heyeti Umumiyesinin tevhidi içtihadı, bu ka
nunun adliye mahkemeleri tarafından da tatbik 
edilebileceğini .ve memleket realitek-rinin ve ihti
yaçlarının bir cevabı olduğunu tesbit etmiş ve ka
rarı ile tevsik etmiştir. Sonra Ebululâ Mardin 
merhum, bu tevhidi içtihat sevkedilirken Temyiz 
Mahkemesinin vâki sorusuna müspet cevap ver
miş; «Memleketimizde realiteler ve ihtiyaçlar, 
Medeni Kanunun bu hükmünden ayrılmayı zaru
ri kılmaktadır. Bu itibarla, haricen vâki alım 
satımların hakkı karar yoliylc, yani müruruza
manla iktisapların tanınması lâzımdır. •> demiş
tir. Ve bu 1944 senesinde Hukuk Fakültesi Mec
muasında neşredilmiştir. Yine Hıfzı Veldet Ve-
lidedeoğlu aynı şekilde bu mevzuda müspet mü
talâa vermişlerdir. I 

Sonra, tasarı hazırlanırken; ma .îımatma, 
fikrine müracaat edilen Ankara Barosu da bu 
maddenin yerinde olduğunu, 32 nci maddenin 
Senato tarafından ilgası istenen (e) fıkrasının 
büyük bir ihtiyacın cevabı bulunduğunu saraha
ten ifade etmiştir. 

Hattâ, Millî Savunma Bakanlığı da ayni görü
şü savunmuştur. 

Yalnız arkadaşlarım, bu iki müessese; yani | 
Ankara Barosu ve Millî Savunma Bakanlığı, bu 
tasarıya ilâve edilir, (c) fıkrasına ilâve edilen 
10 'sene kaydına itiraz etmişlerdir. Demişlerdir 
ki; «10 sene zilyet olmak, bu fazladır, lüzumsuz
dur. Mer'i kanundaki 10 sene kaydını taşımı yan 
hüküm, ihtiyaçlara daha uygundur. Bu itibarla 
bu 10 seneyi kaldırın, bu lüzumsuzdur. Madem
ki bu haricen alım satım vardır, bu da tevsik 
edilebilmektedir, o halde mesele bitmiştir.» 

Bu raporları resmî makamlara ve bu tasarıyı 
hazırlıyan Hükümete tevdi etmişlerdir. Arka
daşlarım mutmain olmazlarsa bunlar elimizde 
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var, okuyabilirim. Ama, lüzumu yok, vaktinizi 
almak istemem, vakit gecikti. 

Bu itibarla gerek en yüksek ilim otoriteleri; 
Ebulûlâ Mardin merhum gibi hocaların hoeası, 
hepimizin fey^ aldığımız büyük bir kaynak, he
le gayrimenkul hukukunda maalesef henüz onun 
üstünde lâf ısöyliyecek bir hukukçumuz daha 
çıkmamıştır; o tasvibediyor, Hıfzı Veldet Veli-
dedeoğlu hocamız tasvibetiyor, Ankara Barosu, 
Millî Savunma Bakanlığı tasvibediyorlar ve bu 
işi yapan ve yürüten Hükümet adına tedvir 
eden Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü, yarım 
asra yakın tecrübeleriyle, kıymetli elemanları 
bu hükmün lüzum ve zaruretini ifade ediyorlar. 
Diyorlar ki, «Bu -hüküm kabul edilmezse sakat 
bir kanun, topal bir kanun ısdar edilmiş olur. 
Tapulama Kanunu felce uğrar. Binaenaleyh, bu
nu kabul edin». O halde bizim vazifemiz, aklın, 
mantığın, ilmin ve tatbikatın sesine kulak ver
mek ve icabet etmektir. 

O halde arkadaşlarım, Sayın Geçici Komis
yon üyelerinin bu fikirlerini ve görüşlerini ka
bule sizleri davet ederim. 

Muhterem arkadaşlar; mevcut tapu kayıtla
rının perişanlığı, uygulamadaki güçlükler ve 
•memleket realiteleri bu hükmün kabulüne bizi 
zorlamaktadır. Daha fazla vaktinizi almak iste
mem, dinlediğinizden dolayı teşekkür ederim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, .Sayın Özdemir konuş
maktan vazgeçtiğine göre sırada Sayın Diler 
vardır. Fakat Komisyon söz istemiş bulunuyor, 
bu bakımdan Komisyona takdimen söz verece
ğim. 

Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Senatoda yapılan değişiklikle, He
yeti Umumiyede kabul edilen «c» bendi kaldırıl
mıştır. Yalnız bunun dışında Senatoca yapılan 
bir başka değişiklik vardır. Yüksek Meclisin dik
katini bu noktaya teksif etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, tehlikeli bir değiştirme 
ile karşı karşıyayız. Bu şeklim oylanması da ba
his konusu olduğuna göre, orta yerde Hazine 
hukukunu ilgilendiren bâzı meseleler de gözük

mektedir. 
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Şimdi arkadaşlarım, .Senato, Umumi Heyetçe 

kabul edilen (0) fıkrasını olduğu ıgibi tay et
miştir. Bunun yerine hizim Meclisimizde kabul 
ettiğimiz (D) fıkrasında da bir değişiklik yap-
'înıştır. Senatoda yapılan bu değişiklik /üzerine 
y üksi'k d ikkat 1 e r i n iz i çek m ek ist i yo ru m. 

Bizim ilk .metnimizin (D) bendinde: «Kayıl 
sahibi 20 sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine 
büküm verilmiş veyahut lapn sicillinden mali-
kin kim olduğu anlaşılamaimış ise, nizasız ve fa
sılasız 20 sene müddetle ve malik sı f atiyi e zilyed 
bulunan kimse adına tescil edilir.» hükmü var
dır. Halbuki Senatonun tehlikeli .bir yola saptı
ğına kaaniiz. «Kayıt sahibi» nden başka «veya 
mutasarrıfı» 'kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, «mutasarrıfı» keli
mesini biz şu •bakımdan dikkate şayart görüyo
ruz; «Mutasarrıfı» kelimesi, kayıt sahibinin dı
şında vakıf gayrimenkul I e re tatbiki olan 'bir te
rim olarak istimal edilmekledir. Vakıf gayrimen-
kullerde vakfın mağlûlen vakfa rücfı etmesi ba
his konusudur. Ayrıca icareteyinli vakıflarda ik
tisabı 'zamanaşımı hükümleri tatbik edilmez. Ya
ni 'bir vakıf gayrimenkulu, 20 sene müddetle bir 
başkasının zilyedi altında bulunsa ve Medeni 
Kanunun 639 ncu maddesindeki unsurlar dahi 
mevcut olsa; bunun bu yolla İktisabına müsait 
değilken, dikkatinizi ({ekiyorum, «Mutasarrıf» 
kelimesini koymak suretiyle, bu yolda Temyiz 
Mah'kemesince ortaya çıkartılmış tevhidi içtihat 
kararının 'bertaraf .edilmesi ve vakıf gayrimen-
kullerinin Medeni Kanunun 639 ncu maddesine 
istinadım tescili sonucunu doğuracak tehlikeli 
ibi-r hüküm sevk edilmiş olduğuna kaaııi 'bulun
maktayım. 

Bu suretle bu mevzu üzerinde konuşulmadı
ğından dolayı söz aldım. Maddenin oylanması 
şekli, benimsenmesi veya ben.imsenniem.esi şek
linde olduğuna göre ve burada vereceğiniz ka
rara göre karma komisyonda nihai metin tesb.it 
edeceğine göre, bu «e» fıkrasına konulan «mu
tasarrıfı» kelimesinin ç.ok dikkatli olarak isti
mal edilmesi ve oyların bu yolda istimal edil
mesi lâzımgeldiği* kanaati ile söz aldım. 

Bizim Millet Meclisine getirdiğimiz metnin 
benimsenmesinde mutJâk fayda ve zaruret var
dır. Başka türlü de bu Tapulama Kanununun 
Türkiye'de tasfiye vazifesini görmesine imkân 
ve ihtimal yoktur. Arkadaşlarım bunları izah 

ettiler ve sırasiyle Türkiye'de çıkartılmış olan 
kanunların numaralarından ve tatbik şekillerin
den bahsettiler. Hakikaten içtimai bir zarın etin 
neticesi olarak bu kanunlar tatbik edilegelmiş-
tir. Bundan evvelki 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun 13 neü maddesinde bizim ileri bir hü
küm olarak getirdiğimiz 10 senelik' bir tampon 
müddet dahi istimal edilmeden 13 sene ınüste-
mirreıı bu hüküm tatbik edilmiştir. Ona takad
düm eden zamanlar içerisindeki tatbikat yine 
belirlidir ve arkadaşlarım bu hususa temas et
tikleri için üzerinde durmuyorum. Bilhassa bu 
«mutasarrıfı» kelimesinin ilâve edilmesiyle Tür
kiye'de vakıf arazisinin bir başkasının eline geç
mesine sebebiyet verileceği hakkında tanı ve 
kati bir kanaate sahibim. İstirham ediyorum ar
kadaşlarımdan bizim benimsediğimiz metnin bu
rada. da benimsenmesi lâzımdır. Senato metninin 

v reddedilmesi icabetnıektedir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAM - - Sayın Biler 
Açık oylamada oyunu kullannııyan arkadaş

lar var ise, lütfen kullansınlar, kupaları kaldı
racağını. 

NİHAT DllAUl ( t iminim) - - Muhterem ar
kadaşlarını, bendeniz ikinci defa yüksek huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. Ancak bu 5602 
sayılı Kanunun, epey bir müddet tatbikatçısı ve 
mahzurlarını müşahede etmiş bir arkadasınız 
olarak, kendi samimî kanaatlerimi açıklamak için 
ikinci defa. huzurunuza geldiğim için af finizi di
lerim. 

5602 sayılı Kanunun en aksak tarafı, bu ka
nunun diğer maddeleri dolayısiyle bertaraf edil
miştir. Aksak' tarafı, hâkimin muhakkak surette. 
gidip köyde mahkeme yapması yani gezicilik 
vasfı idi. Bu, zaman zaman vasıta teminindeki 
güçlük dolayısiyle, köylülerin vasıta temin et
mesindeki güçlükler dolayısiyle aksıyordu. Bun
dan dolayı bu mahzur bertaraf edildi. 

TALÂT OdUZ (Mardin) — Mevzu 32-nci 
madde. 

NİHAT \)llA<]R (Devamla) —• tivet 32 nci 
madde üzerinde konuşuyorum. 

32 nci madde üzerinde derpiş edilen husus 
üzerinde, Sayın Sarıibrahimoğlu dediler ki, 
«muayyen hukuk, otoriteleri bu mevzu üzerinde 
müspet fikirler ileri sürmüşlerdi!'. Biz bu fikir
lerin. ışığı altında bu maddeyi böyle kabul etti-
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ğimiz takdirde, memleketin ihtiyacına cevap ve
recek bir maddeyi tedvin etmiş olacağız; ve gay
rimenkul hukuku keşmekeşi iktetı kurtulacak, 
selâmete ulaşacaktır.» Bendeniz de, Kemal Sarı-
ibrahinıoğlu'nuıı bu kanaatine iştirak etmekle 
beraber, şu kanaatteyim : Esasen hukuk otori
tesi diye bir şey yoktur. İlim zihniyetiyle düşü
nen bir kimse için bir otorite bahis konusu de
ğildir. Realite içinde, realiteler müşahede ettiği
miz zaman görülecektir ki, şekil bütün otorite-
lerce kabul edilmiş bir keyfiyettir. Muhtevası 
eğer çok kıymetli ise, bu kıymetli muhteva ile 
mütenasibolarak formaliteler ileri sürülür. Ve 
muhtevanın esaslı bir şekilde, her hangi bir is
tismara" imkân verilmemesi için tesbiti sadedinde 
şekil ileri sürülmüştür; şeklin esası buna da
yanmaktadır. Gayrimenkul lerin de düne naza
ran bugün iktisadi kıymetleri daha fazlalaşmış
tır. Eğer, aktin mevzuu, arz ettiğim gibi, kıy-
metsizse, o takdirde şekle ihtiyaç yoktur. Bir 
bardak suyu satınalan bir kimse bunu getirip, 
notere gidip veya tapu sicili muhafızı önüne gi
dip v. s. yerlere gidip de, bir bardak suyu al
mak lüzumunu hissetmez. Çünkü, muhtevası kıy
metsizdir. Kıymetsiz olan şeyler için bir formali
te bahis konusu değildir. Halbuki, doğrudan 
doğruya bir vatandaşın hayatını, hânümanını 
söndürebilecek veya onu en yüksek bir evsafta 
biı* hayat standardında yaşatacak bir akit mev-
zuubahistir. 'Bunu şeklî formalitelere tabi tut
mayıp da şu veya bu şekildeki beyanlara daya
narak intikal ettirmeyi nazarı itibara alırsak bu, 
istismarlara sebebolacak ve dolayısiyle gayri
menkulun intikali keyfiyetini de sahih olarak' 
tesbit etmek imkânını bize bahşetıniyecektir. 
Ben esasen kendi iddialarımı iki yönden ileri 
sürdüm; 

1 ııcisi, pratik bakımdan, ki pratik bakım
dan benim iddianı doğrudur. Çünkü şekle da
yanılman her hangi bir kimsenin iddiası nazarı 
itibara., alınmıyacaktır. Derhal tesbit, şekle göre 
yapılacaktır. Binaenaleyh is ve muamele de dola
yısiyle süratle yapılacaktır. 

İkincisi; bir haksızlık mevzubahsolmıyacak-
tır. Yani bir vatandaşın hukuku kaybolmayacak
tır; ağır ve haksız bir kayıp mcvzııbahsolmıyacak-
1 ir. Zaten, aşağı-yukarı Medeni Kanunun meriye- • 
tinden bu tarafa böyle bir tatbikat vardır ve va
tandaş buna göre ayak uydurmak mecburiyet in
dedir. Aksi halde hakkının kaybı da mevzubahs-
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olacaktır. İste şekil bu bakımdan mühimdir, ka
naatindeyim. 

Bu bakımdan gerek pratik olarak ve gerekse 
ağır ve haksız birtakım muamelelerinde istismar
larına meydan .vermemek için Senato metninin 
kabul ("dilmesini arz w istirham ederini. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Üren, lehinde mi, aley
hinde mi konuşacaksınız l. 

ASIM ÜREN (NijMe) - Aleyhinde konuşa
cağım. Yalnız yanlış anlaşılmasın; Senato tara
fından tedvin edilen maddenin benimsenmesi 
taraftarıyım. Cîeçici Komisyonun beniııısenme-
mesi kararının aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN— Buyurun Sayın Bren. 
ASIM BRKN (NiğYhO - • Pek muhterem ar

kadaşlarım; önümüze gelen Cumhuriyet Senato
su değişiklikleri bir usul noksanlığiyle gelmiştir; 
evvelâ onu arz edeyim. Malûmâliniz, her değişik
liğin bir gerekçesi olması gerekir. Bize verilen 
basılmış kâğıtta maalesef Cumhuriyet Senatosu
nun bilhassa ?>2 nci maddeye tahallûk eden ge
rekçesi yoktur. I<]ğer bu dosyada vardı da, basılma-
mışsa (Jeçici Komisyonumuz mühim bir noksan
lık yapmış sayılabilir. Çünkü, gerekçesini okuma
dıkça Sayın Cumhuriyet Senatosunun neden do
layı bu o'2 nci mamddeyi <C) fıkrasından mah
rum ederek bize sevk ettiği anlaşılamaz. Bu usul 
noktasına, temas ettikten sonra, bir başka mesele
ye temas edeceğim. 

Bek muhterem arkadaşlarım, Medeni Kanun 
latbikutı yapılalı beri aradan o7 yıl geçmiştir. 
Bu o7 yılın içinde H)f>0 den bu yana tatbikat ı 
yapılan 13 yıllık bir de Tapulama Kanunu var
dır. Maalesef bu kanunların tatbikatı Hükümet 
örgütünün yetersizliği sebebiyle, tapu memurla
rının keza kudretlerinin yetersizliği sebebiyle, 
ha rican alım - satım meseleleriyle (Jeçici Komis
yonun raporunda da belirttikleri gibi, binde Î)!)S 
gayrimenkulun tapu kayıtları haricinde bir zil-
yedliğe bağlı kalması neticesini doğurmuştur. Bu 
feci durumu izale- etmeyi elbette hepimiz arzu 
etmekteyiz. Ama bunun çaresi nedir? Bunun ça
resi; (Jeçici Komisyonun 8'J nci maddesindeki es
ki (C) bendi midir? Bendenizce hayır. ((•) ben
dinin tamamı değil; ama yarısından ziyade hal
leri, şartları tesbit edilen hükümlerin şüphesiz 
ki, ben bu feci durumu izale edecek bir çare ola
rak bakamıyorum. Hattâ müsaadenizle daha da 
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ileri giderek bendeniz bu (C) bendini, toprak 
ağalarının emrivakilerin i bugün kanunla- tescil. 
etmek gibi bir zorlama olarak görmekteyim. 

Filhakika muhterem, arkadaşlarım, bizim Hu
kuk Ü. M. Kanunumu/da dahi elli liradan fazla 
bir borcun, mutlaka, imzalı bir senetle tevsik edil
mesi şart koşulmuştur, ve hukuk hâkimi hiçbir 
zaman böyle bir vesikayı görmedikçe şahide iti
bar etmez. Bunu muhterem teklif sahibi arkadaş
larım bilirler; hepsi hukukçudurlar, tatbikatın 
•i(İllidedirler. Bir hukuk âlemi ki, bir hukuk siste
mi ki, bir memlekette. 50 liralık bir alacağı bile 
imzalı bir senede bağlamıştır. Bu şart olmadıkça 
hakkı teslim etmemektedir. Siz bu, hukuk sistemi 
içinde (C) fıkrasında çok müphem, şekilde be
lirtilen kelimelerle bir hakkı nasıl teslim edersi
niz:. «Bunların» diyor. Kimlerin? Haricen satış 
yapan insanın mı, alan insanın mı göstereceği şa
hitlerle... Alan insan bunları her zaman göster
mek mevkiindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, fakir ve eskiden 
kıymetsiz arazi mutasarrıfı, maliki olan birçok 
köylü vatandaşları hele memleketimizin bâzı böl
gelerin de - muayen bir - iki kişinin nüfuzun
da. hükmünde yaşattığı bir devredeyiz. Böyle 
bir devrede her zaman için istediği şahidi 
o tasarruf, olan zilyed olan lvay.it harici insan 
göstermek kudrefindedir. Ve fakir, buna as
la ağzını açıp da sesimi çıkaramaz. Vo bu ka
nun. maddesini çıkardığınız zaman, bu ((•) fık
rası çıktığı zaman cayır, cayır fakir fuıkara-
nuı toprakları bu Türkiye'de bir pala ile ke
silip atılarak gasıplarm elinde kalması tescil 
edilmiş olacaktır. 

•Muhterem arkadaşlarım, iş bu cepheden, 
bu zaviyeden mütalâa edilecek olursa bura
da, hakkı müdafaa eden Muhterem .Kemal 
Sarıibrahimoğlu'na bir cevap vermek isterim; 
hukuk', hayata intibak değil - yal niş söyledi
ler, kanaatindeyim, - hukuk, adalete, - adalet 
fikrine, duygusuna intibak ettiği müddetçe 
hukuktur. Yoksa hukuka ne lüzum var dün
yada?.. 

Bundan dolayıdır ki, bendeniz buradaki 
((•) fıkrasının bilhassa şu kayıttan sonrasını, 
demin arz ettiğim realitelere sebebolacak, o 
neticelere varacak biı- kesip atına; ama ada
letsiz bir kesip atmayı, gayet gaspane bir tas
fiye hareketinin aracı olarak görmekteyim. 

Bunların mutlaka ortadan gitmesi kanaatin
deyim; 

(0) fıkrasının müdafaasını yaparken muh
terem komisyonda temas edeceğim. 

(C) fıkrasının kalmasının, lüzumunu ko
misyon Başkanı harieolduğu halde iki üyesi 
imzalamış, kabul etmiş iki üyesi kabul etmemiş
tir ve bir üyede imzada hiç, bulunmamıştır. 
5 kişilik komisyon karşımıza kâmil, oy bir
liği ile bir gerekçe getirmiş değildir. Burada
ki gerekçe, bu komisyonda yalnız iki arka
daşın muvafakati imzasiyle gelmiştir. Muh
terem Tekinel arkadaşım «söz hakkım mah
fuz» delmiştir. Sonra hangi fıkra hakkında 
olduğunu tasrih etmemiştir. Demin burada 
sadece (D) fıkrası için konuştuğunu söyledi
ler, («Belli belli 92 nci madde» sesleri) bun
dan başka diğer bir arkadaş buna tamamen 
muhalif olduğunu belirtmiş, gerekçe matbu 
şekilde önümüzde. Böyle mütereddit bir ko
misyonun gerekçesi ile önümüze gelmiştir. Sa
yın Tekinel arkadaşımız «mutasarrıfı» kelime
sine de takılmak suretiyle maddenin tümünün 
reddini âdeta bir' manivela ile kaldırıp atmak 
istercesine benimsenmemesi teklifini (müda
faaya kalkıştılar. Arkadaşlar, «mutasarrıfı» 
kelimesinin ilâve edilmiş olması (C) fıkrasının 
lüzumunu ispat eder bir gerekçe değildir. Ben
deniz burada ((<) fıkrasının haksız noktaları
nı, o, bir takım şartlarını, hallerini müdafaa 
etmelerini isterdim, Hiç, birisi müdafaa etme
miştir. Ne sayın komisyon ve ne do »Saym 
Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımın hiçbiri 
'müdafaa da, etmemiştir. Ben size şimdi ayrın
tılarına dokunarak neden dolayı bunun gas -
pane olduğunu da arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, «her hangi bir 
belge» diyor. Muhterem arkadaşlarım, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda alacaklar 
nasıl tesbit edilirse, o şekilde bir belge, yâni 
alâkadarların imzasını taşıyan belge olması 
zarureti vardır. Her hangi bir belge, alelıt
lak bir açık bono ile gasıbın her zaman için 
bunu temin edebilmesi mümkündür. Böyle 
bir esası, hukukî bir temel olarak kabul et
mek uasıl mümkündür; Hukukumuzdaki 

•ibilinkişi 'inüeteısöseısiıafin Ibulgünlkıü perişan durıı-
ınıunu bilmiyor oruyuz?.. Biiliııkilşîi ile, halk sa
hiplerini bir tarafa atarak bilirkişi ile bu dâvayı 
ispat edip derhal tescile imkân bulmak âdilâne 
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'bir esas mıdır? Ama, kundam çok daha, feci 
ikıslmı da var ; «veyalhut şaMt sözleri ile» di
yor. 

Muhterem, 'arkadaşlarımı; alana, itibar yok, 
satana itibar yok, Ibelgeye ıdalhi itibar yok ama, 
iki tane şaihit getirecek toprak ağası ;<beıı bu
nu almıştım on «ene evvel» 'cTüy'e/ee'k. On sene 
•.geçtikten sonra da, tescillini istiyeeek. İşte 
«Ahmet ile Me'hmet şalhildiimıidi» dUye'c-k. Bu-
gün Ibin lira, 'beş II)in ilim 'verilerek ilci tane 
adam 'bulmak znr mudur? Ve yüz 'binlerce li
ra kıymetinde gayrimemlkutü, araziyi !bu şc-
üdilde tasarrufuna geçirımeik tıpralk ağdaları 
ielim; 'Memleketin Ibüllhassa, «izce de makim bâzı 
b öllgel e rind e zor mudur ? 

O balde 'bu son -'3 şıkkı 'bu fıkraya, dâhil 
ederek Meranın 'omdan -eıvve'llki 'halkilk'aten kıtv-
vetli gördüğülm esaslarımı da ihlâli etmiş 'olan 
ktamJisyonum, hiç, değiisie .elhvenii şer (kabilinden 
ibu fıkrallarmı çıkarmak. suretiyle tamamı -iyi
si de 'beraber geliyor, kurumun yanında yaş 
da yanıyor- kabul edelim. Ama, Oumhura'yet 
Senato'sunea getirilen «e» fıkra,»] ve «d» y!i «•<'» 
yapan madde elbette ehveni -şer olarak dalıa! 
ziyade sayanı kalbuldıür, mütalâası nday iz. 'Ben
deniz 'Sayın Tekinel'lin fükirlerine frlt'.'h'alk et
ini ez değilim. «'Mutasarrıfı» Ikelimesi ile 'birçok 
hukukî 'Oyumlara. meydan a çılm aktadır. Amra, 
o noktadan 'eğer İbu imaddedin relddi ıcakedi-
yorsa, lütfen taikri illerini versinler; ihie/o'ilmiaz-
sa. m'adde tümü ile Karma Kondisyona. (gitsin 
de -bu C fıkrasının! da lüzum ve ademi lüzumu 
bir 'kere de orada münıaikaşa edilsin. 

O itilbarla 'benıdedk 'komisyondan ıstirkanı 
ediyoruim., Karma Kfomlisyomdan tüzüğümüz ge
reğince teltlkükı gereken 'bir m'adde oku*alk ımü-
talâa edilsin ve 'burada ona imz'a alıp da O 
f ikrah 'bir 32 nci ım'adde biziim elimizden eık-
nıasın. .Ben, İbu vebalin altına girmek, istemli -
yorum. 

Hürmette ri m le efendim. 
BAŞKAN — 'Sayın Eren; yalnız ;bi" nokta

yı ben de hatırlatmak istenim:: Bu konuda de
ğişiklik önergesi veriletmiyor; biliyorsunuz. 
Toptan ya ret, ya da kalbul ledilec ektir. Ana
yasanın âmir hülkümleııine göre, öyledir. 

Buyurun Sayım Talât Oğuz. 
Efendim, açıik oylanmada oylarını kııJlam-

mıyam var mı? Yok. Lütfen kupaları kaldırı
nız. 
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I TALÂT OdlIZ (.Mardin) — Muhterem ar-
I kadaşlarım, !bu m'adde üzerinde Sayın Asıım 
I Eren tarafından ve kıymetli arkadaşımi'z Ni-
I Ih at Diler tarafından ilerü ısıiirülen endişelere 
I sureti kafiyede ma-ka-l. yo'ktur \re topr<.k ağa-
I kırı ile 'bu 'maddenin Ih'idbir alâkası yoktur. 

Maddeden antaışılan anana şudur: Taj)iıda, 
'kayıtlı 'bir gayrimenkul mevcuttur. Tapulama 
Kanununa göre İbu gayrimenkulun 'h'ar'iei alılm, 
satım, neticesinde, el değiştirdiği takdirde; alı
cının 've satıicıınn beyanı, -allanın ve satanın 
'beyanı veya şahitlerin veyalhut ehli vukufların' 
veyahut İbu zilyedin on senelik (müddeti sa'büt ol
duğu taıkdirde adına tapuya, tescil edilir. 

Su kailde bu şartları yogan yegân 'tetkik 
edelim: Bir gayri menkulü «'atan 'bir ş-ı'hıs, akı
cıyla şu şartları tetkik etmekle mükelleftir; 
yakut tapulama teknisyeni «u şartları 'tetkik 

i edecektir: Alıcın in 'beyanı var mıdır, 'satıcının 
muvafakati var mıdır; veyahutta şahitlerin şa
hadeti var mıdır, ehlivukufların beyanı var mı
dır1? Bütün bu şartların inzimamı halinde gayri
menkul; tapulu olsa dahi, alıcının adına tescil 
edilir, («veya» sesleri) Muhterem arkadaşlarını, 
maddede «veya» t.fıbiri mevcuttur. Alıcının ve 
satıcının beyanı.. Bir dâva on bin lira, yüz bin 
liraya taallûk etse dahi, dâvâlının ve davacının 
beyanı ikrar olduktan sonra, şahide, ehlivukufa. 
lüzum olmadan doğrudan doğruya dâva" karara 
bağlanmış olur. Bundan daha basit, bundan da
ha pratik, bundan daha vatandaşın menfaatine 
uygun bir hal tarzı var mıdır'? Size soruyorum. 
(«itiraz eden yok» sesleri) Nihat Bey arkadaşı
mız buna, itiraz ediyor. «Pratik bakımdan» de
diler. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde pratik ba
kımdan en uygun olan, en uygun bir hal tarzını 
bulan bir maddedir. Köylü vatandaş on günlük 
mesafeli bir kazaya gitmiyecek, köylü vatandaş 
on saatlik bir mesafeye gitmiyecek. Matlıibolan 
kanunların Türk köylüsünün, Türk milletinin 

I menfaatine uygun bir şekilde tedvinidir. Bu 
menfaat de, en az masraflı, en az külfetli ne ise, 
onu göz önünde bulundurmak iktiza eder. fîe-

I cici komisyonun değişi irişi memleketimizin 
I bünyesine, memleketimizin içtimai hayat tarzına. 
I tamamen uygundur. Olduğu gibi kabul edilme-
I sini istirham ediyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Özek buyurunuz. 
| Komisyon, Senatonun metnini benimsememiştir. 
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Siz İm benimsennıomenin lehinde mi, aleyhinde 
mi konuşacaksınız?. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Üzerinde konuşa
cağım efendim. 

i > A S K.A N - - 1 > ı lyu ı-uıı. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka-
dşalarım, bu maddenin ilk müzakeresinde de fik
rimi muhterem heyetinize arz etmiştim. Sayın 
Asını Ereni arkadaşımızın ileri sürdüğü husus
ları büyük kısmı ile tasviltetmemeye imkân yok
tur. [Muhterem arkadaşlar bu maddenin en sakat 
tarafı «0» fıkrasının sonuna doğru, «belge ile 
veya, bilirkişi veyahut şahit sözleriyle» demekte
dir. Yani hakikaten Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu muvacehesinde «."> 000 kuruşu tecavüz 
eden her türlü hakkın tevsikinde yazılı belge 
aranan bir hukuk sisteminde, hizmeti 5 000 ku
ruştan çok daha, büyük olacak bir gayrimenku
lun. şehadetle veya bilirkişi ile tesciline cevaz 
vermek kanaatimce hukuk anlamışı ile k; bili 
İzah değildir. 

Muhterem rakadaşlar, bu hususu tatbikatını 
gören hukukçu arkadaşlarımızın çok iyi bildik
lerine kaaniim. Filhakika umumiyet itibariyle 
bu gibi gayrimenkullerin tescili; bilhassa şeha-
det veya bilirkişi ile tevsiki mevzubahsolduğıı 
ahvalde bunun bir pazarlık konusu yapıldığı bir 
gerçektir. Bizzat şahidolduğum ve takibettiğim 
dâvalarda da tesbit ettiğim hakikat şudur, iki 
gayriıııenkule temellük etmek istiyen, bilfarz o 
ânın zilyedleri, şahitleri, mütekabilen menfaat
lerine hadim oldukları takdirde bulmakta hiçbir 
güçlük çekmemektedirler. -Şunu da esefle kay-
deedyim ki, Sayın Asım Eren arkadaşımızın da 
işaret buyurdukları gibi, esasen hukukun en za
yıf delil olarak' mütalâa ve kabul ettiği bilirkişi 
ve şahadet müessesesine böyle bir temellük ve 
tescili dayamaya kanaatimce imkân yoktur. Kal
dı ki, memleketimizde1, şahadetin veya bilirkişi
lik müessesesinin para mukabilinde satınalılıma
sına, ini kân bulunduğu bir zaman içinde1 bulun
duğumuzu da, nazarı itibara alırsak; şu iki de
lil müessesesine burada yvr verilmesine imkân 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, İlendeniz takibettiğim 
bu gibi dâvalarda Maliye ve Hazinenin dahi 
büyük zararlara mâruz kaldığı hususunu bizzat 
tesbit etmişimdir. Malûmuâliniz, memleketimiz-
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de son zamanlarda inşa edilen büyük baraj
lar sebebiyle yapılan geniş çaptaki istimlâkler 
ve bu istimlâkler münasebetiyle fertler tarafın
dan Devlet aleyhine ikame edilen dâvalar ve 
bu dâvaların, takibi sırasında mülkiyetin sû butu 
sebebiyle çok acı birtakım hakikatleri tesbit et
miş bulunmaktayım, davet objektif bir misal 
vereceğim. Yine benzeri bir dâvada istimlâk edi
len bir gayrimenkulun zilyedi namına tesciline 
kanun cevaz vermemiş olması itibariyle, ta
karrür eden Temyiz Tevhidi İçtihat kararı 
muvacehesinde, zilyed bedel dâvası ikame edi
yor. İkame ettiği dâvada, istimlâk edilen ve 
zilyedi olduğunu beyan ettiği gayrimenkulun 
yeri sorulduğu zaman, esefle kaydetmek lâzım-
gelir ki; meselâ, baraj inşaatında göllenme saha
sının içinde olduğu beyanı ile de karşı karşıya 
kalmışızdır. Bu boyan karşısında ne bilirkişi 
müessesesinin, ne şahadet müessesesinin bihakkın 
işlemesine imkân dahi görülememiştir. 

Filhakika göl sahasının ortasında davacının 
istimlâk edilen yerinin büyük bir saha olduğu 
iddiası muvacehesinde, göl sahası içinde esasen 
kalmış bulunan bu gayrimenkulun mahallind'e 
tetkiki, ölçülmesi ve hattâ tesbiti, şahitlerin 
şahadetinin ne dereceye kadar doğru olduğu 
hususunun tevsikine yarıyacak mahallin gös
terilmesi dahi imkân dâhilinde bulunmadığı 
halde mücerret bir iki şahidin şahadeti ve 
bilirkişinin (muhayyel bilirkişi değil) gayrimen
kulun yüz binlerce liraya baliğ olan bedelinin 
davacıya, maalesef daha (ince takarrür ed'en 
mevzuata uygun; ama, hakkaniyete asla uymı-

• yan tevhidi içtihat kararı muvacehesinde mah
kemece verilmesine zarureten karar ittihaz edil
miştir. Şu durum muvacehesinde Senatonun 
gösterdiği hassasiyete hürmeten arz ettiğim mâ
ruzâtıma binaen bilhassa, bu kayıt işinde, bilir
kişi ve şahadet müessesesinin müstakil len de
lil olarak kabulünde büyük zararlar vardır. 
Bu mahzurlar gerek fert menfaati bakımından 
ve gerekse objektif olarak arz ettiğim ve bizzat 
şahidi bulunduğum meseleler sırasında Hazine
nin de büyük zararlara mâruz kaldığı gerçeğini 
gözden uzak tutmıyarak ona yeni bir şekil ve-
veril m esini 11. zaruretin e in anıyorum. («Karm a 
Komisyona» sesleri) Evet; mümkünse Karma 
Komisyona gideceğine göve Karma Komisyonun 
bu hususu yeniden nazarı itibara alması gerek
tiği kanaatindeyim. 
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TALÂT OĞLZ (Mardin) — Umumi mahke

meye gitsin. 
KADRt ÖZEK (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, bir arkadaşım köylü vatandasın 
mahkemeye kadar gitmesini öhliyen bir fayda 
temin ettiği ınülâhazasiyJe, müdafaada bulunur-
ken; simdi diyorlar ki, ıımımıi mahkemelerde, hak 
sahibi ise gitsin, iptal dâvası açsın. Binaenaleyh, 
şu haliyle maddenin pratik bir faydasını dahi 
mütalâa etmeye imkân olmadığı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, şu müesseselerin yani 
yalnız bilirkişi ile ve şahadetle tevsik hali berta
raf edildiği takdirde (O) fıkrasının ipkasında 
bendeniz fayda mülâhaza ediyorum; bir mahzur 
olmasa gerek. Mademki bir belge yazılı bir belge; 
mademki, mutazarrır olması mevzuubahis bulu
nan kayıt sahibi veya mirasçılarının beyanları 
eğer sâdır olursa, bu beyanlara da, bir Tasfiye 
Kanunu olması itibariyle istisnai bir hüküm şek
linde kabul edildiği takdirde, fayda mülâhaza et
mek mümkündür. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir. Ancak komisyonun söz hakkı daha evvel 
mahfuz olduğu için komisyona söz vereceğim. Oa-
ha sonra da,yeterlik önergesini oylarınıza suna
cağını. 

KEMAL SARllBRAHİMOfiLU (Adana) — 
10fendim şahitten bahsile şahsıma hücumda bulu
nulmuştur, sataşma vardır söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma yoktur efendim. 
KEMAL SAİİIİBRAlJlMOfiLr (Adana) — 

"Mendim, sataşma vardır, direniyorum. 

3. — 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, acıic oyların 

neticesini bildiriyorum. 
Sosyal sigortalar kanunu tasarısın;.! 281 ar

kadaşımız oy vermiş, 262 kabul, 10 ret ve 9 çe-
kinser oy çıkmıştır. Tasarı Meclisimiz-/1 kabul 
edilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık-
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu şahsi 

hakkında sataşma vâki olduğu iddiasındadır. Yü
ce Heyetiniz bu fikirde midir?. Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... 

KEMAL SARIİBRAHtMOOLr (Adana) — 
Sataşma sebebini izah edeceğim. 

BAŞKAN — 10 fendi m oya sunuyorum. ((Jü-
rültüler) Sataşma iddiasını kabul edenler... lOtmi-
yenler... Kabul edilmiştir. («Ekseriyet yok» ses
leri) 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Sayın Başkan, ek
seriyet yok. Ekseriyet olmadığından yoklama ya
pılması için beş kişi ayağa kalktık. Lütfen yokla
ma yapılsın. Ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Ekseriyet olmadığı hakkında 
beş kişi ayağa kalkmıştır. Sayın Sarıibrahimoğ
lu sizin söz hakkınız mahfuzdur. Yoklama yapı
lacak. 

ZEYYAT KOCAM EMİ (Tokat) — Efendim 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kocameıni usul hakkın
da da. olsa konuşmanız mümkün değil. Ekseriyet 
olmadığı hakkında beş kişi ayağa kalkmakla Mec
lisin görüşme imkânları kaybolmuştur. Yoklama 
yapıldıktan sonra ekseriyet olduğu anlaşılırsa o 
zaman elbette konuşursunuz. 

ZEYYAT KOOAMEMİ (Tokat) — Efen
dim usu! hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim \vr Mecliste ekseriyet 
olmadığı, müzakerelerin devamının mümkün ol
madığı iddiasiyle yoklama yapılması istenirse 
nasıl konuşursunuz o zaman?. 

ralarınm değiştirilmesi hakkında kanın, tasarı
sına 271 arkadaşımız oy vermiş, 221 kabul, 29 
ret ve 21 eekinser oy çıkmıştır. Tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, vakit gecikmiş bulundu
ğundan 17 Aralık 196.1 Salı günü saat 15 00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapamıyorum. 

Kapanma saati ; 18,40 

YOKLAMA 
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6. — DÜZELTİŞLER 

23 neü cilt, 14 neü Birleşim tutanağının sonuna ekli (210 a 1 nei ek) S. Sayılı basmayazıda aşa
ğıdaki düzeltişler yapılmıştır: 

Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

2 
4 
4 
4 
7 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
15 
15 
15 
17 
17 

I 
II t 
III 
I I I 

2 
33 
33 
37 
47 
47 
47 
47 
56 
75 
75 
89 
90 

3 
10 
39 
34 

Son 
22 
24 
4 
2 
5 
5 
4 
3 
5 
7 
5 
4 

39, 41, 
Kanunun 910 neü 
göze almaması 
zahire 
knunlarm 
atıka 
kayıtlısı, 
kayrimenkuller, 
bynlar 
ytkili 
yalnız, toplama 
tarinin den 
karı, koca 
hakli, 
bıılumaması 
yııkardaki 
fukrasmda 

39, 40, 41, 
kanunumuzun 910 ncu 
göze alamaması 
zahirî 
kanunların 
atika 
kayıtları, . 
gayrimenkuller 
beyanlar 
yetkili 
yalnız tapulama 
talihinden 
karı koca 
haklı 
bulunmaması 
yukarıki 
fıkrasında 

«~«aa > «u < <ssa*~ <• • 
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Sosyal Sigortalar kanunu ta i arısına verilen oyların gonucu 

Kamın kabul »edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
îbrahdm Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
1. Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
fbrahim tmirzalıoglu 
Mehdi Mihçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
281 
262 

10 
9 

160 
9 

[Kabul edenler) 
ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
Esmet Sezgin 

BALIKESİR 
Knya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

— 3İ 

1 BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 

1 ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombu§ 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Hiklai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güidoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Nazmı özoğul 

)3 — 

, 

ELÂZIĞ 
Hür rem Müftü gil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ndzamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçükcr 
Nureddin üzdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 

Bahri Bahadır 
Abdullah Cilü 
Ahmet Sırrı Hocaoğlıı 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arşları 
Yahya, üc mı arıcı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bortan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 

.Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktcm 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekin el 
Kesit Ülker 
Safari Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Baikşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu 

KARS 
Noom ettin Akan 

Hasan Krdoğaıı 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Rrza Yalcın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali öz'dikmenli 

KAYSERİ 
Abdiillıalim Araş 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdıırrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdomir 

KOCAELİ 
Sahabetti ir Bilgisu 
Nihat Erim 
Mâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gurk an 
ihsan Kabadayı 
Kadirean Kal'lı 
Ömer Kart 
Abdüasamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fakih Özfakıih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali E ifa ek 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Halil, Ziya, Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

Şevket Raşit ITatipoğlu 
Nusret Köiklü 
Hilmi Okçu 
\ahif. Yenişohirl'ıoğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasarı Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karakücük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneş.t arı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydıır 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Askını Eren 
Haydar Özalp 

ORDU 
Yusuf! izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Atıa Bodur 
Orhan Nairn Hazinedar 
Sadi Pohlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hi İmi et Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Coritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kararan Evliya oğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmil Kİ|MM* 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

Hayrettin öz şen 
SİNOP 

Maili m ut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Al tay 
Rahmi Çel teki i 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Oevad Odyakmaz 
Güner Sarrsözen 
Kesat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mümcuoğhı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zcyyait Kocamemi. 
Kesit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Fkrom Dikmen 
Ali Kıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakrlrç 

VAN 
İhsan I>edirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali IVstilci 
Yusuf Ziya Yüccbilgin 

394 --
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[Oya kaMmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. K. Küeüktepepınar 
Cavit Oral 
Alımet Savrun 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kçrem özoan 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erkovaa 
ismail Gence 
İbrahim Sı tiki ITatipoğîu 
ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem. Ağva 
Ömer Eken 
Bafet Eker 
Nazmı Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata L(İ.) 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliya oğlu 
Fennî İslirayeli 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Hal it Rıza Ünal 

BOLU 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hikmet Akalın (İ.) 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktcm 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
llahmi İnceler 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necini Ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Seli m us Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Isikenderoğlu 
Vefiik Piriçcioğ-lu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
öımer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyascttdn Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cem alçılar 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğp. 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (İ.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka.» 
Oğuz Oran 
İl hami S anca r 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyans.au 
Abdıırrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakiki Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
fiüsamettin Gümüşj>a 1 a 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tostu 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü ("Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
(t) 
Hur rem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Adnan Akarca (İ.) 
İlhan T ekin alp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda. Gül ey 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Ali can 
Muslihittin Gürer 
Haini Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 
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StlRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BOLU 
Turgut Çulha 

* 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 

ÇANKIRI 

Kâzım Arar 

M. Meclisi B : 14 
1 TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy . (t.) 

TRABZON 

Selâhattin Güven 

Nazmi Ökten (î.) 
Ahmet Şener (I.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

12 .12 .1963 0 :1 
1 TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 

URFA 

Kemal Badıllı (î.) 
Kadri Eropan 
Celâl Öncel 

UŞAK 

Ali Rıza, Akbıyıkoğlu 

| do 

[Reddedenler] 
ELAZIĞ 

Naci Güray 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
İZMİR 

Nihat Kürşat 

[Çekin 
ERZURUM 

Nihat Diler 

GÎRESUN 

ibrahim Etern Kılıçoğlu 

[Açık üt 
Aydın 1 

l'i'zurunı 1 

Hatay 1 

istanbul 1 
Kocaeli 1 

KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 

MUŞ 

Sami öztürk 

serler] 
İÇEL 

thsan önal 

İSTANBUL 

Tahsin Demiray 

felikler] 
Manisa 1 
Muş t 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

i VAN 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
ÎR mail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
' Ahmet Fuat Ak 

Feyzi Fırat (I.) 
Ramiz Karakaşoglıı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

KONYA 

Kemal Ataman 

KÜTAHYA 

Mt'hıuet Kesen 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

NEVŞEHİR 
flaiit Fikret Aka 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

-> -**29 >&•<( 
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Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesine dair kanun tasansına verilen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gül ek 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şük rü Yüzb aşı o ğl u 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğiu 
Mustafa Kemal Karar 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
Mehdi Mıhçıoğ'lu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin . 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Saffet Eminağaoğiu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koe 
Reşat Özarda 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
271 
221 

29 
21 

170 
9 

[Kabul 
BALIKESÎR 

Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
!'evat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritogiu 

BÎLECtK 
Orhan Tuğrul 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Mınıet Çakmak 

Turgut Çulha 
Komal Demi ir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Ilefet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri Ahısk alı oğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

edenler] 
DENİZLİ 

İsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu -

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şe raf ettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Meemeddin küeıik<M 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlvı 
Sekip t nal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dennancı 
Sadık Kut]ay 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Oihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertaıı 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet 0<ruz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 
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ÎZMÎR 

Mehmet Ali Aytaş 
Arif E r t u n g a 
Şinasi Osma 
Kadr i Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmett in Akan 
Hasan Erdoğan 
Komal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Olcyay 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Ali ÖzdikmoT'li 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 
Meihmet Sağlam 
Bahr i Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdı ı r rahman Al tuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabet t in Bilgisu 
Nihat Er im 

KONYA 
Kemal. Ataman 

• 
Selçuk Aytan 
İ r fan Baran Ahmet Gurk an 
Ilışan Kabadayı 

(>mer KaH. 
Abdüssanıet Ku/ueıı 
Rüştü Özal 

Nakili Öz ('akili 
Nakili Özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali E r b e k 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarp aşar 

MALATYA 
İT. Avni Akşi t 
Nure t t in A k y u r t 
Ahmet Fırat 
Halil, Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Cağlar 
Şevket Raşi t Hat ipoğlu 
Nusre t Köklü 
İTiİmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali B ayazı t 
Hasan Eehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan K a r a k ü ç ü k 

MARDİN t 

Şevki Aysan. 
Vaha]) Dizdaroğlu 
Seyfi Gün eş tan 
Talat Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
1 IJ ali t F ik re t Aka 

Ali B a r a n Numanoğlu 
NİĞDE 

Asım Eren 
H a y d a r Özalp 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlıı 
Refet Aksoy 
Ata Budur 
Orhan Naiım Hazinedar 
Sadi Pehl ivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
(k;vat Yalçın. 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başa ran 
.Vui't't tin (Vril oğlu 
Fevzi Ceylân 
K'fım ra n, E vliyaoğl u 
Fevzi Geveei 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya ö n e r 
Hayre t t in Özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil A Hay 
lialmıi Oeltekli 
İbrahim Çöker 
liahnıi Günay 
Ahmet Kanga l 
Cevad Od yakmaz 

Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Ku t 
l l ay r i Munıcııoğhı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğltı 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzu ne t* 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karalın M! I 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgu t Nizamoğlıı 
Celâl Sungur 
Yeli l ivar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
M e lime t Ali PeM.il <• i 
Yusuf Ziya Yüeebilgiı 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAE 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
Nevzat Şener 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BURSA 
Baha Cemal Zağra 

DENİZLİ 
Mehmet Oobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kud re t Mavi (an 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRŞEHİR 
Memdııh Erdemir 
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KOCAELİ 

1 laldan Kısayol 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
llâmit Kiper 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

[ÇekinserlerJ 
ADANA 

Alı met İva ranıüf tüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

ANKARA 
İbrahim îmirzalınğlu 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

AYDIN 
MelâHat Gedik 

Lsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan1 Kırımlı 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban KOvSkin 

ÇORUM 
İhsan Tonıbuş 

ERZURUM 
Nihat Diler ' 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
İhsan önal 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 

MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 

MUŞ 

Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 

uamazatı Demirsoy 

[Oya kahlmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepıııar 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay ^ 
APYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Kıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Osman Böl akbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Ilışan Köknel 
Ziihtii Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
lînfot. Eker 
Nazıni Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata ( t ) 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nedim Mü ren 

BALIKESİR 
Cihat lUlgehau 
O.ökhan Evliyaoğlu 
Fennî İsi Ünyeli 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Ilalit Rıza Ünal 

BOLU 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

" BURSA 
Hikmet Akalın (I.) 
Edip Rüştü Akyürek 

İbrahim Öktem (li.) 
ftkrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet TÜrkel 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok '(Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
$ehmus Arslan 
Yusuf Azizüğhı (B.) 
Uçça i tsikende r< >ğ lu 
Vei'ik Princcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B. 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettiıı Karaca 
Adnan Şenyurt . 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhaû Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
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İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka; 
(B.) 
Mııhiddin Güven 
Oğuz Oran 
îlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

IZMlR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ragıp Oümüşpala 
îhsan Gürs>an 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 

KARS 

Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
thsıan Şeref Dura (B.) 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

M. Meclisi B : 14 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Fikret Filiz 
Hasan Talisin Uzun 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
FCadircan K.aflı 

Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
tsmet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos 
m an oğlu 
Hürrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

12 .12 .1963 O .• 1 
MUĞLA 

Adnan Akarca (I.) 
tlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
>rda Güley 
•if Hikmet Onat 

Ata Topaloğlu 
RİZE 

Fuad Sirmen (Başkan' 
SAKARYA 

1'.urban Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 

Hami Tezkan 
SAMSUN 

Mi Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğhı 

SttRT 
Vdil Yaşa 

SİNOP 
Hemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan OztraJk (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
II. Ali Di»man 
Ali Rıza Ulusoy (î.) 

TRABZON 
felahattin Güven 
Nazmi Okten (I.) 
Ahmet Şener (I.) 
Kâmuran Urâl 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Valınp Kışoy'hı 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı (î.) . 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(D 
Ahmet Tahtaküıç 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akd< -" 
tsmet Kapısız 

ZONGUTıPAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat (I.) 
Ramız Karakaşoglu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açtk üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 
Manisa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 

—— 
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Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
13 ncü maddesine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 

Geçici Komisyon raporu (2 /495) 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesine ek fıkra eklenmesine dair kanun tasansı 

11 . 4 . 1963 
Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

22 Mart 1950 tarih ve 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesine ek fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

GEREKÇE 
21 . 6 . 1934 tarihinde yayımlanan 2510 sayılı iskân Kanununun 23 ncü maddesinde muhacir

lere, mültecilere, göçebelere, naklolunanlara ve yerlilere dağıtılan yapı ve toprakların temlik karar
larındaki veya tasdikli defterlerindeki miktarlarının muteber sayılması kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu madde ile tedvin olunan hüküm o tarihe kadar yürürlükte bulunan kanunlarda kabul edi
len esaslardan ayrı bir mâna taşımaktadır. 

Evvelce gerek iskânı âdi ve gerek teffiz suretiyle 'yapılan dağıtımları tanzim eden kanunların 
hiçbirisinde müstehliklere verilen miktarın muteber olacağına dair bir kayıt mevcut değildir. Bu iti
barla eski iskân mevzuatına göre yapılan dağıtımlarda sonradan çıkacak fazlalığa idarece el konula
bilmesi için temliknameye ve aynı zamanda tapuya «miktar muteberdir» diye kayıt düşürülmekte 
idi. 

Bunun haricinde yani (miktar muteberdir) kaydının tapuya yazılmamış olması halinde sınırlar 
esas alınmakta ve bunların içerisinde kalan miktar müstehliklerine bırakıl inakta idi. Mahkemelerin 
ve Yüksek Temyiz Mahkemesinin içtihatları da bu merkezdedir. 

Fakat 2510 sayılı İskân Kanununun meriyet tarihinden itibaren (yani 21 . 6 . 1934 tarihinden 
itibaren) temliknamede ve buna müsteniden tapuya düşürülen «miktar muteberdir» kaydı muteber 
addedilmiştir. 

Bu durum karşısında bütün memlekette 5602 sayılı Tapulama Kanununun uygulanmakta bulun
duğu son 10 sene içerisinde belediye hudutları dışında kalan yerlerde (ki, bu kanunun tatbik saha
sıdır) arazinin kadastrolanması sırasında kendilerine toprak tevzi edilmiş kimselerin her, ne suretle 
olursa olsun miktarı aşan kısımları üzerinde Hazine ile müstehlik arasında, bu fazlalıkların dâva ko
nusu yapılmakta olduğu ve bunun sonucunda fuzuli birtakım masraflara ve huzursuzluklara kat-
lanıldığı görülmektedir. Bu durum vatandaşlarımızı bizar etmekte, huzurunu kaçırmakta, mahkeme
lerde sürüklenmek suretiyle perişan bir hale gelmektedirler, öte yandan Devlet de, topraksız vatan
daşı topraklandırmakla görevli Devlet toprak dağıtacağı vatandaşlara dâvalar açmak zorunda 
kalmaktadır. Aynı zamanda adalet cihazı da bu gibi dâvalarla bunalmaktadır. 

5602 sayılı Tapulama Kanunu 9 . 3 . 1954 tarihinde 6335 sayılı Kanunla değişik 13 ncü madde
sinin (D) fıkrasına göre, bir kimsenin malik sıfatiyle aralıksız ve nizasız bir gayrimenkulu 20 yıl 
işgal etmiş olması halinde, bu yeri kendi nâmına tescili talebedebilir. Bu da 20 dönümden az olan 
yerler için bahis konusu olabilir. Bundan fazla yerler için ayrıca 10 yıllık vergi kaydı aranır. 
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Bu maddeye göre dağıtıma muhatabolan göçmen ve sairenin 2510 sayılı Kanunun 23 ncü madde

sine göre temellük etmiş, olduğu arazideki muteber miktardan fazlası hakkında temellük talebinde 
bulunabilmesi için o fazlalığı 20 yıl aralıksız ve nizasız yedinde bulundurmuş olması icabeder. 

Halbuki 25]0 sayılı Kanunun neşrinden bu yana namlarına toprak verilen muhacirleri ve sai
renin pek çoğu bu süreyi dolduramamış bulunmaktadır. Böylece ellerinde bulundurdukları miktarın 
kadastroca muayyen bir parsel altında tesbit edilmesi halinde «muteber miktarı» aşan kısım için 
Mazine hissedar yapılmaktadır. Bunun neticesi olarak da pek çok vatandaş sebepsiz olarak Hazine ile 
hissedar durumuna sokulmuş bulunmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi, kadastronun daha salim 
bir şekilde çalışabilmesi için 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine eklenecek bir fıkra ile, miktar 
muteber olarak yapılan tahsislerdeki miktarın 1/4 ü kadar (miktarındaki) fazlalığın, fazlalığı elin
de bulunduranlar adına tescilini, ve aynı zamanda kadastrosu yapılmış olup ve Hazine hissedar ola
rak gösterilmiş olan parsellerdeki, 1/4 nisbetindeki fazlalığın keza Hazine tarafından parsel sahi
bine terki teklif edilmektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 291) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER'İN TEKLİFİ 

5602 say ılı Tapulama Kanununun /.? nen maddesine hir ek fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 22 Mart 1950 tarih ve 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesine aşa
ğıdaki ek fıkra eklenmiştir : 

Ek fıkra — 2 1 . 6.1934 tarih ve 2510 sayılı İskân Kanununun 23 ncü maddesi gereğince da
ğıtılan toprakların temlik kararı veya tasdikli defterdeki miktarlardan fazla çıkması halinde bu 
fazlalığın, miktar muteber olarak yapılan tahsislerde gösterilen miktarının 1/4 ünü geçmiyen faz
lalıkları, elinde bulunduranlar adına tescil edilir. 

Tapulaması bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olup da, fazlalık çıkması dola-
yısiyle Hazinenin hissedar olarak gösterilmiş olduğu parsellerde, miktar muteber olarak yapılan 
tahsislerdeki miktarın 1/4 ünü geçmeye en fazlalar elinde bulunduranlar adına kayıtları tashih 
edilmek suretiyle tescil edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. 2/495 

Karar No. 6 

\ Geçici Komisyon raporu 

27.6.1963 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 5602 sayılı Tapulama, Kanununun J3 ncü maddesine bir 
ek fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili' Bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle Genel Kurulun 16. 1.1963 tarihli 31 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede de belirtildiği veçhile, 2510 sayılı Kamınım 23 ncü maddesine göre dağıtılan top
rakların, temlik kararı ve tasdikli defterdeki miktarlardan fazla çıkması halinde, yapılan tahsis
lerde gösterilen miktarların İ /4 ünü geçmiyen fazlalıkları elinde bulunduranlar adına tescil 
edilmesi gayesine matuf olarak, 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi suretiy
le hazırlanan, teklifte ileri sürülen hususlar, Millet Meclisi Clenel Kurulu gündeminde bulunan 
ve görüşülmesine devanı olunan «Tapulama Kanunu tasarısı» nın 33 ve 42 nci maddelerinde der
piş edilmiş ve 5602 sayılı Kanun da tamamen ilga olunmuş bulunduğundan teklifin reddine karar 
verildi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

/. H. Tekine! 

Giresun 
N. Erkmen 

Başkanvekili 
Adıyaman 
A. Atalay 

İmzada bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 

>Sözoü 
tzmir 

M. Uyar 

Maraş 
Hüdayioğlu 

Sivas 
/. Göker 

Kâtip 
Konya 

/. Baran 

Maraş 
. A. Karaküçük 

İmzada bulunamadı 

-—»«eae» •- *#• •• « R * * » — — 
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Toplantı : 2 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 210 a I nci ek 

Tapulama kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla mu
addel 13 ncü maddesi (D) bendinin zilyedliğin ıskatında on sene ev
vel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması suretiyle 
tadiline, bu maddeye (E) bendinin başlığı ile yeni bir bendin ilâve
sine ve bu maddenin (E) ve (F ) bencilerinin, (E) bendinin, (F ) ve 
( F ) bendinin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nci 
maddesine iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü fık
ra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 'm, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 31 , 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat öza rda 'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyon raporu (1 /211 , 2 /35 , 2 /76 , 2 /122) (C. Senatosu 1/260) 

(Not: 0. Senatosu S. Sayısı: 286 ve 286 ya ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4 .10 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2459 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 3 . 7 . 1963 gün ve 2400 -11414 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Tapulama kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge

nel Kurulunun 3 . 10 . 1963 tarihli 116 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişik
te sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 



Açık 

2 
17 
28 
32 
33 
37 
42 
43 
45 
47 
55 
56 

oya arz edilen maddeler : 

75 
76 
81 
83 
89 
90 
91 
92 
97 
Geçici madde : 3 
98 
99 
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Açık oy : 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

(Tümü 121) 

108 
: 12 
: 1 

Tapulama kanunu tasansımn Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen maddelerini görüşmek üzere 
toplanan Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/211, 2/35, 76, 122 
Karar No.: 3 

23 . 10 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Tapulama kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunca bâzı maddeler üzerinde yapılan değişikliklerle kabul edilmiş ve bu değişik
liklerin görüşülmesi komisyonumuza havale edilmiş olduğundan 9 Ekim 1963 Çarşamba günü top
lanan komisyonumuz, Hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile değişiklik yapılan maddeler üzerin
deki görüşmelerini bitirmiştir. 

I - Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilerek kesinleşen maddeler : 
Tasarının 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 

31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 46, 48; 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, geçici 1, 2 ve 
geçici 4 ncü maddeleriyle 100 ncü maddesi ve tasarıya bağlı 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı cetveller Cum
huriyet Senatosunca aynen kabul edildiklerinden bu maddeler ve cetveller kesinleşmiştir. 

II - Cumhuriyet Senatosunca üzerlerinde değişiklik yapılan ve komisyonumuzca benimsenmiş 
bulunan maddeler: 

Madde 2. — Cumhuriyet Senatosunun bu madde üzerinde yaptığı değişiklik maddenin tatbika
tına açıklık vermiş olduğundan benimsenmesi komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmektedir. 

Madde 13. — Bu maddedeki «fıkra» kelimesi Cumhuriyet Senatosunca «fıkralar» olarak değiş
tirilmiştir. 

^ Yapılan atıf, maddenin yukardaki bütün fıkraları ile ilgili olduğundan komisyonumuz bu de
ğişikliğin Millet Meclisince de benimsenmesi mütalâasmdadır. 

Madde 17. — Cumhuriyet Senatosunca bu madde üzerinde yapılan değişiklik, bilirkişiliğe mâni 
halleri daha açık ve kesinlikle ifade etmekte olduğundan komisyonumuz, bu değişikliğin benim
senmesi görüşündedir, 
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Madde 26. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin komisyonumuz benimsenmesi gö

rüşündedir. 
Madde 28. — Bu maddedeki «tesbit» kelimesi Cumhuriyet Senatosunca «komisyon kararı» şek

linde değiştirilmiştir. 
Gerçekten, maddeye göre kesinleşmesi gerekli olan «tesbit» değil, komisyonun kararı olacağın

dan komisyonumuz, bu değişikliğin benimsenmesi mütalâasındadır. 
Madde 33. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun bu madde üzerinde yaptığı değişikliğin 

benimsenmesinin uygun olacağı görüşündedir. 
Madde 37. — Bu madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik, ifade bakımından • 

olup, esasa taallûku yoktur. Komisyonumuz, bu değişikliğin benimsenmesi mütalâasındadır. 
Madde 42. — Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı değişiklik, maddeye açıklık verdi

ğinden komisyonumuz bu değişikliğin benimsenmesinin uygun olacağı görüşündedir. 
Madde 43. — Bu madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik, madde numara

sına yapılan atıf hatasının düzeltilmesi mahiyetindedir. Komisyonumuz, bu düzeltmenin benimsen
mesi mütalâasındadır. 

Madde 45. — Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı değişiklik «ve» kelimesinin «veya» 
olarak düzeltilmesinden ibarettir. Komisyonumuz, bu değişikliğin benimsenmesi mütalâasındadır. 

Madde 47. — Bu maddedeki değişiklik, «Kayyum» kelimesinin «kayyım» olarak düzeltilmesinden 
ibarettir. Komisyonumuz, bu değişikliğin benimsenmesi görüşündedir. 

Madde 55. — Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı değişiklik, «Muhkem Kaziye» deyimi
nin kapsamını açıklamış olması bakımından benimsenmesi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
mektedir. 

Madde 56. — Bu madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunun yaptığı değişiklik, tapulama işlerin
deki dâvalarda vekil sıfatıyle temsil yetkisinin genişletilmesi ile alâkalı olup, benimsenmesi Komisyo
numuzca uygun görülmektedir. 

Madde 75. — Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı. değişiklik, Komisyonumuzca benim
senmiş ve uygun mütalâa edilmiştir. 

Madde 76. — Bu maddedeki değişiklik, baskı hatalarının düzeltilmesi mahiyetindedir. Komisyo
numuz, benimsenmesi mütalâasındadır. 

Madde 81. — Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı değişiklik, tatbikatta tereddütleri gi
dermiş olmak bakımından maddeye açıklık getirmiştir. 

Komisyonumuz, yapılan değişikliğin benimsenmesi görüşündedir. 
Madde 83. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin Komisyonumuz benimsenmesi görü

şündedir. ' 
Madde 89. — Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca bu muddede yapılan değişikliğin benim

senmesi mütalâasındadır. 
Madde 90. — Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı değişikliğin benimsenmesini 

Komisyonumuz uygun mütalâa etmektedir. 
Madde 91. — Bu madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin benimsenmesi 

Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmektedir. 
Madde 92. —. Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı değişiklik, gayrimenkul hukuku 

ve mülkiyeti bakımından tapulama bölgeleriyle bu bölgelerin dışında kailan yerlerdeki ikiliği 
gidermekte olduğundan benimsenmesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmektedir. 

Madde 97.—-Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı değişiklik, uygulam'a alanına 
açıklık getirmiş olduğundan 'benimsenmesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmektedir. 

Madde '98. — Bu maddedeki değişiklik, baskı hatalarının düzeltilmesinden ibarettir. 
Komisyonumuz, 'benimsenmesi görüşündedir. 
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Madde 99. — Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı değişikliğin benimsenmesi, Ko
misyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 
•"* Geçici Madde 3. —• Komisyonumuz, Cumtaaye t Senatosunun bu maddede yaptığı değişikli

ğin Millet Meclisince de benimsenmesi mütalâasındadır. 

III - Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Komisyonumuzca beııimsenmiyen madde, 
Cumhuriyet Senatosunca tasarının 32 nci maddesinde yapılan değişiklik, tapulama ile ulaşılmak 

istcnilerı amacın gerçekleşmesine ciddî bir şekilde engel olacağından. Komisyonumuzca benimsenme
miştir. V 

Tasarının 32 nci maddesinin (c) bendinin çıkarılması suretiyle yapılan bu değişiklik, yapısı iti
bariyle bir tasfiye karakteri taşıyan ve uygulama alanı olan köylerimizdeki haricî alım satımları 
nizamlamak bakımından kesin bir ihtiyaca cevap verecek olan bir hükümden yoksun kalmak neti
cesini doğuracaktır. 

Medeni Kanunun 633/1 uci maddesiyle . «Gayrimenkul mülkiyetini iktisap için tapu siciline ka
yıt şarttır...» diye konulmuş bulunan tescilin lüzumu prensibi, yine Medeni Kanunun 910 ncü ve 
mütaakıp maddelerinde derpiş edilen nitelikteki tapu sicil sisteminin kurulması ile işiiyebilecek 
bir hükümdür. , 

Oysa ki, 15602 sayılı Tapulama Kanununun 13 senelik tatbikatından elde edilen neticelere göre, 
tapulama bölgelerindeki gayi'imenkullerle ilgili olarak tapu arşivlerinden çıkarılan kayıtlardan 
ancak binde ikisinin uygulanabildiği, diğerlerinin vasıf eksiklikleri ve tapu dışı alım - satımlarla hu
kukî değerlerini kaybettikleri anlaşılmaktadır. 

Tatbikatta «senetsiz tasarruflar» adı altında yer almış bulunan bu tasarruf şekli, memleketimizin 
sosyal ve hukukî gerçekleri olarak mahkemeleri ve kanun koyucusunu daima meşgul etmiş, Me
deni Kanun hükümlerinden ve prensiplerinden ayrılmak zaruretini kabul ettirmiştir. , 

Medeni Kanunun kabulünden önce, «Hakkı karar ve senetsiz tasarruf at ve tashihi kayıt muame
lâtının sureti icrasına dair» 19 . 4 . 1926 gün ve 8.10 sayılı Kanunla, Medeni Kanunun kabulü ile 
hâsıl olan durum karşısında T. B. M. Meclisinin kabul ettiği 1.1 Miayıs 1929 tarihli ve 501 sayılı 
Karar ve bunu takibeden 8 . 6 . 1.929 tarih 15.15 sayılı «Tapu kayıtlarından hukukî kıymetlerini kay
betmiş olanların tasfiyesine dair Kanun» memleket gerçek ve şaftlarının zaruretlerini taşımaktadır. 

Halen yürülükte bulunan 1 6 . 3 . 1950 tarihli ve 5602 saylı Tapulama Kanunu ise, Devlet eliyle 
bu düzensizliklerin tasfiyesini, sosyal ve ekonomik hayatımızda önemli rolü olan mülkiyet nizamını 
kurmayı hedef tutmuştur. 

Memleketimizde tapu dışı alırı - satımların ağır hukukî neticelerini sadece vatandaşlara yükle
mek meselelerimizi halletmeye kâfi değildir. 

Hcrşeyden evvel kabul etmeye mecburuz ki, eski hukukumuza göre, satışlarda «memurun iznini 
almak» mecburiyetinin mevcudiyeti, son zamanlara kadar tapu teşkilâtının günlük işleri karşılıya-
cak durumda olmaması sebebiyle köylülerin il ve ilçe merkezlerinde günlerce masraf yapıp beklc-
yememeleri ve nihayet gayrimenkul kıymetlerinin çok düşük olması karşısında tapu masraflannı 
göze almaması gibi sebepler, Özellikle köylerimizde; haricî alım - satımları teamül haline getirmiş
tir. Binaenaleyh halkın ihtiyaçları ve zaruretler içinde teamül haline getirdikleri bu durumun ka
nımla tasfiyesi şarttır. 

Tasarının 32 nci maddesinin (c) bendi, yürürlükteki 5602 sayılı Tapulama Kanununda mevcud-
olmıyan bir hüküm de getirmemektedir. Filhakika, sözü edilen kanunun 13 ncü maddesinde benze
ri hüküm mevcuttur. Kaldı ki, tasarı, haricî satışın ve buna dayanan "te-sibit taleplerinin zâlbire kari
nesi olarak; ayrıca 10 senoüik zilyedliği de §art kılmıştır. 

Cum'hüriyet Senatosunun 32 nci maddede yaptığı değişikliğiın kabulü, kanunun tatbikatın
da biri hukukî, diğeri fiülî olmak ütfere iki durum yaratacak ve kayıt saihifpleriyle zilyedleri 
sonu almamıyaeak ihtilâflaıra. düşürecektir. 
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Açıklaman sebeplerledir ki, Currihuriyet Senatosunun 32 nci•: maddesinde yapttığı değişiklik 

komisyonumuzca ıbenimseTimemiş ve Meclis Genel Kurulunca da benimsenmemesi temenniye şa
yan görülmüştür. 

Genc'i Kurulda öncelik ve ivedilikle [görüşülmek üzıere keyfiyet Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulmuştur. 

Geçici Komisyon 'Başkanı Başkanvefeili , Sözcü Kâtip 
îstânlbül Adıyaman İzmir Konya 

92 nci madde hakkında .söz A. Atalay M. Uyar öumüıuriyet Senatosunca değiştirü-
hakfkım maJhfuzdur. îmzada fbulunam'adı ilen 32 nci maddehinı ıbenimsenıriesi 

1. H.Tekinel • . ' " ' 92 nci maddenin litete Ibeniimsenme-
mesi 'kanaatindeyim. jBu iki madde 

hakkındaki komisyon' kararma 
Manas muhalifim. 

A. Karaküçük 1. Baran 
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MHLIİET MECLMNİN fKlABUT̂  BTTTÎĞÎ METİN 

Tapulama kanunu tasarısı 

Kanunun uygulanması dışında kalan gayrimenkuller 
MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile kayalar, tepeler, dağlar ve Orman 

Kanunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmaz. Birlik sınırları içinde kalan 
bu gibi gayrimenkullerin tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda ilgililer arasında anlaşmaz
lık çıkarsa, tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi tutanakla belirtilir. 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili kanunların esasları dairesinde çözülür. 

Mahallî mahkemelerden dâva listesinin istenilmesi 

MADDE 13. — Tapulama müdürü; birlikte tapulama işine başlamadan önce, mahallî hukuk 
mahkemelerinden o birlikteki gayrimenkuller hakkında tapulama ile ilgili. olup, görülmekte bu
lunan dâvalarla, hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmiyen dâvaların birer listesini alır. 

Tapulama müdürü, bu listeyi tapu ve vergi kayıtları ile birlikte tesbitte nazara almak üzere, 
teknisyen ve yardımcısına tevdi eder. Gayrimenkulun tesbitinde, dâvanın mahiyetine göre ihtilâf 
mülkiyete ait ise maliki açık bırakılmak, hududa taallûk ediyorsa o kısım işaretlenmek suretiyle 
birlikteki parsel sırasına göre ilgili gayrimenkullerin tesbitini yaptırarak tutanakları ekleriyle 
birlikte hemen tapulama mahkemesine verir. 

Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında ma
hallî hukuk mahkemelerine açılan dâvalar derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde tapu
lama müdürü yukarıki fıkra hükmü dairesinde işlem yapar. Mahallî hukuk mahkemesinde görül
mekte olan dâvanın konusu gayrimenkul hakkında tapulama tutanağı tanzim edilince, keyfiyet 
hemen dâvanın görülmekte olduğu mahkemeye bildirilir. 

Bilirimi olarak dinlenemiyecekler 

MADDE 17. — Bilirkişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve fü-

ruuna ait gayrimenkullerin tesbitinde, 
b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında dâvası bulu

nanlar, bu gayrimenkulun tesbitinde, 
c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerle (a) bendinde yazılı derecede hı

sımlığı olanlar, bu gayrimenkulun tesbitinde, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Tutanakların askı ilânı 

MADDE 26. — Tapulama Müdürü; tapulaması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin tes-
bit durumunu ve maliklerini ve varsa itiraz edenleri gösteren bir cetvel hazırlıyarak birliklerde 
ihtiyar kurulunun veya belediye başkanının çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge merkezinde 
belediye reisinin göstereceği yere (30) gün asılmak suretiyle, itirazı olanların bu müddet içinde 
tapulama müdürlüğüne müracaat etmelerini ilân eder. 

Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği tarihler tutanak ile tevsik olunur. (30) günlük itiraz 
müddeti, yerlerine en son asılan cetvelin asıldığı tarihin ertesi gününden işlemeye başlar. 

Tapulama Müdürü; henüz tapulaması nihayete ermiyen birliklerde bir mahalle veya mevkiden 
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OÜMHURİTEÎT S»ATÖSUNUN KABUL ETTİĞİ (METİN 

Tapulama kanunu tasarısı 

Kanunun uygulanması dışında kalan gayrimenkuller 
MADDE 2. — Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile aynı nitelikte olan* sahipsiz kayalar, 

tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmaz. Bir
lik sınırları içinde kalan bu gibi gayrimenkuller in tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda il
gililer arasında anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. Anlaşmazlık sebebi tu
tanakla belirtilir. 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili knunların esasları dairesinde çözülür. 

Mahallî mahkemelerden dâva listesinin istenilmesi 

MADDE 13. — Tapulama müdürü; birlikte tapulama işine başlamadan önce, mahallî hukuk 
mahkemelerinden o birlikteki gayrimenkuller hakkında tapulama ile ilgili olup, görülmekte bu
lunan dâvalarla, hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmiyen dâvaların birer listesini alır. 

Tapulama müdürü, bû listeyi tapu ve vergi kayıtları ile birlikte tesbitte nazara almak üzere, 
teknisyen Ve yardımcısına tevdi eder. Gayrimenkulun tesbitinde, dâvanın mahiyetine göre ihtilâf 
mülkiyete ait ise maliki açık bırakılmak, hududa taallûk ediyorsa o kısım işaretlenmek suretiyle 
birlikteki parsel sırasına göre ilgili gayrimenkul lerin tesbitini yaptırarak tutanakları ekleriyle 
birlikte hemen tapulama mahkemesine verir. 

Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o birlikte bulunan gayrimenkul hakkında ma
hallî hukuk mahkemelerine açılan dâvalar derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde tapula
ma müdürü yukarıki fıkralar hükmü dairesinde işlem yapar. Mahallî hukuk mahkemesinde gö
rülmekte olan dâvanın konusu gayrimenkul hakkında, tapulama tutanağı tanzim edilince, keyfiyet 
hemen dâvanın görülmekte olduğu mahkemeye bildirilir. 

Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

MADDE 17. — Bilirkişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve fü-

ruuna ait gayrimenkullerin tesbitinde, 
b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında dâvası bulu

nanlar, 
c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerle (a) bendinde yazılı derecede 

hısımlığı olanlar, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Tutanakların askı ilânı 

MADDE 26. — Tapulama müdürü; tapulaması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin tes-
bit durumunu ve maliklerini ve varfca itiraz edenleri gösteren bir cetvel hazırlıyarak birliklerde 
ihtiyar kurulunun veya belediye başkanının çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge merkezinde 
belediye başkanının göstereceği yere (30) gün astırmak suretiyle, itirazı olanların bu-müddet için-
de tapulama müdürlüğüne müracaat etmelerini ilân eder. 

Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği tarihler tutanak ile tevsik olunur. (30) günlük itiraz 
müddeti, yerlerine en son asılan cetvelin asıldığı tarihin ertesi gününden işlemeye başlar. 

Tapulama müdürü; henüz tapulaması nihayete ermiyen birliklerde bir mahalle veya mevkiden 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

daha küçük olmamak şartiyle, tesbitleri ikmal edilen gayrimenkullere ait tutacakları teknisiyen 
ve yardımcısından alarak akardaki esaslara göre ilân etmeye salahiyetlidir. 

Bu kanunda yazılı müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükmü uygu
lanır. 

. '"""*' t" '•'" ' İtirazların komisyonda tetkiki 

MADDE 28. — îtirazlı tutanakları tetkik etmek üzere tapulama müdürünün başkanlığında 
fen ve tasarruf kontrol memurlarından müteşekkil bir «Tapulama Komisyonu» kurulur. 

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

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

Komisyonun karan, tapulama müdürü tarafından itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti yapı
lana tebliğ olunur. Alâkadarlar tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde tapulama mahkemesine 
dâva açtıkları takdirde tapulama tutanağı ve ilişikleri tapulama hâkimi tarafından celp ve ihti
lâf 6 ncı bölümde yazılı hükümler dairesinde hallolunur. 

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

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller 

MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise : 
a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hükümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, kayıt 

sahibi ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazılmak sure
tiyle kayıt sahibi adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların ve hisse miktarlarının tâyinini itiraz müddeti 
içinde dâva yolu ile tapulama hâkiminden talebedebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre ara
nılacak belgelere istinaden idareden de istiyebilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devredilme
miş ise Tapulama Müdürü, devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapılacak 
intikal muamelelerinin intikal hare ve resmi alınmayıp 69 ncu madde tatbik olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçıla
rının tapulama teknisyeni ve yardımcısı huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adına tesbit olu
nur. 

Noter tarafından tesbit ve tevsik edilen muvafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 
c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, zilyed kayıt sahibinden ve

ya mirasçılarından veyahut bunların mümessillerinden gayriresmî surette temellük ettiğini bunla
rın beyanı veya her hangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği ve ay
rıca en az on sene müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. 

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu 
sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müddetle ve malik 
sıfatiyle zilyed bulunan kimse adına tesbit olunur. 
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daha küçük olmamak şartiyle, tesbîtleri ikmal edilen gayrimenkuUere ait tutanaklan teknisyen 
ve yardımcısından alarak yakardaki esaslara göre ilân etmeye salahiyetlidir. 

Kanunda yazılı müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükmü uygulanır» 

Itirazlann komisyonda tetkiki 
MADDE 28. — îtirazlı tutanakları tetkik etmek üzere tapulama müdürünün başkanlığında 

fen ve tasarruf kontrol memurlarından müteşekkil bir «Tapulama Komisyonu» kurulur. 
Bölgede harita ve kadastro yüksek mühendis veya mühendisi mevcutsa fen kontrol memuru 

yerine üye olarak bunlar alınır. 
îcabı halinde komisyon veya üyelerden biri veya ikisi mahallinde tetkikat ve tahkikat yapar. 

Alâkalıları dinler, elde edeceği neticeye göre işi karara bağlar. 
Komisyonun kararı, tapulama müdürü tarafında» itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti yapı

lana tebliğ olunur. Alâkadarlar tebliğ tarihinden itibaren (30) gün. içinde tapulama mahkemesine 
dâva açtıkları takdirde tapulama tutanağı ve ilişikleri tapulama hâkimi tarafından celp ve ihti
lâf 6 ncı bölümde yazılı hükümler dairesinde halİolunur. 

Tapulama komisyonu kararı aleyhinde, (30) gün içinde dâva açılmadığı takdirde komisyon 
karacı kesinleşir ve keyfiyet tapulama müdürü tarafından kararan altma yazılarak tasdik olunur. 

BEŞÎNÖÎ 'BÖLÜM 
Mülkiyeli -hakkının teısbitmd'aki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenktfller 
MADDE 32. — Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise: 
a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hükümler mahfuz kalmak şartiyle, kayıt sahibi, kayıt 

sahibi ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer mirasçılar tayin olunamazsa ölü olduğu yazılmak sure
tiyle kayıt sahibi adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların ve hisse muştalarının tâyinini itiı̂ az müddeti 
içinde dâva yolu ile tapulama hâkiminden talebe debileceMeri gibi murisin ölüm tarihine göre ara-
nılaeak belgelere istinaden idareden de istiyebilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek "belgeye istinatla henüz kütükler tapuya clevredil-
memiş ise tapulama müdürü, devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapılacak 
intikal muamelelerinin intikal hare ve resmi alınmayıp 09 ncu madde tatbik olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçıla
rının tapulama teknisyeni ve yardımcısı huzurunda muvafakatleri halinde zilyed adına tesbit olu
nur. 

Noter tarafından tesbit ve tevsik edilen muvafakat beyanı huzurda yapılmış sayılır. 
c) Kayıt sahibi veya mutasarrıfı yirmi sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm veril

miş veyahut tapu sicilinden malikin Mm olduğu anlaşılamamış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene 
müddetle ve malik sıf atiyle zilyed bulunan kimse adına tesbit olunur. 
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Tapusuz gayrimenkuller 
MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüz ölçümü yetmişbeş dönüme kadar olan (yetmişbeş 

dönümü dâhil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfatiyle zilyedligi 
belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tesbit olunur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüzölçümü toplamı yetmişbeş dönümden fazla bulu
nan müstakil parçalar üzerindeki zilyedligi ayrı ayrı sebeplere istinadettiği takdirde beher par
çanın yüzölçümü yetmişbeş dönümü geçmemek ve zilyedliğe ait diğer unsurlar ımıevcudolmak 
şartiyle, zilyedi namına tesbit olunur. 

Yüzölçümü yetmişbeş dönümü geçen müstakil parçalarla, aynı şahsın aynı sebebe dayanarak 
zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüzölçümleri toplamı yetmişbeş dönümü aşan birden fazla 
parçaların yetmişbeş dönümlük kısanı, zilyedliğine ait birinci fıkradaki unsurların mevcudiyeti ha
linde, zilyedi adına tesbit olunur. 

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

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan ilâmlar, 
c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senedi, 
e) Kayıtlan bulunmıyan Tapu ve mülga Hazinei Hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmü

haberi, 
f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtlan, 
g) Mülkname, Muhasebatı Atika kalemi kayıtlan, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtlan. 

thya 
MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre; Devletin hüküm ve tasar

rufu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis olunmıyan taşlık ve delicelik araziden 27.3.1950 
tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik ve tarla haline getiril
mek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller Hazine adına tesbit ve tescil olunur. îhya edenlerle 
kanuni veya akdî halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler 
hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü 
uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine tarafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o yerde 
tatbik edilinceye kadar ahara temliki tasarrufta bulunulamıyacağı gibi, ihya edenlerle halefleri
nin zilyedlikleri ihlâl olunamaz. Bu cihet tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün şerhler ha
nesine işaret olunur. 

Bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış olan gayrimenkuller doğrudan 
doğruya Hazine adına tesbit ve tescil olunur, özel kanunlar hükümleri saklıdır. 

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında şartlan uygun olduğu halde 33 ncü madde hük
mü uygulanır. 

Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin 
MADDE 42. — Değişmez ve genişletilmeye elverişli olmıyan sınırlı tapu kayıtlan ile diğer 

belgelerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve belgelerde gösterilen sınıra itibar olunur, özel kanunla-
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Tapusuz gayrimenkuller 

MADDE 33. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve beher parçasının yüzölçümü yüz dönüme kadar olan 
(Yüz dönümü dahil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfatiyle zil-
yedliği belgelerle veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adına tesbit olu
nur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüzölçümü toplamı yüz dönümden fazla bulunan müs
takil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ayrı sebeplere istinadettiği takdirde beher parçanın yüzöl
çümü yüz dönümü geçmemek ve zilyedliğe ait diğer unsurlar mevcudolmak şartiyle, zilyedi namı
na tesbit olunur. 

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil parçaların veya aynı şahsın aynı sebebe dayanarak zil-
yed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüzölçümleri toplamı yüz dönümü aşan birden fazla parçala
rının her birinin yüz dönümlük kısmı, zilyedliğe ait birinci fıkradaki unsurların mevcudiyeti ha
linde, zilyedi adına tesbit olunur. 

Bunların yüz dönümü geçen kısmının zilyedi namına tesbit edilebilmesi için züyedliğin ayrıca, 
aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri ile tevsiki lazımdır. 

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan ilâmlar, 
c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga Hazinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmü

haberi, 
f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı atîka kalemi kayıtları, 
h) Mubayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları, 

İhya 

MADDE 37. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre; Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis olunmıyan taşlık ve delicelik araziden 27 . 3 .1950 
tarihinden önce masraf ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik veya tarla haline getiril
mek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller, Hazine adına tesbit ve tescil olunur. İhya edenlerle 
kanuni veya akdî halefleri tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler 
hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü 
uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine tarafından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu o yerde 
tatbik edilinceye kadar ahara temliki tasarrufta bulunulamıyacağı gibi, ihya edenlerle halefleri
nin zilyedlikleri ihlâl olunamaz. Bu cihet tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün şerhler ha
nesine işaret olunur. 

Bu hükümler dışında ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış olan gayrimenkuller doğrudan doğ
ruya Hazine adına tesbit ve tescil olunur, özel kanunlar hükümleri saklıdır. 

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında şartlan uygun bulunduğu takdirde 33 ncü madde 
hükmü uygulanır. 

Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin 

MADDE 42. — Değişmez ve genişletilmeye elverişli olmıyan sınırlı tapu kayıtları ile diğer 
belgelerin muhtevasını tayinde, kayıt ve belgelerde gösterilen sınıra itibar olunur, özel kanunla-
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nn kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesini göz önünde tuttuğu haller saklıdır. An
cak, Hazinece öze! kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden satılan, tefviz veya tahsis edi
len veya parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık, satış, tefviz, tahsis veya dağıtım tarihinden baş-
lıyarak on yıl geçmiş ise miktarına bakılmadan kayıt sahibi adına tesbit «edilir; on yıl geçmemiş 
ise miktar fazlası hakkında 5618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünün kayıt sahibi lehine uy
gulanıp uygulanmıyacağı en büyük mülkiye âmirinden sorularak alınacak karşılık uyarınca işlem 
yapılır. 

Değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını 
belirtmekte, kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar olunur. 

Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise yerinde uygulama kabil olduğu halde haritaya iti
bar olunur. 

Miktar fazlasının ifrazı 

MADDE 43. — Kayıt ve belgelerde yazılı miktarda itibar edilmesi gereken hallerde, kayit ve 
belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz 
edilir. 

Değişmiyen ve genişletilmeye elverişli olmıyan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tesbitlerde, 
miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edi
lir. 

Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zil
yedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. 

Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit şart
ları mevcudolmadığı takdirde, fazlalık Hazine adına tesbit olunur. Şu kadar ki, fazlalığın bulun
duğu sınırda 37 nci maddede yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde hükmü 
uygulanır. 

Zilyedlih İlahlarının devri ve müddetlerin eklenmesi • N 

MADDE 45. — Bu bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zilyedin akdi ve kanuni halefleri 
faydalanabilecekleri gibi birbirine halef olan zilysdlerin zilyedlik müddetleri eklenir. 

AI m NCİ BÖLÜM 

Uyuışm az 1 ıkları ıı tapıılanı a nıaihlkemeısin-de eözii J mem 

Genel olarak görev 

MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayn aynî 
haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut byanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, 
sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, tapulamaya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri dâvalara bakar. 
Veraset uyuşmazlıklarını çözümliyebileceği gibi istek üzerine veraset belgesi verir. Velisk ve va-
sisiz küçüklere ve kısıtlılara yalnız tapulama işlerinde ytkili olmak üzere kayyum tâyin eder. 
Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerini korumak amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hâkimin iz
nine şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

Tapulama mahkemesi; vazifesine giren işlerds ihtiyati tedbir karan verebilir. Kararı hemen 
tapulama müdürü ile o yerin tapu idaresine bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulun ta-
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rın kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesini göz önünde tuttuğu haller saklıdır. An
cak, Hazinece özel kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden satılan, teffiz veya tahsis edilen 
veya parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık, satış, teffiz, tahsis veya dağıtım tarihinden başlıya-
rak on yıl geçmiş ise miktanna bakılmadan kayıt sahibi adına tesbit edilir; on yıl geçmemiş ise 
miktar fazlası hakkında 5618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünün kayıt sahibi lehine uygu
lanıp uygulanmıyacağı en büyük mülkiye âmirinden sorularak alınacak karşılık Uyarınca işlem 
yapılır. 

Değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını 
belirtmekte, kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar olunur. 

Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise yerine uygulama kabil olduğu^ takdirde haritaya 
itibar olunur. 

Bu maddede yazılı gayrimenkullerde husule gelen miktar fazlalıklarında da şartlan uygun 
bulunduğu takdirde 33 ncü madde hükmü uygulanır. 

Miktar fazlasının ifrazı 

MADDE 43. — Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde, kayıt ve 
belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sının ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz 
edilir. 

Değişmiyen ve genişletilmeye elverişli olmıyan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tesbitlerde, 
miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. 

Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zil
yedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. 

Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları hakkında zilyed lehine tesbit şart
lan mevcudolmadığı takdirde, fazlalık Hazine adına tesbit olunur. Şu kadar ki, fazlalığın bulun
duğu sınırda 35 nci maddede yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde hükmü 
uygulanır. 

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin eklenmesi 

MADDE 45, — Bu bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zilyedin akdi veya kanuni halefleri 
faydalanabilecekleri gibi birbirine halef olan zilyedlerin zilyedlik müddetleri eklenir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların tapulama mahkemesinde ('üzülmesi 

' (Unel olarak görev 

MADDE 47. — Tapulama mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayrı aynî hak
lara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, 
sınır ve ölçü uyuşmazlıklanna, tapulamaya ve ta ra sicilini ilgilendiren benzeri dâvalara bakar. 
Veraset uyuşmazlıklannı çözümiüyebileceği gibi istek üzerine veraset belgesi verir. Velisiz ve va-
sisiz küçüklere ve kısıtlılara yalnız, taplama işle inde yetkili olmak üzere kayyım tâyin eder. 
Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerini korumak amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hâkimin 
iznine şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

Taplama mahkemesi; vazifesine giren işlerde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Kararı hemen 
tapulama müdürü ile o yerin tapu idaresine bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulun tapu-
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pulama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise karan alan taraf, karar tarihinden itibaren on gün 
içinde tutanağa itiraz etmekle zorunludur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hükümsüz 
kalır. 

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarininden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzel-
tilmişse o tarihten sonra doğan haklara ilişkin uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyu veya muhde-
sata tebaan temellük, muhdesatm kal'i ve hedmi gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm 
almayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulama mahkemesinin görevi dışındadır. 

Muhkem kaziye 

MADDE 55. — Tapulama mahkemesi kararlan dâvada taraf olanların leh ve aleyhimde muh
kem kaziye teşkil edeceği gibi taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında dahi o dâ
vanın taraflan aleyhinde muhkem kaziye teşkil eder. 

Muhkem kaziye hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun diğer şartlan mahfuzdur. 

Vekâlet 

MADDE 56. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz kalmak 
şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve sebeben usul ve füruu, ikinci dereceye kadar (bu derece 
dâhil) neseben ve sebeben civar hısımları, kan ve koca dahi tevkil edilebilirler. 

Zaruri muhakeme masrafı 

MADDE 75. — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyannca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde itiraz ve dâvaların gerektirdiği zaruri masraflar, haksız çı
kan tarafa yükletilmek üzere, bütçeye konulan ödenekten harcanır. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar; ihtilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmak üzere 
paylaştınlır. Dâvada taraflar kısmen haklı kısmen haksız çıkmışlarsa bu masraflar takdir edile
cek oran içinde taraflara yükletilir. 

Birliklerde ilk duruşma oturumu, ödenek bulunmaması git» sebepler yüzünden açılamıyor ve
yahut gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat gibi işlemler mahkemece re'sen lüzum gösterilmiş 
olduğu halde aynı sebepler yüzünden yapılamıyorsa, taraflann, hâkim ve diğer görevlilerin 6245 
sayılı Harcrah Kanunu hükümleri uyannca tahakkuk eden yevmiyelerini keşif ve tatbikatın ge
rektirdiği sair giderleri vermeleri ve mûtat aracı da sağlamaları halinde, ilk duruşma oturumu 
açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair işlemler yerinde yapılabilir. 

Bu halde yapılan işlemlerin masrafı dâvada haksız çıkan tarafa yükletilir; Taraflar kısmen 
haklı kısmen haksız çıkmışlarsa oranlan takdir ve tâyin edilerek ilâmda gösterilir. 

tik duruşma oturumundan sonra gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat yapılmasına mahke
mece re'sen lüzum görülen haller dışında kalmak üzere taraflar, yapılmasını istedikleri işlemin 
gerektirdiği masrafı ödemeye zorunlu olup tâyin edilen süre içinde gerekli masrafı vermiyen ta
raf, yapılmasını istdiği işleme ait isteğinden vazgeçmiş sayılır. 

Tapulama mahkemesinin kararlanna karşı kanun yollanna başvuran taraf posta ve tebliğ mas-
raflannı ödemekle zorunludur. 

Muhakeme hare ve masraflarının tahsili 

MADDE 76. —. Tapulama mahkemesinde ve 51 nci madde uyarınca mahallî asliye mahkeme
sine devredilen dâvanın gerektirdiği zaruri masraflarla ilâm hardan, hâkim tarafından hükmün 
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lama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise karan alan taraf, karar tarihinden itibaren on gün 
içinde tutanağa itiraz etmekle zorunludur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hükümsüz 
kalır. 

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihinden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzel-
tilmişse o tarihten sonra doğan haklara ilişkin "uyuşmazlıklarla, taksim, izaleişüyu veya muhde-
sata tebaan temellük, muhdesatın kal'i ve hedmi gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte hüküm 
almayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulama mahkemesinin görevi dışındadır. 

Muhkem kaziye 

MADDE 55. — Tapulama mahkemesi kararlan dâvada taraf olanlann leh ve aleyhinde muhkem 
kaziye teşkil eder. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen 
hüküm tarafları da bağlar. 

Vekâlet 

MADDE 56. — Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz kalmak şartiy-
le, tapulama işlerinde neseben ve sebeben usul ve füru, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) 
neseben ve sebeben civar hısımları, karı, koca dahi tevkil edilebilirler. 

Aynı dâvada beVaber taraf olup menfaatleri zıt olmıyan kimseler de yekdiğerini tevkil edebilir
ler. 

Zaruri muhakeme masrafı 

MADDE 75. — Tapulama mahkemelerinde ve 51 nci madde uyarınca devredilen dâvalar hak
kında mahallî asliye mahkemelerinde itiraz ve dâvaların gerektirdiği zaruri masraflar, haksız 
çıkan tarafa yükletilmek üzere, bütçeye konulan ödenekten harcanır. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar; ihtilaflı parsellerin sayısı ile orantılı olmak üzere 
paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa bu masraflar takdir edile
cek oran içinde taraflara yükletilir. 

Birliklerde ilk duruşma, oturumu, ödenek bulumaması gibi sebepler yüzünden açılamıyor veya
hut gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat gibi işlemler mahkemece re'sen lüzumlu görülmüş 
olduğu halde aynı sebepler yüzünden yapılamıyorsa, tarafların, hâkim ve diğer görevlilerin 6245 
sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk eden yevmiyelerini keşif ve tatbikatın ge
rektirdiği sair giderleri vermeleri ve mûtat aracı da sağlamaları halinde, ilk duruşma oturumu 
açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair işlemler yerinde yapılabilir. 

Bu halde yapılan işlemlerin masrafı dâvada haksız çıkan tarafa yükletilir. Taraflar kısmen 
haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa oranları takdir ve tâyin edilerek ilâmda gösterilir. 

Tapulama mahkemesinin kararlanna karşı kanun yollanna başvuran taraf posta ve tebliğ mas-
raflannı ödemekle zorunludur. 

Mahkeme hare ve masraflarının tahsili 
i MADDE 76. — Tapulama mahkemesinde ve 51 nci madde uyarınca mahallî asliye mahkeme

sine devredilen dâvanın gerektirdiği zaruri masraflarla ilâm harçları, hâkim tarafından hükmün 
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kesinleşmesi tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde yazılacak bir tezkere ile ilgili vergi dairesi
ne bildirilir. 

Tezkerelerde harem ve masrafın çeşidi, niteliği, tutarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ika
metgâh adresi gösterilir. 

Bu tezkerede yazılı hare ve masraflar vergi dairesi tarafından mükelleflere yapılacak tebli
gattan başlıyarak iki ay içinde ödenir. 

Süresi içinde ödenmiyen hare ve masraflar Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 
Kanun uyarınca tahsil olunur. 

Tesciller 

MADDE 81. — Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü iş
lemler, gayrimenkullerin o andaki tapulama tesbit durumu tapulama müdüründen sorularak alı
nacak karşılık ve bilgiye göre tapu idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal tapulama mü
dürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş 
ise tapulama sonucunu beklemeleri gerektiği ilgililere tebliğ olunur. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitİeri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılamaz. 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri 

MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun veyahut bu komisyon üyelerin
den birinin isteği üzerine gayrimenkul sahipleri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimenkulleri-
nin sınırlarını göstermeye ve bilgilerine başvurulmak istenilen kimseler de çalışma yerinde hazır 
bulunmakla zorunludurlar. 

Hile ve desise ile malikinde n başkası adına yazdırmak 

MADDE 89. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı 
gayrimenkulu, hile ve desise kullanarak, kendisi veya başkası adına kaydettirir veyahut kendisi
ne aidolmıyan evrak ve kayıtlan bu maksatla kullanırsa, fiil daha ağır cezayı gerektirmiyorsa 
altı aydan üç seneye kadar hapis ve elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

Kanunla görevli kılınan veya yetkili merciler tarafından görevlendirilen kimselerin yalan yere 
beyanda bulunmalarından dolayı yukardaM fıkrada yazılı sonuç meydana gelirse, bunlar için ceza 
üçte bir artınlarak hükmolunur. 

Yalan beyan 

MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen
kulu kendi veya başkası adma kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adı
na yazdırmak için vakalann aksine beyanda bulunanlar, fiil daha ağır cezayı gerektirmiyorsa 
bir aydan altı aya kadar hapis ve yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasiyle ceza-
landınlırlar. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 

MADDE 91. Tapulama dolayısiyle vücuda getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, röper 
gibi tesisleri imha Veya tahribedenler veyahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanununun 
516 ve mütaakıp maddelerince cezalandırılırlar. 
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kesinleşmesi tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde yazılacak bir tezkere ile ilgili vergi dairesine 
bildirilir. 

Tezkerelerde harcın ve masrafın çeşidi, niteliği, tutarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ika
metgâh adresi gösterilir. 

Bu tezkerede yazılı hare ve masraflar vergi dairesi tarafından mükelleflere yapılacak tebli
gattan başlıyarak iki ay içinde ödenir. 

Süresi içinde Ödenmiyen hare ve masraflar Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Ka
nun uyarınca tahsil olunur. 

Tesciller 

MADDE 81. — Birliklerde tapuflamaya başlandıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü 
işlemler, gayrimenkullerin o andaki tapulama tesbit durumu tapulama müdüründen sorularak alı
nacak karşılık ve bilgiye göre tapu idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal tapulama mü
dürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise 
tapulama sonucunu beklemeleri gerektiği ilgililere tebliğ olunur. Ancak, ilgililer tapulama neti
cesinde hâsıl olacak kesin durumu kabul edeceklerini noterde tanzim edilmiş belge ile veya tapu 
memuru huzurunda tesbit olunacak ifadeleriyle beyan ederek, akdin, tecilin veya sair işlemin ya
pılmasını isterlerse o işlemler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet derhal tapulama müdürlüğüne 
bindirilir. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir işlem yapılmaz. 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri 

MADDE 83. — Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun veyahut bu komisyon üyelerin
den birinin isteği üzerine gayrimenkul sahipleri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimenkulleri-
nin sınıruannı göstermekle ve bilgilerine başvurulmak istenilen kimseler de çalışma yerinde hazır 
bulunmakla zorunludurlar. 

Hile ve desise ile mâlikinden başkası adına yazdırmak 

MADDE 89. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı gay
rimenkulu hile ve desise veyahut kendisine aidolmıyan evrak ve kayıtlları kullanarak, kendisi ve
ya başkası adına kaydettirirse, fiil daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç sene
ye kadar hapis ve elli liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Yukardaki fıkrada yazılı sonuç kanun veya yetkili merciler tarafından görevlendirilen kim
selerin sözü geçen fıkrada yazılı fiilleri veya yalan beyanları ile meydana geldiği takdirde bunlar 
için ceza üçte bir artırılarak hükmolunur. 

Yalan beyan 

MADDE 90. — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen
kulu kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adına 
yazdırmak için vakıaların aksine beyanda bulunanlar hakkında Türk Oeza Kanununun 348 ncü 
maddesinin 1 nci fukrasında yazılı ceza uygulanır. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 

MADDE 91. — Tapulama dolayısiyle vücuda getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, röper 
gibi tesisleri bozanlar imha veya tahribedenler veyahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanunu
nun 516 ve mütaakıp maddelerince cezalandırılırlar. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Son maddeler 

Zilyedin defi hakları 

MADDE 92. Bu kanunun zilyede tanıdığı iktisap hakları, tapulamasına başlanan bölgede 
zilyed aleyhine açılan davalarda defan dermey an edilebilir. 

76 dönümden fazla gayrimenkullere ait tescil dâvaları 

MADDE 97. Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüzölçümü (75) dönümden fazla çıkan gayrimenkul» 
lerin gerek 5519 sayılı Kanuna ve gerekse fevkalâde iktisabı zamanaşımına dayanılarak umumi 
hükümlere göre açılan tescil dâvalarında bu kanunun 33 ncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra
ları hükmü uygulanır. 

Yukardaki fıkra hükmü, kesin hükme bağlanmamış olan tescil dâvaları ile bu kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra açılacak tescil dâvalarında dahi uygulanır. 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan 6335 sayılı Kanunun gereğince yapılan tes-
bitlerde veya açılan tesbit dâvalarında, zilyedliğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde, 
vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazineye maledilen gayrimenkullerin, (75) dönüme kadar 
olan kısmı (75) dönüm dâhil bu kanunun 33 ncü. maddesi hükmüne göre tahassül eden iktisap 
şartlarına istinaden zilyedleri adına tesbit ve tescil olunur. 

YukarıM fıkra hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden çık
mış bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen gayrimenkuller hakkında uygulanmaz. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 98. — (5602) sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair (6091) sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair (5335) sayılı Kanun ve Tapulama Ka
nununun 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair (6383) sa
yılı Kanunun birinci maddesi ve (5887) sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 n d 
sırasının son fıkrası kaldırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğü 

MADDE 99. — Bu kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Son maddeler 

Umumi hükümlere göre zilyedin hakları 

MADDE 92. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci maddede yazılı yerler
de bulunan gayrimenkuller hakkında bu kanunda zilyed yararına tanınan hükümler umumi mahke
melerde de uygulanır.. Bu haklar zilyed aleyhine açılan dâvalarda dahi defan illeri sürülebilir. 

Kanunun uygulanacağı diğer haller 

MADDE 97. — Bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı yerler dışında bulunan gayrimenkuller 
hakkında umumi hükümlere göre açılmış ve açılacak dâvalarda da bu kanunun 33 ncü ve 42 nci 
maddeleri uygulanır. 

Bu hükümler, zilyed aleyhine açılan dâvalarda defan ileri sürülebileceği gibi, kesinleşmemiş 
olan dâvalarda dahi tatbik olunur. 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem 

GEÇlCÎ MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tesbitlerde veya açıdan tescil dâvalarında, zil-
yedliğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde; vergi kaydı bulunmadığından tamamı Ha
zineye maledilen gayrimenkullerin, 100 dönüme kadar olan kısmı (100 dönüm dâhil) bu kanunun 
33 ncü maddesi hükmüne göre tahassul eden iktisap şartlarına istinaden zilyedlleri adına tesbit ve 
tescil olunur. 

YukarıM fıkra hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden çık
mış bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen gayrimenkuller hakkında uygulanmaz. 

İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve dâva hakkı, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden 
itibaren on sene geçmekle düşer. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 98. — 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik ya
yılmasına dair 6091 sayıh Kanun ve Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapulama Kanunu
mun 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni hükümler idâvesine dair 6383 sayılı Ka
munun birinci maddesi ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayıh Tarifenin 26 nci sırasının 
som fıkrası kaldırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğü 

MADDE 99. — Bu kanunun teşkilât ile ilgili hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir ay son
ra ve diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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SOİIULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
ker! Tıp Akademisi binasınm durumuna dair 
MÜH Savunma Bakanından sözlü sonum (6/614) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan Nasmi 
Bftf'ın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olüj) olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

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

4. — 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) 

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

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

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedioi bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ula$1arma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

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

9. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tanm ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanavi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

10. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tanm ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

11. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

13. — Eskişehir Milletvekili Oelâlettin Üzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

14. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

15. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın * Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

16. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
menin, Görele Kaymakamı Babür Unsal'in 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 



17. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6 B41) 

18. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642^ 

19. — Giresun Milletvekilli İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Milli Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

20. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

21. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

22. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanımdan «özlü sorusu, (6 /Md) 

23. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

24. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

26. — İzmir Miilletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

27. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (B/651) 
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28. — İstanbul Milletvekili Mahmut Bıza 

Bert an'in, Basm İlân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun. Avrupa'daki isçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

31. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

32. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporculann durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

33. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatmdan fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/861) 

34. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Taran Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

35. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'in gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

36. — İstanbul Milletvekili Mahmut Bıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yık 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

37. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

38. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
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değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

39. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/637) 

40. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/660) 

42. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

43. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tanm Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

44. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

45. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

46. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tanm ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674) 

47. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Tanm alet, maMna ve yedek parçala-
nnm zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorasu (6/675) 

48. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

49. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğünce 
satınalınmasına karar verilen 33 dizel lokomo

tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

50. >- Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair. İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6 '678) • 

51. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirzalı-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

52. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

53. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

54. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşın solcu unsurlann bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

55. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi secini sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/683) 

56. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satmalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

57. — Ordu Milletvekili Befet Aks oy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

58. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayışma ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

59. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl-



ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

60. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

61. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

62. — tzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılına verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

63. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

64. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

65. -— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

36. —- Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

67. — tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

68. — Niğde Milletvekili Aşım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağlan âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

69. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılanı halka 
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j yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 

dair îmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

70. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde Hinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

71. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile îl Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 

I Bakanından sözlü sorusu (6/699) 
I 72. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el-
I ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali

ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

73. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
I Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 

prensibi ve millî petrolün korunması hususun-
I da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
I Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 
I 74. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
I halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun-
I da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
I Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 
I 75. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
I Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
I elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
I ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
I Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 
I 76. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
I in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
I verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş 
I bakandan sözlü sorusu (6/704) 
I 77. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
I in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
I verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
I Bakanından sözlü sorusu (6/705) 
I 78. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
I in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin-
I leri hakkında Sanayi ve imar ve iskân Bakan-
I lanndan sözlü sorusu (6/706) 
I 79. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
I in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro -
I Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta-
I marnlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
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İmar ve iskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

80. — Aydın Milletvekili W. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkanları bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

81. — İsparta Milletvekili Ali thsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

82. — Ankara Milletvekili ibrahim tmirza-
hoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

83. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçlan hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

84. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

85. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

86. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüme dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

87. — Niğde Mületvekili Eniri Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

88. — Niğd*MHe1?w*fli Bubi Soyerin, Niğ
de İH çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

89. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağhk merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

90. — Niğde Milletvekili Buhi Soyer'in, Niğ
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

91. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

92. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

93. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Gülerin, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

94. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından Sözlü 
sorusu. (6/723) 

95. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğul'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge karannın kaldınlması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

96. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırlan içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

97. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayolları programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

98. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

99. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdemin, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

100. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

101. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma-



sinin düşünülüp düşünülmediğine dair, Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

102. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, İsparta Devlet.Su İşleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

103. —- Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

104. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlanna uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

105. — İzmir Milletvekili Şinasi Oama'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

106. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

107. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin İngiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretine yazı yazıldığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

108. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 

109. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme suları, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

110. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydoüunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı

ğının doğru olup olmadığına - dair Milli Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

111. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

112. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

113. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 

114. —- Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 

115. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/744) 

116. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nin, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

117. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Denizcilik Bankası Denizyolları, DB Deniz Nak
liyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kaç servis ve kaç personel bu
lunduğuna 'dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

118. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırlan dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

119. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'in, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 
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İ2Ö. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyönetimir 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç 
gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

121. —" Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

122. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
tan, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

123. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoff-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

124. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

125. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

126. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

127. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne oldu
ğuna dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756) 

128. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

129. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

130. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
gar'ın, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma

kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına deif 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

131. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

132. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu İ964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 
, 133. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıs
lah ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alın
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

134. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının 
görevine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim- Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27.11.1963] 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 : 1963] 

3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet. Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon rapbru. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17.8.1963] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345 , C. Senatosu 



1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tari
hi : 1. 7.1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ-

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek-
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1 9 6 3 ] 

2. — Tapulama kanunu tasansı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
.suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (P) bendlerinin, (E) bendinin, 
(P) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, îzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri, ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Se
natosu 1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24.. 10 . 1963] 

3. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı: 386) [Dağıtma tarihi: 13 . 9 .1963] 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
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lan (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

5. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di
lekçe4 Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 81 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

7. — Maliye Bakam Ferid Melen, G-azi-
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; O. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı : 405) [Dağıtma tarihi : 18 .9 . 
1963] 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar-
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1968 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18.9.1963] 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; O. Senatosu 
4/42) (S. Sayısı : 407) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

10. — Maliye Bakanı Ferid MÇelen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
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tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı \ 
sı :408) [Dağıtma tarihi: 18.9 1963] i 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Oöğüş'ün, Dilek-
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun , 
31 . 5 . 1968 tarihli Haftalık Karar Cetvelin- j 
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül- ; 
mejine, dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis- | 
jrpftu rappjlaja (M. ^LCIMB 5/63; O. Senatosu 
4/44) (£. Sayısı: 409) [Dağıtma tarihi : 
İ Ş Ç İ S İ ] 

%%,, — Bgajliye Şabanı fş&â. Melen ve İstan
bul I^lletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
K|rjü%^ojpî|onu Genşl Kurulunun 31.5.1963 
taj^li Haftalık Karar Cetvelindeki 230 sayılı 
Kajann ÇteneJ Kurulda görüşülmesine dair öner-
ĝ BÂvş Dilekçe Jp-rma, Komisypnu raporlan (M. 
Mec^ei 5/62; 0. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
Pûa^îift tarilji : 18 . 9 . 1963] 

\Ş. — H%Uy»; Çakanı F«rid Melen ve İstan
bul l\Xületvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
%nca K^nı̂ ypnu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarjhli HaftaUk Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. 
Meclisi 5/61; O. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. 
Meclisi 5/60; C, Senatosu 4/47) (S; Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 9 . 1963] 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. | 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 i 
taıihK Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 

Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Pağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1968 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S, Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

18. — galiye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Çilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1968 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine. 4air 
önergesi ve Dilekçe Kama Komisyonu rapor
lan (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kçrca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 41$) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5.1968 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Karann Genel Kurulda v görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
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raporları (M. Meclisi 5/53 J O. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/52; 0. Senatosu 4/32) 
(S, Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ye İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(& İayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 2 1 . 9 .1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 5/47; 6. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve A>ileKçtf Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963} 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda «görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyona 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

32. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 .1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
lan (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 .1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor* 
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lan (M. Meclisi 5/34; d. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve. Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. 
Sayısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi.: 23 . 9 . 1963] 

39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. 

Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı \ 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

41. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

42. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporlan (M. Meclisi 5/67; C. Senato
su 4/58) (S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1963] 

X 43. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
samı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

X 44. —- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü* 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

45. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayı
lı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayıllı 
kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 

X 46. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (3/516,1/127) (S. Sayısı: 
476) [Dağıtma tarihi: 7 . 10 . 1963] 

X 47. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplanna ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ide 1959 bütçe yılı kesinhesap ka-
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nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (S. Sayısı : 508) [Dağıtma tari
hi : 21.10 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 

2 . 9 . 1963] 

49. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-
ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan raporları 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

50. — ö. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
ihsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve O. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu izmir Üyesi Nev
zat özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari 
hi : 3.9.1963] 

51. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, iç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor

ları ve içişleri Komisyonunun mütalâası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14.9.1963] 

53. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

54. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma-
liye ve Plân Komisyonları raporları (2/148) 
(S. Sayısı : 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

55. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtmatarihi: 14.9.1963] 

56. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/268) 
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporlan (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

58. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı: 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

59. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 



ve Wâa komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 897) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

60. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga-
nm, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

62. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun İ559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demirin 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

63. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ye Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşmın, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ıri, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizmaa'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
ed^n 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 

ve Plân komisyonları raporları (2/63, 2/145, 
2/204, 2/860) (8. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

65. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

66. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20.9 .1963] 

67. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı ; 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 .9 .1963] 

68. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 , 1963] 

69. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanhoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

70. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas-
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ya milletvekilleri Nevzat Şener ve îsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanım tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20. .9.1963] 

71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporlan (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

72. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürfcçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4.10 .1963] 

73. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Arâs 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir- vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4.10.1963] 

74. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporlan (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 .1963] 

75. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci An'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi re Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

76. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun-
lann tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da" kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 .10 .1963] 

77. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonlan raporlan (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

78. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtmatarihi: 4.10.1963] 

79. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

80. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

81. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 . 1963] 

82. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binalan inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binalan yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/153, 2/233) (S. Sa-
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yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 810.1963] 

83. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı işçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporlan 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9.10.1963] 

84. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı :, 502) [Dağıtma tarihi: 15.10.1963] 

.85. — Çorum Milletvekili' Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (2/165) 
(S. Sayısı: 503) [Dağıtma tarihi: 15.10.1963] 

86. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştınlmasma dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonlan rapor
lan (2/54) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 
21.10.1963) 

87. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Subay, askerî'memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân Komisyonlan raporlan 
(2/406) (S. Sayısı: 517) [Dağıtma tarihi: 
24.10.1963] 

88. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/363) (S. Sayısı: 518) 
[Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

89. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

90. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/107) 
(S. Sayısı: 522) [Dağıtma tarihi 1.11.1963] 

91. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklif i ve İçiş
leri ve Plân komisyonlan* raporlan (2/132) 
(S. Sayısı: 523) [Dağıtma tarihi: 1.11.1963] 

X 92. — İstanbul Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı kesinhesabına ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kereleri ile istanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/112, 3/113, 1/57) (S. Sayısı: 
478) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

X 93. —- İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yı
lı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/133, 1/69) (S. Sayısı: 479) Dağıtma 
tarihi : 7 .10 . 1963] 

X 94. — İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yı
lı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Kesinhesap ka
nunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/171, 1/339) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 10 . 1963] 

X 95. — İstanbul Üniversitesi 1959 yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile İs
tanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/78, 1/153) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma tari
hi : 8 . 10 . 1963] 

X 96. - - İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/592, 1/163) (S. Sayısı : 482) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 10 . 1963] 
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İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö 
Gülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön 
«eden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl 
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S 
Sayısı: 226) TBirinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 2. — Evflilik dışı çocukların tanınmala 
nnı kabule yetkili makamların yetkilerinin ge 
»işletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma 
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra 
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

3. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
Mroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 238) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) TBirinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

5. — 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 (3/804) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

6. — Havza ilçesinin, çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

7. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala-

ır doğumlu Süleyman Boakurt'um ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmarıoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 .6 .1963] 

X 9. — 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) [birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 10. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S^ Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

11. — Millî Savunma Bakanlığı »orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Mîllî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 12. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Harçlar kanunu tasarısı üe Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nün , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 
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X 2. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

3. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) TDağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

X 5. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanım 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15.7.1963] 

• X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi İncesulu 'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
tnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi : 20.8.1963] 

X 7. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi : 26.9.1963] 

8. — Bina kiralan hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme 
since iptal edilen 2 ve 3 ncü ntaddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 1 . 10 . 1963] 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'm, 
Otelcilik, Motelcilik. Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

10. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 11. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 .10.1963] 

X 12. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 

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

13. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Tardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

14 — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoglu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/555) (S. Sayısı: 521) [Dağıtma tarihi: 
26 .10.1963] 

15. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
bane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
A.hmetoğlu Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
-îoffumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbev köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
=*ayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi-
<7*'den doPTna 1926 dokumlu Hasan Günp-v'in 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı: 253) [Dağıtma tarihi: 12 . 
6.1963] 

16. •— Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
Mit 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
->o-lu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
ooru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6.1963] 

17. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
mıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

18. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıldı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23 .10.1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-
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misyonu raporu (3/671) (S. Sayışı : 469) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 .1963] 

19. — Vezirköprü ilçesinin DanaJbaş köyü v 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma. 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi: 8 . 10 . 1963] 

20. — tzmir 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] 

21. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporlan (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

22. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da-
£ıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

23. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek 
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 24. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkada
şının've Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yıl-
maz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) (S. Sa
yısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

25. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 

menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sana
yi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı: 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

26. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 5 . 
10 . 1963] 

27. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı: 
525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

28. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] 

X 29. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta 
rihi : 3 . 7 . 1963] 

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

31. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun %» 
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1968] 

X 32. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tünce I-
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka 
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm. Tes-
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
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raporları (2'219, 2/237, 2/288, 2/263) (S. Sayı 
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

33. —* Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Milli Savunma Bakanlığı kısmın 
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasan 
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi . 
25 . 6.1963] 

34. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26. 6 .1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili Îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) S. Sayısı : 292) [Dağıtır» tarihi : 1 .7. 
1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
dalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
şa : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danış-
taya başvurulacağına dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) (S. 
Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 38. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

X 39. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne muta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra-
porîan (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 40. —- Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Öümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 41. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
anlaşması Âkıd Taraflan ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan raporla-
n (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 42. — Teşhis ve tedavi ınaksaidiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Arıdlaşrnanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporlan (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 43. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev 
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav 
ait teati olunan mektuplann onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonlan raporlan (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 44. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân korniş-
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10. 7 .1963] 

45. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/875) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

46. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos-
7al Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 
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47. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve içişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

49. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
ydı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Milli Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

53. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı : 380) [Dağıtma tarihi : 5 . 9 .1963] 

54. — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 
(S. Sayısı : 382) [Dağıtma tarihi : 5 . 9 .1963] 

55. —- istanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
İM arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka 

nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve imar ve iskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı -384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

56. —• Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı • 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

57. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

58. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Smekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (d. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

59. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonlan raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 .1963] 

60. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlan raporları (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

61. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri ibrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nım teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

(Onddrdüncü Birleşim) 



raporları (2/307, 2/322) (S. Şayia : 444) [Da-
ğıtma tarihi : 20 .9 .1963] 

X 62. — Oumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve Al nci dönem T. JB. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 . 1963] 

63. —- Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve 
3699 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : 460) 
[Dağıtma tarihi : 1.10.1963] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı* 
474) [Dağıtma tarihi : 4.10 . 1963] 

65. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ye 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 475) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

66. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Oöker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sâyllı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklif i ve Millî Eği
tim ve "Hân komisyonları raporları (2/231) 
flS.Sâyisı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

67. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 
sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuzun, Maliye Vekâleti kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna »bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Karanla 
6347 sayılı Kanunun ikinci maddesinde-ve 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 
yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
tadili ile bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'fiûn, 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunim 15 nci 
maddesindeki nisbetleriıı değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Plân 'komisyon
ları raporları (1/496, 2/358, 2/517) (S.'Ssyı-
sı : 483) , [Dağıtma tarihi: 8 . 10 .1963] 

68. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulanca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta 
olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan'ın, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı: 489) 
[Dağıtma tarihi: 8 .10 .1963] 

69. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/481, 2/278) 
(S. Sayısı: 491) [Dağıtma tarihi : 9.10.1963] 

70. — Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli 
ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlile
rine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Çankırı Milletvekili 
Rahmi înceler'in T. C. Ziraat Bankası memur 
ve müstahdemlerine ikramiye verilmesine dair 
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kanun teklifi ve Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (2/463, 2/478) (S . Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10.1963] 

71. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve ay
nı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyonları 
raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1963] 

72. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 
ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin hafta
lık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında 
kanun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve 7 arkadaşı ile O. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 ncı ve 8 
nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/525, 2/25, 2/155, 
2/186) (S. Sayısı: 515) [Dağıtma tarihi: 
24.10.1963] 

73. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. Sa
yısı : 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 74. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen /bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısına (dair Ana
yasa Komisyonunun mütalâası (1/433) (S. Sa
yısı : 266 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1963] 

75. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20. 6.1963] 

76. — Islâhı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak

kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : ,20 . 6.1963] 

77. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

78. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

X 79. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanm II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

80. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü 
hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21.4.1928 doğumlu Kadir Ceylân'ın ölüm ceza
sına /çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke -̂
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) (S. 
Sayısı 528) [Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963] 

>m< 
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