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nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun, yayla ve meraların, köy
lerin tüzel kişiliklerine tahsis kılınması 
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3. — Çorum Milletvekili Hasene İlgaz 

ve iki arkadaşının, 3803, 4274 ve 4459 sa
yılı Kanunların köy okulu, öğretmen evi, 
köy sağlık memurları ve ebeleri evleri in
şa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sayılı kanun
ların kaldırılması hakkındaki 5210 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair Ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/210) 500:501 

4. — Denizyolları İşletme Kanununun 
1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 
3 ncü maddesinin birinci fıkrasının kaldı
rılması hakkında Kanun tasarısı ve Ulaş
tırma ve Bütçe Komisyonları raporları 
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muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi ve 
yerli çiftçilerin topraklandırılması hak
kındaki 2502 sayılı Kanunun 6 nci ve 7 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Tarım, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/60) 502:503,506,508, 
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Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonları mütalâalariyle Bütçe Komisyo
nu raporu (1/534,2/193) 503:508 

*>&<{ 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan'm, 

'Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 12 ııci ve 
hu kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 2 nci madde
lerinin yorumlanması hakkındaki önergesinin 
gündeme alınmasına dair olan önergesi okundu. 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü, yorum önergesini 
görüşüp bu toplantı yılı içinde yetiştirmeye 
Çalışacaklarını bildirdiğinden Gl. Eyüp Duru
kan, önergesini geri aldı. 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
in, memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâ
de zam hakkındaki 4178 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun teklifine dair olan Bütçe 
Komisyonu raporu kabul olundu. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul 
edilen ve üye devletlerin tasdikma sunulan 
«Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin katılması hakkındaki Kanun, ka-
DUI edildi. 

Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memle
ketler ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdo 
lunan Anlaşma gereğince yurda ithal olunacak 
malların menşelerinin tesbiti hakkındaki Ka
nun, kabul olundu. 

KÖy inşaatı dolayısiyle köylülerle muhtar

lardan aranılan Kazanç vergilerinin silinmesi 
hakkm'daki Kanım, kabul edildi. 

İsparta Gül Yağı Fabrikasının Tekel İdare
since İsparta Belediyesine devri hakkındaki Ka
nun, kabul olundu. 

Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 
sayılı Kanunun hâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair Kanun tasarısının maddeleri üzerinde gö
rüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 

sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair olan Kanım tasarısının, maddeleri görüşül
dü. 
• Tapulama Kanunu tasarısının tümü üzerin

deki görüşme yeter görülerek maddelere geçil
di. 12 madde kabul olunduktan sonra, 

16 . III . 1950 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel Necmeddin S ahir Sılan 
Kâtip, 

Manisa Milletvekili 
Hilmi Öztarhan 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin ve 1944 mâlî yılı Muvaze-
nei Umumiye Kanununa'bağlı (L) işaretli cet

velin Dışişleri Bakanlığı kısımlarının değiştiril
mesi hakkındaki 4665 sayılı Kanuna ek Kanun 
tasarısı (1/762) (Dışişleri ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

2. — Gemi sahiplerinin sorumluluklarının 
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3. — YOKLAMA 

.1950 O : 1 
yomı raporu (1/733) (Gündeme); 

9. — Türk Tütünleri Ortaklığı hakkında Ka
nım tasarısı ve Tarım ve Ticaret Komisyonları 
mütalâaları ile Gümrük ve Tekel ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/663) (Gündeme); 

10. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkın
daki 6 Nisan 1329 tarihli Kanunu Muvakkate 
bâzı hükümler eklenmesine dair Kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu mütalâası ile Adalet Ko
misyonu raporu (2/176) (Gündeme) ; 

11. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlileri
nin ücretlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 
5000 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına 
ve 2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair Kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/713) (Gündeme); 

12. — Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu 
tasarısı ile Denizli Milletvekili Dr. Behçet Uz'-
un, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/742, 2/192) 
(Gündeme) ; 

13. — Bina Vergisi Kanununun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/735) (Gündeme) ; 

14. — iktisadi Buhran Vergisi Kanununun 
1-nci maddesine bir bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/740) (Gündeme) ; 

15. — Arazi Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair Kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/734) (Gün
deme). 

O T U R U M 
i t i : 15,07 

/ekili Raif Karadeniz 

sa), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

)KLAMA 
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tahdidi ve konişmentoya mütaallik bâzı kaide
lerin tevhidi hakkındaki 25 Ağustos 1924 tarih
li ve deniz ticaret vasıtalarının relini ve imtiya
zı ve Devlet gemilerinin mııafiyetleriyle ilgili 
'bâzı kaidelerin tevhidi hakkındaki J926 tarihli 
Milletlerarası dört sözleşmeye katılmamız hak
kında Kanun tasarısı (1/763) (Ulaştırma Ko
misyonuna) ; 

3. — Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 
dağıtacağı kârın Hazinece ikmali hakkında Ka
nun tasarısı (1/764) (Bütçe Komisyonuna) ; 

Teklifler 
4. —. Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 

Gümrük Kanununun 17 ııci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında Kanun teklifi (2/235) 
(Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

Önergeler 
5. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel'in, Gelir Vergisi Kanununun 11 ııci mad
desinin yorumlanmasına dair önergesi (4/205) 
(Adalet, Çalışma, Ekonomi, İçişleri, Tarım, Ti
caret, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

6. •— Eskişehir Milletvekili ismail Hakkı Çe
vik'in, 111 numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu
nun 15 . İTİ . 1950 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 2123 sayılı Kararın Kamutayda görü
şülmesine dair önergesi (4/206) (III numaralı 
Geçici Dilekçe Komisyonuna) ; 

Raporlar 
7. —' Belediye Gelirleri Kanununun 27 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarı
sı ve Maliye Komisyonu mütalâası ile İçişleri 
Komisyonu raporu (1/719) (Gündeme) ; 

8. — Af Kanunu tasarısı ve Adalet Komis-

B AŞK AN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturumu-
açıyorum. 
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4. - BAŞKANLIK DÎVANININ 

i . — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'-
ün, Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında Kanun teklifinin geçi
ci komisyona havalesi (2/235) 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 
Turizmi Teşvik Kanununu müzakere etmek üze
re 8 tarihli toplantıda bir geçici komisyon ku
rulmuştu. Bu komisyonda Turizmi Teşvik Ka
nunu müzakere edildi ve bitirildi. Ancak Turiz
mi teşvik için bâzı vergi ve gümrük muafiyet
leri ieabettiği düşünüldü, Hükümetle de muta
bık kalındı. Ancak bu muafiyetlerin kendi ka
nunlarında tadilât yapılmak suretiyle tedvin 
edilmesi Komisyonca da muvafık görüldüğün
den, bunu temin için, Gümrük Kanununun 17 
nci maddesinde tadilât yapılması hakkında 
Başkanlığa bir kanun teklif etmiş bulunuyo
rum. Komisyon adına bunun Gümrük ve Tekel 
Komisyonundan 3 kişi alınarak Geçici Komisyo
na ilâvesini ve tasarının Turizm Geçici Komis
yonuna havalesine müsaade buyurmanızı rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Turizm Teşvik Kanununu gö
rüşmek üzere, Maliye, Ticaret, Bütçe, İçişleri 
Komisyonlarından seçilen arkadaşlarla bir ge
çici komisyon kurulmuştu. Arkadaşımız bu ka
nun teklifinin de o komisyona havalesini tek
lif ediyorlar. 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Gümrük 
ve Tekel Komisyonundan da 3 kişinin seçilerek 
bu komisyona iltihakını rica etmiştim. 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi Gümrük Ka
nununun 17 nci maddesinde bir tadili ihtiva 
ettiği için, Gümrük ve Tekel Komisyonundan da 
üç arkadaşın eklenmesi suretiyle kurulacak Ge
çici Komisyonda görüşülmesi istenmektedir. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendim, 
turizme ait ,arkadaşımız Behçet Beyin bir tek
lifi vardır, Gümrük ve Tekel Komisyonundadır. 
Bunun ilk müzakeresini yaptığımız sırada Hü
kümet temsilcisi, Hükümetin de böyle bir tasarı 
hazırlamakta olduğunu, sevkedeceğini bize söy
ledi. Biz de bu işte acele edilmesini rica ettik. 
Binaenaleyh Hükümetin tasarısı ile beraber, ar
kadaşımızın bu teklifini de müzakere etmek 
üzere işi talik ettik. Halen bu teklif Komisyon
da beklemektedir. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu ifadesinde 
bir zühul olsa gerektir. Çünkü bahsettikleri ta-
sarılar ve kanun teklifleri bu Geçici Komisyona. 
havale edilmiş, binaenaleyh Gümrük ve Tekel 
Komisyonundan alınmış, Geçici Komisyonda 
müzakere ve intaç edilmiştir. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın teklifini ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Hüseyin Ulusoy'un 
teklifi kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Tapulama Kanunu tasarısı ve Adalet 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/358) 

BAŞKAN — Tapulama Kanununun muza 
keresine devam ediyoruz. Dün 13 ncü maddeyi 
okumuştuk. Fakat Birleşim değiştiği için ha
tırlamanız maksadiyle tekrar okutuyorum: 

MADDE 13. — Gayrimenkul mal : 
A) Tapu kaydı mevcut olup da malik gö

rünen kişi aynı zamanda zilyed bulunuyorsa. 
adına; 

B) Tapu kaydı mevcut olup da malik Öl
müş ise ve mirasçıları zilyed bulunuyorsa 16 
nci maddede gösterilen şekillerde mirasçılar 
adına j 

C) Türk Medeni Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten sonraki tarihli tapu kaydı mevcut 
olup da malik görünen kişiden başkası zilyed 
bulunuyorsa malikin, ölmüş ise mirasçılarının 
kadastro teknisiyeni ve yardımcısı huzurunda 
muvafakatleri halinde, zilyed adına; 

Tescil olunur. 
Temlik eden veya mirasçıları, zilyed adına 

tescile muvafakat etmezler veya muvafakat et 
miye kanuni ehliyeti haiz bulunmazlarsa gezi 
ci arazi kadastrosu yargıcı mevcut delilleri tet
kik ederek hakkaniyete göre gayrimenkulun 
kimler adına tescili icap edeceğini takdir ve 
hükmeder. 

Ç) Türk Medeni Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten evvelki tarihli tapu kaydı mevcut 
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olup da malik görünen kişiden başkası zilyed 
bulunuyorsa; 

1. Zilyed malikten, mirasçılarından vey:ı 
kanuni mümessillerinden temellük ettiğini bun
ların beyanlariyle veya her hangi bir belge ile 
veya bilirkişi sözleriyle tevsik ettiği takdirde, 
son zilyed adına; 

2. -Şayet zilyed, zilyedlik sebebini tevsik 
edemiyorsa; 

A) Malik görünen kimsenin hayatta ol im, 
eliği: 

B) Malik görünen kimsenin bilinmediği; 
C) Zilyedin malik sıfatiyle ve hak sahibi 

tanıdığı kimseden iktisap ettiği; 
Belgeler veya bilirkişi sözleriyle anlaşılırsa, 

zilyed adına; 
D) Tapuda kaydı olmayıp da en az on yıl

dan beri malik sıfatijde, fasılasız ve nizasız zil-
yedliği belgelerle veya bilirkişi sözleriyle sabit 
olanlar,zilyed adına; 

E) Yukardaki fıkralar dışında kalıp da 
özel mülkiyete konu teşkil eden gayrimenkul 
mallar, Devlet adına; 

F) Bu kanun hükümlerine göre zilyedim:' 
tevsik edilemiyen gayrimenkuller, kayden ma
lik görünen kişi adına; 

Tesbit ve tescil olunur. 
(imar ve ihyalarla benzeri hususi kanunla" 

hükümleri ve 2644 sayılı Kanunun 1.G neı ve 
3.116 sayılı Kanunun 25 nci maddeleri hüküm
leri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var un? 
ADALET K. SÖZCÜSÜ EMİN HALİM ER-

GUN (Ankara) —• Muhterem arkadaşlar, çok 
hayırlı bir kanun olan Tapulama Kanununun tü
mü üzerinde görüşülürken arkadaşlarımızdan 
sayın Necati Erdem bu 13 neü maddeyi mevzuıı-
babis ederek noktai nazarına göre bâzı itirazlar 
ve. mülâhazalar dermeyan buyurdular. 

Adalet komisyonu adına komisyonca kabul 
edilen şekle ait esasları izah etmekle beraber 
bu meyanda sayın Erdem'in mülâhaza ve itiraz
larına da cevap vermek için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Bu 13 neü madde. Tapulama 
Kanununun esasını ve belkemiğini, teşkil etmek
tedir^ Kanunun diğer hükümleri şekle ve bu 
işin nasıl tatbik edileceğine ait müteferri hü
kümleri ihtiva etmektedir. Bu 13 neü madde, 
mâna ve mahiyeti itibariyle verilecek ve veril

mesi düşünülen tapu vesikalarında ne gibi hu-
knki esaslara riayet edileceğini göstermesi iti
bariyle hakikaten mühim bir mevzuu taşımak
tadır. Bu maddenin bünye ve metnine girmezden 
evvel muamelenin şekli üzerinde bir dakika te
vakkuf etmeme müsaadenizi rica edeceğim. Dün 
kabul buyurduğunuz birinci madde hükmüne 
göre, bu kanun; evvelce mevcut olan tapuların 
dahi yenilenmesi ve tapusu olmıyanlara da ta
pu verilmesi hükmünü taşımaktadır. Müsaade
nizle birinci madde hükmünü, hatırlatmak- ka
bilinden bir defa daha arzedeyim. «İl ve ilçele
rin belediye sınırları dışında kalan bütün tapu
suz gayrimenkul mallar bu kanun hükümlerine 
flöre tapulanarak ve tapulu olanların da kayıt
ları yine bu kanun hükümlerine göre yenilene
rek kadastro plânları vücuda getirilir.» Bu ka
nunun uygulanacağı illerde, il ve ilçeler birer 
bölge itibar edildiği gibi, köy ve bucak merkez
leri de kanunun 2 nci maddesi hükmüne göre 
birer birlik sayılmıştır. Şimdi ünite olarak' bir 
birliği ele. aldığımız zaman, her hangi bir vilâ
yette bu kanun tatbik edilecek. Yine ikinci mad
dede yazılı olduğu üzere ilânlar yapılacak, bü
tün bu işler yani ilân ve tebligat işleri tekem
mül ettikten sonra, bir köyde bu muameleye 
başlanacağını tasavvur edelim. Kadastroyu ya
pacak olan memurlar teknisyen ve yardımcısı 
bu birliğin ilân ve sair suretlerle orada tasarruf 
sahibi veya üzerinde bir hak iddia eden kimse-
'ere bu muamelelere haşlanacağını duyurduktan 
sonra birliğin mensup olduğu merkezdeki, tapu 
sicil memurundan o yere ait • 'bütün kayıtları 
defterleri, belgeleri ve ayrıca vergi deiresinden 
o yere ait vergi kayıtlarını da alarak mahalline 
gidecektir. Ondan sonra mahallinde muamele
ye bağlıyacaktır. Zaten bu keyfiyet alâkalılara 
bu kanunda fazlasiyle, gösterilen şekilde duyuru
lacağı için. tasarruf sahibi olan, yahut tasarruf 
iddia eden, zilyedlik iddia eden şahıslar da ora
ya yelen memurlara ellerinde mevcut bütün ve
saiki, tasarrufu ispat edecek, teyit edecek bü
tün belgeleri tevdi, edeceklerdir. 

Sayın Erdemin de söylediği fermanlar, ilâm
lar, sipahi senetleri daha buna benzer ne gibi 
vesaik varsa, ister tapu dairesinde mevcut ol
sun isterse alâkalı yanında bulunsun bu kabil 
ne gibi vesaik mevcut ise oradaki memurlara 
tevdi edilecek ve sonra yine kanunda gösteril
diği şekilde yerlerindeki hudutlar işaretlendiril-
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mek suretiyle işlere devam olunacak ve bütün 
muamelelerde bu kayıtlar, vesikalar tetkika 
esas ittihaz edileceği gibi ayrıca yine bu ka
nunda gösterildiği şekilde köy dernekleri veya 
mahalle dernekleri tarafından seçilmiş olan 
yeminli bilirkişilerin de huzuru ve malûmatla-
riyle tetkikat ikmal olunacaktır. 

Şimdi bu mekanizmayı sırf hatırlatma kabi
linden Yüksek Heyetinize böylece arzettikten 
sonra başlanacak olan muamelenin ne suretle 
tetkik edileceğini ve ne suretle karara bağla
nacağını arzedeeeğiın. Ve bu suretle de 1?> ncü 
madde hükmünü izah etmeye çalışacağım. 

13 ncü madde muhtelif fıkraları ihtiva et
mektedir. 

İzin verirseniz İm tahlili fıkra fıkra yapa
yım, gerçi arkadaşım bunun içerisinden bâzı hü
kümleri ele alarak itirazlar dermeyan buyur-
muşsa da, maddenin daha evvelki ve daha son
raki kısımlarını da izah etmekte fayda mülâ
haza etmekteyim. 13 ncü madde şöyle başlar. 

Gayrimenkul mal: 
a) Tapu kaydı mevcut olup da malik görü

nen kişi aynı zamanda zilyed bulunuyorsa, adı
na tescil edilir. Yani, namına tapu kaydı mev
cuttur. Tapuda kay den, malik olan (x) aynı za
manda o yerin zilyedidir. Onun namına o yer 
tescil edilecektir. Bunda hukuka da, mevzuata 
da, esasata da aykırı olan hiçbir şey yoktur. 

Biz bunu demin arzettiğim gibi birinci mad
dede münderie tapu kayıtlarının yenilenmesi 
yapılacağı esasını teyit etmek için buraya vaz
etmiş bulunuyoruz. Çünkü arkadaşlar, onu da 
arzetmiş olayım. Bu kanun aynı zamanda bir 
tasfiye kanunudur. Bu kanun hem tapu kayıt
larını yeniden tesis edecek, bunlara hüküm ve 
kuvvet verecek, ve hem de bundan sonraki ka
yıtlara esas olacaktır, 

Şu halde bu «A» bendinin hiçbir suretle hu
kuka aykırı tarafı görülemiyeceği şüphesizdir. 
Şimdi «B» bendine geçiyoruz. «B» İten
di tapu kaydı mevcut olup da malik ölmüşse 
ve mirasçıları zilyed bulunuyorsa 16 ncı madde
de gösterilen şekillerde mirasçılar adına tescil 
edilir. 

Tapu kaydı mevcut, tapu kaydına malik ola
rak. (x) görünüyor. Fakat meımwlar o gayrimen
kulun başına gittikleri zaman görüyorlar ki, (x) 
ölmüştür. Kayıt (x) namına ama zilyed. vârisleri-
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dir. Kanunun 16 ncı maddesinde yani bundan son
raki gelecek diğer bir hüküm de iştirak halinde
ki mülkiyete, müşterek mülkiyete, taksim ve 
saireye mütaallik olmak üzere gezici kadastro 
yargıcına verilen vazifeler de mevcuttur. Mede
ni Kanunun hükümlerine de tamamen muvafık 
ve mutabık olarak kadastro yargıcına verdiği
miz yetki ile bu hususlar halledilecektir. Fa
kat iş yargıca aksetmeden, memur, bunun zil
yedi mirasçıları ise filânın mirasçıları diye tes-
bit edecektir. Kaydına bu suretle yazacaktır. 
Sonradan iştirak halindeki veya müşterek olan 
mülkiyeti, veraset ilâmının bulunup bulunma
dığı hususımu, veraset ilâmı mevcut değilse, 
hâkim tarafından bu ilâmın istihsal imkânları
nı temin etmek için işi hâkime verecektir. Yine 
oralarda bulunacak gezici kadastro hâkimine 
bu işi verecektir ve kadastro hâkimi de 16 ncı 
madde hükmüne göre bu işlemi yapacaktır. 
16 ncı maddeye burada atıf vardır. 16 ncı 
madde geldiği zaman şüphesiz bu Hükümleri de 
görmüş olacaksınız. Bu fıkrada da hukuki 
esaslara ve Kanunu Medeni hükümlerine aykı
rı bir durum mevcut değildir. 

C fıkrası : Medeni Kanunun yürürlüğe gir
dikten sonraki tarihli tapu kaydi mevcut fakat 
malik görülen kişiden başkası zilyed bulunu
yorsa ... 

Şimdi bir kayıt mevcut. O kayit birisi 
namına. Fakat zilyed bagkası çıkıyor. Ne onun 
vârisidir ne de bir şeydir. 

O zaman tapu memuru, orada çalışacak olan 
tapu memuru malike soracak, malikin muvafa
kati varsa, bu adama ben burayı vaktiyle sat
mış idim. fakat, şu ve bu sebeple muamelesini 
Yaptırmamıştım; binaenaleyh, zilyed adına tes
ciline muvafakat ediyorum, şeklinde bir mu
vafakat beyan ederse zilyed adına tescil edile
cektir. 

Malik ölmüş ise ve mirasçılar mevcut ise 
mirasçılar murislerinin yaptığı bu muameleyi 
kabul ederek zilyedin üzerine tesciline muva
fakat ederlerse yine bu suretle tescil edilir. 

Arkadaşımın dün dokunduğu noktalardan 
birisi bu: Kanunu Medeninin gayrimenkule 
mütaallik hükümleri resmî memur huzurunda 
muamele yapılmış olmadıkça muteber saymaz. 
Siz burada vaktiyle yapılmış olan bir muamele-

j yi - (kefalet akdini de misal getirmek sıvretiy-
I le - vaktiyle yapılmış olan fakat kanunen mu-
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teber olmıyan bir muameleyi sonradan mute
ber addediyorsunuz buyurdular. 

Şimdi arkadaşlaı-, kanun esas itibariyle bir 
tasfiye kanunu olması ve bu muamelelerin ev
velce neden odlayı tapuya tescil edilmediği he
pimizce malûm bulunması itibariyle şu esasatı 
hukukiyeyi burada nazarı itibara almak bence 
dâvayı halleden mühim bir esastır. « îcazati 
lahika vekâleti sabıka hükmündedir ». 

Şimdi vaktiyle yapılmış olan ve fakat ka
nunen muteber olmıyan bir akit var, Kanunu 
Medeni hükmüne göre bu akdin tapu memuru 
huzurunda yapılması lâzımgelirdi. Bu akit ta
pu memuru huzurunda yapılmamış hari
cen alınmış ve satılmıştır. Bizim köylüleri
miz hem vakit ziyamı icabettirir ve hem de bir
çok harç ve masrafı ihtiyar etmek gibi külfet
leri de mevcut bulunduğunu bildikleri için ek
seriya tapu memuru huzuruna gelerek bu mua
meleyi yapmaktan kaçınırlar ve birçok dâva
lar da bu yüzden çıkar. 

Bugün arkadaşlar, bilvesile arzetmiş olayım, 
bilmiyorum Adalet Bakanlığı istatistikleri ne 
gösterir. Hukuk mahkemelerindeki dâvaları, 
yanlış söylememek için rakam söylemeyim. Fa
kat bu dâvaların büyük bir kısmını köylerdeki 
gayrimenkul dâvaları teşkil ediyor. Bu gayri 
menkul dâvalarının sebebi; haricen yapılan alım 
•satımın sonradan, ya evvelki maliki, veyahut 
da evvelki malikin vârisleri tarafından tanın
mamış olmasından ileri geliyor. Hattâ arkadaş
lar bu yüzden ecri misil ve arazinin kirasına 
taallûk eden birçok dâvalar çıkıyor, öbür taraf 
da o arazinin bedeline ait bir hak istiyor. 

Şimdi biz köylünün ayağında bu muamelele
ri tesbit ve tescil ediyoruz. Harçsız ve masraf
sız bunun tapusunu tesis ederek kendi eline ta
pu senedi vermiş bulunuyoruz. 

İkincisi; bunda vaktiyle akdin tapu memu
ru huzurunda yapılmamış olmasını nazara al-
mıyarak şu kamınla kabul ettiğimiz hüküm ve 
esaslara göre yapılmış olmasından memleketin 
realitesi bakımından fayda görmekteyiz. Ve bu 
hiçbir zaman hukuk esaslarına aykırı mütalâa 
olunamaz. Ye burada asli zilyedliğin kabulü ve 
himaye altına alınması mevzııubahistir. Ve asli 
zilyedliğin tescilde esas alınması bunu satmış 
olan malik veyahut vârislerinin muvafakati ol
masına bağlıdır. Muvafakat etmedikleri takdir
de nıütaakip fıkraya hükmü tatbik edilecektir. 
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Bunda iki tarafın muvafakati mevcut olması 
lâzımdır. Şimdi kürsüden söylenmemekle bera
ber dışarda bâzı arkadaşlarımın bana izhar bu
yurdukları bir endişeye de bilvesile cevap ver
meyi faydalı gördüm. Arkadaşlarımdan bir kıs
mı, zilyedliğin, icarla, ortaklık akdiyle veyahut 
her hangi bir akidle vücut bulması halinde bu
nun zilyedlik sayılıp sayılmıyacağı hususunda 
tereddüt ettiklerini ve endişede olduklarını ifa
de buyurdular. Kısaca Medeni Kanunumuzun 
887 nci maddesiyle başlıyan 24 ncü babını, zil
yedlik faslı mütalâa ve tetkik buyururlarsa gö
rürler ki, 888 nci maddenin son fıkrası, mâlik sı-
fatiyle zilyed olanlar, o şeyin asıl zilyedleri ve 
diğerleri fer'i zilyedleridir, der. Bu tasarıda 
mevzuubahsettiğimiz ve himayet ettiğimiz .şey, 
asli zilyedliktir. Binaenaleyh fer'i zilyedlik bu 
işte mevzuubahis değildir. Sonra arkadaşlar, 
yine Kanunu Medeninin 889 ncu maddesinde; 
zilyedliğin kullanılması muvakkat bâzı haller
den dolayı mürtefi ve munkati olursa zilyedlik 
izaa edilmiş olmaz hükmü mevcuttur. Bu madde 
arkadaşların endişelerini karşılayıcı bir hükmü 
ihtiva etmektedir. 

Şimdi (c) fıkrasının muvafakati esas olan 
bu hükmünü bu suretle arzettikten sonra, geli
yorum onu takip eden fıkraya: onu takip eden 
hüküm şudur: «temlik eden veya mirasçıları 
zilyedi adına tescile muvafakat etmez veya mu-
vafat etmeye kanuni ehliyeti haiz bulunmazlar
sa gezici arazi kadastrosu yargıcı mevcut de
lilleri tetkik ederek hakkaniyete göre gayri
menkulun kimler adına tescili icap edeceğini 
takdir ve hükmeder. » 

Şimdi bu hükümle bu gibi hallerde arazi 
teknisiyenleri ve yardımcısı yani tapunun tek
nik memurlarından tescil salâhiyetini almış bu
lunuyoruz. Muvafakat ederse bundan evvelki 
hüküm işliyecek. muvafakat etmezse artık on
ların yapacağı bir zabıt varakası tutup bu key
fiyeti tesbit ettikten sonra işi kadastro yargıcına 
tevdi etmekten ibaret olacaktır. Yalnız muvafa
kat etmekten hali de mutlak değildir. Muvafa
kat etmek mevkiinde olan kimseler kanuni eh
liyeti haiz kimseler değilse, kısıtlı ise, yahut 
üzerinde kanunen beyanını kullanılmasına mâ
ni hal ve şartlar mevcut ise, bunlar muvafakat 
etse de kanunen bu muvafakat şayanı kabul 
olmıyacağı için bu keyfiyet hâkimin takdirine 
ve hükmüne terkedilecektir. 
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İşte arkadaşlar, şimdi Sayın Erdem'in bütün 

itirazlarının toplandığı yer ve hüküm de budur. 
Arkadaşım diyor ki, Medeni Kanunumuz esas
larına göre gayrimenkulun nıuamelei tesciliye 
ve feragiyesi memuru resmî huzurunda yapıl
mazsa muteber olmadığı ve orada böylece yazılı 
bulunmasına rağmen siz burada sonradan mu
vafakat hali de mevcut olmadığı halde bu işin 
hallini Kanunu Medeni hükümlerine aykırı 
olarak, hâkime veriyorsunuz. Kanunu Medeni 
hükümlerine aykırı olarak yine hâkime bunun' 
hakkında hakkaniyete göre hüküm verdiriyor
sunuz. 

Şimdi, arkadaşlar, derhal kabul ediyorum. 
Arkadaşımın esas itibariyle buyurduğu nokta
lar doğrudur. Ancak Türkiye'nin bu arazi ka
dastro dâvasını halletmek için karşımızda bir 
de zaruret mevcuttur. Kanunu Medeninin bir
çok yerlerinde hâkime geniş bir takdir hakkı 
verilmiş ve baş tarafında demiştir ki: Hâkim ken
disine takdir hakkı verilen yerlerde bu hakkı, 
hak ve nasfet dairesinde kullanır. Şimdi, bir 
gayrimenkul var, bir tarla var. Tarla maliki 
bundan beş sene evvel bunu başkasına şu kadar 
bedelle satmış. Fakat Kanunu Medeninin em
rettiği şekilde memuru resmî huzurunda tescil 
intikal ve ferağ muamelesini yaptırmamış. Bilâ-
hara bu muamelenin resmî şekilde yapılmamış 
olmasından istifade ederek tarlaya tekrar sahib 
olmak istiyor. 

İşte arkadaşlar, dâvalar bundan çıkıyor, ci
nayetler- bundan çıkıyor. 

Şimdi bu kanun - ki tatbik edilip bittikten 
sonra hükmü nihayet bulan bir kanundur -
bir yerde bu kanun tatbik edilip, tapusu bu ka
nundaki şartlara göre tesbit edilip tescil mua
meleleri tekemmül etti mi, bu kanunun hükmü 
orada bitiyor. 1 kınını bu mahiyeti itibariyle bu 
tasfiye, mevcut fiilî durumu tahkim, tesbit ve 
tescil etmeye matuf olan bu hükmü burada ka
imi etmekte zaruret vardır. Arkadaşlar evvel
ce nesebi geyrisahih çocukların tescili için İm
kanım kabul buyurdunuz. O kanunun müddeti 
bitlikten sonra bundan, bir, bir buçuk ay kadar 
evvel diğer bir kanunla aynı mahiyette bu işle
rin tesbit ve tesciline matuf hükümler kabul 
buyurdunuz. Orada kabul buyurduğunuz hü
kümlerde de Kanunu Medenide yazılı esas kaidele
re aykn ı taraflar mevcut. Fakat bir zaruret itiba
riyle geçici' olan bu hükümleri kabul etmekte te-
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reddüt edilmedi. Şimdi burada bunu kabul etmez
sek, bu şekilde bir hüküm vaz'etmezsek bu kanu
nun hikmeti vücudu kalmaz. Burada biz (hak
kaniyete) tâbirini koymakla, hâkimlerin: serbestçe 
delilleri takdir edeceğini ilâve etmekle hüsnü
niyet sahibini de himaye etmiş bulunmaktayız. 
Şüphesiz ki, hâkim suiniyet sahibi zilyedin ve ora
daki iktisabın iktisap tâbiri yerinde değil, ora
daki fiilî durumun, oradaki zifyedliğin dikkat 
buyurun hakka demiyoruz, hakkaniyete diyoruz, 
ihtilâfını hakkaniyete göre halledecektir. Böyle 
bir durum arzet iniyorsa onun zilyedliğini himaye 
etmiyecek ve onun lehinde bir hüküm vermiyecek-
tîr ve aynı zamanda hâkimin verdiği bu hüküm 
de, diğer mahkemelerimizde olduğu gibi, ka
bili temyiz olacak, derecattan geçecek, Yargı-
taym tetkik ve tasvibine sunulabilecektir. Bura
da bir noktayı da ilâve edeyim ki, elimizde bu
lunan tasarının hükümleri Yargıtay Hukuk Dai
releri başkanları tarafından da görülmüş ve bu 
kanunla bu şekilde hükmün tesisinin lâzım ve za
ruri olduğu, Meclisçe kanuniyeti kabul edildiği 

.takdirde hukuk kaidelerine aykırı mütalâa edile
ni iveceği bu zevat tarafından bildirilmiş bulun
duğu Hükümei mümessilleri tarafından bize söy
lenmiştir. 

Sonra arkadaşlar devanı ediyorum. Medeni 
Kanunun meriyete girdiği tarihten evvelki ta
rihli tapu kaydı mevcut olup da malik görünen 
kişiden başkası zilyed bulunuyorsa. 

NAZIM POROY (Tokad) — Yani (Ç) fıkra
sından bahsediyorsunuz. 

EMİN HALİM ERGUN (Devamla) — Evet 
(Ç) fıkrasından. 

Burada muhtemel belleri kanunun 1, 2 ve diğer 
fıkralarla ayırmış bulunuyor. Muhtemel haller 
şunlardır: Zilyed malikten mirasçılarından veya 
kanuni mümessillerinden temellük ettiğini bun
ların beyanlariyle veya her hangi bir belge ile 
veya bilirkişi sözleriyle tevsik ettiği takdirde son 
zilyed adına tescil olacaktır. Şüphesiz bütün 
bunlar da bu muameleler yapıldığı zaman her 
hangi bîr itiraz mevcut olursa bu keyfiyet itirazlı 
tutanak halinde tesbit edilip yargıca gidecektir. 
Çok evvel kabul buyurduğunuz 15,15 numaralı 
Kanun ve 501 numaralı Kararlar dahi burada 
Kanunu Medeninin tatbikından evvel tesis edilmiş 
olan «Tapu kaydında malik görülen kişilere ve 

l yerlere ait hususi hükümleri taşımaktadır. Daha 
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sonra «şayet zilyed, zilyedlik sebebini tevsik ede
miyorsa,» diyor ve devanı ediyor ve o halleri sa
yıyor «malik görülen kimsenin bilinmediği, zilye
din malik sıfati'yle ve hak sahibi tanıdığı'kimse
den iktisap ettiği, belgelerle veya bilirkişi söz
leriyle anlaşılırsa zilyed adına» diye devam edi
yor. 

.Şimdi zannediyorum ki, buralarda izaha ve 
ayrıca maruzatta bulunmaya lüzum gösteren bir 
şey yoktur, gayet açıktır. Esasen bu keyfiyet ta
pu kaydının Kanunu Medeniden evvel tesis edil
miş olduğu hallerde zaten 1515 sayılı Kanun ve 
501 sayılı Kararla da t es bit edilmiş esaslara uy
gun bulunmaktadır, bu suretledir ki aşağıdaki 
fıkralarda 1515 sayılı Kanundaki esaslar aynen 
alınmış bulunmaktadır. 

Bundan sonra (D) .fıkrasında «Tapuda kaydı 
olmayıp da en az 10 yıldan beri malik sıfatiyle, 
fasılasız ve nizasız zilyedliği belgelerle veya bilir
kişi sözleriyle sabit olanlar, zilyed adına» teseiı 
olunacağına ait hüküm vardır. Burada da me
deni kanuna aykırı olarak kabul ettiğimiz bir 
hüküm vardır. Medeni Kanunun 6.'39 neu mad
desinde bu müddet 20 yıldır. Biz burada 10 yıl 
kabul ettik. Niçin?. Çünkü .1.5.15 No. lu Ka
nunda bunlar için 10 yıl kabul edilmiştir. Ye 
bu kefyiyet Kanunu Medeniden evvelki kayıt
lara matuftur. 

«E» fıkrasında yukardaki fıkralar dışında 
kalıp da özel mülkiyete konu teşkil eden gayri
menkul malların Devlet adına tescilini temin 
için yazılmıştır. Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında değilde özel mülkiyete konu teşkil eden 
gayrimenkuller Devlet adına tescil edilecek, fa
kat biz bu tâbiri sonradan yrinde görmedik, 
tatbikatta tereddüdü mucip olacak mahiyet t" 
gördük. Onun için şimdi bunu (Tescile tâbi 
olan gayrimenkul) şeklinde tashih edeceğiz w 
bunu heyeti muhteremden rica edeceğiz. 

Bunu takibeden (E) fıkrasını Bütçe Komis
yonu teklif etmiş ve buraya ilâve etmiştir. Biz 
de Adalet Komisyonu olarak buna muvafakat 
ettik. Esasen biz bunu şunun için yazmamışı ık. 
Diğer fıkralardaki haller olmazsa zaten kendi
liğinden tabiî olarak kayden malik görülen İçi
şi adına tescil edilecektir. Fakat bunu buraya 
yazmakta da mahzur yoktur; daha sarih, daha 
vazıh olur. Bunun neticei tahliyesi olarak mü
talâa etmiştik. Bütçe Komisyonunun Sayın Söz
cüsü ile mutabık kaldığımız veçhile tertip ba-
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kurundan yalnız (F) ile (E) fıkralarının yer
lerini değiştirmek lâzımgeliyor. Bunu da rica 
ediyoruz. 

Bu maddenin sonuna muterize içinde (İmar 
ve ihyalarla benzeri hususi kanunlar- hükümleri 
ve Îİ044 sayılı Kanuna 10 ncı ve ol 10 sayılı Ka
nunun 25 nci maddeleri hükümlerinin mahfuz) 
olduğunu da işaret etmiş bulunuyoruz. Tatbi
katta her hangi bir müdahale ve yanlışlık ol
masın diye. Birisi bir yeri imar ve ihya ederse, 
bir zeytinlik tesis ederse bunlar hakkında ayrı 
kanunlar vardır. Onların hükümleri mahfuzdur. 

Şimdi arkadaşlarım, Necati Erdem arkada
şımızın dünkü beyanatlarmdaki bir nokta üze
rinde de cevap vermek mecburiyetindeyim. Bu
yurdular ki, bu kanun aceleye gelmiştir, bunu 
hukukçular oturup karşılıklı çekişerek, müna
kaşa ederek konuşmalı ve geniş bir zamanda 
hazırlamalı idik. 

Arkadaşlar', bu tasarı Büyük Meclise S . Yİ . 
1948 tarihinde scvkedilmiştir. İçişleri Komisyo
nunun uzun bir müddet tetkikatından geçtik
ten sonra geçen sene Nisan ayında yani Nisan 
1949 da komisyonumuza gelmiştir. Ye komisyo
numuz aradaki Meclisin tatil müddeti hariç ge
çen zamanda müzakeresini yaparak bunun ra
porunu bu senenin birinci ayında tanzim et
miştir. 

Tarihi burada mevcuttur aynen arzediyorum. 
İS . I . 1950 tarihinde müzakeresini bitirerek 

raporunu hazırlamıştır. 0 - 4 ay komisyonumuz
da müzakere ve tetkik mevzuu olmuştur. Onu ta
kiben Bütçe Komisyonuna gitmiştir. Bütçe Ko
misyonunda da ayrıca tetkik mevzuu olmuştur. 
Yani arkadaşımın dediği gibi çekişilerek, mü
nakaşa. edilerek, tartışılarak, üzerinde günlerce 
uğraşılarak ve her harf ve kelimenin mâna ve 
medlulü üzerinde geniş geniş müzakereler yapı
larak hazırlanmıştır. Ama gönlümüz arzu eder
di ki. teknik komisyon olarak Adalet Komisyo
nunda bu kanunu müzakere yç münakaşa etti
ğimiz zaman Sayın Necati Erdem'de orada bu
lunsun ve müzakerelerimize iştirak buyursunlar. 
Binaenaleyh dendiği gibi. bu kanun dara geti
rilmiş, sona getirilmiş, müzakeresi/, münakaşa-
sız huzurunuza getirilmiş bir tasarı halinde de
ğildir. Mâruzâtımı bu suretle ikmal ettiken son
ra, sayın arkadaşlarımın sual şeklinde emirleri 
olursa veya ayrıca mülâhazaları bulunursa, bun
lara komisyon adına cevap vermeye amade ol-
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duğumu ve bu kanun vesilesiyle tümü üzerinde 
konuşan arkadaşlarımın takdirlerine ve tebrik
lerine komisyonumuza- ait hisse dolayısiyle de
rin şükran ve minnetlerimizi sunarım. 

EMİNİTTİN ÇFLİKÖZ (Balıkesir) — Elen
dim; Tapulama Kanununun 1'> ııeü maddesine, 
Bütçe Komisyonunca. Adalet komisyonunun ra
porunda bulunnııyaıı bir madde eklenmiştir. 
Ben o maddenin eklenmesini yerinde bulmadım. 
Ondan ötürüdür ki, taşanımı lo neü maddesine 
Bütçe Komisyonunca eklenmiş olan F fıkrası 
hakkında konuşarak arzedeeeğim ki, bu fıkra, 
gerek Hükümetin teklifinde ve gerek- Adalet 
Komisyonunun değiştirmesinde yoktur. 

Kanaatimce bu fıkraya lüzum yoktur. Çünkü 
bu maddenin A bendi (Tapu kaydında mevcut 
olup da malik görülen kişi aynı zamanda zilyed 
bulunuyorsa, adına gayrimenkul mal tescil olu
nacaktır; demektedir. Gayrimenkul maliki her 
zaman malın zilyedidir. Umumi hükümler de bu
nu âmirdir. Asli zilyed odur. Yalnız bu madde
nin C ve 0 fıkralarında belirtilen sebeplerle 
resmî olmıyan şekillerde gayrimenkul maliki 
rızasiyle zilyedliğini devretmiş bulunuyorsa bu 
takdirde kayden malik görüldüğü halde zilyed 
bulımmıyabilir. Başka türlü hallerde malik zil-
yedclir. Medeni Kanunumuzun zilyedlik bahsi bu
na dair kâfi hükümleri de ihtiva etmektedir. Şu 
halde 13 neü maddenin mütaakıp bentlerin 
de kabul edilen esaslar dairesinde zilyedlik dev
redilmemiş ise gayrimenkulun maliki aynı za
manda zilyed bulunduğundan gayrimenkul mal, 
adına tescil edilecektir. Şayet ölmüş ise, B 
lıendi gereğince mirasçıları adına tescil edilecek 
Bu sebeple (F) fıkrasına lüzum kalmamakta
dır. Böylece kalması teşevvüşü mucip olacağı 
korkusunu taşımaktayım. Bunun kaldırılması
nı teklif ediyorum. Takdir yüksek heyetinize 
aittir. Bu-hususta bir önerge takdim ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Fuad Hulusi Demircili 

FUAT) HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Efendim bahsimiz, Fİ neü maddeye taallûk edi
yor. Bu Tapulama Kanunu tasarısı, fikrimce, 
iki noktadan hayırlı sayılabilir. Bir kere kadas
tro yapılıp kayıt sahiplerine, hak sahiplerine 
plân vermek, ada ve parsel üzerine kendisine 
mülk vesikası vermek. Bu noktadan hayırlıdır. 
İkincisi de, âciz kanaatimce, 1515 sayılı Kanunu 
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bertaraf etmesidir. Bunu söylemekliğimin sebe
bi, burada 1515 numaralı Kanundan bahsedil
mesi ve onun hükümlerine mütenazır hükümle
rin alınmasının muvafık g'örülmesidir. Halbuki 
bence o kanunun sakat hükümlerini buraya al
mamak, buraya salim hükümler koymak lâzım
dır. Bu madde, istihdaf edilen hayır yerine bir
çok mahzarlar doğuracaktır. Bir kere burada 
tasrih ettiler dediler k i : Burada zilyedlikten 
maksadımız, asli zlyedliktir, fer'i zilyedlik de
ğildir. Fakat benim anladığıma göre burada ne 
asli zilyedlik, ne de fer'î zilyedlik hedef tutul
mamış, fiilî zilyedlik kastolunmuştur. 

Bir arazi birisinin namına tapu siciline ka
yıtlı bulunursa, namına kayıtlı olan asıl zilyed-
dir. Bunun haricinde olan kimse tapu kâğıdı 
kendi namına tashih edilmedikçe ancak fiilî zil
yed olabilir. Kanunu Medenimizin 905 ııci mad
desinde İni ihtimal nazara alınmış bulunuyor. 
Bunda deniliyor ki; «Tapu siciline kaydedilmiş 
olan gayri menkul! er için hak karinesine istinat 
etmek ve zilyedlik dâvaları ikame eylemek sa
lâhiyeti ancak kendi lehine tescil vâki olan kim
seye ait olur. Bununla beraber gayrimenkul bil
fiil kendi iktidarı dâhilinde bulunan kimse, 
gasp ve tecavüz sebebiyle dâva ikame edebilir» 
Fiilen zilyedlik, ister kiracı sıfatını haiz olan 
biri tarafından, ister intifa hakkı sahibi olarak 
fiilen zilyed bulunsun, hattâ ister hiçbir hakka 
sahip olmıyarak zilyed bulunsun gasıp ve te
cavüzü men için dâva açabilir. Zilyedlik dâvası 
ikame etmek hakkı ise ancak kayıt sahibine ait
tir. 

Burada muhtemel halleri kanunun U 2 ve di 
ğer fıkralarla ayırmış bulunuyor. Muhtemel haller 
darlar tahriren muvafakatlerini beyan etmedik
leri halde- mahkeme kararı olmadıkça tapu sicil 
memuru hiçbir tashih icra edemez) demekle, 
alâkalıların tahriri muvafakatleriyle bir tashi
hin yapılabileceğini kabul etmiş bulunuyor. Şu 
halde hal; sahibi ve o ölmüşse bütün mirasçıları 
gelip yazılı bir muvafakatte bulunurlarsa kayıt 
tashihi kolay olur; ama bu teknik memur veya 
yardımcısı bu muvafakatleri, buradaki hükme 
göre. şifahen alacaktır zannediyorum. Halbuki 
bunlar hukuki malûmatı haiz kimseler değiller
dir. fen adamlarıdır. Bunlar önlerinde vâki olan 
şeyi nasıl zabt ve tesbit edeceklerdir. Yapılan 
beyan muvafakat mıdır, yoksa değil midir? Mu
vafakat eden kimse salâhiyeti haiz midir? 
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değil midir, muvafakat eden adam salâhiyeti 
haiz midir, veraset senedi var mı., mirasçılar kaç 
kişidir, hepsi mi muvafakat beyan ediyorlar' 
Bunları tayin edecek mevkide olamaz. Onun için 
bu noktada mahzur görüyorum. .Fakat asıl ih
tilâf halinde muvafakat edilmediği zaman ne 
yapılacaktır? Burada madde bir tefrik yapıyor. 
Kanunu Medeni yürürlüğe girdikten sonra şöy
le olur böyle olur ve Kanunu Medeni mer'iyct 
mevkiine girmeden evvel şöyle yapılır diyor. 
Halbuki eskiden beri arazi üzerinde tapu memu 
rıı huzurunda yapılmıyan muameleler muteber 
sayılmazdı..Gayrimenkul tasarrufu hakkındaki 
kanundan sonra mülkler hakkında da ancak ta
pu memuru huzurunda muamele yapılabilirdi. 
Hattâ müstenit olmıyan dâvaların dinlenmesi 
bile menedilmişti. Kanunu Medeni buna bir 
şey ilâve etmemiştir. Hattâ daha kolaylıkla-
göstermiştir. Onun için bu tefrika bendeniz ma
hal görmüyorum. Bununla beraber diyorlar ki. 
köylerde nasılsa tapuya tescil ettirilmeden mua 
meleler yapılmıştır. Bunların da nazarı dikka-
ta alınması icabetler. Gerçi ben buna pek 11 e 
kanaat hâsıl etmiş değilim. Çünkü bunu yap-
mamışsa. temellük eâ(iiı kimse kanunun emrine 
riayet etmemiş, tapu harcını vermekten imtina 
etmiş demektir. Ikına niçin biz fazla bir hak 
verelim? Kanuna itaat etmediği, usule riayet 
etmediği için ini? Bununla beraber tatbikattı 
böyle birçok muameleler olduğu için, tapu me
muru huzurunda olmadığı halde dahi, nıuvafa 
kat halinde yapılsın. Muvafakat halinde olmaz
sa bu maddenin aşağıdaki fıkralarında fiilen 
zilyet! olan kimse, bilirkişi ifadesi ile vesikalarla 
arazinin kendisine temlik edildiği hakkında fen 
memuruna veya yardımcısına kanaat verebilirse 
hemen kaydın onanmasına, tashih edildiği yazı
lıdır. .Fakat vesika denilen kâğıt vüsuk ifade 
ediyor mu etmiyor mu? Bu cihet fen memuru
nun takdirine bırakılıyor. Halbuki tarihi ve 
altındaki imza veya mühür tevsik edilmemi 
olan şeyler nasıl vesika olur ve bunlara vesik." 
denirse memur bunu nasıl tesbit edecek ve hu
kuki vaziyetini nasıl tâyin edecektir? Sonra bi
lirkişi, bizim bildiğimiz bilirkişi fennî işlerde 
malûmatı mahsusa sahibi olan kimselerdir, bu 
malûmat ve fennî bilgilerine müsteniden bilir
kişilik yaparlar. Meselâ Hudut ihtilâfında bilir
kişi olur. Fakat satış ve hibe gibi işlerde bilir 
kişilik nasıl olur? Bir satış veya bir hibe iddia 
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ı sının, temlik keyfiyetinin bilirkişi sözü ile kabul 

edilmesini ben bir türlü anlıyamadım, nasıl olur 
bilmiyorum. 

Halbuki bu mesele için gayet kola}' ve basit 
bir yol vardır. Niçin o yola gidilmemiş, kabul 
edilmemiştir? Şimdi bu maddeye göre tetkik 
memuru her hangi bir vesikaya müsteniden ve
ya bilirkişilerin sözleri üzerine mevcut bir kaydi 
tashih ediyor, bu tashih ve tescil üzerine gayri
menkul ertesi günü başka bir şahsa satılabilir. 
Burada ancak muayyen bir müddet zarfında 
kayıt sahibine itiraz hakkı veriliyor. İtiraz kü'-
feti de kayıt sahibine tahmil, ediliyor, bu mâ
kul mudur? 

Halbuki kayıt sahibi diyor ki, efendim ben 
tarlamı ne sattım ve ne de birisine hibe ettim. 
Burada zilyet! gördüğümüz kimse ortakçı, yakut 
kiracıdır. Bu maddeye göre kayıt sahibini nefyi 
ispat ile mükellef tutmak icabediyor, onun için 
maddenin bu hükmündeki, sakatlık meydanda
dır. Niçin fiilen zilyed olan kimse yargıca göıı-
derilmiyor da kayıt derhal tashih ediliyor ve 
mahkemeye asıl kayıt sahibi sevkediliyor. İspat 
külfeti böylece yer değiştirmiş oluyor. Husu
siyle memurun yaptığı tescil üzerine gayrimen
kul üçüncü bir şahsa satılmış olursa itiraz eden 
kayıt sahibi üçüncü şahsın hüsnü niyetle hare
ket etmediğini, suiniyetle hareket ettiğini de is
pat edecek ki arazisini geri alabilsin. Başka tür
lü almasına imkân yoktur. Ancak satandan taz
minat istiyebilecek. Onun da malını ya bulacak. 
ya bulamıyacaktır. Bu suretle kaydı büsbütün 
hükümsüz çürük tutmak, fiili, zilyedin maliklik 
iddiasına bilirkişilerin ifadeleriyle muhakkak 
nazariyle bakmak, tescili yapmak, ondan sonra 
kayıt sahibini itiraz voliyle mahkemeye sevket-
mek katiyen doğru, değildir. Onun için bu mad
denin düzeltilmesi icabetler. Bu haliyle kalırsa 
birçok mahzurları müstelzimdir. Meselâ kadast
ro heyeti bir köye gittiği sırada kayıt sahibi 
tarlasının başında değildir, silâh altındadır. 
Pekâlâ biz onun gıyabında yalnız fiilî zilyedin 
gösterdiği bir kaç bilirkişinin ifade vermesiyle 
işi halledeceğiz. Bu adam da bu tarlayı üçüncü 
bir şahsa ferağ ettiğini düşününüz. Hak sahi
binin silâh altından avdet ettiği zaman-ne vazi
yete düşeceğini de tasavvur buyurunuz? Bu tak
dirde tarlasını satmadığım, kaydın, kendi, üze
rinde kalması lâzmıgeldiğini ispat edecek, tarla 
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niyetle hareket ettiğini ispat edecek ki tarlası
nı geri alabilsin. Dunu layık ve caiz görür müsü
nüz? 

Burada Hükümetin gerekçesinde bâzı temyiz 
kararlarından bahsediliyor ama temyizin benim
de bildiğim birçok kararları vardır ki benim 
bildiğim bir çok kararlan vardır ki, Kanunu 
Medeninin 931 nci maddesini bugünkü tapu kay
dına, hüsnüniyetle istinaden mülkiyetin yahut 
başka bir ayni hak iktisabına ta İbik etmiş ve 
böyle iktisapları muteber saymıştır. 

Şimdi bu kayıtların hepsini çürük, bozuk 
deyi]) bertaraf etmek mi, doğrudur yoksa bu 
kayıtlara Kanunu Medeninin tanıdığı kıymeti 
mi vermek lâzımdır. Kayıtları muteber tııl-
mak, kayıtlara herkesin itimat etmesini sağla
mak lâzımgelirken bu kanun tapu sicillinin 
kıymetini sıfıra indiriyor. Mâkul olan şudur 
ki, bir kaydın hilafını iddia ve tashihini talebe
den kimse Yargıca o gitmeli, iddia ettiği te
mellük sebebini o ispatla mükellef tutulmalı
dır. Kendisinden resmî senet istiyeeek miyiz, 
istemiyecek miyiz: başka deliller de kabul olu
nacak mıdır, olunmıyacak mıdır? Takdiri Yük
sek Heyetinize bunu Jf> nci maddeyi müzakere 
ederken düşünsün. Fakat bir kere kaydin tas
hihi için bunu istiyen mahkemeye gitmelidir. 
Yoksa kayıt tashih edildikten sonra kayit sa
hibini itiraz tarikiyle mahkemeye göndermc-
ınemelidir. Bendeniz maddenin bu şekilde kal
ması halinde birçok mahzurlar davet edeceğini 
düşünerek bir önerge ile maddenin değiştiril
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Necati Erdem. 
NECATİ EKDEM (Muğla) — Sayın arka

daşlar. dün arzettiğim veçhile, benim mülâha
zalarımla müzakere edilmekte olan tasarı hü
kümleri arasındaki fark şudur: 

1. Cumhuriyet. Meşrutiyet İstibdat devir
lerinde tam bir ittifakla arazinin ferağı, mülki
yetinin başkasımı nakli her halde tapu memu
runun huzuru ile olacaktır', İhında Cumhuriyet, 
Meşrutiyet, İstibdat müttefiktir. 

1947 tarihli Arazi Kanununun 36 nci daddesin-
del329 senesinde neşredilen Emvali Cayıl Men-
kulenin Tasarrufuna dair olan Kanunun birin
ci maddesi, bugün elimizde mevcut olan Kanu
nu Medeni bu emri vermektedir. Emri şudur: 

Arazinin satışı şekli mahsusa tâbidir. 
Şekli mahsus resmî senettir. .'Resmî senetten 
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maksat tapu senedidir. Noter senedi bu hususta 
resmî senet değildir. Noter Kanunu mucibince 
noterler emvali gayrim en kuleye ait «enet tanzi
minden memnundur. Hüküm budur. Benim bil 
djğinı budur. Ben kim oluyorum. Şu kanunları 
arzediyorum. 

Bu tasarıya göre araziyi ferağ etmek için, 
mülkiyetini başkasına nakletmek için tapuya ka
dar gitmek külfeti şöyle dursun notere gitmek 
külfeti de yoktur. Bu ıspanak alım satımı gibi 
birşoy oluyor. 

Pekâlâ, şekli mahsus meselesi ile keyfiyeti is
pat meselesi arasında fark vardır. Şekle tâbi olan 
akitlerde taraflar ikrar etse bile akit keenlem-
yekûndur. Hün de arzettiğim gibi', kefalet şekli 
mahsusa tâbidir tahriri olduğu takdirde muteber 
olur. Şifahen mesmu olmaz. Bir de şekli 
mahsusa tâbi değildir ama, ispatı şekli mahsusa 
tâbidir. İnkâr edilmezse sayanı kabuldür, şayanı 
hürmettir, fakat işin içine inkâr girerse bu öyle 
sudan şahitlerle ispat edilemez, 

Meselâ 5 000 kuruşu tecavüz eden bir satışta 
satan veya alan itiraz ederse, bu şahitle ispat 
edilemez, senetle ispat edilir. Hani Usulü Iîukıı-
kiyenin 288 nci maddesinin, bir hak ihdas edil 
sin, tecdit edilsin, ıskat edilsin, ibra edilsin za
manı vukuunda beş bin kuruşu tecavüz ettiği 
takdirde senet ile ispatı zaruridir. Eh şimdi şu 
tasarıya göre gayrimenkul satımı bir şekli mah
susa tâbi olmadığı gibi ispatı da bir şekli mah
susa tâbi değildir. Bilirkişi kadastro heyetine 3 
kişilik bilirkişi, evet bu satılmıştır, dedi mi iş 
bitmiş, arazinin satıldığı sabit olmuştur. 

Şimdi arkadaşlar; işte hulâsa, aşağı yukarı 
merkezî siklel budur. Uzatmıyayım vaktinizi al
ın lyayını, hepiniz bilirsiniz, Feridun Fikri üs
tadımız emrettiği için çıktım, yoksa çıkmıyacak-
i i l i l . ' 

Bir de erendim, yine siz bilirsiniz, burada 
düşüniilmi'yen işler var. Meselâ diyor ki; malik 
ölmüş, gayrimenkul tabiî vereseye intikal ede
cek, tapuda kayıt var, vâris zilyed ise diyor, 
vâris namına kaydedilir diyor, iyi ama vâris iki 
türlü olur. Birisi 30 sene müddetle gayrimenku
lu tasarruf etmemiştir. İkincisi; ötedenberi muta
sarrıftır. 

Mirascılık hakkı müruruzamana uğramıştır. 
Arzedeyim; bir adam ölmüş, vârislerini bırak
mış, vârisi dört tane imiş, iki tanesi gayrimeu-
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kule sahipmiş, 31 sene tasarruf etmiş. Geride 
iki vâris kalıyor, bunların da kardeş olduğunu 
biliyoruz. Şu halde suiniyet sahibi vâristir. Bu
na karşı müruruzaman hatırımda kaldığına na
zaran Kanunu Medeninin 575 nei maddesi muci
bince 30 senelik müruruzaman vardır. Ama 31 
sene malının yanma uğramamış, hakkı müruru
zamanla sakıt olmuş vâris, kadastronun işlediği
ni haber almış, tarlaya vaziyed etmiş. Dördü bir
den kadastro memurlarının huzurunda. Zilycd 
kim? Bunlar, iki vâris diyor ki : Efendim, zilycd 
biziz, diğer iki vâris 30 sene müddetle buna ta
sarruf etmedi binaenaleyh bunların hakları mü
ruruzamanla sakıt oldu. Bu gayrimenkulden is
tifadeye hakkı yoktur. Yok arkadaşlar, biz bina
da Kanunu Medeni okutmuyoruz, burada Tapu
lama Kanunu vardır. Tapulama Kanunu diyor 
ki; vâris namına kaydedilir. İşte vâris, biz böy
le şey anlamayız diyecek ve vârislerin hepsini 
birden kaydedecek, tarlayı 30 seneden beri imar 
eden iki vârisle beraber 30 sene tasarruf etmemiş 
olan diğer iki vârise de tapu verecek. 

Aramızdaki farkın birisi de şudur; deniyor 
ki eğer temlik edenler ferağın verilmesine muva
fakat etmez veyahut ehliyeti hukukiyoyi haiz 
olmazlarsa yargıç bunun yerine kaim olur, mev 
cut delillere göre hüküm verir. Efendim hiç ta
rafsız mahkemeye bakılır mı? Tapuda gayrimen
kul Ahmet'in üzerine mukayyet. Mehmet zilyed-
didir. Mehmet'e soruyorlar nereden buldun sen 
bunu? O da Ahmet'ten aldım diyor. Ahmet'e 
gidiyoruz halbuki bu da deli. Buna bir vasi tâ
yin edeceğiz ve taraflardan birisi vardır diğer ta
rafta ya veli veya vasidir. Şimdi diyor ki. efendim 
hâkim efendi hepisini bilir. Mevcut delilleri tet
kik eder, bu katidir. Doğrusu buna aklım er
miyor. Metin böyle diyor, Sayın Sözcü demin 
aynen ikrar ettiler. 

Sonra, 'hâkim hakkaniyet üzere karar verir, 
diyorlar. Nazarı dikkatinizi şuna cel betin ek is
terim : Kanunu Medeniye göre hakkaniyet, hak
tan ayrıdır. Hakkın yürümediği yerde hakkani
yet olur. Hak başka, hakkaniyet 'başkadır. Mi
sal vereyim : Kanunu Medeniye göre sabiyi 
gayri mümeyyiz yaptığı zarardan mesul değil
dir. Mesuliyetin esası kusurdur. Fark ve temyi
ze muktedir olmıyan adamda kusur tasavvur 
edilir mi! Elbette edilmez. Binaenaleyh gayri 
mümeyyiz olan kimse yaptığı zararlardan me
sul değildir., 
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Yine hatırımda yok ama Borçlar Kanunu

nun 50 - 55 nci maddelerinde "bir hüküm vardır 
hakkaniyet ica'bederse mesul tutulur.. 

Garpta bütün hukukçular birleşerek hakka
niyet kelimesine bir misal aramışlar, aramışlar 
nihayet bir misal 'bulmuşlar. Bugün Borçlar Ka
nunu tam anlaşılmış bir şey değildir. O, muci
zedir. Onun içinde öyle lâflar vardır ki, akıl er
dirmek pek müşküldür. El kadar kitap, içinde 
50 bin hüküm vardır. Buldukları misal şudur : 
Gayri mümeyyiz çok zenginse çok fakir bir ada
ma karşı •bir zarar iras etmişse gayri mümeyyi
zin mesul olması lâzımgelir. Düşünce şudur : 
Efendini, bu da olmaz ya pek zengin bir adam 
gayri mümeyyizim diyerek kollarını sallasın 
gezsin de fakirlerin ocağı sönsün. Bu olmaz. 
Hakkaniyet icâbı az çok bir tazminat hükmet
mektedir. İş'te 'o hakkaniyet hususunda Tapu
lama Kanunu diyor ki, hakka bakma, hakkani
yet üzerine 'hareket et. 

Hâkimin takdir edeceği deliller içinde şun
lar vardır : Âdi senet bir, noter senedi iki. mül
tezim senedi üç, sipahi senedi dört, temessük 
senedi 5, müruruzamana uğramış ilâm 6. Dev
let fermanı 7. Kanuni deliller bunlardır. Kanu
nun ruhu budur. Eğer böyle olmasaydı mal sa
hibine yargıca müracaat etmesi ten'bih edilir ve 
yargıç da elindeki mevzuat hükümlerine göre 
tahririn kimin üzerine yapılacağını tâyin eder, 
der idi. Öyle demiyor. Hakkaniyet kaidelerine 
göre diyor. Kimin üzerine yazılacağına dair 
hakkı takdir var. Nasıl? İşte şu. Pekâlâ. Şu 
adam üzerinde tapu senedi var diye diğer bir 
adamdan parayı çeksin, âdiyen satsın da. yan 
mı gelsin? Ee bu akit sahih olmasmmış. Olur 
mu efendim? Bu millet reyini izhar etmiş. Ka
nunu Medeni ile, bu akit sahih değildir, demiş. 
Milletin fermanına karşı durulur mu? Milletin 
iradesine karşı durulur mu? Millet bu kanunu 
kabul etmiştir. O kanunda gayrimenkul âdiyen 
satılamaz, satılırsa bâtıldır demiş, onun namı
na tescil edilmez demiş. Milletin iradesi bu şe
kilde tecelli ettikten sonra bu kanun o mille
tin iradesinin hilâfına fikir dermeyan edilir mi? 
Peki gayrimenkulu tapuda mukayyet bulunan 
malikin üzerine kaydedersek, ben buna para 
verdim diye adama, mahkeme kapısı açıktır bu
yurun demek, mevzuat ve hakkaniyet neticele
rine uygun olmaz. Ama benini bu kadarına ak
lını erer, benim aklınım erdiği budur. 



B : 66 16. 
Şimdi sözcü arkadaşımız 'buna zaruret var

dır, buyurdular, benim küçücük aklım bu za
rureti takdir edemez, bunu Yüksek Meclisiniz 
takdir eder. Ben sözcü arkadaşımızla 'birliğim, 
benim söylediklerim doğrudur, tasarının ihtiva 
ettiği bâzı hükümler, ama bâzı hükümler, çün
kü ekseri hükümleri bu memlekette nafidir, şim
di .bu bâzı hükümler bu memleket nâfi ise Sa
yın Sözcü arkadaşımızın söylediği gibi 'bunu 
takdir etmek size aittir. Bu hususta benim hu
zurunuza çıkıp da, böyle olmalıydı, şöyle ola
maz diyecek halim yoktur. 

BAŞKAN — Abdürrabman Konuk buyurun. 
ABDÜKKAIIMAN KONUK (Bursa) — «Bir 

çocuğun babası onu doğuran kadının kocasıdır.» 
Bu Medeni Kanunun ana hükümlerinden biri
dir. «Bir gayrimenkul tapuda resmen muamele 
yapılmadıkça başkasına intikal etmez.» Medeni 
Kanunun bir ana hükmüdür. 

Yüksek Meclis nesep bakımından Medeni 
Kanunun ana hükümlerinden ayrılmayı geçici 
bir mânada tasfiye yapmayı ve memleketin bu 
derdini halletmeyi mümkün kılmak için daha 
15 - 20 gün evvel bir kanun çıkardı. Medeni 
Kanunun hükümlerine tamanıiyle aykırı olmak 
üzere evlenmemiş olanların çocuklarını sahih 
nesepli f'arzettik. Bu zarureti nereden duyduk? 
Arkadaşlar, bu memlekette neşe}) dâvası kadar 
mühim bir de gayrimenkul dâvası vardır. 

Bu gayrimenkul dâvası, bugün Medeni Ka
nunun ana hükümlerinin dışına çıkacak daimî 
hükümler konulmasını icabettirmez, ama bu 
memlekette geçici bir tasfiye yaptıktan sonra 
ona. ait bütün esasları da teshil etmek, tesis et
mek gerekir. Onun için müsaade buyurunuz da 
bu Tapulama Kanunu da çıksın. Şuna emin olu
nuz ki bu kanun da nesebin tashihine imkân 
vermek için çıkardığınız kanunun aynıdır. 

Şöyle tasavvur ediniz ki. bir vilâyetin hudu
dundan tayyare içinde teknisiyeni, hâkimi, mal
zemesi ve sairesi girecek bu kanunda yazılı olan 
hususları tatbik edecek ve vilâyetin öbür hudu
dundan çıkacak. Ondan sonra is tanzim edile
cek, Medeni Kanun artık tatbik edilebilecek bir 
hali hasif olmuş ve bu kanunun tatbik kabili
yetini gaip etmiş olacak. 

Eğer Yüksek Meclis bugün gayrimenkuller 
Medeni Kanunun âmir hükümlerine aykırı ola
rak sahip değiştirdiğine kani değilse böyle bir 
geçici tasarı yapılmasına lüzum yoktur. Burada 
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söylenilecek şey; bu kanun Bursa Vilâyetinin 
Bilecik hududundan içeriye giripte arazinin ha
kiki sahiplerini bulup Balıkesir huhuduıulan 
dışarıya çıktıktan sonra tesis edilmiş ve mülki
yet nizamının yeniden bozulmamasını temin için 
bâzı hükümlerin tesisi lâzımdır. Medeni Kanun 
hükümleri tatbik edilsin, kim istemez. Medeni 
Kanun hükümleri tatbik edilmekte ama yüz 
binlerce dosya temyiz mahkemesinde Yargıtay-
dadır. Bunların hepsini halledip bitirdikten 
sonra bir tapulamaya gideceksek, bu mânada 
teknik, iyi bir tapulamaya gideceksek o iş baş
ka. Fakat bugün bu kanunu tatbik etmek zaru
retinde isek, bu kanunun diğer kanunlarla olan 
A'aziyetini takdir etmek lâznngelir. Açıkça şunu 
bilmelidir ki. bu kanunun tatbik edildiği bir 
vilâyette bu kanunun fevkalâde esasları yürü-
tülmediği takdirde, hiçbir şey yapılamaz. Şimdi 
bu K'] ncü maddenin mülkiyetin hakiki sahibi
ni bulmak bakımından koyduğu esaslara gelin
ce; burada arkadaşların takıldıkları, dokunduk
ları nokta bilhassa bu hakkaniyet hükmüdür. 
Arkadaşlar, maddenin Hükümetten gelen şek
liyle Adalet Komisyonunda aldığı şekil arasın
daki farkı ve bunun hangi zaruretten ileri gel
diğini arzedersem bu 'fıkranın hakiki mânası 
bence daha iyi anlaşılır. 

Hükümetten gelen tasarı metninde sadece 
tarafların muvafakatleri halinde tescilin yapıla
cağı hükmü vardır. Bununla iktifa edilmiştir. 
Çocukların ehil olmaması halinde ne yapılacağı 
düşünüldüğü zaman normal kanaldan medeni 
Kamın hükümleriyle sulh mahkemesine gidi]) 
de oradan muvafakat, almak, icazet almak gibi 
işi geciktirecek hükümlere mahal bırakmamak 
A'e aynı zamanda ihtilâf vukuunda hangi 
esaslara göre hareket edileceğini; yani 
ana hükümlere hâkimi saplandırmamak. 
onları tatbik edeceğini zannettirmemek 
müphem madde koymamak için bunu sarahaten 
buraya koymuştur. Bence bunun asıl yeri 15 nci 
madde'dir. 

Arkadaşlar, bu 1'J ncü maddenin mânası şu 
{hır : İhtilaflı olmıyan ve muhtelif ihtimaller 
içinde sayılmış olan hususların teknisiyen ta
rafından tesbiti. Bu madde ihtilâfla ilgili değil
dir. Diyor ki, tapu üzerinde kayıtlı ise, "zilyed 
de kendisi ise ihtilâf .yoktur. Aşağıdaki sayı
lan .hallerde de şayet ihtilâf voksa o zaman n;e-
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mıır bunu alacak, tescil edecek. Bütün bu ka
yıtlar daima ihtilafsız hallere aittir. 

Şayet bir ihtilâf vuku bulursa bu takdirde, 
19 nen madde hükmüne göre memurun yapaca
ğı iş tescil değil bir tutanakla ihtilâfı fesbittir. 
Binaenaleyh hâkim huzuruna gitmeden bir me
mur tarafından tescil edilir yolundaki iddin 
]!) nen maddenin sarahati karşısında varit lo 
ncü maddenin yvg-Ânc rolü mahkemeye »ilme
sin, bir eleme yapılsın ihtilafsızla zaten ihtilaf
sızdır. Bu esaslara göre tâyin, tesbit ve tescil 
eli irsin. 

Hir ihtilâf vukuunda artık lo ncü madde 
mevzuubahs değildir. 15 nci madde mevzııuba-
histir. Hâkim lo nci maddeyi tatbik edecektir. 
Binaenaleyh, arkadaşların İni yoldaki mütalâa
larını doğrudan doğruya 15 nci maddede ilet i 
sürmeleri lâzmıgelir. 

İhtilâf olnııyan hususlarda; lo ncü maddede 
yazılı ihtimallere «öre bir malın hakiki olarak 
zilyedi, maddede tâyin edilen kimseye teşci! 
ettirilmesinde hiçbir mazeret yoktur. İhtilâf 
olmadığına göre tescil yapılacaktır. 'Binaena
leyh maddede, komisyonda ilâve edilmiş olan 
«Hakkaniyete göre halleder» hükmü 15 nci 
maddede mevzuubahs edilecek husustur. Çün
kü burada hakkaniyete göre halledecek olan 
teknisiyen değil, memur değil, hâkimdir. Hâkim-
se 15 nci maddede, yazılı olan şeyi yapacaktır. 
Şimdi 1.5 nci maddeyi okuyorum : (13 ncü mad
de gereğince yapılacak teshillere süresi içinde 
itiraz olunduğu takdirde o. gayrimenkuller ih
tilaflı addolunur. .Bu gibi-ihtilâflar'] Yargıç 13 
ncü mdadedeki esaslar dâhilinde bu kanuna gö
re çözer. Bu hususla her türlü delil ve beyyiue. 
ikame ve istimai caizdir). Hâkim burada ne 
yapacaksa, yapacak. Medeni Kanuna aykırılık 
15 nci maddededir. Şimdi bu fıkra bu mânada 
anlaşılırsa, bu madde bu tarzda mütalâa edilir
se zararı yok. Onun için izin verirseniz hâkim
ler hakkında hükümler Medeni Kanuna <:'6ve 
mi, diğer esaslı mülkiyet esasına göre mi, yok
sa bu kanunda fevkalâde bir hal olmak üzere 
bu esaslara göre mi, karar verme mevzuunu 15 
nci maddede mütalâa edelim. Bu 13 neü madde
nin maksadı tesisi, ihtilafsız halleri doğrudan 
doğruya tescil edebilmek imkânını vermek ve 
eleme yapmak, ihtilafsızları boşuna mahkemeye 
göndermemektir. Bu maddede mevzubahis edil
diğine göre hâkimlerin, tetkik edecekleri hu

susla T- neler olacak* neye göre karar verecek
ler mevzuu, 15 nci madde tetkik edilirken atıf 
yapıldığı için. 13 ncü maddedeki, esaslara göre 
çözer yolunda atıf yapıldığı için hâkimin tetki-
kında da 13 ncü maddenin sırası ve hükümleri 
cari olacak fakat beyyiue, ispat bakımından 15 
nci madde ahkâmı Medeni A'e sair ana kanunlar 
hükümlerini tatbik etmekten uzak kaimışiır. 
Bunu bile bile yapmıştır ve eğer Yüksek Ka
mutay bunu kabul edecekse bu zarureti biraz 
önce arzel t iğini zaruretle mukayese ederek bi
le bile kaimi edecektir. Takdir yüksek heyetin
dir. 

BÜTÇE KOMİSYON i; SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALİN (Kastamonu) — Efendim. Emi
ninin Çeliköz arkadaşımız bu konuşulan 13 ncü 
maddeye Bütçe Komisyonunca, eklenmiş bulu 
naıı (F) fıkrasına itirazda bulundular'. Bu (F) 
fıkrasında mevcut olan hüküm şundan ibarettir: 

(f) Bu kanun hükümlerine göre zilyedliği 
tevsik edilmiyen gayrimenkuller, kaj'den malik 
görülen kişi adına tesbit ve tescil olunur.) 

Muhterem arkadaşlar, gayrimenkullerin baş
ka istihkak sahipleri yoksa haklı olarak bunla 
rm zilyedi adına kaydı yerine tapuda . kayıtlı 
bulunan adam namına ve onun adına tescil edil
mesinden daha tabiî bir şey yoktur. Esasen bu 
hüküm maddenin heyeti umumiyesinden de is 
tilıraç edilmekte idi. Biz ayrıca vazıh olarak 

böyle bir hükmün maddede yer almasını muva
fık mütalâa ettik ve bu kaj'dı Bütçe Komisyonu 
maddenin metnine eklemiş bulundu. Adalet Ko
misyonu Sözcüsü arkadaşımın da biraz evvel 
burada ifade buyurdukları veçhile bu fıkranın 
ilâvesinde Adalet Komisyonu ile de mutabık bu
lunuyoruz. Bu fıkraya itiraz etmek, gayrimen
kulun uhdesine tesciline itiraz etmek gibi sebe
bini anlıyamadığım bir mahiyet taşımaktadır. 
Fıkraya niçin itiraz ettiklerini anlıyamadım bu 
itibarla başka emeredecekleri bir şey olursa da
ha, fazla malûmat arzına çalışırım. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Son fıkra arkadaşlar tarafından birtakım itiraz
lara mâruz kaldı. Zannediyorum ki, birçok ar
kadaşların tereddüdünü tevlit eden nokta, bu 
maddeye, ihtilafsız vaziyetler beyan edildikten 
sonra, ihtilaflı vaziyeti de ifade eden bir fıkra 
konmuş olması keyfiyetidir. Komisyonun fik
rini anlıyorum : Maddenin esas hükümleri ifade 
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olunurken ihtilafsız ve ihtilaflı kısımları bera
berce beyan etmeyi faydalı mülahaza etmişler 
dir. Yalnız bilhassa Konuk arkadaşımızın ifa
desinden anlaşıldı ki. ihtilaflı durum, 15 nei 
maddedir, Binaenaleyh bendeniz de önce te
reddüt etmiştim; bir hâkimin yapacağı iş, usu
lü dairesinde bir muamele midir, yoksa ihtilaf
sız bir mekanizma mıdır? 

Şimdi bendeniz evvelâ soruyorum ki, bu. 
ikinci fıkradaki mekanizma bir ihtilaflı kaza 
mekanizması mıdır? Eğer bu bir ihtilaflı kaz;: 
mekanizması ise ve 15 nei maddede bu gösteril
mekte ise, burada ifadeyi bozmadan, (Arazi ka
dastro yargıcı lo nei madde ve onu takip eden 
hükümler dairesinde delilleri tetkik eder) diye 
yazılsın, Böyle olduğu takdirde zannederim bir 
tereddüt vaziyeti kalmaz. Sayın sözcü arkadaşı 
mm mütalâalarını dinlemek isterim ve takdir
lerine riayet, ederim. 

ADALET KOMİSYONlT SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ER fi UN ( A n k a r a ) ^ Sayın Düşünsel 
arkadaşımızın şimdi bana. tevcih buyurdukları 
suale cevap arzediyorum. Burada, mevzuubahis 
olan husus tamamen ihtilaflı kaza vaziyetidir. 
Yargıç bunu 15 nei maddedeki esaslar dairesin
de ve yine bu kanunun diğer bir hükmünde de 
işaret olunan şifahi veya âdi - kendi takdirine 
göre - usulü muhakeme şekli, dairesinde hallü 
fasledecektir. Binaenaleyh, buraya 15 nei ve mü-
taakıp maddeler mucibince demekte hiçbir mah
zur yoktur. Zaten komisyonun maksadı da bu
dur. Biz bütün bu esasları buraya yazmaktan 
maksadımız tapu teknisiyen ve yardımcısını ara
zinin başına gittiği, zaman böyle bir vaziyetle 
karşılaşırsa, ne yapacağını, başka maddede ara
masın. şöyle vaziyet olursa, böyle olur diye bü
tün hükümleri, burada sarahatle göstermiş ol
mak ve işi daha. kolaylaştırmak' düşüncesinden 
ileri gelmiştir. Bu itibarla burada ihtilaf'ı va
ziyet olduğu takdirde teşkili, tarafeyn, suretiy
le, hâkimin takdirine göre şifahi veya âdi mu-, 
hakeme usulü tatbik edilmek suretiyle hâkim 
kararını verecek ve bu hüküm derecattan geçe
cektir. Binaenaleyh sayın Düşünsel üstadımızın 
suallerine bu suretle arzı cevap etmiş bulunu
yorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Teşekkür ederim, tatmin edilmiş oldum, yalnız 
bir fıkra ilâve buyurulacak mı? 
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EMİN HALİM ERGUN (Devamla) — 15 nei 

madde mucibince diyelim. 
VEHBİ SARTDAL (Niğde) — 15 nei madde 

şu hükmü ihtiva, ediyor: 13 ncü maddenin 
A, B, O fıkraları gereğince zil yed veya malikin 
adına tesbit ve tescil edilen bir gayriınenkul-
de ihtilâf vâki ise, ihtilâf tahaddüs ederse... 

O halde vâzn kanun, ihtilâf tahaddüs edebi
leceğini ve kesin olmadığını kabul ediyor. 

Binaenaleyh maddenin tahrir tarzı şu olma
lı idi: Evvelâ, tesbit ve tescil edilecek olan ih
tilafsız itirazlar, muvafakatle beyan edildikten 
sonra. 13. maddedeki ihtilâflardan bahsetmek 
lâzımdır. Ihtalâf tahaddüs edecek mesaili birleş
tirilerek bir madde vücuda getirmek daha ye
rinde olur. 

İkinci arzum sözcü arkadaşlardan: (Sözle
rimin zapta geçmesini, rica. ederim.) Bir tarla 
hakkında, bu kanun gereğince, tapulama, kalkın
ca, Medeni Kanun hükümlerine temas etmeksi
zin, burada gösterilen usuller dairesinde tapu 
verildikten sonra, artık o tarla hakkında ihtilâf 
tahaddüs ederse, mercii, Medeni Kanundur de
ğil. mi efendim? Tevsikini ve'zapta geçmesini ri-
c.°. ederim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
TIALTM ERGUN (Devamla) — Efendim, 15 nei 
maddede 13 ncü maddeye matuf itiraz keyfiyeti 
ile şu noktalar mütalâa olunmuştur: 

Meselâ malik itiraz etmez, zilyed itiraz et
mez, ikisi de muvafakat eder fakat hemhudut 
olan hudut noktasından itiraz eder. Bu takdirde 
onun zaten parsel ve kadastrosu yapılacağı için 
derhal teknisiyen memur bu vaziyeti tesbit ede
rek tutanağa geçirecek ve hâkime tevdi edecek
tir. Hâkim de diğer mahkeme usulünde olduğu 
gibi tarafların dâvasını beklemeden, tapu me
murunun inisiyatifi ile tarafları çağıracak ve işi 
halledecekt.il'. 

Şimdi ikinci buyurduğunuz noktaya gelince: 
Burada bu kanun tatbik edilip yerinde tapu
su itirazsız olarak tesbit edilip alâkalıya veril
dikten sonra artık bu kanunun tatbik mevkii 
kalmıyacaktır. Medeni Kanun hükümleri işli-
yecektir. İhtilâf tahaddüs etmiş hâkime bu iş 
arzedilmiş, verilen hüküm derecattan goçip, ke-
sinleşip son şekle göre tapu ve kayıt tesis edil
dikten sonra artık bu kanun hükmü iş I em iye-
çektir. 

Hâkim ve tapu teknisiyenleri karar verdik-
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teri sonra vazifeleri bittiğine göre başka mmta-
kaİara gitmişse, evrak temyizden riakzedilmişse 
mahallî mahkemeleri, yani asliye mahkemeleri 
evvelki kadastro yargıcının kararını bu kanun 
hükmüne göre neticelendirecektir. Fakat mua
mele kesinleştikten sonra artık bu kanun bu 
bölgede herhangi bir hususta yürümesine imkân 
olmıyacaktır. 

Şimdi Hükümetten aldığımız izahata, göre 
halen Bütçe Komisyonunda mevcut ve hazırlan
makta olan bâzı tasarılardan bahsettiler. Tapu 
teşkilâtı bütün bucaklara kadar teşmil edilmek
te imiş. Bucaklarda da tapu merkezleri ve tapu 
sicilleri, bu kanunun tatbikinden sonra, tesis 
edileceğine göre, artık bundan sonra, bu ka
nunla iş tasfiye ve tekemmül ettirildikten sonra, 
bu kanunu yapmaya bizi icbar eden zaruretler
de tahaddüs etmiyecektir. 

VEHBÎ SAR1DAL (Niğde) — Tekrar söz 
almamak için bir noktanın tavzihini rica ede
ceğim. 

15 nci madde geldiği zaman göreceğiz, itiraz 
olursa, sizin izahatınıza göre, bu itiraz... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Devamla) — Kimin tarafın
dan olursa olsun. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Malik tara
rından da olabilir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALİM ERGUN (Devamla) — Kimin tarafın
dan. olursa, olsun.... 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Malik, ki mu
vafakat' etmiştir. Onun itiraz edebileceğini ka
imi edebiliyor muyuz? Misaliniz öyle değildi. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
IIALÎM ERGUN (Devamla) — Şimdi yapılan 
tescilde bir yolsuzluk görmüşse alâkalı itiraz 
etmesin mi? İtiraz etsin. İtiraz edecektir. Hâ
kim tetkik edecektir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Malik de, zil-
yed de, mirasçı da? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALİM ERGUN (Devamla) — Alâkalıların 
hepsinin itiraz hakkı vardır. 

Sonra, arkadaşlar, Fuad Hulusi Dernirelli 
arkadaşımız demin beyanda bulundular. Bir de 
önerge verdiler. Önergelerinde teklif ettikleri 
ve beyanatlarında nıevzuubahsettikleri husus 
tamamen bu kanunini ruhuna ve mekanizmasına 
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I aykırıdır. Biz zaten bu kanunu demin uzun be

yanatımda azrettiğim gibi mevcut vaziyeti ıs
laha matuf olarak çıkarmaktayız. Teklif edilen 
metin bu kanunun işlemesinin önüne geçecek 
bir metindir. Zaten itiraz ettikleri birçok nok
talara ait hükümler, mütaakıp maddelerde var
dır. Zannederim hatırlamamış olacaklardır. 
önergenin nazarı itibara alınmamasını rica 
•ediyorum. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
15 nci madde mucibince kaydının ilâvesini unut
mayınız. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. önerge
leri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüden arzettiğim sebeplerle 13 ncü mad

denin aşağıda yazılı şekilde yazılmasını teklif 
ederim. 

Madde 13. — Bir tapu kaydı ancak kayıt 
sahibinin ve ölmüşse bütün mirasçılarının yazı
lı muvakkatleriyle yahut kadastro yargıcının 
veya diğer yetkili mahkemenin kesinleşmiş ilâ
mı üzerine tashih olunabilir. 

İstanbul Milletvekili 
Fuad Hulusi Dernirelli 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen tasarının 

13 ncü maddesinden «F» fıkrasının kaldırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Çeliköz 

BAŞKAN — Buradaki en aykırı teklif Fuad 
Hulusi Dernirelli'nindir. Bu itibarla bunu evvela 
oyunuza sunmak üzere tekrar okutuyorum. 
(Fuad Hulusi Dernirelli'nin önergesi tekrar 

okundu) 
BAŞKAN —• Önergeyi nazarı itibara alan

lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 
(Eminittin Çeliköz'ün önergesi tekrar okundu) 

ADALET K. SÖZCÜSÜ EMÎN HALİM ER
GUN (Ankara) — Adalet Komisyonu, Bütçe Ko
misyonunun ilâve ettiği bu fıkrayı kabul et
miştir. 

BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı itibara 
alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınma
mıştır. 

Şimdi Adalet Komisyonu 13 ncü maddenin 
I «F» fıkrasının «E» fıkrası ve «E» fıkrasının da 

— 485 — 
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«I*1» fıkrası yerine konulmasını teklif ediyor-. 
Ve ayrıca yeni «E» fıkrasında da bir tashih ri
ca ediyor. P>u fıkrayı tashihli şekli ile oku
tuyorum. 

«Yukardaki -fıkralar dışında kalıp da tescile 
lâbi olan gayrimenkul mallar, Devlet adına. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
J i ALİM ERGUN (Ankara) — İkinci tashih, 
«O» bendinin «Temlik» diye başlıyan fıkrasının 
dördüncü satırında yapılacaktır; o satırdaki 
(yargıcı) kelimesiiKkıı sonra (.15 nci madde 
hükmü gereğince) kelimesi ilâve edilecek.. 

BAŞKAN — Yapılan ilâvelerle maddeyi tek
rar okutuyorum: 

MADDE 13. — Gayrimenkul mal: 
A) Tapu kaydı mevcut olup da malik gö

rünen kişi aynı zamanda zilyed bulunuyorsa, 
adına; 

B) Tapu kaydı mevcut olup da malik öl
müş ise ve mirasçıları zilyed bulunuyorsa 16 ncı 
maddede gösterilen şekillerde mirasçılar adına ; 

(.') Türk Medeni .Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonraki tarihli tapu kaydı mev
cut olup da malik görünen kişiden başkası zı'J-
yed bulunuyorsa malikin, ölmüş ise mirasçıla
rının kadastro teknisiyeni ve yardımcısı huzu
runda muvafakatleri halinde, zilyed adına; 

tescil olunur. 
Temlik eden veya. mirasçıları, zilyed adına 

tescile muvafakat etmezler veya muvafakat et
meye kanuni ehliyeti haiz bulunmazlarsa gezici 
arazi kadastrosu yargıcı 15 nci madde hükmü 
gereğince mevcut delilleri tetkik ederek hakka
niyete göre gayrimenkulun kimler adına tescili 
icabcdeceğini takdir ve hükmeder. 

O) Türk Medeni Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihten evvelki tarihli tapu kaydı mevcut 
olup da malik görünen kişiden başkası zilyed 
bulunuyorsa ; 

J. Zilyed malikten, mirasçılarından veya 
kanuni mümessillerinden temellük ettiğini bun
ların beyanlariyîe veya her hangi bir belge ile 
veya bilirkişi sözleriyle tevsik ettiği takdirde, 
son zilyed adına ; 

2. Şayet zilyed, zilyedlik sebebini tevsik 
edemiyorsa ; 

a) Malik görünen kimsenin hayatta olma
dığı : 

b) Malik görünen kimsenin bilinmediği; 
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e) Zilyedin malik sıfatiyle ve hak sahibi 

tanıdığı kimseden iktisap ettiği; 
belgeler veya bilirkişi sözleriyle anlaşılırsa, 

zilyed adına; 
D) Tapuda kaydı olmayıp da en az on yıl

dan beri malik sıfatiyle, fasılasız ve nizasız zil-
yedliği belgelerle veya. bilirkişi sözleriyle sabit 
olanlar, zilyed adına; 

E) Bu kanım hükümlerine göre zilyedliği 
tevsik edilemiyen gayrimenkuller, kayclen malik 
görünen kişi adına; 

F) Yukardaki fıkralar dışında kalıp da tes
cile tâbi olan gayrimenkul mallar, Devlet adına; 

tesbit ve tescil olunur. 
(İmar ve ihyalarla benzeri hususi kanunlar 

hükümleri ve 2644 sayılı kanunun 16 ncı ve 
3116 sayılı Kanunun 25 nci maddeleri hüküm
leri mahfuzdur.) 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Belediye, özel idare ve köy
lerin âmme ihtiyacına muhassas olduğu kanaat 
verici belge veya bilirkişi sözleriyle tahakkuk 
eden her türlü gayrimenkul mallar sınırlandırı
larak bu tüzel kişiler adına tesbit. olunur. Bu tes
bit, tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle 
belirtilen gayrimenkuller hususi kanunlarında 
yazılı hükümler mahfuz olmak üzere özel mülki
yete de konu teşkil edemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz styen yok. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — 13 ncü madde greğince yapı
lacak teshillere süresi içinde itiraz olunduğu 
takdirde o gayrimenkuller ihtilaflı addolunur. 
Bu gibi ihtilâfları yargıç 13 ncü maddedeki 
esaslar dâhilinde bu kanuna göre çözer. Bu hu
susta her türlü delil ve beyyine ikame ve isti
mal caizdir. 

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Malik veya son zilyedleri 
ölmüş olan geyrimenkui mallar : 

A) Mirasçılar aralarında taksim yapmış
larsa zilyedleri adına; 

B) Mirasçılar aralarında taksim yapma-
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mışlarsa, ellerinde veraset belgesi bulunduğu I 
takdirde ona göre mirasçılar adına; 

C) Mirasçılar elinde veraset belgesi olma
dığı ve taksim de yapılmadığı takdirde murisin 
adı gösterilerek (Mirasçıları) suretinde; 

Tesbit edilir. 
Yukarda (C) fıkrasına göre tesbiti yapılan 

gayrimenkullerin bir cetveli düzenlenerek mi
rasçıların adları ve hisseleri belirtilmek üzere 
kadastro yargıcına verilir. 

Yargıç tarafından bildirilen mirasçıların 
adları ve hisseleri henüz siciller tesis edilmemiş 
ise tutanaklara aynen, siciller tesis edilmiş ise 
tapu kütüğüne tashihan kaydedilir. 

Bu işlemden kaydiye alınmaz. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz styen yok. 

Kabul edenler.. Kabul elmiycnler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Rehinli ve hacizli gayrimen
kullerin tesbitinde : 

A) Rehinli gayrimenkul mallara zilyed bu
lunan kimse rehin hakkiyle birlikte adına tes
cile muvafakat etmezse; 

B) Hacizli, gayrimenkul mallara zilyed bu
lunan kimse İcra ve îflâs Kanununun geçici 4 
ncü maddesi dışında kalan hacizli hali ile adına 
tesciline muvafakat etmezse; 

Bu gibi gayrimenkul malların tapu kaydı 
veçhile tutanakları malik adına düzenlenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Kadastro teknisiyeni elde 
edeceği malûmatı o birlikte mevcut bütün gayri-
menkuller için açacağı tutanağa ayrı ayrı ya
zar. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tutanaklar : 
A) Gayrimenkulun bulunduğu bölge, bu

cak, birlik, mevki veya sokağım, cinsini tapu ta
rih ve nıımarasiyle vergi numaralarını, hisseli 
ise hisse miktarını; 

B) Maliklerin, nüfus hüviyet cüzdanlarına 
göre ad, soyadı, baba adlarını, doğum tarihle
rini, uyruklarını, nüfus cüzdanının verildiği ye
ri, tarih ve numarasını malik tüzelkişiyse; ka- | 
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nunâ veya belgelerine göre tam unvanı, nev'i 
ve merkezinin bulunduğu yeri; 

G) Gayrimenkul mal vakıf olduğu takdir
de vakfın unvanım, icareteyinli veya mukataalı 
ise bunları; 

D) Hudut, mülkiyet ve diğer aynî haklar 
üzerine vâki olan itirazları; 

E) İlgililerin ve muterizlerin ibraz ettikleri 
belgeleri; 

V) Maliklerin ve muterizlerin kanuni ika
metgâhlarını'; 

G) Gayrimenkulun krokisini; 
ihtiva eder. 
Bu tutanaklar kadastro teknisiyeni ve yar

dımcısı, muhtar bilirkişilerle hazır bulunan zil
yed ve bitişik gayrimenkul sahipleri, muteriz-
ler veya bunların mümessilleri tarafından imza 
edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Her birlikte kadastro işinin 
bitiminden sonra kadastro teknisiyeni ve yar
dımcısı bütün gayrimenkullerin numaraları sı
rasına göre maliklerinin adım, soyadını ve tu
tanağa iliştirdiği belgelerin sayısını gösterir üç 
nüsha cetveli düzenlerle. 

İtirazlı olanları da işaret ederler. 
Bu cetvelin bir nüshası arazi kadastrosu mü-

dürü tarafından imzalanarak kadastro teknisi-
yeııine geri verilir. îkinei nüshası müdür tara
fından Genel Müdürlüğe gönderilir. Üçüncü 
nüshası da tutanakların bordrosu olarak sakla
nır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Mal sahipleri veya mümes
silleri gayrimenkullerinin başında hazır bulun
madıkları takdirde, bilirkişiler ve varsa bitişik 
gayrimenkul sahiplerinin ve muhtarın bildirişle
rine göre kadastro' işlemi yürütülür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Özelkişilere terettüp eden 
ödev, Hazineye, Özel saymanlık, vakıflar ve be
lediye ile sair tüzelkişilerin kanuni, mümessil
lerine de terettüp eder. 
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îlce merkezimle 6 ncı ve 7 nei maddelere gö

re yapılacak ilânlar ilgili özel ve tüzelkişilere 
tebliğ mahiyetindedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Kadastro esnasında bir gay
rimenkulun hangi köyün sınırı içinde olduğun
da anlaşmazlık çıkarsa bu hususta kesinleşmiş 
mhakeme ilâmı ve başka sınır kâğıdı mevcut de
ğil ise bu kanunun tatbikına münhasır olmak 
üzere kadastro teknisiyeni ve yardımcısı tara
fından tesbit edilecek sınıra göre iş görülür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. —• Arazi kadastrosu müdürü
nün görevleri : 

Müdür kadastro işlerinin çabuk ve düzenin
de görülmesini sağlıyacak tedbirleri alır. Me
murların iş durumlarını takip eder. Görevlerini 
kötüye kullananları valiler gerek re'sen ve ge
rekse müdürlerin teklifi üzerine işten menede-
bilirler ve keyfiyeti sebepleriyle birlikte derhal 
Genel Müdürlüğe bildirirler. 

Bu gibi işten menedilenler hakkında Memu
rin Muhakemat Kanunu hükümleri uygulanır. 
1609 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Müdür kadastro işine başla
madan önce mahallî mahkemelerde bu konu ile 
ilgili olarak açılmış dâvaların birer listesini alır 
ve birlikleri, itibariyle tasnif ederek kadastro 
teknisiyeni tarafından tutanakları verildiğinde 
bu dâvaların hükme bağlanıp kesinleşmesine ka
dar taallûk eyledikleri gayrimenkullerin sicile 
geçmemesini sağlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Müdür 20 nci madde gere
ğince kadastro teknisiyeni ve yardımcısı tara
fından verilecek tutanakları en kısa bir zaman
da gözden geçirerek noksan ve yanlış işlemler 
varsa ilgili memurlara ikmal ettirir. Her bir
likte mevcut bütün gayrimenkullerin durumu
nu ve maliklerini gösteren bir cetvel hazırlar ve 
itirazı olanların 30 gün içinde kendisine baş 
vurmalarını belirten yayımını o birlikte yap
tırır. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 27. — Müdür 30 günlük itiraz sü
resi geçtikten sonra itirazsız olan tutanakları 
onaylar. Itirazlı tutanakları anlaşmazlığı çözmek 
üzere arazi kadastrosu yargıcına verir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — İtirazsız olarak düzenlen
miş olup da müdür tarafından onanmış veya bıı 
onanmaya karşı mahkemeye baş vurulmamış 
olan tutanaklar birlik itibariyle sıra numarala
rına göre kütüğe geçirilir ve diğer fer'i sicille
ri de tanzim olunur. Kütükler müdür tarafın
dan imzalanır. Kütüğe geçirilme işinde çalışıl
mak üzere mahallî tapu muhafız veya memuru
nu müdür emrinde çalıştırmaya Genel Müdür
lük yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tutanaklar tapu kütüğüne 
geçirildikten sonra kadastro çapları ayrıca 
verilmek üzere tapu senetleri doldurulur ve 
birliklerinde ilgililerine dağıtılır. 

Kadastro ölçmelerine tutanak ve sicil (muh
teviyatı esas olur. 

Ölçü sebebiyle; sınırlara, mülkiyet hakları
na veya diğer ayni haklara mütaallik hiç bir 
itiraz veya dâva dinlenmez". 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Kadastro plânları ile elde 
edilen yüz ölçümleri aynen tapu sicilime geçi
rilir ve ilgililere çapları verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Anlaşamazlıklarm çözülmesi 

MADDE 31. — Bu kanun gereğince kurula
cak gezici arazi kadastrosu mahkemelerinde 
yargıcın takdirine göre şifahi veya âdi muha
keme usullerinden biri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Kadastro yargıçları, 26 ncı 
maddede tâyin edilen süre içinde açılacak veya 
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arazi kadastrosu müdürü tarafından verilecek 
itirazlı işlere j art dâvaları veya yargıcın birlikte 
bulunduğu ejsnada kendisine yapılacak itiraz
ları hu kanun hükümlerine göre mahallerinde 
sonuçlandırır ve 16 ncı maddenin (C) fıkrası 
mucibince gorekli veraset belgelerini verir. 

ADALET; Ko. SÖZCÜSÜ EMİN HALİM 
ERGUN (Ankara) — Efendim; Bütçe Komis
yonu arkadaşlarımız bir ibare değişikliği yap
mak suretiyle) bu 33 ııcü maddeyi tesbit buyur
muşlar ve scjnunda « hükümlerine göre mahal
lerinde yargıçlarca sonuçlandırılır ». demişler
dir. ' I" 

Bizim hukuk lisanında sonuçlandırılır şek
linde bir tâbir kullanılmamaktadır. Yargıçlar 
sonuçlandırmayı bir hükümle ifade ederler. 
ft'ütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımızla da mu
tabık; kalarajk bunu «Hükme bağlar» şeklinde 
tashih ediyoruz. Bu tashihin kabulünü rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu (Mahalle
rinde hükme bağlar) şeklinde bir tashih yapı
yor. Binaenaleyh buradaki «Mahallerinde sonuç
landırır» tâbiri kalkacak ve yerine «Mahallerin
de hükme bağlar» ibaresi konacaktır. Başka bir 
şey var mı?i 

MUZAFIfER AKALIN (Kastamonu) — (hü
kümlerine) ! kelimesi de kalkıyor, onun için 
madde bir defa daha okunsun. 

BAŞKAN — Okutuyorum : 

MADDE: 32. — Kadastro yargıçları, 26 ncı 
maddede tâyin edilen süre içinde açılacak veya 
arazi kadastrosu müdürü tarafından verilecek 
itirazlı işler^ ait dâvaları veya yargıcın birlikte 
bulunduğu [esnada kendisine yapılacak itiraz
ları bu kanlına göre mahallerinde hükme bağ
lar ve 16 ncı maddenin (C) fıkrası mucibince 
gerekli verajset belgelerini verir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihli şekilde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde! kabul olundu. 

MADDE) 33. — Kadastro yargıcı birliğe gi
deceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edi
lenlerle edefrlerin adları ve soyadları yazılı ol
duğu halde ien az sekiz gün evvel köy odası ka
pısına astıracağı bir cetvelle birlikte ilân eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 34. — Kadastro yargıcı; Verasete, 

mülkiyet ve mülkiyetin gayrı ayni haklara, sı
nır anlaşmazlıklarına ve benzeri arazi kadas
trosunu ilgilendiren bütün dâvalara bakar. 

Velisiz ve vasisiz küçüklere ve kısıtlılara 
yalnız kadastro işlerinde yetkili olmak üzere 
kayyım seçer. Küçüklerin ve kısıtlıların menfa
atlerini korumak maksadiyle Türk Medeni Ka
nununun yargıcın iznini şart kıldığı hallerde bu 
izni verir. 

İlgililerin istemesi üzerine ihtiyati tedbir 
kararı verebilir ve kararı arazi kadastrosu mü-

.dtirü ile mahallî tapu idaresine hemen bildirir. 
Yargıcın birliklerden dönmesinden sonra ve 

kendisi tarafından lüzum gösterilmediği halde 
tarafların isteği üzerine yapılacak keşif ve tat
bikat gideri, sonradan haksız çıkan tarafa yük
letilmek üzere istekte bulunandan alınır. 

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

MADDE 35. — Kadastro işlerinin başladığı 
birlikteki gayrimenkullere ait olup mahallî 
mahkemelerce görülmekte olan kesinleşmemiş 
dâva dosyaları kadastro yargıcına devrolunur. 

Kadastro yargıcı bu dâvalara da bu kanun
da yazılı hükümlere göre bakar. 

BAŞKAN •— Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

MADDE 36. — Kadastro işlerinin bir böl
gede bitmesinden altı ay sonraya kadar hükme 
bağlanmamış dâvalara ait dosyalar mahallî as
liye mahkemesine devrolunur. İhtiyaca göre bu 
süreyi uzatmaya Adalet Bakanı yetkilidir. Yar-
gıtaydan bozularak geri yollanacak dâvalar 
hakkında da bu usul uygulanır. Mahallî mahke
meler de bu kanun uyarınca bu dâvaları görür
ler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Mahkemeler, doğrudan doğ
ruya tescil olunmak üzere kesinleşmiş ilâmları, 
tutanakları, dosyalariyle birlikte kadastro mü
dürüne, eğer o birliğin kâğıtları ve kütükleri 
Tapu İdaresine devredilmiş ise veya kadastro 
müdürü o bölgeden ayrılmış ise tapu sicil mu
hafız veya memuruna gönderirler. Mahkeme ka
rarma göre sınırlarda değişiklik gerekiyorsa 
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tutanaktaki kroki de karara göre düzeltilir. 
Düzeltilmiyen krokilerin yenisi yapılarak tuta
nağa bağlanır ve eski krokide de mahkeme tuta
rı ile değişritilip yenisinin yapıldığı gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde' kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Özel hükümler 

MADDE 38. — Arazi kadastrosuna başlan
mış olan birliklerde 1515 sayılı Kanun ile 501 
sayılı; Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı uy
gulanmaz. 

Bu madde hükmü mezkûr kanun ve karar 
gereğince muamelesine başlanmış olan işlemle
re de şâmildir. 

Henüz arazi kadastrosuna başlanmamış olan 
mahallerde, arazi kadastrosuna başlanıncaya ka
dar 1515 sayılı Kanun ile 501 sayılı Kararın tat
bikimi devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Birliklerde kadastroya baş 
landıktaiı sonra her türlü akit ve tescil işlem
leri tapu idarelerince yapılır. Ancak tapu sicil 
muhafız ve memurunun üzerinde muamele ya
pacağı gayrimenkullerin o esnadaki kadastro 
tesbît ve kayıt durumunu kadastro müdüründen 
sorması ve alacağı cevap ve malûmata göre iş
lem yapılması lâzımdır. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 40. — Kadastro başlıyan birliklerde 
tapu idarelerinde yapılacak her türlü akit ve 
tescil işlerinin örnekleri tapu sicil muhafız veya 
memurları tarafından hemen kadastro müdürü
ne verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olundu. 

Altıncı bölüm 
Mükellefiyetler 

- MADDE 41. —• Bu kanunun uygulanmasın
da mahallin mülkiye üstleri her türlü kolaylığı 
göstermeye mecbur ve arazi kadastrosu işlerinin 
düzeninde gitmesinden sorumludur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmî 
yenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 42. — Arz üzerindeki sınır işaretleri 
ve teknik tesisler iyi şekilde korunacaktır. Bu 
tesislerde bozukluk olduğu zaman derhal ma
hallî tapu idaresine bildirmeye, bozulan tesisin 
içinde bulunduğu gayrimenkul maliki veya şa-
güleri ve o birliğin muhtarı mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi 
yenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 43. — Kadastro teknisiyeninin ta
lebi üzerine gayrimenkulun sınırını göstermeye 
ve niteliklerini bildirmeye gayrimenkul sahip
leri ile o birlikteki sınır komşuları mecburdur 
lar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olundu. 

Yedinci bölüm 
Cezai hükümler 

MADDE 44. — Arazi kadastrosu işlerine en
gel çıkaran veya kasten zorluk gösterenler hak
larında fiil daha ağır cezayı istilzam tmediğ' 
takdirde 10 liradan 50 liraya kadar hafif par;' 
cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 45. —• Bir kimse sahibi olmadığı bir 
gayrimenkulu hile ve desise kullanarak kendi 
veya başkası adına kaydettirir veyahut kendi
sine ait olmıyan evrak ve kayıtları bu yolda. 
kullanırsa altı aydan üç yıla kadar hapis ve 50 
liradan 200 liraya kadar ağır para cezası ile tec
ziye olunur, varsa zarar da tazmin ettirilir. 

Bur kimseye ait gayrimenkulu başkası adına 
yazdırmak için yalan yere beyanatta bulunan
lar dahi bu maddede yazılı cezalarla cezalandı
rılırlar. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler... Etmi 
yenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 4G. —- Bu kanunun 8 ve 42 nci ma d 
delerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getir-
miyenlerle kadastrosu yapılan yerlere, davetna
mesinde ücret verileceği gösterildiği halde ma
zeretsiz gelmiyen bilirkişiler haklarında kadas
tro müdürünün tezkeresi üzerine kadastro yar
gıcı tarafından 50 liraya kadar hafif para cezası 
hükmolunur. 

490 — 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et ini

ydiler... M^dde kabul olundu. 

MADDE 47. — Bu kanuna göre hükmolunaı. 
para cezaları tecil edilemez. 

BAŞKAN— Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul edildi. 

Sekizinci bölüm 
Müteferrik hükümler 

MADDE 48. — Sınırlara konulacak işaretle
rin nevi ve ışekilleıi ile krokilerin ve arazi yüz 
ölçümlerine: ait plân ve haritaların yapılması 
şekli ve teknik esasları bir tüzükle tâyin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul edildi. 

MADDE 49. — Bu kanunun uygulanmasında 
görevlendirilen bütün memurlar birinci madde
de belirtilen yerlerde arazi üzerinde çalıştıkları 
günlerde 5055 sayılı Kanunla değiştirilen 2613 
sayılı Kanunun 43 ncü maddesi hükmünden fay
dalanırlar. 

fiezci yargıçlar müdürler gibi, hizmetliler de 
kâtipler gibi aynı hükümden istifade ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etnıi-
yenler.. Madde kabul edildi. 

MADDE; 50. — Arazi kadastrosu işlerinde 
çalışan bütün memurlara ve hizmetlilere görev
leri sırasındja çalışmalarını ve yaşamalarını ko
laylaştıracak her çeşit demirbaş ve lüzumlu eş
ya verileceği gibi bunlara taşıtın gerektiği yer
lerde ve özel taşıt verilmediği hallerde çalıştık
ları günler için belli taşıt ücretleri verilir. 

Topluca gidilecek işlerde müşterek taşıt ki
ralanır. Taşıtların çeşidini mahallin icaplarına 
göre kadastro müdürü o yerin mülkiye amiriyle 
birlikte tâynı eder. Bir birlik içindeki çalışma
lar için ayrıca taşıt ücreti verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
'yenler.. Madde kabul edildi. 

MADDE: 51. — Arazi Kadastrosu Kanunu 
uygulanan yerlerde bağışlama ve intikal sure
tiyle zilyed adına kayıt tesis edilirken veraset 
ve intikal vergisi alınıp alınmadığına veya ta
hakkuk ettirilip ettirilmediğine bakılmadan 
muamelesine; devam ve intaç olunur. Ancak bu 
gibi hallerde vergi ziyama meydan verilmemek 
için maliye dairelerine o birliğe ait gayrimen
kul lerin tescilini nıütaakıp bir ay zarfında ka-
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dastro müdürü tarafından haber verilir. 

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

MADDE 52. — 4753 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan ihyalar 
mezkûr kanunun geçici maddesinde yazılı mü
racaata bakılmaksızın ihya edenler veya miras
çıları adlarına tapulanır. 

4753 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten soni'a ihya edilmiş veya ihyasına başlanmış 
olan gayrimenkuller Devlet adına kaydolunur. 

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

MADDE 53. •— Arazi kadastrosu yapılan yer
lerde yeni siciller tesis edildikten sonra eski 
siciller de muhafaza olunur. 

BAŞKAN •— Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Bu kanun gereğince yapıla
cak arazi kadastrosu işleri dolayısivle müdür ve 
memurlara ve kadasü-o mahkemelerine vâki ola
cak itiraz ve iddialara ait evrak ve tutanaklar 
ve ittihaz olunacak i îari ve kazai kararlar ve 
icra edilecek tebligat ve verilecek tapu senetleri 
ve emsali bilûmum evrak damga resmiyle tayya
re resminden ve arazi kadastrosu harcı müstes
na diğer harç, kaydiye ve resimlerden muaftır. 

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

MADDE 55. — Bu kanun gereğince muhtara 
terettüp eden görevlerde veya muhtarın huzuru 
şart kılman hallerde muhtar bulunmadığı tak
dirde yerine ihtiyar meclisinden bir üye ikame 
edilir. 

BAŞKAN •—• Maddeyi kaimi edenler.. Etnıi-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 2613 sayılı Kanunun 5 nci ve arazi ka
dastrosu müdür ve memurları 7 nci maddelerin
de yazılı yetkiye sahiptirler. 

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

. MADDE 57. — Arazi kadastrosu işinin so
nunda vücuda getirilecek kütük ve müsbit • ev
rakı saklamak ve korumak için Tapu Are Kadas
tro Genel Müdürlüğünce kabul edilecek plâna 
göre her ilde tapu sicil binası yaptırılır. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

y enler.. Madde kabul edilmiştir. 

•MADDE 58. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Merkez ve iller teşkilâtında aylık veya 
ücretle kullanmakta olduğu her hangi bir me
muru, yapılması Genel Müdürlüğe ait bir iş için 
orada Genel Müdürlük teşkilâtı ve açık vazife 
bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın 
kadrosu ile birlikte dilediği yerde kullanabilir. 

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

Dokuzuncu Bölüm 
Harçlar 

MADDE 59. — Arazi kadastrosu yapılan 
gayrimenkullerde, her personelden bir liradan 
aşağı olmamak üzere, dönüm başına 50 kuruş 
harç alınır. Harcın hesabında dönüm kesirleri 
dönüme iblâğ olunur. Bu kanunun uygulanma
sında bir dönüm bin metre kare sayılır. 

Gayrimenkul mal, harcın teminatı olup ma
liki değiştiği takdirde yeni malikten de tahsil 
olunabilir. 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) - • Efen
dim bu maddeye bâzı istisnalar kayıt olunması
nı teklif edeceğim. Niçin teklif edeceğim, ona 
dair bir iki cümle ile maksadımı ifade etmek 
isterim. 

Tasarının 59 ncu maddesinde sevkedilen 
hükmüne göre kadastrosu yapılan gayrimenkul-
lerin hepsinden harç alınacaktır. Halbuki tasa
rının daha evvel kabul edilmiş olan 14 ııcü 
maddesine göre tesbit olunup tescil oluıımıya-
oak şeyler vardır. Belediye, özel idare ve köyle
rin âmme ihtiyaçlarına mahsus gayrim dikilile
rinin bu harçtan istisna edilmeleri çok yerinde 
bir şev olacaktır. Bundan başka köylülerin sa
manlık, ahır, dam gibi meskenlerinin müştemi
lâtından olan ve fakat ayrı parça halinde bulu
nan gayrimeııkullerden de bu harcın alınmama
sı vatandaşlar lehine çok faydalı bir şey olacak
tır. Yine vakıf, menafii umumiyeyc hadim mü
esseselere ait bulunan ve akar olmıyan gayri
menkul malların da bu harçtan istisna edilmesi 
çok yerinde olacaktır. Bu. noktaya nazarı dik
katinizi celbederim. Bunların istisna edilmeleri 
için tesbit etmiş olduğum maddenin, işbu. mad
denin altına eklenmesi hakkında bir önerge ha
zırladım. sunuyorum, kabul edilmesi heyeti âli
nizin takdirine ait bir şeydir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen tasarı
nın 59 ncu maddesine aşağıdaki fıkraların ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Çeliköz 

1. 14 ncü maddede tasrih edilen gayrimen
kul mallardan, 

2. Devlete ait olup kamu hizmetlerine tah
sis edilmiş olan gayrimenkul mallardan, 

3. Her birlikte yapısı bulunduğu halde ay
rıca dam, samanlık, ahır gibi müştemilâttan 
olan ve alam 100 metre kareyi geçmiyen aynı 
kişiye ait gayrimenkul mallardan, 

Bu harç alınmaz. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA
LİN (Kostamonu) — Efendim bu maddede mev-
zuubahis olan harçlar bu tapulama hizmetinin 
yapılması mukabilinde alınacak olan hizmet 
karşılığı bir ücret mahiyetindedir. Eminittin 
Çeliköz arkadaşımız bu harçların alınmasında 
bâzı yerlerin müstesna tutulmasını istiyor. Müs
tesna tutulmasını istediği şeylerin başında köy
lere ait, köy hükmi şahsiyetinin malı olan mera 
ve sair gayrimenkuller gelmektedir. Tapulama 
işleri dolayısiyle istisnasız olarak harç alınma
sını bu kanun prensip ittihaz etmiştir. Hattâ 
Devlete ait mallardan daha bu harçları alacak
tır. Devlet dahi istisna edilmiyeceğinden dola
yı tapulama ameliyesinin tatbik edildiği yerler
de belediye ve özel muhasebeye ait yerler de 
varsa bu harç onlardan da alınacaktır. Ve öy
le uzun boylu bir şey de değildir, dönüm başı
na 50 kuruş kadar bir şeydir. 

Arkadaşımız ağıllardan ve damlardan ayrı
ca birşey alınmasın diyorlar. 

Arkadaşlar, bunlardan alınacak tapulama 
ücreti buradaki gayrimenkullerin kaim kıyme
tine göre değil, onun işgal ettiği sahanın geniş
liğine göre dönüm, başına 50 kuruş alınacaktır. 
Tasavvur buyurun bir ağıl, bir dam nihayet 
bir dönümün onda biri veya yirmide biri kadar 
bir yer işgal edecektir, harçta bununla mütena
siptir. Bunda istisnayı talep edecek bir şey yok
tur. Müsaade ederseniz prensipi bozmıyalım. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Eminittin Çeliköz'ün önergesi
ni tekrar okutuyorum. 
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(Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan

lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Maddeyi oyunuza .sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Tahakkuk ettirilecek arazi 
kadastrosu harçları için, mükellefin adı, soyadı, 
adresi, gayrimenkulun cinsi, tapu kaydmdaki 
sıra numarası, yüz ölçümü ve harç miktarı gös
terilmek suretiyle tapu idaresince birlikler iti
bariyle dörder nüsha cetvelleri tanzim oluna
rak iki nüshası Maliye varidat idarelerine, di
ğer nüshası tapu idaresine verilir. Dördüncü 
nüsha cetvel tebliğ makamına kaim olmak üzere 
köy .odasına asılarak keyfiyet mutat vasıtalar
la ilân edilmek suretiyle mükelleflere duyuru
lur. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde harcın ta
mamı iştirake dâhil olanlar adlarına veya bun
lardan her hangi birisi adına tahakkuk ettirilir. 
Harcın tamamı kendisinden tahsil olunan kişi 
kendisine isabet eden harç . miktarından 
fazlası için ortaklarına rücu etmek hakkına ma
liktir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul •ede'nler.. Kabul 
etmiyenle... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 61. —• Arazi kadastrosu harcı ihti
lafsız işlerde cetvellerin asıldığı ve ihtilaflı iş
lerde kadastro yargıcının kararma göre alâka
lılara tebliğ edildiği tarihten altı ay sonra de
faten ve Tahsili Emval Kanununa göre tahsil 
olunur. 

Tahakkuk ve tahsil zamanaşımlarmda 3911 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Münferit tebliğlerde ve maddi 
hatalarda 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kısmına, ilişik (1) sayılı cetvelde göste
rilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
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edenler... Kabul etmiyenler.... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 64. — Kadastro plânlarının tanzimi 
işleri için yıllık ödeme miktarı (1 000 000) li
rayı geçmemek üzere (10 000 000) liraya kadar 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
Adalet Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar, 1950 yılı Bütçesine bağlı 
(E) işaretli cetvelin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler. Madde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2, — ilişik (3) sayılı cet
velde gösterilen hizmetliler kadroları, 1950 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

GEÇİCİ MADDE 3. — ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı formül, 1950 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN •— Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olundu. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde (Tapu
lama Kanunu uygulama genel giderleri) adı ile 
yeniden açılacak 477 nci bölüme (4 627 961) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

Bu ödenekten bu kanun ile ihdas edilen kad
rolara göre özlük haklar karşılıklarını ve, geçici 
hizmetliler için gerekli ödeneği Genel Müdürlü
ğün ilgili bölümlerine ve aynı ödenekten yapı
lacak bina ve sabit tesisler için gerekli Ödene
ğin Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin ilgili bö
lümlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... kabul edilmiştir. 
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AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Muhterem: arkadaşlar; dün akşam kanunun tü
mü üzerinde maruzatta bulunurken her bakım
dan önemi olan bu kanun tasarısının tez günde 
uygulanması, niza VQ kavgalara son vermesi, da
vaları sürüncemeden kurtarması için hedef tu
tulan müddetin on veya yedi seneye indirilme
sini teklif etmiştim. Yani her .sene altı ilimizde 
arazinin tapulanması işi uygulanacak ve buna 
göre on sene içinde bütün memleket arazisinin 
tapulanması işi tamamlanacaktır. Halbuki eli
mizdeki tasarıya göre her sene üç vilâyetin ele 
alınması! kabul ediliyor ve her sene 20 milyon 
dekarın tapulanması esası almıyor ki, ancak 20 
senede ikmal edilebilecek demektir. Zannediyo
rum ki, vilâyet adedinin altıya çıkarılmasına 
Meclis de, Hükümet de muvafakat eder. Çünkü 
bütçeye bir külfet yoktur, bilâkis bir nimet 
vardır. Her sene 40 milyon dekarın tapulan
ması ile 5 - 7 milyonluk bir masrafa mukabil 
on milyonluk bir varidat sağlanacak, bunun beş 
on milyonu kazanç hesabına geçecektir. 

Bendenizin teklifim, bir tek madde ile 1950 
yılından sonra işe başlanmak üzere miktarın 
her sene 40 milyon dekara çıkarılmasıdır. 

Yani bir seneye kadar, kanunda göstedildiği 
şekilde, 4 milyon küsur lira elde edilecektir. 
Fakat-1951 malî yılından itibaren her yıl altı 
ilimizde bu kanunun tetkiki için gerekli ödenek 
ayrılır diye beşinci geçici madde olarak bir fık
ra arzediyorum. kabulünü' rica, ederim, 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar; şimdi kabul buyurmak 
üzere, olduğunuz bu tasarı "memleketimizin büyük 
ihtiyacını karşılıvacaktır. Bu bakımdan Büyük 
Meclisin memleketimize hediye ettiği kanunların 
en hayırlısından biri olacaktır. 

Arkadaşımızın ileri sürdüğü teklifi, esas iti
bariyle, Hükümet de benimser ve bu hususta 
gayret sarf edeceğin i vaaddeder. Ancak kanu
nun içine, 10 sene gibi, bizi takyit edici bir 
hüküm konmasın. Takdir buyurursunuz ki, bu 
kanunun tatbiki yalnız para işi değil, aynı za
manda teknik eleman ve vasıta işidir. Zaten ka
nunda 20 senede yapılacağı hakkında da bir hü
küm yoktur. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Esbabı mucibede var. 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (De
vamla) •— İmkânlarımızın müsaadesi nispetinde 
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ve en kısa bir zamanda intaç etmeye çalışılacak
tır. Arkadaşımın .teklifini esas itibariyle kabul 
etmekle beraber, böyle bir hükmün kanun içine 
girmesi,' tatbik imkânı olmıyan bâzı hükümlerin 
kanun içine girmesi vaziyetini ihdas edeceği ve 
böyle bir şeyin de caiz olmıyacağı kanaatinde
yim. Teknik eleman ve vasıta imkânlarımızı âza
mi şekilde zorlıyarak bu kanun hükmünün en kısa 
bir zamanda tatbikma gayret sarfedeceğiz. Bu 
itibarla çok rica ederim, arkadaşım tekliflerinde 
ısrar buyurm asini ar. 

(Önergeni geri al sesleri) 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Önergemde bir tahdit yoktur. Lütfen okunsun. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki fıkranın geçici beşinci madde ola

rak kanuna eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 

A. R. Yüregir 
Fıkra : 
Geçici madde 5. — 1951 malî yılından iti

baren her yıl altı ilimizde arazî kadastrosu ya
pılmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü (Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri) 
bölümüne gerekli ödenek konulur. 

AHMET RE.MZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Sayın Bakan arkadaşım, esasta mutabık olduğu-
riu ifade ettiler, teşekkür ederim. Gayemiz, he
defimiz, evvelce de arzettiğim gibi, bu kanunun 
tatbikinin bir an evvel bitirilmesidir. 

Bunun için on senelik bir kayıt koyalım, bu 
tasarıda olduğu gibi, her sene, altı vilâyette ya
pacak şekilde ödenek konulmasını istirham edi
yorum, o da 1951 yılından itibaren. Halbuki 
Bütçe Komisyonunun mazbatasında, yirmi se
nede bitirilmek suretiyle mütalâa yazılıdır, mü 
saade buyurulursa okuyayım : 

«Arazi kadastrosunda bütün medeni memle
ketlerde uygulanan arazinin havadan fotoğrafı
nın alınması ve sonra hususi aletlerle kıymetlen
dirilerek belli bir mikyasa göre parsellerin tesbiti 
usulü sayesinde memleketimizin arazi kadastro
sunun da, yapılan hesaplara göre, 20 yılda ger
çekleşmesi mümkün olduğu anlaşılmış ve bu iş 
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için her yıî lyedi milyon küsur lira kadar bir pa
ranın harcanması gerektiği hesaplanmıştır. 

Tasarının ilk tatbik yılında bu gider 4 mil
yon 600 bin: lira raddesinde olacak ve her yıl üç 
ilimizin arazi kadastrosu yapılacaktır.» 

Buna nazaran bu iş yirmi senede itmam edi
lecektir, onun için istirham ediyorum, bunu on 
seneye düşürelim. Bu şekilde de bu içtimai dâ
vayı halledelim. Mâruzâtım budur. Önergemin 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Muzaffer Akalın buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF

FER AKALİN (Kastamonu) — Efendim, mem
leket için çok hayırlı neticeler sağlıyacak olan 
bu kanunun tatbikinin bütün memlekette müm 
kün olduğu kadar kısa bir zaman zarfında neti
celendirilmedi hakikaten arzuya çok şayandır. 
Bütçe Komisyonunun raporunda zaman ölçüsü 
bakımından bu işin takip edeceği seyre dair 
mevcut olan kayıt, 20 seneden evvel bitirmeye 
mâni olan bir kayıt değildir. Esasen kanunun 
esas maddeleriyle geçici hükümleri arasında, 
vilâyetlerin kaç senede bitireceğine dair bir 
hüküm yoktur. Adalet Bakanı arkadaşımızın 
söyledikleri gibi, bu iş malzeme ve teknik, ele
man bakımından birtakım imkânların ölçüsüne 
bğiıdır. Senede üç vilâyet yerine beş, on vilâ
yetin yapılmasının bütçeye tahmil edeceği bir 
külfet yoktur. Kendi masrafını kendi geliri kar
şılamaktadır. Bu itibarla fazla vilâyet tapula
ma imkânı mevcutsa Hükümetin bunu yapma
sından ve bunu yapmak için icabeden tedbierlri 
hazırlamasından daha tabiî bir şey tasavvur 
edilemez. 

Sonra kanunda (6 vilâyette) demek, bence 
şu bakımdan da uygun olmaz. Çünkü imkân bu
lunursa 8 vilâyette, 9 vilâyette yapılabilir. Bina
enaleyh vilâyet adedini tahdit etmek bu bakım 
dan doğru olmıyacağı gibi, her vilâyetin kaza 
ve köy sayısı da bir olmadığı için altı vilâyet 
dediğimiz zaman her sene yapacağımız tapula
ma muamelesini aynı ölçüye tâbi tutmamış olu 
ruz. Binaenaleyh vilâyet yerine köy sayısın1 

bir ölçü olarak almakta isabet olur. Zaten yir 
mi senede ikmal edileceğine göre senede 1800 
köy ancak tapalanabilecek demektir. 

Yani esas itibariyle Ahmet Remzi Yüregir'in 
buyurduğu gibi kısa bir zaman zarfında tamam
lanmasına tamamen iştirak etmekle beraber ka
nuna böyle bir kaydın konulmasına lüzum ol-
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madiği kanaatindeyim. Esasen bütün bu teknik 
elemanların yetiştirilmesi, malzeme ve vesaitin 
hazırlanması takdirinde birinci sene biraz dahi 
fazla, ikinci sene biraz daha fazla, mütaakıp 
senelerde daha fazla eleman yetiştirilmek sure
tiyle daima artan bir genişlemeye gideceği ka
naatindeyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) 0-
Bir sual efendim. 

Muhterem arkadaşımız evvelâ köy meselesin 
den bahsetti. Halbuki, kanunun esasında ve büt
çe mazbatasında (her yıl üç vilâyetimizde) den 
diğine göre, bendeniz de aynı şekilde mütalâa 
arzettim. 

Buyurdular ki, bu, altı da olur .1.0 da olur 
Nihayet iş ödeneğe dayanır. Bu maddenin ko
laylıkla çalışması için Hükümetin ödenek işini 
halletmesi lâzımdır. 

Köy meselesi dendiği zaman tahsisat mese
lesi ortaya çıkar. Halbuki bu maddeyi tedvin 
ederken ödenek işini de halledersek, Hükümetin 
geniş mikyasta çalışmasını temin etmiş oluruz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER- AKALİN (Devamla) — Efendim, ödenek 
bahsinin bu işin daha geniş ölçüde ele alınıp 
yürütülmesine mâni olacak bir keyfiyet olmadı
ğını sayın arkadaşım takdir buyururlar. 

Kendileri de biraz evvel kürsüden ifade bu
yurdular ki, bu iş, karşılığını kendi geliri ile 
temin eden bir iştir. Bu bakımdan malî imkân
ların bu işin tatbikatını güçleştirmesi mevzuu-

. bahis olmaz. Mesele teknik elemanları ve vası
taları tamamlama meselesidir. 

BAŞKAN •—• Arkadaşımız tasarıya beşinci 
geçici madde olarak bir madde eklenmesini isti
yor. Önergeyi okuttum. Bu maddenin nazarı 
dikkata alınıp eklenmesini istiyenler lütfen işa
ret buyursunlar... Nazarı itibara almıyanlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

MADDE 65. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

MADDE 66. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır. 
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&' — Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki ( 

4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti- j 
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair Kanun tasarısı ile Trabzon Milletveki
li Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, yayla ve me
raların köylerin tüzel kişiliklerine tahsis kılın
ması veya kamulaştırılmaları hakkında Kanun 
teklifi ve Tarım, içişleri Komisyonları raporları 
ile 'Maliye Komisyonu mütalâası ve Adalet ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/315, 2/82) 

BAŞKAN — Komisyondan 8 nci ek madde 
olarak bir madde gelmiştir. Nazarı itibara alı
nan bir önergenin komisyon'da aldığı şekildir. 
Okutuyorum : 

EK MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten en az 10 yıl önce yerleşmiş bu
lundukları arazinin ismini taşıyarak Koy Ka
nunu hükümlerine göre köy olarak topluluk vü
cuda getirmiş bulunan çiftçilerin işgal ettikle
ri mesken, alhır ve samanlık gibi yapılarla avlu 
ve bahçeler aşağıdaki esaslar dâhilinde kamu-
laştırılır : 

A) ŞagilJerin işgalleri altında bulunan ya
pılar arazi sahibi tarafından vücuda getirilmiş 
ise bunların kaim kıymeti ile kapladıkları ara
zi avlu ve bahçenin; 

B) Yapılar, şağiller tarafından işgal edil
miş ise arazi ile avlu ve bahçenin; 

Kamulaştırma anındaki kıymeti üzerinden 
şagillerine bu kanım hükümleri dâhilinde borç
landırılarak temlik olunur. 

Kıymetlerin takdiri ve itiraz hakkında 30 
ncu madde hükümleri uygulanır. Takdir edi
len kıymetlere itiraz kamulaştırmayı durdur
maz. 

Bedellerin ödenmesi 45 nci. maddeye göre 
yapılır. 

Arazi sahibinin kendi ihtiyacı için vücuda 
getirdiği bina, ahır, ağıl gibi yapılar bu madde 
hükmü dışındadır. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ar
kadaşlar, bu maddede benim dikkatimi çeken 
bir taraf var. Öyle köyler var ki; yıllarca ev
vel, hattâ asırlarca evvel kurulmuştur, ne za
man kuruldukları da belli değildir. Fakat köy
lüler köy arazisi içinde hattâ yaptıkları evleri, 
ağılları alır satarlar, bunların kendi mülküdür, 
bunun sahibidirler. Şimdi bu madde gereğince 
artık ev kendisinin oluyor, arsa mülk sahibinin 
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'oluyor. Esasen mülk sahibi dahi bu köylerin 
ne zaman kurulduğunu ve bu mülkün kimden 
alınmış olduğunu bilmez. Şimdi onlara bir ad 
takacağız; ev senin ama arsa benim. 

Arkadaşlar, bu vaziyetle memlekette büyük 
bir buhran yaratacağız. Bence bu köylerdeki 
kurulmuş binaların arsaları köylüye parasız 
olarak temliki daha doğru olur. 

Eğer bu cihete gidecek olursak adalete uy
gun bir iş yapmış olamayız. Medeni Kanun hü
kümleri dolayısiyle bu evler vârisler arasında 
taksim edilir, tapu kaydı verilirken şimdi arsa 
senin değil diye bir yola gidecek olursak hak
kaniyete uygun bir iş yapmış olmayız. Onun 
için bir önerge veriyorum. Kuruluşu tarihinden 
beri kendi el emekleri ve alın teriyle meydana 
getirdikleri binaların arsalarının sahiplerine be
dava olarak verilmesini rica ediyorum. Bunun 
dışında başka bir müşahedem daha vardır. Bâ
zı köylerin mezarlıklarının, camilerinin satlığa 
çıkarıldığını görmekteyim. Onun için ayrıca 
verdiğim bir önerge ile bu gibi köy mezaıiık-
lariyle camilerinin hiçbir veçhile satılmamasını 
rica edeceğim. Heyeti aliyenizce bu önergemi 
kabul eylemenizi rica ederim. Böylelikle köylü
müzün mühim bir derdine çare bulunmuş ola
caktır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜR-
KAHMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşlar, ge
tirdiğimiz madde, dün nazarı dikkate alman 
teklifin çerçevesi içinde kalmıştır. Biz komis
yonda, Yüce Kamutayın nazarı dikkate aldığı 
bir takririn şümulünü a.şarak bedelsiz verilmesi 
yolundaki komisyonda cereyan eden müzake
relerde ve yapılan teklifleri kabul etmeyi doğ-' 
rıı bulmadık. Bunun çeşitli mahzurları vardır. 
Buna nazaran bir şahsa ait veya birkaç kişinin 
müştereken veya iştirak halinde sahip bulun
dukları bir arazinin üstüne kurulmuş, orada 
yerleşmiş bulunan evlerin teşkil ettiği topluluk, 
Köy Kanunu mucibince, köy haline gelmiş top
luluktur. Bu arsa ve binaları kendilerine para
sız verdiğimiz zaman karşımıza derhal şu sual 
çıkacaktır: Niçin yüzlerce yıl kiracı olarak iş
letmekte bulundukları araziyi onlara parasız 
vermiyorsunuz, dersiniz. Bu itibarla birini ya
parken ikincisi içinde kiracı olarak oturduğu 
yeri vermiyoruz. Anayasamızın hükümleri hiç 
kimsenin malını parasız alıp vermeye imkân ver-
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iriez. Bu itibarla komisyonumuz bu teklifi kabul 
etmedi. 

Maddeye verdiğimiz şekli kısaca arzetmek 
isterim. Arkadaşlar biz maddeye şâmil bir mâ
na anlaşıl maması için vazıh bir şekil vermeye 
çalıştık. Madde şunu istihdaf etmektedir. Mu
ayyen bir arazi üzerinde yerleşmiş olan; o arazi 
bir bütün halindedir ve şahsa aittir. Müşterek 
de olabilir ,iştirâk halinde olabilir. Fakat her 
halde bir bütün teşkil eden bir arazidir; çiftlik
tir. O araziye orayı işlemek üzere yerleşmiş köy
lüler vardır, fakat onların oturdukları evlerin 
arsaları tamamiyle o arazinin sahibine aittir. 
Böyle bir hal derpiş ettik ve Komisyonunuz asla 
şu hali buraya şâmil görmemiştir: Bir koy ta
savvur editıiz ki, o civarda 5 - 6 bin dönüm ara
zisi bulunan bir mülk sahibinin o köyde 8 - 10 
evi vardır iki orada ortakçılarını oturtmaktadır. 
Yine civarda bulunan bir arazinin sahibine ait 
bu köyde birkaç tane ev bulunabilir. Aynı za
manda o köyde kendisine ait arazisi ve evi olan 
küçük çiftjçi bulunan alelûmum normal köyler
de bu kanunun kabiliyeti tatbikıyesi olmadığını 
da açıklamak isteriz. Maddede, bilhassa ve yal
nız bir şahsa ait veya müşterek bir bütün teşkil 
eden, çiftlikte yerleşme vakfına dikkat buyurun. 
O arazi üzerinde gerek kendisi ve gerekse arazi 
sahibi tarafından yapılmış olan binalar da otu
ran kimseleri o binalara sahip kılmayı temin 
edecek hüküm tesis edilmiştir. 

Maksat çiftlikle üzerinde yerleşmiş ve köy 
kurmuş olanları o çiftlikten kovulmakla yurt
suz kalmaktan kurtarmaktır. Binanın arsası, ga
yet tabiî olarak, arazi sahibine ait olan arsadır. 
Binanın yapılışı iki ihtimal arzeder; ya kiracı 
tarafından yapılmıştır yahut arazi sahibi tara
fından yapılmıştır. Bu takdirde kamulaştırıla-
cak olan husus birinci halde hem araziyi, bina
nın bulunduğu arsa, hem de üzerine yapılmış 
olan bina; ikinci halde sadece arsa. Çünkü bu
rada binayı kiracı yaptırmıştır. Bunların istim
lâkinde kabul ettiğimiz esas, nazarı itibara alı
nan binanın kaim kıymetidir, yani rayiç bedeli
dir. Buna fnazaran bir istimlâk muamelesi cere
yan ettiği: takdirde bu istimlâkte normal usul
lerden ayrılmayı doğru bulmıyan komisyonunuz 
burada istimlâke yapılacak itirazların yine Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun 30 ncu madde
sindeki yer bulunduğunu tasrih etmiş; yani ka-
zai yargı yerine itiraz edileceği tasrih olunan 
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maddeye atıf yapmak suretiyle normal hüküm
lerden ayrılmamak hususunun da temin edilme
sine çalışılmıştır. 

ödenecek bedellerin ödenmesi şekli doğru
dan doğruya, nazarı itibara .alman takrirde ol
duğu gibi bu kanunun umumi hükümleri daire
sinde borçlandırılmak suretiyle yapılması düşü-, 
nülmüş ve maddeye bu şekilde bir hüküm kon
muştur. Yine sarih olması için arazi sahibinin 
kendisine ait olan bina, depo, samanlık ve ahır 
gibi şahsan kullanacağı binaların kamulaştırma 
dışında tutulacağı tabiî olmakla beraber, mad
deye vuzuh vermek için bunu da koyduk. 

Nazarı dikkate alman takrirde gördüğü
müz hususları şümullendirmemek suretiyle 
ve yalnız kanunun normal hükümleri içinde 
tutmak gayretiyle maddeyi vazıh bir hale ge
tirdik, kanaatinde bulunuyoruz, bunu arzet
mek isterim. 

BAŞKAN — Açık oya arzedilen tapulama 
tasarısına oy vermiyen var mı? Oy toplama işi 
bitmiştir. 

İbrahim Arvas, bir sual soracaktınız, buyu
run ! 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim, bir 
malın sahibi ile oraya yerleşmiş olan kimseler 
arasında daimî surette bir ihtilâf çıkmaz mı, 
Encümenin kanati nedir? 

2. Burayı, para harcıyarak kendisine ma-
leden bir adamın, sözcü arkadaşımızın ifade et
tiği gibi, yirmi senede ödenmek üzere malı elin
den alınacak ve karşılığı yirmi taksitte öden
mek üzere bir bono verilecek, yani bir hiç ve
rilecek, bunda da kanaati nedir? 

BAŞKAN — Vehbi Sandal buyurun, sua
linizi sorun! 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 
maddenin metninde ikinci tadilde (en az 10 .yıl 
önce yerleşmiş bulundukları arazinin ismini ta
şıyacak köy) diye yazılmıştır. O köy kendi is
mini araziye vermiştir. Hakikati halde meselâ 
Sarıoğlan köyü, Sarıoğlan Çiftliği, araziye, köy 
dolayısiyle Sarıoğlan arazisi denir. Eğer ara
zinin ismini taşımayan bir köy varsa .o arazi için 
de bu madde hükümleri cari olmıyacak mıdır? 

BAŞKAN — Mustafa Korkut, buyurun, siz 
de sualinizi sorunuz. 

MUSTAFA KORKUT (Antalya) — Efen
dim, meselâ, bir köy 100 sene evvel kurulmuş, o 
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zaman sahibi bir kişi imiş, şimdi 20 olmuş, beher 
•şahıs başına 3 - 5 ev düşüyor, evlâtları için. 

Bu kanun bu evler üzerinde de uygulana
cak mı? Uygulanmıyacak mı ? 

ADALET Ko. ADINA ABDÜRRAIIMAN 
KONUK (Devamla) •— Efendim, Sayın Arvas 
Komisyon ne düşünüyor, bu mal sahipleriyle 
çiftçi arasında ihtilâf doğurmaz mı dediler? 

Efendim, Komisyonumuz bunu nazarı dik
kate almış, fakat Kamutayca kabul edilmiş bir 
önerge üzerinde bu yolda bir münakaşa yap
maya kendisini yetkili addetmemiştir. Çünkü 
Heyeti unmmiyenizce nazarı dikkate alınmış 
elimizde bir önerge vardır, bize düşen vazife 
bu takriri derleyip, toplayıp bir hüküm halin
de yüksek huzurunuza sevketmekten ibarettir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Ben zaten bu 
takririn esasına da muhalifim. 

ABDÜRRAIIMAN KONUK (Devamla) — 
Bedel hususuna gelince : kanun umumî olarak 
Ödeme şekilleri hakkında hükümler koymuş
tur. 

Hepimizin gönlü arzu eder ki, peşin para 
ile alalım. Fakat buna imkân olmadığı içindir 
ki; kanunda borçlandırma hükümleri vardır. 
burada ayrı hükümler koymak imkânsız görül
müştür. 

İBRAHİM ARVAS (Van) ._ Yani bir im
kânsızlık vardır, demek istiyorsunuz, bu tat
minkâr bir cevap değildir, siz de bunu kabul 
ediyorsunuz. 

ABDÜRRAIIMAN KONUK (Devamla) — 
Sayın Sandal'm buyurdukları hakikaten çok 
mühimdir. 

Komisyon, arazi ile köyün aynı isimde oldu
ğunu söylemek istemiştir. Yani ister arazi köy
den, ister köy araziden ismini almış olsun mak
sat diğer köylerden bunun hususiyetini ayırmak; 
çiftlik üzerine kurulmuş, bütün' köy evlerine ait 
arsaların bu çiftlik sahibine ait olmuş bulunan 
köyü belirtmek için konulmuştur. 

Sayın Korkut'un suallerine gelince, buyuru
yorlar ki, arazi vaktiyle bir kişinindir, şimdi 
birçok kişilerin olmuştur. Bu takdirde bu mad
de yine bunlara tatbik edilecek midir? 

Efendim, burada maksut olan husus, köylü
lerin bu çiftlik üzerinde yapılmış binalarda otur-
masıdır; bütün köyün heyeti umumiyesi bu tarz
da arazi üzerine ve hepsi de sahibi olmadıkları 
arsalar üzerine yapılmış binalar üzerinde otur-
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maktadırlar, ikamet etmektedirler. Binaenaleyh 
mülâhaza edilecek olan cihet üçtür. 

Topyekûn vatandaşların köy tesis ettikleri 
yer ya bir şahsındır,, ya müşterektir, yahut da 
iştirak halinde bir mülkiyettir. Madde böyle 
bir köyü istihdaf ediyor yoksa normal olarak, 
her köyde ortakçıların oturdukları evleri istim
lâk edip onlara vermek mevzuubahis değildir. 
Köyün bir çiftlik içine kurulmuş olması şarttır. 
Ama o çiftlik arazisi şüyu hisseli olabilir. Bizim 
anladığımız mâna bundan ibarettir. 

Dr. AZİZ URAS (İçel) — Toprak ve arsada 
rayiç tâbiri niçin kullanıl mıyor? Üzerinde inşa 
edilenler de rayiçtir. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — 
Kaim fiyatı o mânada kullanıyoruz. Arsa olduğu 
için araziden ayırıp rayiç bedelini veriyoruz. Sa
manlık ve sairenin vergi kıymeti esasen yoktur. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) - Arkadaş

lar köylerin, kuruluşu ile aldıkları münasebet
ler çeşit çeşittir. Durum şöyle olabilir: Bir köy 
kurulur ve çok eskiden kurulmuş olur fakat 
sonradan yavaş yavaş o köyün etrafında bir 
çiftlik teessüs eder ve köy kendiliğinden çiftli
ğin içinde kalır. Bu, bir. 

İkincisi: Bir çiftlik vardır, o çiftliğin içeri
sinde mal sahibinin arazisi üzerinde sonradan 
köy kurulur. 

Şimdi biz kanunda bu vaziyeti açıkça ifade 
etmediğimiz takdirde meselâ bundan 100 sene 
evvel kurulmuş bir köy, ki, pek çok köylerin 
tapuya bağlı olmadığı esasını kabul etmemiz 
lâzımgelir, bu halde civardaki çiftlik sahibine 
bir kısım bedel ödemek mecburiyetinde bıraca-
ğız bu köylüleri. Yani hakikaten köylünün bu
rada kurduğu kendi evinin yerinin çok eskiden 
beri kendisine ait olduğunu ispat edebilmesi 
için metinde bir takım hükümler koymak müm
kün değil midir? 

ikincisi: Dikkat buyurursanız istimlâk esas
larında ev, ahır ve ağıl vardır. Bir köye mezar
lık sahası lâzım değil midir? Sığırının toplan
ması için bir yer lâzım değil midir? Binaen
aleyh bunlar için bir madde konulması lâzımdır. 
Bunlar için bir takım Umumi alanlar lâzımdır. 
Bunları kamulaştırmak için bu hususların da 
Kanunda yer alması lâzımdır. Bu olmadığı tak
dirde ne olacaktır? Köylünün tavuğu evinin 
bahçesinden çıktı mı Çiftçi Mallarını Koruma 
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Kanununa uyularak oradaki çiftlik sahibi o ta
vuk sahibinin yakasına yapışacaktır. Çok eski
den kurulmuş evlerin sahipleri çiftlik sahiple
rine bir kira bedeli ödiyecekler midir? Bunun 
açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN -— Açık oyun sonucunu arzediyo-
rum. Tapulama Kanunu tasarısına (242) oy ve-
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rilmiştir. (241) oy, tasarıyı kabul, etmiştir ve 
(1) çekinser vardır. Nisap vardır. Muamele ta
mamdır. Tasarının Kanunluğu (241) oyla kabul 
edilmiştir. 

İstirahat etmek için oturuma 15 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

I K İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 18,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Hilmi Öztarhan (Manisa) 

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır. 
Söz Ahtnet Kemal Silivrili'nindir. 
AHMET KEMAL SİLÎVRİLİ (İstanbul) — 

Komisyon Sözcüsü konuşsunlar sonra arzede-
rim. 

ADALET K. ADİNA ABDÜRRAHMAN KO
NUK (Bursa) — Arkadaşlar, Dün Cevdet Ke
rim Incedayı'nın yapmış olduğu bir teklif bu
rada konuşuldu, işin gayet geniş şümullü tet-
kika muhtaç olduğu anlaşıldı. Ve komisyona 
gönderilmesi kararlaştırıldı. Komisyonumuzun 
yapmış okluğu çalışmada bunu formüle etme
ye çalıştı. Ancak Komisyondaki müzakerelerde 
o tarzda fikirler ileri sürüldü ve o kadar mevzu 
münakaşa -edildi ki, bu formülün bu dâvayı 
tamamen halledeceğine ben şahsan kani .deği
lim. Bu itibarla mevzuun ehemmiyetini takdir 
etmekle beraber, bunun çok iyi tetkik ederek, 
memleket flört bir köşesini gözden geçirerek, 
iyi etüd ederek getirilmesi lüzumuna kani bu
lunuyorum, Bu malûmatı Yüksek Heyetinize 
arzederek keyfiyetin takdirini yine Büyük 
Meclise; bırakıyorum. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Efen
dim, ben şunu öğrenmek istiyorum : Komisyon 
şimdi bu maddeyi geriye mi alıyor, yoksa reddi
ni mi istiyor? Anlıyamadım. 
e Reye konacaktır sesleri) Ama Meclise mal ol
muştur. Meclisi âli kabul etmiş ve redaksiyon 
için komisyona gönderilmiştir. Şimdi aynı ka
rarı nakzediyor. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Meclis kararını 

nakzetmiyor, komisyona gönderiyor. 
Dr. SABRI AKIN (Aydın) — Sayın arka

daşla]'; bir köy dâvası işi, çok esaslı bir iştir. 
büyük bir iskân işidir. Asırlarca üzerinde duru
lan bîr meseledir. Kısaca arzedeyim : 

Kendi muhitlerimizde bütün arazi eskiden ya 
çiftlik durumundadır. Yahut bil âhara çiftlik ol
muştur. Birçok köyler bu çiftliklerin içerisin 
dedir. Eskiden köylü çiftlik sahipleriyle o arazi 
dahilinde işliyebilmek üzere aralarında mutaba
kat yaparak yerleşmişler ve kendi evlerini orada 
kurmuşlardır. Bugün her birisi 100 - 500 hane
lik köy halindedir, mektepleri yapılmış, cami 
leri var, pazar işleri vardır, herşeyleri kurulmuş 
bir durumdadır. Müsaade ederseniz bunları yer 
yer izah edeceğim. Şimdiye kadar ne bir çiftlik 
sahibi bu yerlere bir hak iddia etmiştir, ne de 
para istiyen olmuştur. O köy içinde çiftlik sa
hibinin de evi vardır, o da köyün her külfetine 
iştirak etmektedir. Ama bunlar arasında tapa 
muamelesi yoktur, olmamıştır. Bunlar arala
rında -elim, satım muameleleri de yaparlar ve 
aralarında bir ihtilâf ve münazaa da yoktur. 

Bundan başka yine Kuyucak taraflarında ol
muş bir hâdiseyi arzedeyim. Orada bir çiftlik içine 
yerleşmiş bir köy vardır. Sonradan bu çiftliğin mi
rasçıları çoğalmış sonra bu çiftlik mirasçıları ara 
smdan, bir tanesini oradaki köy halkına satmış
tır. diğer vârisler bu satışı haber alınca derhal 
mahkemeye müracaat ederek şafilik hakkı üze
rinden bu satış muamelesini bozdurmuşlar ve 
kendileri satmalmışlardır. Bu gibi hâdiseler ol-
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muştur ive vardır ve çiftlik sahipleri köy mülkü
nü evlerini terketmelerini istemiştir. 

Bâzı çiftlikler içinde ortakların, amelenin 
işçi ve şairenin oturmaları için yer yapılmıştır 
Şarka doğru gittiğimiz zaman görürüz, çiftlik 
sahipleri tarafından yaptırılıp oradaki çalışan 
ortakçıların oturdukları bu binalar küçük, kü 
eük köy haline gelmiştir. Fakat arzettiğim gibi 
bu binapar çiftlik sahibi tarafından yaptırılmış
tır. Kendi ortaklarını amelelerini iskân etmek 
için yapılmış olan bu binalar küçük küçük köy 
halini almıştır, hattâ bâzıları muhtarlık halin
de kendilerini idare etmektedirler. Tekrar edi
yorum, fakat oturdukları binalar çiftlik sahi
binindir. Çiftlik sahibi ile içindekiler arasında 
ihtilâf ;olur. . Bunların geçim hali iyi olmaz. 
Çiftlik îsahibi bunları çıkarır, başka birisini 
ortakçı (alır bu meskenlere oturtur. 

Arzettim, memlekette iskân vaziyeti içinde, 
geniş bir durumda ve muhtelif usullerle çift
liklerde tevezzü etmiş haldedir. Bunların va
ziyeti eri tetkik edilecek olursa bütün köylü asır-
lardanberi böyle yerleşmiş münazaa halinde ol-
mıyan köylü ile çiftlik sahipleri arasında ihtilâf 
olacak ve çiftlik sahiplerini bu arazi için hak ka
zandırılmış vaziyete getirecektir. Bu huzursuzlu
ğu bertaraf etmek için böyle asırlardan beri kul
landıkları toprakları doğrudan doğruya kendi
lerine temlikini ve bugünkü yeni bir Tapulama 
Kanunu ile kendileri yaptıkları binalarında ta
puları olmadığı zaman bunu tahkik ve tetkik 
ederek muhtelif usullerle tapulandırma yoluna 
girdiğimiz bir zamanda bu köylüleri faydalan
dırmak! icabederken aralarında ihtilâf içine at
mış olacağız. Hükümetin verdiği bu kanun 
üzerinde böyle bir teklif yoktur. İnceden inceye 
düşünmek gerektir. Çünkü bu kanun memleket 
şümul bir mahiyet taşımaktadır. Hükümetin bu 
meseleyi esaslı tetkik ederek faydalı bir iskân ka
nunu hazırlamasını yerinde bulurum. Yoksa 
böyle acele bir şekilde çıkardığımız takdirde bu
nun memleket içinde huzursuzluk yaratacağına 
kaniim.? Bu tasarıyı Hükümete geri vermeyi ve 
Hükümetin ayrı bir köy iskân kanunu hazırlıya-
rak Meclise sunmasını doğru ve yerinde bulurum. 
Meclisi i Âliniz ne şekilde takdir ederse o şekilde 
yapınız; 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, usul bakı
mından! vaziyeti aydınlatmaya mecburum. 
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Burada, Heyeti Umumiyeye yerilmiş olan 

bir önerge nazarı itibara alınmış ve redaksiyo
nu yapılmak üzere komisyona gönderilmiştir. 
Ait olduğu komisyon, heyeti umumiyenin ver
miş olduğu bu kararı tesbit ederek yüksek he
yete getirmiştir. 

Şimdi bu gelmiş olan kararın hilâfına ayrı
ca mütalâa dermeyan etmek, heyeti umumiye
nin vermiş olduğu bir kararı geri çevirmeyi ta
lep etmek olur. Burada ancak komisyonun ıs
rar hakkı vardır. Eğer komisyon mazbata mu
harriri, şimdi getirilmiş olan metnin komisyo
nun tam noktai nazarını ifade etmediğini ileri 
sürerek metni kabul etmiyor ve bunda ısrar 
ediyorsa, komisyona geri göndeririz, bir ısrar 
mazbatasiyle tekrar gelirler. Böyle bir noktai 
nazarları yoksa, burada heyeti umumiyece ka
bul edilmiş olan bir kararın aleyhinde bir mü
talâa dermeyan etmek, İçtüzüğün ana hüküm
lerine uygun değildir. Ancak böyle bir hak, 
ikinci müzakerede mevzuubahis edilebilir. O za
man heyeti umumiyede konuşulur. Komisyon 
namına söz söyliyen sözcü ısrar etmemektedir. 
Bu itibarla bu maddeyi komisyona veriyorum. 
Bir de komisyonda üçüncü madde vardır, onlar 
geldikten sonra tasarının birinci görüşmesini 
bitirmiş oluruz. 

3. —• Çorum Milletvekili Hasene İlgaz ve iki 
arkadaşının, 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunla-
rın köy okulu, özretmen evi, köy sağlık memur
ları ve ebeleri evleri inşa ettirümesiyle ilgili 
maddelerinin değiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sa
yılı kanunların kaldırılması hakkındaki 5210 sa
ydı Kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun 
teklifi ve Milli Eğitim ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/210) [1] 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 3 neü bölümünde yazılı olan 5210 

numaralı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
olan kanunun, öncelik ve ivedilikle müzakere
sini arz ve teklif ederiz. 

Millî Eğitim Komisyonu adına 
Mara.ş Milletvekili 

E. Soysal 

1] 227 sayılı basmayazı tutanağın somonda
dır. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI TAI-LSÎN BANGU-

OĞLU (Bingöl) — Adı geçen kanun teklifi köy 
okulları inşaatından alacaklı kalmış bâzı vatan
daşların alacaklarının tasfiyesine aittir. Bir j 
üzüntülü mevzuumuzdur. ivedilikle ve öncelikle 
müzakeresine müsaadenizi ben de rica ederim. 

BAŞKAN — Öncelikle müzakeresini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar.. Etmiyenler.. 
Öncelikle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler.. Et
miyenler.. ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Koy okulu, öğretmen evi, köy sağlık memurları 
ve ebeleri evleri inşa ettirilmesi hakkındaki 

5210 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 24 . V . 1948 tarihli ve 5210 
sayılı. Kanundan önce, köy okulu ile öğretmen 
ve sağlık memurları evleri inşaatından alacaklı 
olan şahısların tahakkuk eden alacaklarının ya
rısı 1950 ve diğer yarısı 1951 yılı Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçelerinin (5210 sayılı Kanuna gö
re köy okulları, öğretmen ve köy sağlık memur
larına yapılacak evler için para ve ayın yardı
mı tertibinden Millî Eğitim Bakanlığınca tedi
ye ettirilir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
liydi var mı? Yoktur. Maddeyi kabul-edenler..-
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyornm. 
Tasarının tümünü kabul edenler.. Etmiyen

ler.. Tasarının tümü kabul edilmiştir. 
HASENE İLGAZ (Çorum) — Teşekkür ede

rini; • • . • 

. 1950 0 : 2 
4: — Denizyolları İşletme Kanununun 1 ve 2 

nci maddelerinin değiştirilmesi ve 3 ncü madde
sinin birinci fıkrasının kaldırılması hakkında 
Kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/636) [1]' 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın-, 

da bulunan 4 numaradaki kanun tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Kastamonu Milletvekili •:• 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — öncelikle konuşulmasını kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı; 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi

yenler.. Kabul edilmiştir. 
İvedilikle görüşülmesini kabul edenler..-Et

miyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Denizyolları İşletmesi hakkındaki 2239 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 

dair Kanun : • • 

MADDE 1. — 29 . V . 1933 tarihli ve 2239 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: ' ••"-• 

Türkiye sahillerinde posta seferleri yaparak 
yolcu nakletmek işi Devlet tekeline alınmıştır. 
Bu Tekel Devlet Denizyolları ve Limanları İş--
letme Genel Müdürlüğünce işletilir. : . . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ._-•;.-

MADDE 2. — Aynı kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Aşağıda sayılan işler (Türkiye sahillerinde 
yolcu posta seferleri) nden madut değildir.-; 

A) Şilepçilik işleri, . 
B) Liman ve körfezlerdeki -imtiyazlı iş hat

lar nakliyatı, . . . . . ; . ,.v 

O) Devlet Denizyolları İdaresince yolcu va
purları işletilmiyen. iskele ve limanlar arasında. 
ve işletilen iskele ve limanlarla işletilmiyen is-:. 

[1] 230 sayılı basmaı/ozı tutanağın sonundul
ar. 
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kelo \?€ limanlar arasında makineli ve makinesiz 
gemilferle yapılacak yolcu nakliyatı, 

DJ Liman hudutları içindeki her nevi nak
liyat,; 

E) Marmara'da 18 rüsum tonilâtosundan 
ve Akdeniz ve Karadeniz'de 30 rüsum tonilâto
sundan' aşağı makineli ve makinesiz gemilerle 

.yapılacak yolcu nakliyatı, 
F) Türk limanları ile-ecnebi limanları ara

sında! yapılacak yolcu nakliyatı, 
(ty Makineli ve makinesiz hususi «enlilerle 

yapılpcak tenezzüh ve tetkik seyahatleri. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 

yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilniiştir. 

MADDE 3. •— Aynı kanunun üçüncü madde
ni aşpğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Şileplerde gemi adamlariyle gemi sahipleri ve 
gemiyi-kiralıyanlar ve bunların aileleri efradı, 
sigortacıları, mukrizler, yük ve hayvan sahip
leri ve muhafız ve çobanlar, armatörün acentası 
ve memur ve müfettişleri yolcudan sayılmaz. 
Yalriiz bunların adedi gemi adamları ve hayvan 
eobajnları müstesna olmak üz-ere, her seferde 12 
kişiyi geçemez. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yökİıır. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

HADDE 5. — Eu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabili edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul; edenler... Etmiyenler.. .Kabul edilmiştir. 

5. -— Kars Milletvekili Akif Eyidoğan ve 5 
(trk'tıduşınm, Kars İli ile Ağrı, Erzurum ve Ço
ruh tilerinin bâzı parçalannda muhacir ve sı-
ğtnİilann yrrleştirümesi ve yerli çiftçilerin top-
ralSandırriması hakkındaki 250:2 say ıh Kanunun 
6 nkt ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi ve İçişleri, Tarım, Hağlık ve Sos
yal Yar dm, Maliye ve Bütçe Komisyonları ra-
po^un (2/60) [1] 

[1] 218 sayılı basmayazı tutanağın sonunda dır. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi komisyon 
namına talep edilmektedir. 'Bu hususta verilmiş 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işler ara

sında bulunan 5 numaradaki Kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

AKİF EYÎDOĞAN (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Maddeyi okutayım ondan son

ra. size söz veririm. 

Kars ili ile Bayazıt, Erzurum ve Çoruh illeri
nin bâzı parçalarında muhacir ve sığıntıların 
yerleştirilmesine ve, yerli çiftçilerin topraklan-
dırılmasına dair olan Kanunda değişiklik ya

pılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 9 . VI . 1934 tarihli ve 2502 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

474 sayılı Kanunun 3 neü maddesi şümulüne 
giren ve fakat Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun uygulanma sırası gelmemiş olan yerler-. 
deki yaylak ve kışlaklar Toprak Kanuniyle ka
bul edilen nispet ve esaslar ölçüsünde olmak 
şartiyle Köy Kanununun 3 ncü maddesi hük
müne göre sınırlandırılarak köylerin, kasabala
rın ve şehirlerin ihtiyaçları için mahallî Hükü
metçe bunların müşterek intifalarına parasız 
tahsis olunur. 

Bu yaylak ve kışlaklar hiçbir sebep ve -su
retle özel ve tüzel kişilere veya Hazine adına 
tapuya bağlanamaz. Ancak bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce tapuya bağlanmış olan 
yerlerde 2644 sayılı Kanunun 31 nci maddesi 
gereğince sahiplerinin müktesep hakları mah
fuzdur. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu
landığı yerlerde birinci fıkraya göre yapılması 
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gereken.sınırlandırma ve tahsis işleri bahsi ge
çen kanunun hükümleri dairesinde cereyan 
eder. 

AKİF lyÎDOĞAN (Kars) — Arkadaşlar, 
madde kabul buyurduğunuz Tapulama Kanunu 
hükümleri, Köy Kanunu hükümleri, Kars îli 
bölgesinin hususiyetleriyle mezç ve telif ederek 
teyit eden bir hükmü ihtiva etmektedir. Fazla 
iazhatla vaktinizi almıyaeağım, yalnız madde
ye ait ufak; 1 - 2 değişiklik arzedeceğim: 2502 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi değiştirildiğine 
göre, bu maddenin başına (altıncı madde) de
mek lâzımdır. Bu bir. 

İkincisi;; bu G ncı maddenin birinci fıkrası: 
«Topraklandırma Kanununun uygulama sırası 
gelmemiş olan yerlerdeki» diyor. Son fıkrasın
da da : Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uy
gulandığı yerlerde» diyor. Bu yerler köyler ola
bilir, il, iloe olabilir. Halbuki yeni Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununda ise, cüzütam olarak 
ilçeler kabul edilmitşir. Bu sebeple birinci ve 
son fıkradaki (yerler) kelimeleri yerine (ilçe
ler) kelimesinin konmasını arz ve teklif ediyo
rum. Bu hususta bir de takrir veriyorum, ka
bulünü takdirinize arzederim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle: 
Birinci madde 2502 sayılı Kanunun altıncı 

maddesini değiştirdiğine göre, bu değişmiş mad
denin başına (altıncı madde) ibaresinin kon
masını, 

İşbu altıncı maddenin ilk fıkrasının dört ve 
beşinci satırlarında «uygulanma; sırası gelme
miş olan» '«yerlerdeki» kelimesi yerine «ilçe
lerdeki» ; 

Kezaljik maddenin son fıkrasında «.... uy-
ğıılandığiı yerlerde» kelimesi yerine «ilceleerde» 
denilmeesini teklif eylerim. 

Kars Milletvekili 
Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Maddenin başına, yani (474) 
rakamından evvel (Madde 6) kelimesi konacak 
ve maddede geçen (yerlerdeki) kelimeleri ye
rine (ilçelerdeki) kelimesi konulacaktır. Komis
yon ne demektedir^ 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA
LIN (Kastamonu) — İştirak ediyoruz. 

i ~~ 
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I BAŞKAN — Komisyonda • muvafakat et

mektedir, önergeyi oyunuza sunuyorum, naza
rı dikkate alanlar ... Almıyanlar ... önerge na
zarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi bu değişiklikle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — .10 Nisan 1340 tarihli ve 474 
sayılı Kanunun 1. 4 ve 5 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
| miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini İçiş
leri. Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ta
rım. Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 

6'. — İskân ve Toprak İşleri Genel Müdür
lüklerinin birleştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Gümüşane Milletvekili Tahsin. Tiizün'.ün, 
Toprak İşleri, İskân ve Tapu ve Kadastro. Ge
nel Müdürlüklerinin birleştirilmesi lı-akktnda ka
nam teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonları mütalâalariyle Jiiltçe Komis
yonu raporu (1/534, 2/193) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere, geçilmesini oya sunu
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ben 
tümü hakkında söz istedim. 

BAŞKAN — Affedersiniz, şimdi birinci 
maddede söz vereyim, fikrinizi orada söylersi
niz. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(îmidemin iki defa görüşülecek işleri arasın-

[1 | 216 sayılı basmayazı tutanağın sonmula-
d\r. 
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vd£ bulunan 6 numaradaki kanun tasarısının ıve-
r diliklo görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 
;.:;:•, Bütçe Komisyonu Sözcüsü 

Kastamonu Milletvekili 
, ^i; .,, Muzaffer Akalın 

' '" : BAŞKAN — ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler .. .Etmiyenler ... İvedilikle görüşülmesi 
kafbul edildi. 

Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüklerinin 
'<•• birleştirilmesi hakkında Kanun 

ı MADDE 1. — İskân ve Toprak işleri Genel 
Müdürlükleri Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü adı ile Genel Bütçe içinde Tarım Ba
kanlığına bağlı bir Genel müdürlük halinde bir
leştirilmiş ve yürürlükte bulunan kanunlarla 

.Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlıkla-
, riyje bu iki Genel Müdürlüğe ayrı ayrı verilmiş 

görev ve yetkiler Toprak ve İskân işleri Genel 
Müdürlüğüne devrolunmuştur. 

;SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka-
.: daşjlar; bu kanun çok yerinde bir kanundur. 

HİÇ. şüphesiz ki, bunu getiren Hükümet iskân 
islerini daha verimli bir sekle sokmal v gayesini I 
gütinüştür. Fakat bir nokta vardır. Bu, yal
nız; iskân ve toprak umum müdürlüklerinin bir
leşmesiyle neticepezir olmaz. Bir engel daha 

' vardır, o da millî emlâk umum müdürlüğüdür 
Bu birleşmeye bu umum müdürlük de ithal edil 

' melidir. Çünkü her hangi bir iskân muamelesi 
'"'•' yapîldığı takdirde bu iki umum müdürlük bun;; 

muvafakat ettiği halde öte taraftan bir talimat-
.•..namjeye.- dayanan emlâki umum müdürlüğü der-
: ;hal işe müdahale ediyor ve işi bozuyor. Böyle 
'birçok iskâna tâbi olan insanlar mağdur olduk

ları Dilekçe Komisyonuna vâki müracaatlarm-
• dan anlaşılıyor. Onun için bendeniz Hükümet

ten rica ederim; ya Millî Emlâk Umum Müdür
lüğünü lâğvetsinler, veyahut onu da buraya rap-

'.-tedeıtek üçünü bir kül halinde nazara alsınlar. 
Bir Jpevlct işinde üç müessese birden meşgul 

-olurs'B bunun' neticepezir olmasına imkân yok
tur ye olmuyor da. Hükümet hakikaten uğraşı
yor ve bir iş yapmak istiyor. Ama neticede bu 

. iş. yine. olmıyacaktır. Çünkü orta yerde Millî 
Emlâk Umum Müdürlüğü vardır. Bu hususta. 
Hükümetin mütalâasını öğrendikten sonra, tek 
rar scjz almak üzere sözüme son veriyorum. 
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.; BÜTÇE,KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim.. Top
rak Umum Müdürlüğü ile İskân Umum Müdür
lüğünün birleştirilmesi hususunun, toprak da 
ğıtım işlerinin bu iki dairenin iş birliğine ihti
yaç göstermesi ve bu iki dairenin birbiri ile ga
yet ilgili bulunması itibariyledir ki, senelerden 
beri bu birleştirme hakkında gerek Bütçe Ko 
misyonunda ve gerek Mecliste muhtelif vesile
lerle öne sürülmüş olan taleplerden de mülhem 
olan Hükümeti bu iki dairenin birleşmesi için 
şimdi huzurunuzda bulunan tasarısını hazırla
maya sevketmiştir. Bu kanunun kabulü ile, bir
biriyle çok yakın ilgisi bulunan bu iki dairenin 
hizmetleri daha iyi ifa edilecek ve bütçe bakı
mından da -tasarruf sağlanmış bulunacaktır. 

Millî Emlâk Dairesinin, bu Umum Müdürlük 
le birleştirilmesinde bir fayda ve zaruret gö
rülmemektedir. Millî Emlâk Umum Müdürlü
ğünün meşgul olduğu işler yalnız toprak meşe 
leşi değil; milli emlâk arasında binalar da var
dır, Hazineye ait ve tevzie tâbi tutulmaması ica-
beden bütün gayrimenkuller Hazine tarafından 
idare edilmektedir. 

Buradaki mevzu, iskân işi ile topraksız çift
çiye toprak dağıtılması- bakımından birbiriyle 
alâkalı iki dairenin birleştirilmesine inhisar et 
inektedir. Bu itibarla Millî Emlâk Umum Mü
dürlüğünün onlarla birleştirilmesinde fayda ve 
zaruret olmadığı neticesine varılmıştır. • 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan).— Efen
dim, ben bu işlerle çok uğraştığım için sayın 
sözcü arkadaşımızda hemfikir değilim. 

Mevcut olan vaziyette, bugünkü şekilde, yine 
•yurdukları gibi değildir. Size birkaç misal 

verebilirim.- Mağdur olmuş bir zat B. M. Mecli
si Dilekçe Komisyonuna müracaat etmiş ve mese
lesi halledilmiştir, vaziyet şudur; bir muhacire 
belediyenin imar hududu haricinde bir miktar 
arazi verilmiş ve tapuya kadar bütün muamele 
bitmiş, bu muamelesi yapılırken bir teb
ligat yapılmış. Millî Emlâk Umum Müdürlüğü, 
bu arazi belediye hududu dahilindedir, bunu 
elinden alınız ve satınız diyor. Halbuki bu zat 
araziyi alalı beş sene olmuştur, üzerinde bağ ve 
bahçe yetiştirmiştir ve istihsal yapmaktadır. 

Şimdi soruyorum, sayın sözcüye, Millî Em
lâk Umum Müdürlüğü bu işin en mühim engeli 
değil midir? Doğrudan doğruya toprak işleriyle 
alâkası olan Millî Emlâk Umum Müdürlüğü de-
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ğiİmidir ve katiyen Emlâki Millîye Genel Mü
dürlüğünün malûmatı olmadan iskân ideresi hiç
bir kimseye yer veremez. Sonra sözcü diyorlar-
ki : Emlâki millîyede mebani de vardır. Şüp
hesiz mebaniyi, Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
iskâna tâbi olan insanlara da vermiştir. Bu me
seleyi kökünden hal kararını vermişsek yani 
emlâki millîye ile beraber üçünü birleştirmek 
suretiyle hareket edersek tevhidi kuvva esasına 
da hizmeti etmiş olacağız. 

TARTM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Efendini Toprak Genel Müdürlüğü ile iskân 
Genel Müdürlüğünü birleştiren Füzyon Kanu
nu Büyük Millet "Meclisinden mülhem olarak 
hazırlanmıştır. Takdir buyurursunuz ki bugün 
ayni maksatla çalışan iki kurum mevcuttur. Bi
ri İskân Genel Müdürlüğü, diğeri Çiftçiyi Top- ' 
raklandırma Genel Müdürlüğü. Bu iki Genel 
Müdürlüğün şimdiye kadar ayrı ayrı çalışmış 
olmalarının birçok sahalarda mahzurları görül
müştür. İki Genel Müdürlüğün birleştirilmesin
de ise büyük faydalar beklenmektedir. Bir ke
re teşkilât bakımından. İkincisi de, ayni mak
satla çalışan, ayni gaye ile kurulmuş olan teşek
küllerin ayrı ayrı çalışmalarının ortaya çıkar
mış olduğu ihtilâflar bakımından. 

Topraklandırma işinde İskân Umum Müdür
lüğü birleştirilmiş olmazsa, tatbikatta bu bizi 
güçlüklere sevketmekte ve nitekim toprak ka
nununun bugüne kadar iyice tatbik edilememiş 
olması da bundan ileri gelmektedir. 

Hükümetiniz Tapu ve Kadastronun. Millî 
Emlâk ümıum Müdürlüğünde bu şeye girip gir
mediği hususunda uzun etüdle'r yapmıştır. Fa
kat neticede bunların bu teşekküle, karıştırılma
sına lüzum görülmemiş ve bunu doğru bulma
mıştır. Esasen Hazineye ait bu arazi dağıtmaya 
tâbidir. Millî emlâkin belediye sınırlan dışında
ki bütün arazisi doğrudan doğruya Toprak ve 
İskân Umum Müdürlüğü tarafından dağıtıla
caktır.! 

Şu halde fek<dioğlu arkadaşımın ileri sürdü
ğü şey varit değildir. 

Onun için Hükümetiniz en doğru ve salim 
sekli bunda görmüştür, bunda bulmuştur. Bu
nun kabulünü istirham ederim. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sual. 
İki müdüriyeti umumiyenin birleşmesinden 

açıkta memur kalacak mıdır'?. Kalacak olursa 
nihayet bu teşkilât yüzünden ve kabahati olma- | 
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dan açıkta kalacak olan bu memurlar için bir-
şey düşünülüyor mu?. 

İkincisi hariçten gelecek muhacirlere bu da
ire mi. bakacaktır?. Bunları rica ediyorum Aziz 
Bakanımdan. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Hariçten gelen muhacirler de tabiatiyle bu 
dairenin çalışma sahasına girecektir. Çünkü za
ten şimdiye kadar İskân Umum Müdürlüğünün 
dışardan getirt i]) yerleştirmiş olduğu muhacir
lerin istihsal sahasında verimli olmaması bil
hassa Füzyon Kanununda müessir olmuştur. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — En doğrusu 
da budur. 

CAVİD ORAL (Devamla) —• İki umum mü
dürlüğün birleştirilmesinden merkezde, zanne
delim, fiilî kadroda 52 memur tasarruf ediliyor 
ve fakat mühim bir kısım münhallerle karşıla
nacaktır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bu memurlar 
için birşey düşünmüyorsunuz değil mi?. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Devamla) 
-— Kurumun daha rasyonel çalışması ve daha 
masrafsız olması bizini için esastır. Ve zanne
derim ki. toprak işlerinin, bilhassa bu toprak
landırmanın az masraflı olmasını siz de arzu 
edersiniz. 

BAŞKAN — Başka söz i.stiyen olmadığına 
göre maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Toprak ve .İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü merkez Teşkilâtı ile genel müdürün 
iderasi altında iki yardımcı ile hukuk müşavir
liği. Teftiş işleri kurulu, teknik işleri başkan
lığı, uzman müşavirler ile merkez bürosu ve 5. 
şube müdürlüğünden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — 
İkinci maddede bu umum müdürlüğün beş şu
besinin olacağı yazılıdır. Bu arada bilhassa is
kân, mübadele ve teffiz işlerine ilişkin bâzı mu
ameleler hakikaten gayet geniş hukuki ihtilâf
lar yaratmakta olduğu ve bunların bu umum 
müdürlüğü enine boyuna meşgul edecek çok
lukta olduğu muhakkaktır. . 

Bu itibarla Sağlık Komisyonu bu maddede 
6 şubenin kurulacağını yazmış ve kabul etmiş
tir. Bu işleri, hakikaten gayet karışık hukuki 
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ihtilâflarla dolu olan bu işleri bu Genel Müdür
lüğün diğer şubelerini işgal etmemesi için müs
takil "bir şubeye vermeyi derpiş etmiş ve bunun 
vazifesini tâyin eden 3 ncü maddede bunu tas
rih etmiştir. 

Bu iki umum müdlirlüğün birleşmesi sure
tiyle, işlerin hakikaten daha iyi yürüyeceği ve 
fakat artacağı muhakkak olduğuna göre, bu 
karışık hukuki ihtilâfları daha kolay halletmek 
için bir şubenin tesis edilmesini ve bu maddede 
yazılı olan beş şube yerine altı şube kaydının 
•konmasını ve bundan sonra gelecek olan üçüncü 
maddede bu şubenin vazifesinin neden ibaret 
olacağına dair teklifleri Yüksek Huzurunuza 
arzediyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANİ CAV İT) ORA E (Seyhan) 

Arkadaşımın teklifinde bu altıncı şube ki, tasfiye 
şubesi olacaktır, burada yer almasını Hü
kümet de bilhassa istirham etmekledir. Çünkü 
iskân Umum Müdürlüğünün birikmiş, eskimiş 
bâzı işleri vardır. Bunları tasfiye etmek, bun
larla uğraşmak için böyle bir şubenin lüzumuna 
ihtiyaç zaruridir. 

BAŞKAN — Muzaffer Akalın. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MCZAF-

FER AKALİN (Kastamonu) — Efendim, Hü
kümetten gelen kanun tasarısında, birleştirilen 
iki; umum müdürlük teşkilâtı 5 şube olarak mü
talâa. edilmiş ve beş şubelik bir kadro teklif edil
miş bulunuyor. Bütçe Komisyonu, iskân işleri 
bakımından Sağlık Komisyonunun mütalâasını 
istediği zaman Sağlık Komisyonunun öne sür
düğü mütalâalar arasında bu kadrolara bir şu
be daha ilâve edilmesini ve eski mübadele ve tef
fiz işlerinin altıncı şube olarak ilâve edilecek 
olan bu şube tarafından ifa edilmesini istedi. 
Bütçe Komisyonu, Hükümet tarafından teklif 
edilmediğini nazarı dikkate alarak, eski mübade
le ve teffiz işlerinin ne suretle ifa ve derpiş edil
diği hakkında Hükümet temsilcilerinden malû
mat istedi. Aldığı izahata göre, teşkilât beş şube 
halinde teklif edilirken, eski mübadele ve teffiz 
işlerine ait muamelelerin mevcut kadro ve teşki
lât içinde idare edilmesinin derpiş edildiğini öğ
rendik. Bu itibarla Hükümet tarafından teklif 
edilen kadro ve teşkilâtla idare edileceği anlaşılan 
İm işler için ayıı bir şube kurulmasına Komis
yonumuz taraftar olmamış, buna lüzum görme
miş olduğu için; Sağlık Komisyonunun kadro-
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lava eklenmesini kabul ettiği bu 6 •ncı şubeyi ka
bul etmemiştir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

I BAŞKAN — Kars îli hakkındaki tasarıva 
! açık oy vermiyen arkadaşlar lütfen oylarını kul-
I lansmlar. Oy toplama muamelesi bitmiştir, 

SİNAN TEKELİOGLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar her yerde tasarruf olmaz, iskân 
işi o kadar mühim bir iştir ki onu ufak bir şu
beyle idare etmeye, bilhassa Ziraat Bakanının 
yaptığı teklif ve Bütçe Komisyonunun kabul 
ettiği şekilde idare etmeye imkân yoktur. 

Arkadaşlar iskân işleri o kadar karışık ve 
müzebzep bir vaziyettedir. Cenabıhak nasip 
ederse tekrar buraya gelirsek o zaman, görece
ğiz ki, bu fi ncı şubeye şiddetle ihtiyaç vardır. 
A'o bunun kadrosunun, da gayet yüklü olması lâ-
zımgelir. Devlet bu hususta bir para masrafın
dan katiyen çekinmez ve eekinmiyecektir. Mec
lis de bunu verecektir. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen ikinci, maddede

ki beş şubenin altı şube olmasını teklif ederim. 
Bursa Milletvekili 

Abdürrahman Konuk 

BAŞKAN —Önergeyi nazarı dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmiyenler... 
Önerge nazarı dikkate alınmıştır. 

;">. Şube, 6. şube olmuştur. 
İkinci maddeyi bu tashihle beraber oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul olunmuştur. 

MADDE 3. — Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü merkez teşkilâtı vazifeleri aşağıda 
gösterilmiştir : 

a) Genel Müdür; toprak ve iskân işlerini 
ilgilendiren kanunların hükümlerini uygular. 
İskân işleriyle çiftçiyi topraklandırma işlerini 
birlikte yürütür. İskân edilen veya topraklan
dırılan şahıs veya ailelerin müstahsil duruma 
geçebilmelerini sağlayıcı tedbirleri alır; 

b) Genel Müdür yardımcıları; G>enel Mü
dür tarafından kendilerine ayrılan işleri yapar
lar: 

c) Teftiş Kurulu; toprak ve iskân işlerini 
Genel Müdür adına teftiş eder. Müfettişlerin 
görev ve yetkileri tüzük ile tâyin edilir. Mü
fettişlere ait idarî işler merkez bürosunca yürü
tülür; 
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ç) Hukuk Müşavirliği; Genel Müdürlükten 

tevdi' ediljecek işl'er için hukuki mütalâasını bil
dirir. Kamulaştırma, dağıtma ve iskân işlerin
den dolaya açılan dâvaları takip ve intaç eder; 

d) Tçknik işler Başkanlığı; toprak ve is
kân işlerinin gerekli kıldığı harita, plân ve 
projelerini tanzim eder ve tesislerini yapar ve
ya yaptırıir; 

e) Müşavirler; Genel Müdürlükçe belirti
len işlerle* mülteci ve göçmenlerin ve 5098 sa
yılı Kanun mucibince tabiî âfetler dolayısiyle 
yerleştirilejcek şahısların 5098 sayılı Kanunun 
birinci maddesindeki esaslara göre yerleştirile
cekleri ye|lerin tesbiti, etüd, yayın ve kurs iş
lerini yürüttür; 

f) Birfnci Şube; Toprak ve îskân kanun
ları ile ilgili kamulaştırma ve toprak verme iş
lerini; 

ikinci Şube; sınırlarımızdan girmiş ve gire
cek mülteci ve göçmenlerle memleket içindeki 
göçebe ve (gezgin çingenelerin ve 5098 sayılı 
Kanunun 8\ nci maddesi gereğince naklen iskân 
edileceklerin yerleştirilmesi ve bu yerleştirme
nin kesinleşeceği ve müsta(hsıl duruma geçecek
leri zamana kadar her suretle bakımlarına ve 
her türlü kanuni muafiyetlerine mütaallik işle
ri ; 

Üçüncü Şube; topraklandırılan çiftçi ailele
riyle yerleştirilen göçmen ve göçebelerle nakle
dilenlere vef dağıtılan araziyi açma ve gerekli 
kredi ve lüzumlu tesisleri verme ve hesaplarını 
yürütme işlerini; 

Dördüncü şube; toprak ve iskân komisyon
larının sevk;ve idaresini, programlarının tahak
kuk ettirilmesini, her türlü ihtiyaçlarının zama
nında sağlanmasını; 

Beşinci şube; özlük işleriyle levazım ve i • 
şiv işlerini, yürütürler. 

Gerekli görüldüğü takdirde Genel Müdür
lükçe şubelere yeni görevler verilebilir. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Şim
di lütfedip l^abul buyurduğunuz 6 ncı şubenin 
vazifeleri hafkkmda bir önerge takdim ediyo
rum. Maddenin sonuna eklenmesini rica ederim. 

BAŞKAN:— Önergeyi okutuyorum : 

! YHiksek Başkanlığa 
Üçüncü mjaddeye 6 ncı şubenin vazifesi ola

rak : «Altmc^ Şube; eski mübadele, teffiz ve 
tasfiye işlerine ilişkin bilûmum muameleleri;;.» 

kaydının ilâvesini teklif ederim. 
.Bursa .Milletvekili 

Ahdürrahman Konuk 

BAŞKAN — Bu önerge 6 neı şubenin vazi
fesinin ne olacağını tesbit ediyor, önergeyi na
zarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı-iti
bara alınmıştır. 

Şu halde 'bu fıkra maddenin sonuna ilâve 
edilecektir. Bu tashihle maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 'Kabul' 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Genel Müdürlüğün illerdeki 
işleri : 

a) Toprak ve iskân müdürlükleri; 
b) Toprak komisyonları; 
c) Toprak ve iskân müdürlükleri bırlunmı-

yaıı yerlerde Tarım Bakanlığı iller ziraat kuru
luşu ; 

Tarafından yürütülür. 
Gereken yerlerde iller ziraat kuruluşlarına 

toprak ve iskân büroları eklenir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Toprak ve îskân işleri Genel 
Müdürü. Tarım Bakanının inhası üzerine müş
terek karar ve Cumhurbaşkanının tasvibi ile, 
Genel Müdürlük merkez ve iller kuruluşu me
murlarından kadro aylığı 9 ncu dereceye kadar 
olanlar, Genel Müdürün inhası üzerine Tarım 
Bakanlığınca ve 9 ncu derece dâhil bu derece
den aşağı olanlarla merkez kuruluşundaki hiz
metliler. Genel Müdür tarafından tâyin oh: «ur
lar. 

BAŞKAN •— Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olun'du. 

MADDE 6. — Toprak komisyonları bulun
dukları yerlerde iskân mevzuatına göre dağıtı
lacak toprakların tesbit ve verilme işleri bu ko
misyonlar tarafından ve toprak komisyonlarının 
bulunmadıkları yerlerde toprak ve iskan mü
dürlükleri veya il ve ilce tarım kuruluşları tara
fından yapılır. Bu takdirde ile ve ilçenin ilgili 
memurlarından bir komisyon kurulur. 

Gezici mahkemeler, bulundukları yerlerde 
ayrıca iskân mevzuatının uygulanmasından do
ğan dâvalara 11 . VI . 1945 tarihli ve 4753 s a-

507 — 
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Tapulama Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

OVA kflt.ılm.ıvan'l»*' 
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yılı! Kanunun 27 ncİ 'maddesinde yazılı usu
le göre bakarlar. Bu gibi dâvalarda 3667 sa
yılı! Kanunun 3 ncü maddesi hükmü caridir. 

Gezici mahkemelerin bulunmadıkları yerler
de bunların görev ve yetkilerine giren işler ge
nel mahkemelerce görülür ve 3667 sayılı Kanu
nun 3j ncü maddesi hükmü ile aynı yargılama 
usulü i uygulanır, 

BAŞKAN —i Madde hakkında söz istiyen 
yok. Caddeyi kajbul edenler... Etmiyenler... Mad 
de kafıul edilmiştir. 

İM4.DDE 7. —+- iskân mevzuatına göre yapıla 
cak yerleştirme,; ia§e ve tedavi işleri için acele 
sağlarjması gereken maddelerin satın alınmasın 
da 2 . V I . 1934 (tarihli ve 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltpe ve İhale Kanununun hükümleri uy
gulanmaz. Bu maddelerin çeşitleri ve hangi 
hallerfie nasıl sajğlanacağı Tarım Bakanlığının 
teklifi] üzerine Ejakanlar Kurulunca belirtilir. 

BAŞKAN —•; Madde hakkında söz istiyen 
yok. M addeyi kabul edenler,.. Etmiyenler... Mad
de kafcul olundu. 

Mİ.DDE 8. — Memurların intihap, terfi ve 
tahvil işleriyle meşgul olmak üzere merkezde 
Genel Müdürün ^başkanlığı altında hukuk mü
şaviri,] başmüşavir, teknik işleri başkanı ile şu
be müûürlerinden bir komisyon kurulur. Bu ko-
misyoı^, tâyinleri Genel Müdürlüğe ait memur
lar hakkında lüzfum ve men'i muhakeme kararı 

465 
242 
241 

0 
1 
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vermekle beraber inzibat komisyonu vazifesiyle 
de mükellef olup vilâyet inzibat komisyonların
ca verilen kararları ikinci derecede tetkik eder-
ve karara bağlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 30 . VI . J939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı .1 sayılı cetvelin Sağlık w-
»Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlıkları kısımla 
rmdan Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve İskân 
Genel Müdürlüğü merkez ve iller kuruluşlarına 
ait kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad 
de kabul olundu. 

Açık oy neticesini arzediyorum: Kars İli ile 
Bayazit, Erzurum ve Çoruh İllerinin bâzı par
kalarında muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi 
ve yerli çiftçilerin topraklandırılması hakkında
ki kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
tasarıya (181) oy verilmiştir. (181) oy kabul 
etmiştir. Yeter sayı yoktur, muamele tamam 
değildir, tekrar oya konulacaktır. 

Bu duruma göre elimizdeki tasarının muza 
keresine devam edemiyeceğiz. Yarın saat 15 t e 
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 
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Tapulama Kanununa verilen oylarm sonucu

(Kanun kabul edilrniftir.)
Üye sayısı ; 465

Oy verenler ; 242
Kabul edenler : 241 

Reddedenler : 0
Çekimserler : 1

Oya katıl mıyanlar : 214
Açık Milletvekillikleri : < g

/ Kabul edenler]
AĞRI

Müştak Âktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Jyfamet Eymir 
Zeki Tarh an 
Esad Uras
Aü Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Meforure Ateoley 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halım Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakilıe öymen 
61. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr, Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Saferi Akm 
Dr, Masftıar Germen 
Nuri Goktepe 

BALIKESİR 
Ahdi Ağabeyoğîu 
Esat Aitan 
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu 
Haeim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz

OrgL Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşüı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BlNööL  
T alisi n Ban guoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Ha&an Oemil Çam'bel 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçm

BURDUR 
örgl. Fahrettin Altay 
Dr. M, Şerif Korkut 

BURSA 
| Atıf Akgüç 
Aziz- Duru
Ahmed Münir Erhan 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz  
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
•Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
OL Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Brem 
Atıf Tüzün 
Asım Us

ÇORUM 
Edip Alps&r 
Naim Atalay 
ismet Eker

Hasene İlgaz 
Sulıeyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüeer

d e n iz l i
Dr* Hamdı Berkman 
Naili Küçüka 
H ulûd Oral

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E, Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündiizalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Haşan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Naîıid Pekcean 

ERZURUM 
Eyüp Sa/brd Akgöl 
Salım Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Şakır İbrahimhakkıoğlu 
61. Vehbi Koeagüney 

ÖAZIANTEB 
Ömer Asım A k m j  
Cemil Said Barla»' 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabumcu 
Ahmed Ulus

F ikret Yüzatlı 
GÜMÜŞANE 

Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmeımier 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Halil Atalay 
Dr. Aziz Koksal 

tSEARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Oihad Baban 
Dr. Nikola Fakaçellî 
Atıf OdWil
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal SilivriH 

İZMİR 
Benaî Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekba$ 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet BaUıadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Âfcalm 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen

-  609
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Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Tokozlü 
Baki Tür^türk 

KAÎYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah "Ürkün 

KIRKLARELİ 
Züktü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fa ad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail E . Baltacıağlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gri. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Iîulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret S\hy 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
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Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylii 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
İsmail Ertem • • 
Faik Kurdoğlu 
D r. Mem duh N. O tam an 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Söver 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Amiral II. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
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Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Sainı Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aks oy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Mu'ttalip Öker 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uyhadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahrned Barutçu 
Sırrı D ay 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Er gen er 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Çekinserler] . 
ANKARA 

İbrahim Rauf Ay aslı 

— 510 — 
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, [Oya katılmıyanlar] 
AFYON KAR4AHİSAR 
G4. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkşr 
Hazim Bozca \ 
Hasan Dinçeri 
Şahin Lâçin ' 
Kemal özçobin 
Dr. Cemal Tıjnca 
Ahmed Vezir<jğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îsmet İnönü : (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HlmitSelgil 

ANTAKYA 
Rasih Kaplan)' 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIK 
Neşet Akkor 
Gri. Refet Alpman 
Mitat Aydın • 
Emin Bilgen; 

BALIKESİR 
Muzaffer Akğınar 
Orgl. Izzeddii Çalışlar 
Süreyya örgâevren 

BlLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertans 
Ziya Geboloğju (1.) 

BOLf 
Hasan Şükrü jAdal 
Lûtfi Gören i 
Hıfzırrahman :R. öymen 
Celâl Sait Sirten 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSJA 
Zehra Budunçj 
Fahri Bük 
Muhlis Erknı^n 
Mustafa Fehmi Gerçeke^ 
Muhittin Bahfc Pars 
Dr. M. Talât iSimer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 
Münir Çağıl (1.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfa gil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 
(Î-) 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (t.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı . 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(i.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (I.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza An 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 
Orgl. Cemil C. Toy demir 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (1.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Akta§ 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Goşkan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1) 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Brnal 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 

511 — 



Ömer öadek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtaküıç 

MALATYA 
Abdürrahim U. Beydagı 
Atıf Esefıbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alaikant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Basit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Rıza Çujhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğiu 

MARDİN 
Şemeeıttm Ekmen 
Yusuf Mardin 
Dr. Azız Uras 

B : 66 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamda Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç. 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

16 . 3 .1950 O : 2 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 

StİRD 
Etem îzzet Benice 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tir%eş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fa yık öztrak 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 

Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (1.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdı Orhon 
Ali Sarıalioğru 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(î.) 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhoü 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açıh MilletvehilUMeri] 
Antalya 
Erzurum ' 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 
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Kars İli ile Bayazit, Erzurum ve Çoruh illerinin bâzı parçalannda muhacir ve sığıntıların yerleş
tirilmesine- ve yerli çiftçilerin topraklandırılmasma dair olan Kanunda değişiklik yapılması hak

kındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrurc Aksoley 
İbrahim Rauf Ay aslı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDİN 
Dr. Sabri Akin 
Neşet Akkor ' 
Gl. Refet Alpman 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 181 

Kabul edenler : 181 
Reddedenler : 0 

Çekin serler : 0 
Oya katılmıyanlar : 275 

Açık Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil Ozçağlar 
İhsan Yalçm 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Aziz Duru 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Mustafa A. Ren da 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Ereni 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkmaıı 
Naili Küçük a 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

ERZURUM 
Nafiz Durulu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 

GAZlANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimogla 

GÜMÜŞANE 
Şükrü SÖkmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Kökjâtal 

• 

Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Ben al Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğaıı 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alpto£an 
Cemil A tay 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
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KIRŞUHlR 
Şevket Tor^ut 

KOCAİELİ 
Ahmet Faik jAbasıyanık 
ismail Rüştü A'lcaal 
Ceinap Aksu.; 
Fıjad Balkan 
D İ Fazıl Ş. Bürge 
A1İ Dikmen 
Amiı^al Şükür Okan 

KONYA 
Drj Hulusi Alataş 
Mijat Şakir Altan 
GLİAli FuadCehesoy 
Dr.i Muhsin F. Dündar 
Ra&m Erel 
Şevjki Ergun 
Huljki Karagülle 
Naipı Hazim Onat 
Tevsik Fikret! Sılay 
Haljs Ulusan 

İ KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

B : 66 16.3 
MALATYA 

Esat Doğan 
Dr. Cafer Özelçi 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Dr. Memdu'hN. Otaman 
Yaşar Özey 
Feyzullah Uslu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Ahi din Çakır 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Hamdi Şarlan 
Ha m d i Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 

. 1950 O : 2 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır . 
Sinan Tekelioğlıı 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sa'brd Çeliktuğ . 

SİNOB 
Lûtfi A'ksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Peke! 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 

Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri A'kgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 

[Oya haUlmıyanlar] 
AFYJON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Me'bjjnet Aşkar 
Hazitı Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal Özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Alım^d Veziroğlu 

! AĞRI 
Ahmejt Alpaslan 

iANKARA 
Falih jRıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Be'kata 
Avni 
İhsan 
İsmet 

îefik Bekman 
Ezğü 
înönü (Cym'hur-

başkan^) 
Mümtgz ökınen 
Dr. Ah linet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydm 
Emin Bilgen 
Dr. Maz'har Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Süreyya Örgeevren 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu (Ba
kan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (1.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR. 
Orgl. Fa'hrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeke? 
Abdürra'hman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlı 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(1.) 
Münir Çağıl (1.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
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DİYARBAjKIR 
P'azıl Ahmed Âykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ j 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Kara kaya 
Dr. îbrahim T. öngören 
(Î-) 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır ; 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan ; 
Şahit Sağıroğhi; 

ERZURUM 
Eyüp Sabrı Akğöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya; (1.) 
Cevat Dursunoğjlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagiüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan: 
Abidin Potuoğlu; 
Emin Sazak * 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksay 
Cemil Alevli 
Cemil SaidBarlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Cah'bolat 
Dr. Abdurrahmanj Melek 

GİRESUN; 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
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GÜMÜŞANE 

:IIasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Âbdülgani Türkmen 
a.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih lnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (î.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Bahan 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(1.) . 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirellî 
D;r. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 

. 1950 O : 2 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (1.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 

KAYSER* 
Fikri Apaydın 
GL Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (î.) 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 
Sedad Pek 
îbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Bin al 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkim 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Atıf Esenbel 

Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zahcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakan! 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi Öz tarh an 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
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Yusuf Ziya Ortaç 
Dr- Zeki Meteut Sezer 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hijsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Igıtan 
Ömer Kara tas. (t.) 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kaçım Ener 
Kaşım Gülek 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
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SÜRD 

Etem îzzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lû'tfi Yavuz 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(©aşkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Gün alta y 
(Başbakan) 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Şakir Uma 

. 1950 0 : 2 
TEKİRDAĞ 

Fayık öztrak 
TOKAD 

Refik Ahmet Sevengil 
TRABZON 

Zekiye- Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarak çıoglu 
(î.) 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (1.) . 

[Açık Milletvekillikleri] 
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S. Sayısı: 216 
İskân vel Toprajk işleri Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı ile Gümüşane Milletvekili Tahsin Tüzün'ün, 
Toprak işleri, iskân ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerinin 
birleştirilmesi hakkında Kanun teklifi ye Adalet ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonları mütalâaları ile Bütçe Komisyonu raporu 

(1/534, 2/193) 

iskân ve Toprak İşleri Genel Müdürlüklerinin Birleştirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/534) 

T., C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - l)şi6, 6 -1474 

18 . IV . 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İskân ve fToprak İşleri Genel Müdürlüklerinin Birleştirilmesi ' hakkında Tarım Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 6 . IV . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
I Ş. Günaltay 

. i GEREKÇE 

Toprak dâvamız başlıca üç ana konunun hallini istihdaf etmektedir. 
1. Topraksız veya topraklı vatandaşların, kendileriyle birlikte ailelerini geçindirebilecek ve 

yurt istihsalime faydası; dokunacak miktarda topraklandırılarak yerleşmiş, küçük işletmesini ku
rabilmiş çiftçi aileleri hjaline gelmeleri; 

2. Gez gir] ci hayat yjaşıyan ve bu durumlariyle zirai ve iktisadi kalkınmamızda faydalı bir unsur 
olmaktan ziyade birçok yerlerde ziraatın ve iktisadın gelişmesine ve kökleşmesine engel olan gö
çebelerin yerleştirilmesi ve bu suretle müstahsil çiftçi aileleri durumuna girmeleri; 

3. Yurda] gelen göçmenlerin alıştıkları muhit ve çalışma şartlarına uygun olan topraklar üze
rine yerleştirilerek müstakil varlıklı - birer işletme sahibi aileler halinde sosyal ve ekonomik bün
yemize katılmalarının sağlanması - dır. 

Bu üç ana konunun her biri, ayrı ayrı çözülmesi gereken problemler gibi mütalâa edilerek 
incelenecek ojsa dahi h0r üçünün de bir temel dâvaya dayandıkları bütün açıklığı ile görülür. Bu 
temel dâva; j 

Gerek toprjaksız çiftçinin gerek göçebe veya göçmenlerin topraklandırılmalariyle yapı ve tesislere 
sahip kılınmalarında, sosyal ve ekonomik yapımızla ahenkli ve bu vatandaşların müstahsil duruma 
geçebilmelerini sağlayıcı! ilmî ve teknik esaslara dayanan plânlı ve programlı yerleştirme ve yerleş
me konusudur; ' 

İskân kanunlarının yollardır devam eden uygulamaları Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun son 
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birkaç; serte içindeki tatbikatı zirai ve ekonomik kalkınmamızda olduğu kadar sosyal dâvamızda da ko
nunun tanımakta olduğu önemi açıkça belirtmiş bulunmaktadır. 

# * . . 

11 Hajziran 1945 tarihinde yürürlüğe giren Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 34 ncü madde
siyle topraksız veya az topraklı çiftçilerle göçebe ve göçmenlerin-yeter derecede topraklandırümaları 
ve bunlara ait ihtiyaçların bir arada incelenmesi yetkisi Tarım Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Diğer) taraftan $098 sayılı Kanunla tadil edilerek göçebelerin yerleştirilmesi ve göçürmeye ilişkin 
hükümlem kaldırılmış olmasına rağmen 2510 sayılı Kanunun yaşayan diğer hükümlerinin uygulan
ması bakimmdan göçmenlerin yetiştirilmesi ve topraklandırılması yetkisini aynı zamanda Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı muhafaza etmektedir. ^ t y ^ y ^ ^ ^ v ^ ^ v . - - • ; 

1948 Bütçesinin, Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında kadastro ve tapulama işlerinin 
önceden yapılmış olmasını Toprak Kanununun uygulanmasında sağlayıcı büyük faydalar üzerinde 
bilhassa durularak hiç değilse bu işlerin birlikte yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Genel Müdür
lüklerin (birleştirilmesi temennisi izhar edilmiş ve bu temenni Kamutayca da tasvip buyrulmuştur. 

4753 jsayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun tadil tasarısının Tarım Komisyonu ile İçişleri 
Komisyonunda görüşülmesi sırasında Kamutayca tasvip buyrulmuş olan temenni dâhilinde bilhassa 
iskân işleriyle toprak işlerinin birleştirilmesindeki fayda ve zaruretler belirtilerek bu yönden hazır
lanacak bir kanun tasarısmm Toprak Kanunu değişiklik tasarısının Kamutayda görüşülmesinden ev
vel Büyük Meclise: getirilmiş olması ısrarla istenilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika Toprak Kanununun süratle uygulanmasını sağlıyıcı ilk şartın arazi kadstrosunun ya
pılmış olmasıdır. .Memleketimizde, arazi kadastrosunun yapılmış olması Toprak Kanununun uygu
lanmasında beklenen sürati azaltmakla beraber dağıtımdan önce kadastroca yapılmış olması gere
ken hukkıki incelemelerle teknik işlerin Toprak komisyonlarınca yapılmakta olması masrafı da çoğal
makta ojlduğu görülerek Toprak Kanununun uygulanmasının arazi kadastrosu ile veya tapulama işle
riyle- binlikte yürütülmesi emek ve masrafları azaltma bakımlarından büyük faydalar sağlayıcı olarak 
görülmüşse de kadastro veya tapulama işlerinin tapu daireleriyle daha sıkı bağlılığı ve tapu ida
relerinin taşımakta olduğu hüviyet dolayısiyle yukarda arzedileıı sebeplere dayanılarak bu tasarı
nın hazırlanmasında lüzum ve zaruret görülmüştür. 

Hazırlanan bu tasarı uygulama bakımından daha verimli neticelerin elde «dilmesini sağlayıcı 
olmaktajn başka kadro ve bütçede genel müdürlüklerin bünyesine göre önemli sayılacak derecede ta
sarrufla olmuştur; 

Pilhjakika iskân ve Toprak İşleri Genel Müdürlüklerinin ayrı ayrı bugünkü durumlariyle kı-
yaslanajmıyacak kuvvetli bir kadro ile kurulmakta olan merkez tesldlâtma dayanan iller teşkilâtiyle 
benzeri; diğer Devlet daireleri kuruluşları baremine aykırı olmamak üzere kendi bünyelerinden 
aynı zamanda yapdan tasaruflarla kurulması kolaylıkla mümkün bulunmuştur. 

Tasarıya bağlı kadro cetvellerinin tetkiki bunu açıkça göstermektedir. 
Cetvellerde görüleceği veçhile her iki genel müdürlüğün birleştirilmesiyle merkez teşkilâtının 

esas kadrosunda 36 memur kadrosu tasarruf edilmiştir, tiler tcşklâtında da kaldırılması gerek bâzı 
kadrolarla birlikte bu miktar 492 ye baliğ olmaktadır. 

Tadarının birinci maddesi her iki genel müdürlüğün birleştirilmesiyle vücut bulan yeni genel 
müdürlüğün adı ile hangi bakanlığa bağlı bulunduğunu, ikinci maddesi ise bu yeni genel müdür
lüğün merkez kuruluşunu, üçüncü maddesi de bu yeni kuruluşun görev ve yetkilerini göstermektedir. 

Dördüncü madde bu birleşmeden doğan yeni duruma göre Genel Müdürlüğün iller teşkilâtını 
göstermekte ve beşinci madde ise, merkez ve illerkuruluşıına dâhil memur ve müstahdemlerinin tâ
yin şekillerini tesbit etmektedir. 

Altıncı maddenin birinci fıkrası diğer Devlet dairelerinde olduğu gibi bir zaruretin ifadesi ola^ 
rak tapanda yer; almış ikinci fıkra, Toprak Komisyonlarının aynı zamanda iskân mevzuatına göre 
dağıtılacak toprakların tesbit ve dağıtım işleriyle meşgul lolmasmı ve üçüncü fıkra ise gezici toprak 
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mahkemelerinin iskân mevzuatının uygulanmasından doğacak ihtilâflara, Toprak Kanunundaki yar
gılama usullerinle göre bakması yetkisini sağlamak üzere tertiplenmiştir. 

Toprak Kanununun bugüne kadarla, uygulanmasından alman fiilî sonunçlara göre, bâzı bölge
lerde bir gezici: mahkemeyi işgal edecek dereeedegerek keyfiyet ve bilhassa kemmiyet bakımından 
ihtilaflı işlerleİ karşılanmadığı için lüzum görülenyerlerde b\ı işlerin mahallî yetkili mahkemelere bı
rakılması ve but takdirde de mahallî mahkemelerinbu dâvalara bakmasında Toprak Kanunundaki yar
gılama usulüne (uymaları için üçüncü fıkranın son kısmı hazırlanmıştır. 

Memurların (intihap, terfi ve tahvil ve inzibat işleriyle meşgul olmak üzere merkez müdürlerinden 
müteşekkil bir komisyonun kurulması için yedinci madde düşünülmüştür. 

îskân- işlerinde acele sağlanması gereken maddelerin satın alınmasında 2490 sayılı Kanunun 
hükümleriyle bağlı kalınmamak üzere 8 nci maddetertip edilmiştir. Tasarının 9 ve 10 ncu madde
leri bu teşkilât' dolayısiylc 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yapılan değişikliklere aittir. 

On birinci madde, bu birleştirme dolayısiylc 4784 sayılı Kanunda kaldırılan maddelerle 2849 
sayılı İskân Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununun kaldırıldığına dair hükümleri ihtiva'etmektedir. 

Geçici birinci madde, yeni kurulan îskân ve Toprak İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecek 
dosya, evrak vq malzemeye, geçici ikinci, üçüncüve 'dördüncü maddelerde kadro eetvelleriyle L ve 
D cetvellerine mütaallik bulunmaktadır. 

12. madde kanunun yürürlüğe gireceği tarihi ve 13. madde bu kanunun Bakanlar Kurulunca uy
gulanacağını göstermektedir. 

Gümüşane Milletvekili Tahsin Tüzün'üri, Toprak İşleri, îskân ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
: lüklerinjn birleştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/193) 

30 . II . 1949 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Mevzuları birbirini ikmal edici ve vazifeleri mütedahil görünen Ziraat Bakanlığına bağlı top
rak işleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı iskân ve Adalet Bakanlığına merbut Tapu, Kadastro 
Umum müdürlüklerinden mürekkep bir toprak, iskân ve tapu genel müdürlüğü teşkili vatandaşın 
tasarruf ve mülkiyet işlerinin daha kolaylıkla ve ahenkli olarak cereyanını temin edeceği mülâ
haza edilmiştir;. 

Bundan başka Maliye Bakanlığına-bağlı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünüde tevzi ve satışa 
tâbi arazinin de bu yeni teşekküle devri teemmül olunmuş ve yeni kurulacak genel müdürlüğün 
en yakın iş münasebeti de nüfus idaresi olduğu derpiş edilerek bu yeni müdürlüğün İçişleri 
Bakanlığına bağlanması uygun" görüldüğünden aşağıdaki Kanun teklifini soruyorum. Gereken iş
lerin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla dilerim. 

Gümüşane Milletvekili 
Tahsin T üzün 

Toprak, İskân, Tapu Genel Müdürlüğü teşkili hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1.;—• Taprak İşleri, İskân, Tapu Genel müdürlükleri birleştirilmiştir. 
MADDE 2. — Maliye Bakanlığına bağlı tevzi ve satışa tâbi arazi birinci madde ile birleştiril

miş yeni teşekküle devredilir. 
MADDE 3.: — Genel Müdürlük İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 
MADDE 4.1 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5j — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyinunun mütalâası 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esâs No. 1/5Ş4 ve 2/193 
Karar No. 34 

28.1.1950 

Yüksek Başkanlığa 

İskân ve Tdprak İşleri Genel müdürlüklerinin 
birleştirilmesi hakkında Tarım Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 6 . IV . 1949 
tarifli toplantısında Yüksek Meclise sunulması
na karar verilen Kanun tasarısı ile; 

Gümüşane Milletvekili Tahsin Tüzün'ün İs
kân,] Toprak, Tapu ve Kadastro Genel müdürlük
lerimin birleştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi
nin Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında 
İçtüzüğün 128 İnci maddesi gereğince bu mevzu 
hakkında Komisyonumuzun da mütalâasının 
alınmasına lüzum görülmüş ve bu hususu temin 
mak&adiyle Yüksek Başkanlığa yazılan 9 .1 .1950 
tariHli tezkere ve merbutları Komisyonumuza ha
vale ; buyurulmuş olmakla iskân, tapu ve kadas
tro ve Toprak Genel müdürleri hazır olduk
ları halde incelendi. 

Komisyonumuzca bu konulardan; 
İskân ve Toprak Genel müdürlüklerinin bir

leştirilmesi hususundaki mütalâa ve noktai naza
rın pu genel müdürlüklerin bağlı bulundukları 
Bakanlıklara mütenazır olan Meclis komisyonla
rınca beyan edilmesi lâzımgeldiği hususu evvel 
emirde tesbit olunarak mütalâamızın yalnız Ta
pu fe Kadastro Genel Müdürlüğünün adı ge
çen diğer umıjm müdürlüklerle birleştirilmesi 
hakkındaki teklife hasren arzı hususuna karar ve-. 
rilmiştir. 

Hükümet temsilcilerinden alman izahattan 
tasaTi ve teklif gerekçelerinin okunmasından 
sonrft; 

A) Toprak ve İskân Umum müdürlükleriy
le' T^pu Umumi Müdürlüğünün kanunlariyle ken
dilerine verilmiş olan vazifelerin ifası yönünden 
birbirlerinden (farklı hüviyet taşıdıkları, 

If) Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
nün j memleket ölçüsünde gayrimenkul muame-
lâtmjı tesbit ve i tanzim eden lüzumlu bir teşkilât 
bulunduğu, 

Q) Yine bu Umum Müdürlüğün mahiyeti 
itibariyle daimî ve bütün memlekete şâmil ola
rak vazife görfcn bir teşkilâtın nâzım bulunma
ğında fayda görüldüğü, 

D) Memleket tapu ve kadastro işlerinin 
haiz bulunduğu ehemmiyetin gayrikabili inkâr 
bir mahiyet tanıdığı, 

E) Yurdun tapu ve kadastrosunun bir an 
evvel tesbiti ve tanzimi için son zamanlarda ka
bul edilen tasarılarla bu Umum Müdürlüğe ve
rilen ve verilecek olan vazifelerin önem ve ağır
lığı muvacehesinde müstakil olarak kalmasında 
bilhassa zaruret bulunduğu, 

, Neticelerine varılarak diğer Umum Mü
dürlüklerle Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğünün birleşiminde faydadan ziyade memleket 
ihtiyaçları bakımından zarar husule geleceği 
neticesine varılmış ve Toprak ve İskân Umum 
Müdürlüklerine kanunen • mevdu vazifelerin 
mahiyeti itibariyle de Tapu Kadastro Umum 
Müdürlüğü ile birleşmesini icabettirecek bir 
durumda olmadıkları da ayrıca mütalâa olun
muştur. 

Binaenaleyh; 
Ne iktisadi, ne idari, ne hukuki ve ne de 

malî bakımlardan bu birleşmede bir zaruret bu
lunmadığı ve bilâkis memleket ihtiyacı ve tapu 
ve kadastro işlerine verilen ehemmiyet karşısında 
bu keyfiyetin zararlı bir netice doğurabileceği 
sonucuna varan komisyonumuz esasen Hükü
met teklifinde bulunmıyan bu birleşme teklifi
nin oy birliğiyle aleyhinde mütalâa beyan edil
mesine karar vermiştir. 

Bütçe Komisyonu Sayın Başkanlığına tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Baş. Sözcü 
Konya Ankara 

H. Karagülle Emin. H. Ergun 
Kâtip 

Erzurum Balıkesir 
Ş. îbrahimhakkıoğlu O. N. Burcu 

Bursa Denizli Erzincan 
A. Akgüç N. Küçüka A. Fırat 

İzmir ^ Kayseri 
E. Oran S. Azmi Feyzioğlu 

Mardin Rize 
M- Kâmü Boran Dr. 8. Ali Dilenire 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu mütalaası 

T. B. itf[ M. 
8. ve 8. Yardım fconvisyöm 

Esas Nö, 1/334, 2/193 
Karar No.\ 13 

15 .II. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Konuları "birbirini ikfnal edici olduğu halde 
vazifeleri müt|dahl görükıen Tarım Bakanlığına 
bağlı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık 
ve Sosyal Yaddım Bakanlığına bağlı İskân İş
leri Genel Müdürlüğü teşkilâtının birleştirilmesi 
ve Tarım Bakanlığına bağjı olarak kurulması 
düşünülen Iskpın ve Toprak İşleri Genel Müdür
lüğü Hükümet tasarısı İle bu teşekküllerle bir
likte mütalâa jedilmesinin yerinde olacağı kanaa
tiyle Gümüşaıie Milletvekili Sayın Tahsin Tüzün 
tarafından teklif olunan Tapu - Kadastro, İs
kân ve Toprak İşleri Genel Müdürlüklerinin İç
işleri Bakanlığı bünyesinde bir umum müdür
lük halinde toplanması hakkındaki kanun tek
lifinin Tarım Bakanı ve Hükümet mümessille
riyle teklif sahibi hazır olduğu halde Komisyo
numuzda yakılan müzakeresi sonunda: 

a) İskân] ve Toprak İşleri Genel Müdürlük
lerinin bir g£nel müdürlük halinde teşkilâtlan
dırılmasını; ; 

1)) Tapu. ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 
Hükümet taaarısı gerekçesinde de belirtilen mu
cip sebeplere dayanarak bugünkü şekli ile Ada
let Bakanlığına bağlı olarak kalmasını; 

c) (a) fıkrasında! belirtildiği üzere İskân 
ve Toprak Ijşleri Geneli Müdürlüklerinin birleş
tirilmesiyle peniden kurulacak İskân vo Toprak 
İşleri Geneli Müdürlüğiyle Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün sıkı bir iş birliği yapma
sını temineıi bu yeni tasarıda sarih olarak bir 
hükmün yeri almasını. 

Perensipj itibariyle; yerinde gören ve bu hu
susta mutarjık buluna^ Komisyonumuz, İskân ve 
Toprak îşlejri Genel Müdürlüğü kuruluş tasarı
sının bir sujreti ekli olarak sunulan şekliyle gö
rüşülmesini) uygun bulmaktadır. 

Komisyonumuzca üzerinde görüşülerek muta
bık kalman; bu tasarı, esas ve prensip bakımların

dan Hükümet tasarısının ihtiva ettiği hükümleri 
aynen kabul etmekle beraber, bu yeni Genel 
Müdürlüğe tevdi edilen işlerin sıhhat ve selâ
metle başarılmasını temin sadedinde aşağıdaki 
hususların da bu raporda ayrıca belirtilmesinde 
fayda ve zaruret mülâhaza edilmiştir. 

1. Tasarının heyeti umumiyesinden bu yeni 
teşekkülün Tarım Bakanlığına bağlı müstakil 
bir umum müdürlük halinde kurulmakta olduğu 
ifade edilmek istenilmişse de bu cihetin ta
sarının birinci maddesinde açıkça belirtilmesi
nin ve bu suretle kurulan Genel Müdürlüğün 
müstakil bir Genel Müdürlük olduğunun kayde
dilmesinin daha yerinde olacağı; 

2. İskân kanunları gereğince yapılacak yer
leştirmelerde sevk işleriyle topraklandırma, is
tihsal vesaiti ve kredi verme işlerinin ve bunla
ra mütaallik muafiyet ve takyitlerin mevzuuba-
his kanunların yaşıyan hükümlerine göre yapı
lacağı tabiî bulunmakla beraber tatbikatta her 
hangi bir şüpheye yer vermemek için Kamutaya 
sunulacak raporda bu cihetlerin açıklanması; 

3. İskân Genel Müdürlüğünün kaldırılan 
(D) cetvelinin yeni Genel Müdürlüğün tertiple
necek (D) cetvelinde yer almasında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile İskân Genel Müdür
lüğünün (D) cetvellerinin bütçe formülünde 
birlikte gösterilmiş olmasında bu cihetin de göz 
önünde tutulması... dır. 

İskân ve Toprak İşlerinin rasyonel bir şe
kilde yürütülmesi ve daha süratle başarılması 
için bu Genel Müdürlüğün iki yardımcısının bu
lunmasını ve eski iskân işleriyle başlıbaşma 
meşgul olarak bir şubenin ihdası ile diğer şu
belere verilen vazifelerin eski işlerle karıştırıl
ın amasını zaruri gören Komisyonumuz, Hükü
met tasarısındaki 5 şube müdürlüğünü 6 şubeye 
çıkarmakta zaruret mütalâa etmiştir. 
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Buiitibarla tasarıya ekli bulunan cetvellerde sma müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ede
de gerekli tashihlerin yapılması iktiza etmek
tedir. j 

Komisyonumuzun bu suretle belirmiş bulu
nan kfenaat ve mütalâalarının Bütçe Komisyo
nuna tevdii hususunda gereken işlemin yapılma

nın . 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Başkanı 
Gazianteb Milletvekili 

Dr. M. Canbolat 

İskân ve Toprak î§. Genel müdürlüklerinin bir
leştirilmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. —- İskân ve Toprak İşleri Genel 
müdürlükleri ayrı bir bütçe ile ve (îskân ve 
Toprak iş. Genel Müdürlüğü) adı ile Genel 
Bütçej içinde Tarım Bakanlığına bağlı bir genel 
müdüHük halinde birleştirilmiş ve yürürlükte 
bulunjan kanunlarla Sağlık, Sosyal ve Yardım 
ve Tajrım Bakanlıklariyle bu iki genel müdür
lüğe ayrı ayrı verilmiş görev ve yetkiler iskân 
ve Toprak İşleri Genel Müdürlüğüne devrolun-
muştur. 

MADDE 2. — îskân ve Toprak İşleri Genel 
Müdürlüğü merkez teşkilâtı bir genel müdürün 
idareci altında iki yardımcı ile Hukuk Müşa
virliği Teftiş İşleri Kurulu, Teknik İşler Baş
kanlığı, Uzman Müşavirler ile merkez bürosu ve 
altı şube müdürlüğünden teşekkül eder. 

MADDE 3. — Toprak ve îskân îşleri Genel 
Müdürlüğü merkez teşkilâtı vazifeleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

a] Genel müdür; Toprak ve îskân işlerini 
ilgilejndiren kanunların hükümlerini uygular. 
îskâı| işleriyle i çiftçiyi topraklandırma işlerini 
birlikte ve rasyonel bir şekilde yürütür. îskân 
edilen veya topraklandırılan şahıs veya ailele
rin müstahsil duruma geçebilmelerini sağlayıcı 
tedbirleri alır ve gerekli tesisleri yapar veya 
yaptırır. 

b|) Genel müdür yardımcıları; genel mü
dür (tarafından kendilerine ayrılan işleri - ya
parlar. 

eh Teftiş Kurulu; iskân ve toprak işlerini 
genel müdür adına teftiş eder. Müfettişlerin gö
rev ve yetkileri tüzük ile belli edilir. Müfettiş
lere ait idari işler merkez bürosunca yürütülür. 

e) Hukuk müşavirliği; Genel Müdürlükten 
tevdi edilecek işler için hukuki mütalâasını bil

dirir. Kamulaştırma, dağıtma ve yerleştirme iş
lerinden dolayı .Danıştaya açılan dâvaları takip 
ve intaç eder. 

d) Teknik İşler Başkanlığı; toprak ve iskân 
işlerinin gerekli kıldığı harita plân ve projelerini 
tanzim eder ve tesislerini yapar veya yaptırır. 

e) Uzman müşavirler ; genel müdürlükçe 
belirtilen işlerle mülteci ve göçmenlerin ve 5098 
sayılı Kanun mucibince jeolojik olaylar ve tabiî 
âfetler dolavısiyle yerleştirilecek şahısların 5098 
sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki esaslara gö
re yerleştirilecekleri yerlerin tesbiti ve etüd, ya
yın, ve kurs işlerini yürütür. 

f) Birinci Şube; îskân ve Toprak kanuni a-
riyl'e ilgili kamulaştırma ve toprak verme işle
rini, 

İkinci Şube; sınırlarımızdan girmiş ve gire
cek mülteci ve göçmenlerle memleket içindeki gö
çebe ve gezginci çingenelerin ve 5098 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesi gereğince naklen iskân edi
leceklerin yerleştirilmesi ve bu yerleştirmenin ke
sinleşeceği ve müstahsil duruma geçecekleri za
mana kadar her surette bakımlarına ve her tür
lü kanuni muafiyetlerine mütaallik işlerini, 

Üçüncü Şube; topraklandırılan çiftçi ailele
riyle yerleştirilen göçmen ve göçebelerle, nakle
dilenlere ve dağıtılan araziyi açma, gerekli kre
di ve lüzumlu tesisleri verme ve hesaplarını yü
rütme işlerini, 

Dördüncü Şube; İskân ve Toprak komisyon
larının sevk ve idaresi programlarının tahakkuK 
ettirilmesi. Her türlü ihtiyaçlarının zamanında 
sağlanmasını; 

Beşinci Şube; Eski mübadele teffiz ve tas
fiye işlerine ilişkin bilûmum mamulâtı. 

Altıncı Şube; Genel Müdürlük memur ve 
ücretlilerine ait bütün özlük işleriyle levazım 
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ve arşiv işlerini yürütürleri 
Gerekli gördüğü takdirde Genel Müdürlük

çe şubelere yeni i görevler verilebilir. 

MADDE 4. -i- Genel Müdürlüğün illerdeki 
işleri: 

a) İskân vâ Toprak Müdürlükleri, 
b) Toprak jkomisyonljarı, 
c) İskân v^ toprak müdürlükleri, bulunmı-

yan yerlerde Tjırım Bakanlığı iller ve ilçeler 
ziraat kuruluşu tarafından yürütülür, gereken 
yerlerde ziraat, kuruluşlarına iskân ve toprak 
büroları eklenir. 

MADDE 5. u- İskân ve Toprak İşleri Genel 
Müdürü,. Tanın Bakanının inhası üzerine müş
terek karar ve; Cumhunb aşk anının tasvibiyle 
Genel Müdürlük merkez \ ve iller kuruluşu me
murlarından kadro aylığı 9 neu dereceye kadar 
olanlara Genel Müdürün inhası üzerine Tarım 
Bakanlığınca ve 9 ncu derece dâhil bu derece
den aşağı alanlarla merkez kuruluşundaki hiz
metliler Genel Müdür tarafından tâyin olunur
lar. 

MADDE d. — Gene] Müdürlük, merkez ve 
iller kuruluşunda bulunan memur ve hizmetli
leri gerekli bellerde açık kadro bulunup bulun-
mamasiyle ilgili olmaksızın Genel Müdürlüğe 
ait her hangi: bir iş için kadrolariyle icap eden 
yerlerde çalıştırılabilirler. 

Toprak komisyonları bulundukları yerlerde 
iskân mevzuatına göre dağıtılacak toprakların 
belirtilme veî verilme işleri bu komisyonlar ta
rafından ve jtoprak komisyonlarının bulunma
dıkları yerlebde iskân |ve toprak müdürlükleri 
veya il ve ilde tarım kuruluşları tarafından ya
pılır. Bu takdirde il ve ilçenin ilgili memurla
rından müteşekkil bir komisyon kurulur. 

Gezici mahkemeler bulundukları yerlerde 
ayrıca iskân mevzuatının uygulanmasından do
ğan dâvalarja 11 . Yİ :. 1945 tarihli ve 4753 sa
yılı Kanunun 27 ııci maddesinde yazılı usule 
göre bakavljar. Bu gibi dâvalarda 3667 sayılı 
Kanunun 3 Jncü maddesi hükmü caridir. 

Gezici mahkemelerin bulunmadıkları yerler
de bunların; görev ve yetkilerine giren işler ge
nel mahkemelerce görülürken 3667 sayılı Kanu
nun 3 ııcü maddesi hükmiyle aynı yargılama 
usulü uygulanır. 

MADDŞ 7. — Memurların intihap, terfi ve . 

tahvil işleriyle meşgul olmak üzere merkezde 
genel müdürlüğün başkanlığı altında hukuk 
müşaviri, başmüşavir, teknik işleri başkanı ile 
şube müdürlerinden bir intihap komisyonu ku
rulur. Bu komisyon tâyinleri genel müdürlüğe 
ait memurlar hakkında lüzum ve meni muhake
me karan vermekle beraber inzibat komisyonu 
görevleriyle de ödevli olup il inzibat komisyon
larınca verilen kararları ikinci derecede tetkik 
ve karara bağlar. 

MADDE 8. — İskan.mevzuatına göre yapı
la c a iv yerleştirme, besleme ve tedavi işleri için 
acele sağlanması gereken maddelerin satın alın
masında 2 . Yİ . 1934 tarihli ve 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uy
gulanmaz. Bu maddelerin çeşitleri ve hangi hal
lerde nasıl sağlanacağı Tarım Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirtilir. 

MADDE 9. — 6 . IX . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı ce'velin Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlıkları 
kısımlarından gezici mahkemeler kadrolariyle 
İskân Genel Müdürlüğün ve Toprak İşleri Ge
nel Müdürlüğü merkez ve iller kuruluşlarına 
ait kadrolar kaldırılmış ve ayni cetvelin Ada
let Bakanlığı kısmına bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 10. — İskân ve Toprak İşleri Ge
nel Müdürlüklerinin mevcut merkez ve illerdeki 
teşkilâtına dâhil maaşlı ve ücretli memur kad
roları aynen bu yeni Genel Müdürlüğe ,devro-
lunmuş ve yeni Genel Müdürlüğün aylıklı kad
roları bağlı 3 Nolıı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — İskân kanunları mevzuatı
na göre mülteci ve göçmenlere ve 5098 sayılı 
Kanun mucibince iskânları gereken yasak bölge 
halkı ile 5227 sayılı Kanuna tevfikan yerleşti
rileceklere verilecek bilûmum, mallar hakkında 
İskân kanunları hükümleri uygulanır. 

MADDE 12. — Göçmen, mülteci ve göçebele
re 5098 sayılı Kanun mucibince iskân edilecek 
yasak bölge halkı ile 5227 sayılı Kanuna tevfi
kan yerleştirileceklerin topraklandırma işlerin
de 4753 sayılı Kanunun 34. maddesinin d fıkrası 
hükmü uygulanmaz. Göçmen ve mültecilerin is
kân işlerine ve mürettep yerlerindeki oturma müd
detlerine ait işlemlerde 2510 sayılı Kanunun 29, 
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30-ve 39. maddesiyle 406 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 1$. — Tarım Bakanlığı en az altı 
ay önce nereletde toprak: ve İskân Kanununun 

uygulanacağı Apalet Bakanlığına bildirdiği tak
dirde o yerlerin tapularca işleri, o yıl programı 
içinde tereiha^. yapılır. ; 

GEÇİCİ îfLADDE l.j — İskân Genel Müdür
lüğü ile Topıjak İşleri (^enel Müdürlüğünde bu
lunan bütün dosya, kâğtt veya kayıtlar her türlü 
tasiye makeıfıe ve demirbaşlar ve genel müdür
lüklerin işgalleri altındja, bulunan Devlete ait bi
nalar ve tesisat bu kaıjıunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibpren (îskâjn ve Toprak İşleri Genel 
Müdürlüğünle) devroluinur. 

GEÇİCİ! MADDE |2. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Tarım Bakanlıkları kısımlarının 
kaldırılan İskân, ve Toprak İşleri Genel müdür
lükleri hizjnetlerine j ait ödeneklerden bu kanu
nun yürüjrlüğe girdiği tarihte harcanmamış 
miktarlarıjbu cetvele! (İskân ve Toprak İşleri Ge

nel Müdürlüğü) başlığı altında eklenecek kısım
da yeniden açılacak" bölüm ve maddelere aktar
maya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin, Adalet ve Ta
rım Bakanlıkları kısımlarına bağlı (4) sayılı cet
velde yazılı kadrolar kaldırılmış ve aynı cetvelin 
(İskân ve Toprak İşleri Genel Müdürlüğü) adiy
le yeniden açılan kısmına bağlı (5) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlıkları kısımla
rına bağlı (6) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
kaldırılmış ve aynı cetvelin (İskân ve Toprak İş
leri Genel Müdürlüğü) adiyle açılan kısmına 
bağlı (7) sayılı cetvelde yazılı kadrolacr eklenmiş
tir. 

MADDE 14. — Bu kanun 30 . V . 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B\M.M. 
Bütçe Komisyonu \ 

Esas No. k/534, 2/İ93 
Karat No. 81 

8 .III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

İskâh ve Toprak İşleri Genel Müdürlüklerinin 
birleştirilmesi hakkında Tarım Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 18 . IV . 1949 tarihli ve 
6/1474] sayılı tezkeresiyle Yüksek Başkanlığa su
lan Kajnun tasarısjı ile Gümüşane Milletvekili Tah
sin Tiizün'ün Toprak İşleri, İskân ve Tapu ve 
Kadasjtro Genel [Müdürlüklerinin birleştirilmesi 
hakkımdaki kamın teklifi Komisyonumuza havale 
buyrulmakla Tarım Bakanı Cavid Oral, İskân 
ve Toprak Genel Müdürleri ve Maliye Bakanlığı 
adınaf Bütçe ve i Mali Kontrol Genel Müdürü ha
zır ojdukları hafide incelenip görüşüldü. 

î |ükümet tajsarısı, yalnız Toprak'İşleri ve İs
kân (Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesini, Gü
müşine Milletvekili Tahsin Tüzün ise bunlara 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün de katıl
masını istemekte olup mevzuları bir olan tasarı 
ile teklif birleştirilmek suretiyle Komisyonumuz
da incelenmiştir. 

İskân konusunun toprak dağıtımı işleriyle ge
niş ölçüde ilgili bulunması ve birçok hususlardaki 
benzerliği, gerek bu iki Genel Müdürlüğün ve 
gerekse esas meşgalesini gayrimenlcul mülkiyet 
ve tasarrufu teşkil eden Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bir araya toplanarak hepsinin 
bir elden idaresi suretiyle bir taraftan tasarruf 
sağlamak ve diğer taraftan da bu işlere bir hız 
vermek bakımından faydalı olacağını mülâhaza 
eden Komisyonumuz, Hükümetin bu konuda 
esaslı incelemeler yaparak varacağı sonuca göre 
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G 
lüğü 

Hü. 

îCjICl MADDE 1. — İskân Umum Müdür-
ile*Toprak İşleri Genel Müdürlüğünde bu-

•^.'•- />,.j.,r„ ir^S-ıt YO kayıtlar, her türlü 

• B. K. 

GEÇİCİ MADDE 1. _ İskân Genel Müdür-
lüğü ile Toprak İşleri Genel Müdürlüğünde bu 
lunan bütün dosya, kâğıt ve kayıtlar her t.iirJiî 

bir tasarı hazırlanmasını muhtelif yılların bütçe 
raporlarında istemiş bulunmaktadır. 

Bu temenniye dayanarak yaptığı inceleme
lerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
gayrimenkul mülkiyet ve tasarrufu sahasında 
bütün memleket kadastrosunun yapılması, tapu 
kayıtlarının tesis ve muhafazası gibi çok geniş, 
esaslı ve devamlı bir çalışına yolunda yürüme.k-

. t e olduğu; toprak dağıtırın ve iskân işlerinin de 
»erci tapu ve kadastro sahasına giren kısımları 
bulunmakta ise de mahdut yerlerde yapılan bu 
çalışmaların daha az bir kadro ile idaresinin ka
bil olduğu ve benzerliklerine rağmen daha hususi 
bir teşkilâta sahip olması iktiza ettiği ve bu sebep
le bu birleşmede Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün hariç bırakılması ve diğer iki Genel Mü
dürlüğün bir elden idaresinin sebep ve gaye ba
kımından uygun olacağı neticesine varan Hükü
met, tasarısını bu esa.s dairesinde hazırlamış bu
lunmaktadır. 

Komisyonumuz, Gümüşane Milletvekili Tah
sin Tüzün'ün teklifi üzerine bu hususta Adalet. 
ve Sağlık Komisyonlarının da mütalâalarını 
almayı lüzumlu görmüş ve alınan mütalâa
larda Adalet Komisyonu, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün diğer iki Genel Müdür
lükle birleştirilmelerine lüzum olmadığını bildir
miş ve Sağlık Komisyonu da aynı neticeye var
makla beraber Toprak İşleri ve İskân Genel Mü
dürlüklerinin birleştirilmesi konusunda noksan 
bulduğu hususların da tasarıda yer almasını lü
zumlu görerek Hükümet tasarısında bâzı değişik
likler yapılmasını ileri sürmüştür. 

Komisyonumuz esas itibariyle toprak ve is
kân işleriyle bu iki Genel Müdürlüğün birleştiril
mesini faydalı ve lüzumlu ve tasarıyı yerinde gö
rerek Sağlık Komisyonunca üzerinde bâzı deği
şiklikler yapılarak hzırlanan metni görüşmelerine 
esas tutmuştur. 

Genel Bütçede diğer-müstakil genel müdürlük
ler gibi Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğünün de Tarım Bakanlığından sonra ayrı bir 
kısım halinde yer alması tabiî bulunduğu cihetle 
bunun kanun metninde tasrih edilmesine lüzum 
görülmediğinden tasarının birinci maddesinden 
buna ait kayıt çıkarılmıştır. 

İkinci madde ile, Genel Müdürlüğün teşkilâtı 
gösterilmekte olup Hükümet tarafından beş şube 
olarak, teklif edilen bu teşkilât Sağlık Komisyo
nunca altı şubeye çıkarılmış ve bu altıncı şubeye 

y — 

İskân Genel Müdürlüğünün şimdiye kaçlar yap
mış olduğu eski mübadele ve tefviz işlerine aît 
muhaberat ve muamelâtın verilmesi istenmiş ise 
de esasen Hükümetçe bu işlerin diğer şubelere, il
gileri itibariyle taksim edilmek suretiyle yaptırıl
maları düşünülmüş bulunduğundan yeni bir şu
benin kurulmasına Komisyonumuzca zaruret gö
rülmemiş ve şube adedi Hükümet teklifinde ol
duğu gibi beşe indirilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi teşkilâttan her 
birinin ödevlerini belirtmekte olup bu madde 
üzerinde komisyonumuz bâzı yazı-ye ibare de-. 
gidildikleri ve ikinci maddeye göre gerekli dü
zelt'meleri yaparak maddeyi kabul etmiştir. 

Dördüncü ve beşinci maddeler Hükümet tek
lifi gibi ayniyle kabul edilmiştir. 

Altıncı maddede kelime değişikliği yapılmış
tır. • 

Yedinci ve sekizinci maddeler bâzı kelime de
ğişiklikleriyle Hükümet teklifi gibi kabul edil
miştir. 

Gezici toprak mahkemeleri son kabul edilen 
bir kanunla esasen kaldırılmış bulundukların
dan l.m kanun ile kaldırılan kadrolara müta-
allik 9 ncu maddeden Adalet Bakanlığı ve mah
kemelere ait diğer hükümler çıkarılmıştır. 

Hükümetin 10 ncu maddesi, cetvel numarası 
değiştirilmek ve cetvelde G-enel Müdür Yardım
cısı. "Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşa
virliği kadrolarında aded ve unvan bakımından 
bâzı değişiklik yapılmak suretiyle kabul edil
miştir. 

Tasarının 12 ve 13-neü maldeleri iskâna mü-
taallik kanunların yeni Genel Müdürlük tara
fından uygulanacağına dair hükümleri kapsa
makta ise de esasen bu iki Genel Müdürlüğün 
birleşmesiyle her iki konuya ait mevzuatta bir 
değişiklik yapılmadığı, gerek toprak ve gerekse 
iskân işlerinin yürürlükte bulunan kanunlar 
dairesinde yürütüleceği tabiî bulunduğundan 
bu maddeler lüzumsuz görülerek -komisyonu
muzca kaldırılmış; şu kadar ki, İskân kanun
larına göre göçmenlerin birleştirilmesine Top
rak Kanununun 34 neü maddesindeki sıranın 
bunlar hakkında uygulanmaması gerektiğinin 
açıkça belirtilmesi için yeni bir hükmün bu ta-
sarıdaVer alması komisyonumuzca uygun görül
müş ve 11 nci madde İm maksatla tasarıya, ek
lenmiştir. 
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Hü. 

Dışişleri Bakan V. 
N. E. Sum er 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

^ko. ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barhts 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. LNov/f 

Ulaştırma Bakanı . 
Dr. Kemal Satır 

Maliye. Bakanı 
î. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakan) 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
('(ivici Ovul 

Çalışma Bakanı 
Reşat S. Sır er 

B. K. 

Hükümetin teklifine bağlı cetvelle 

|1] SAYILI CETVEL 

Adalet Bakanlığı 

Gezici mahkemeler : 

D. 

5 
6 
7 
i) 

10 
11 
12 
13 

(•{ezici 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ma 

Kadro adı 

hkem 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

e yargıcı 
» 
» 

Başkâtibi 
» 
» 

Mübaşiri 
» 

Sayı 

25 
25 
50 
25 
25 
50 
50 
50 

Ayhk 

80 
70 
60 
40 
35 
;JÜ 
25 

- 20 

300 
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[3] SAYILI C&TVEL 

iskân ve Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

Yıllık tutarı 

— 17 — 

— 16 — 
11 SAYILI CETVEL 

1). Kadro adı 

3 Umum Müdür 
5 Pimim Müdür muavini 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Savı Avlık I D. 

100 
80 

Birinci büro (İskân) 

8 Müdür 
9 Şef 

10 Mümeyyiz 
11 Memur 
12 » 
13 • » -

8 Müdür 
9 Şef 

10 Mümeyyiz 
11 Memur 
12 » 
13 » 

İkinci büro 

Üçüncü büro 

9 Şef 
12 Evrak memuru 
.13 » » 
14 Tevzi memuru 

12 Dosya memuru 
13 » Kâtibi 
12 Müracaat memuru 
13 Tasfiye Tl. Kâtibi 

5 Hukuk müşaviri 
H » !» 

13 
4 

12 
14 

7 
13 

8 
13 
14 

» » Kâtibi 
b'-en Ş. Şefi 
» Muamelât memuru 
» Kâtibi 

Tahakkuk büro şefi 
1» » Kâtibi 

Ihsaiyat büro şefi 
l» » -Kâtibi 
» » ı» 

1 
1 
1 
1 
.1 

3 
1 

50 
40 
35 
30 
95 
20 

1 
2 
2 

1 

22 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

40 
25 
20 
15 

25 
20 
25 
20 
80 
70 
15 
90 
25 
15 
G0 
20 
50 
20 
15 

1). 

5 
0 
(i 

10 
11 
13 
13 
12 
9 

10 
10 
11 
13 
14 

Kadro adı 

İskân idari müfettişi 
!» » » 

iskân fen müfettişi 
» Ambar memuru 

Buğday ve iaşe memuru 
Aşair memuru 
Toprak» » 
Levazım » 
Tasfiye H. Memuru 
Ayniyat memuru 
İskân memuru 

» » 
» Kâtibi 
» » 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 

Ayhk 

80 
70 
70 
35 
30 
20 
20 
25 
40 
35 
35 
30 
20 
15 

VİLAYETLER 

5 İskân müdürü 
6 Birinci Sınıf iskân müdürü 
7 İkinci I» » » 
8 Üçüncü » » » 
9 Dördüncü:» » » 
9 İskân memuru 

10 Birinci sınıf iskân memuru 
11 İkinci » » » 
12 üçüncü » » » 
13 İskân memuru 

8 Birinci sınıf iskân fen Me. 
9 İkinci » » » 

10 Üçüncü » » » 
13 Birinci ı» » Kâtibi 
14 İkinci i» » » » 
1\ İskân ambar müdürü 
11' ;» » Memuru 
12 » » » 
8 » Fen memuru 
9 » » » 

10 Göçmen misafirhanesi müdürü 
12 » » • Memuru 
12 .» » Etüv memuru 

38 

1 
4 
4 
4 
7 
1 
6 

- 21 
20 
27 
o 

15 
41 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
1 

170 

80 
70 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
50 
40 
35 
20 
15 
30 
30 
25 
50 
40 
35 
25 
25 
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19 

İ) 

8 
9 
8 
9 

10 

10 
11 

10 
u 
12 

Kadro adı 

9 Şef 
10 » 
11 -Memur 
12 » 
13 » 
14 » 

S Fen memuru 
9 » » 

10 » » 
B Komisyon başkanı 
7 » » 
7 Komisyon üyesi 

» » 
» » 

Tarım teknisiyeni 
» » 
» » 

7 Ekip şefi 
8 ölçme memuru 

Tapu ve kadastro memuru 
x » » 

Memur 

Yıllık tutarı 
Sayı A-ylık Lira 

35 
30 
35 
40 
50 
40 

3 
12 
19 
25 
25 
30 
30 
40 
15 
15 
20 
30 
50 
70 
80 

100 
25 
25 
25 
25 

863 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
50 
40 
35 
70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
60 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
25 

126 000 
90 000 
9,4 500 
96 000 

105 000 
72 000 
12 600 
43 200 
57 000 

142 500 
120 000 
144 000 
126 000 
144 000 
63 000 
54 000 
60 000 

144 000 
210 000 
252000 
240 000 
270 000 
90 000 
75 000 
67 500 

* 60 0OO 

2 937 600 

T). Kadro adı 

Adalet Bakanlığı 

5 Gezici Mahkeme yargıcı 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
». 

» 
» 

Başkâtibi 
» 
» 

Mübaşiri 
> 

[4] 8AYIL1 CETVEL 

Sayı Aylık D. Kadro adı 

Tarım Bakanlığı 

Sayı 

20 
20 
45 
20 
20 
45 
45 
40 

80 
70 
60 
40 
35 
3P 
25 
20 

'••• 

8 
9 

10 
11 
12 

Topmk 1 

Şube müdür 
Şef 
Şef 
Memur 
Memur 

şleri Genel 

Merkez 
yardımcısı 
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D. Kadro adı 

6 Denetçi 
7 Denetçi 

îlUt 
6 Komisyon başkanı 
7 » » 
7 » Üyesi 
8 > » 
9 » > 
8 Tanm Teknisiyeni 

10 » » 
9 » » 

Sayı Aylık D. 

o 

3 

42 
44 
52 
50 
70 
25 
30 
25 

70 
60 

70 
60 
60 
50 
40 
50 
35 
40 

Kadro adı 

8 ölçme ve harita teknik Me. 
9 •». •» » 

10 » •» » 
8 Tapu ve Kadastro teknik Me. 
9 •» » » 

10 > > > 
11 » » » 
11 Komisyon memuru 
9 Toprak Bürosu şefi 

30 » » » 
11 » .» Memuru 
12 » » » 

Sayı Aylık 

40 
30 
30 
21 
18 
16 
15 
80 
22 
33 
50 
46 

50 
40 
35 
50 
40 
35 
30 
30 
40 
35 
30 
25 

[5] SAYILI CETVEL 

Gezici mahkemeler 

5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 

Gezici 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

mahkeme yargıcı 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

başkâtibi 
» 
» 

Mübaşiri 
» 

6 
4 
5 
6 
4 
5 
8 
7 

80 
70 
60 
40 
35 
30 
25 
20 

İskân ve Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

Merkez 
6 
7 
8 
9 
5 
7 
7 
8 
8 

11 
12 

Müfettiş 
» 
> 
» 

idari dâvalar avukatı 
Hukuk müşaviri raportörü 
Fen memuru 
Fen memuru 
Şube müdür yardımcısı 
Memur 

» 

ÎUsr 

5 İskân müdürü 

70 
60 
50 
40 
80 
60 
60 
50 
50 
30 
25 

80 

7 İskân müdürü 
8 > ' •» 

9 » j» 

9 Şef 
10 Şef 
11 Memur 
13 » 
14 » 
9 Fen memuru 

10 > ' i » 
6 Komisyon Başkanı 
7 » ı» 
7 » Üyesi 
8 ,•» » 
9 » » 
8 Tarım teknisiyeni 
9 » » 

10 » > 
7 Ekip şefi 
8 ölçme memuru 
9 » » 

10 > s» 
1 1 5» > 

9 Tapu kadastro me.muru 
10 > » i» 
11 Memur 
12 t» 

2 
4 
7, 

20 
15 
5 

10 
20 

5 
9 

17 
19 
22 
20 
30 
10 
10 
15 
18 
40 
50 
60 
50 
20 
20 
15 
15 

60 
50 
40 
40 
35 
30 
20 
15 
40 
35 
70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
60 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
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[6] SAYILI CETVEL 

Daktilo 
• » 

» 
Dağıtıcı 
Odacı 
• » 

•» 

Daktilo 

Bekçi 

Odacı 

Kadro unvanı 

Merkez 

tiler 

Toprak İşleri Oenel Müdürlüğü 

Merkez 

Nirengi poligon şefi 
> uzmanı 

Aded 

1 
2 
3 
3 
1 
1 
6 

• 7 

2 
3 
2 
2 
2 

52 
3 

iğü 

1 
1 
1 

Aylık 
ücret 

175 
150 
125 
130 
115 
100 

90 

115 
100 
75 
90 
75 
90 
75 
4.0 

500 
500 
350 

Kadro unvanı 

Tamirci ustası 
Daktilo 

» 
Odacı 

» 
Kura kâtip daktilosu 
Jaloncu 
Şoför 
Traktör grupları şefi 

ÎTUr 

Şoför 
» 

Arabacı ve şoför yardımcısı 
Şoför yardımcısı 
Baş jaloncu 
Jaloncu 
Komisyon işçisi 
Toprak bürosu daktilosu 

» » Odacısı 
Grup âmiri 
Ambar memuru 
Makinist 
Şoför 
Makinist ve şoför yardımcısı 

Aded 

i 
6 
6 
6 

' 8 
1 
3 
1 
1 

9 
5 

16 
1 

10 
80 
25 

9 
7 
3 
3 

12 
3 

12 

Aylık 
ücret 

170 
145 
130 
85 
75 

145 
100 
230 
400 

1 

170 
145 
100 
100 
130 
100 
75 

130 
65 

350 
150 
150 
150 

75 
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Memuriyet unvanı 

— 22 — 
[7] SAYILI CETVEL 

Aded 

Toprak ve îskân Oenel Müdürlüğü 

Merkez 

Nirengi poligon tekni.siyeni 
Poligon teknisiyeni 
Daktilo 

» 
Müvezzi 
Jaloncu 
Başodaeı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Kurs idare âmiri 
Kurs kâtip ve daktilosu 
Traktör grupları şefi 
Şoför 
Tamirci ustası 

îller 

Şoför 

1 
1 
3 
9 
o o 
2 
1 

17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 

Aylık 
Ücret 

600 
400 
175 
150 
130 
130 
130 
100 
100 
350 
145 
400 
250 
250 

170 

Memuriyet unvanı 

Şoför 
Arabacı ve şoför yardımcısı 
Başjalouncu 
Jaloncu 
Komisyon işçisi 
Daktilo 

y> 

» 
» 

Bekçi 
> 

Odacı 
» 

• » 

» 
Grup âmiri 
Ambar memuru 
Makinist 
Şoför 
Makinist ve şoför yardımcısı 

Aded 

5 
17 
10 
80 
25 

9 
7 
2 
3 
2 
2 
2 

52 
7 
3 

co
 c

o 

12 
3 

12 

Aylık 
Ücret 

145 
ıop 
130 
100 
75 

130 
115 
100 
75 
90 
75 
90 
75 
65 
40 

350 
150 
150 
150 
75 , 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

Toprak ve îskân îşleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

2 Genel müdür 
4 » » yardımcısı 
4 Teftiş heyeti başkanı 
5 Başmüfettiş 
6 Müfettiş 
7 > 
8 »• 

4 Hukuk müşaviri 

Sayı 

idürli 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 

Aylık 

öii l S u 

125 
90 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

. 90 

D. 

5 
7 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
7 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

İkinci hukuk müşaviri 
Hukuk müşavir raportörü 
Teknik işleri başkanı 
Mühendis 
Mimar 

> 
Fen memuru 

» » 
Desinatör 
Başmüşavir 
Müşavir 
Raportör 
Şube müdürü 
Merkez bürosu müdürü 

Sayı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
1 

Aylık 

80 
60 
90 
80 
80 
70 
60 
50 
40 
90 
80 
60 
70 
eo 
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D. Memuriyetin nev'i 
— 23 

Sayı Aylık 

7 Şube müdürü yardımcısı 
8 » » » 
'9 Ayniyat muhasibi 
9 Şef ' 

10 Tetkik memuru 
11 Memur 
12 » 

İLLER 
5 Toprak ve iskân müdürü 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

.» 
» 
» 
» 

Şef 
» 

Memur 
» 

• » 

» 
» 
» 
» 

> 
» 
> 
:» 

2 
4 
1 

10 
• 12 

15 
20 

60 
50 
40 
40 
35 
30 
25 

2 
4 
6 
8 
14 
35 
30 
35 
40 
50 
40 

80 
70 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

D. 

8 
9 

10 
6 
7 
7 
8 
9 
8 
9 

1(1 
7 
8 
9 

10 
11 
9 

10 
11. 
12 

Memuriyetin nev'i 

Fen memuru 
•» » 
» » 

Komisyon Başkanı 
» » 

Komisyon üyesi 
» » 
> » 

Tarım teknisiyeni 
» » 
* » 

Ekip şefi 
Harita teknik memuru 

» » » 
» » » 
» » » 

Tapu ve kadastro tetkik Me. 
» » > » 

Memur 
y> 

Sayı 

3 
12 
19 
25 
25 
30 
30 
40 
15 
15 
20 
30 
50 
70 
80 

100 
25 
25 
25 
25 

Aylık 

50 
40 
35 
70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
60 
50 
40 
35 
30 

• 40 
' 35 

30 
25 

[2] SAYILI CETVEL 

Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

7 Hukuk müşaviri raportörü 
7 Fen memurıv-
8 » » 
8 Şube müdürü 

11 Memur 
12 » 

ÎLLER 

5 Toprak ve iskân müdürü 
'l 
8 
9 
9 

10 
11 
13 
14 

» 
» 
•» 

Şef 
> 

Memur 
* 
» 

> 
» 
» 

> 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
6 

60 
60 
50 
50 
30 
25 

1 
2 
4 
7 
20 
15 
5 
10 
20 

80 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
20 
15 

9 Fen memuru 
10 » ,» 

6 Komisyon başkanı 
7 Komisyon başkanı 
7 » Üyesi 
8 » » 
9 . » » 
8 Tarım teknisiyeni 
9 » » 

10 » » 
7 Ekip şefi 
8 Harita teknik memuru 
9 

10 
11 

» 
» 

» 

9 Tapu. kadastro tetkik memuru 
10 » » , » 
11 Memur 
l0, » 

5 
9 

17 
16 
22 
18 
26 
7 

10 
15 
18 
40 
40 
45 
50 
20 
20 

5 
15 

40 
35 
70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
60 
50 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
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S. Sayısı: 218 
Kars Milletvekili Akif Eyidogan ve 5 arkadaşının, Kars İli ile Ağ
rı, Erzurum ve Çoruh İllerinin bâzı parçalarında muhacir ve sı
ğıntıların yerleştirilmesi ve yerli çiftçilerin Topraklandırılması hak-
ı - ~ /? — „^ 7 „ r; maddelerinin değişti-

r j — 24 — 
[3] SAYIU CETVEL 

Daktilo 
» 
» 

Dağıtıcı 
Odacı 

> 
» 

Daktilo 
» 
> 

Bekçi 

Odacı 
» 
^ 

Nirengi 

Kadro unvanı 

îskân Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

• 

İLLER 

Aded 

1 
' 2 
3 
3 
1 
1 
6 

7 
2 
3 
9 

2 
2 

52 
3 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

poligon şefi 1 

Aylık 
ücreti 

175 
150 
125' 
130 
115 
100 
90 

115 
100 
75 
90 
75 
90 
75 
40 

500 

Kadro unvanı 

Nirengi poligon uzmanı 
» » 

Tamiratcı ustası 
Daktilo 

Odacı 
» 

» 

Kurs kâtip daktilosu 
Jaloncu 
Şoför 
Traktör grupları 

Şoför 
» 

Arabacı ve şoför 
Şoför yardmıcısı 
Baş jaloncu 
Jaloncu 
Komisyon işçisi 

şefi 

İLLER 

yardımcısı 

Toprak bürosu daktilosu 
» » odacısı 

Grup âmiri 
Ambar memuru 
Makinist 
Şoför 
Makinist ve şofö r yardımcısı 

Aded 

1 
1 
1 
6 
6 
6 
8 
1 
3 
1 
1 

9 
5 

16 
1 

10 
80 
25 
9 
7 
3 
3 

12 
3 

12 

Aylık 
ücreti 

500 
350 
170 
145 
130 

85 
75 

145 
• 100 

230 
400 

170 
145 
100 
100 
130 
100 
75 

130 
65 

350 
150 
150 
150 
75 
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— s — 
çük Zavot gibi köyler pek azdır. Bu gibi istisnalar dışında kaide olarak Kars İlinde her köy 
-«yaylaya çıkar». İstihsal hayatı aynı şartlara bağlı olan ufak tefek kasabalar dahi mal ve dava
rını «yaylaya çıkarırlar». 

Yayla üç kısmıdır ve üç türlü faaliyete sahne olur: 
a) Otlaklardır ki sürüler otarılır, köy hayvanatı ihtiyacından fazla kalanı sürek yolları üze

rinde 'geçici, gayrısmda mevsimlik olarak tüccara canlı hayvan stokları için köyce kiraya verilir. 
b) Biçeneklerdir ki tabiî yoncalar ve otlar: kışlık ihtiyaç için köyce bölüşülür. Fazlası köylünün 

zat i ihtiyacı için yine bölüşülerek satılır, bir kısmı da köy bütçesine gelir, orta malı olarak köy 
tüzel kişiliği adına satılır. Biçilen yerlerde de gene sürüler otarılır. 

c) Ekeneklerdir, köyce yaylaya çıkan ev başına bölüştürülerek yazlık arpa, pek mahdut yu-
lai, yonca, korunga ekilir. 

Hemen her yaylanın az, çok bulak, kaynak, göl veya akar suyu bulunur; pek mahdut bâzı 
yaylalar da bundan mahrum olduğu için bn gibi suların akıttılıp depo edilmesine veya kar ve 
yağmur sularının biriktirilmesine mahsus suni gölcükler vücuda getirilmiştir. Yaylada kalış bu 
suların yeterliğine bağlıdır. İlin kuzey bölgesinde yaylalarda evler ev yerleri, zeminlikler vardır; 
Güney bölgesi yaylalarında ise çok kere. çadır kurulur. 

Her yayla otlak, ekenek, biçenekleri tabiî ve suni suları, suvatları, evleri ev yerleri tıpkı yaz
lık bir köy gibi içtimai ve iktisadi bir '«ünite» bir birimdir. Her yaylanın meşhur bir ismi var
dır. Kars İlinde 751 köy olduğu gibi 751 yayla mevcuttur-. Her yaylanın - müşterek olup da tak
sim edilenler müstesna - kendi tabiî hududu köy ve yayla komşularmca mâruftur. 

Bir yaylanın bir köye bağlanışı coğrafya, mesafe, flora ve zootekni anlamlarına göre kendi
liğinden belirmiş «tabiatı eşyadan kuvvet alan ve bugün dahi nesillerce evvele raci «antecedent» ı 
soruşturulup belirginleştirilrnesi mümkün, hattâ her bucak çevresinin bütün köylülerince zaten 
malûm bulunan «gelenek» lere dayanır. 

Günün şartlarında esaslı değişiklik saptanmadıkça perakende adlî ve idari yollardan, muğ-
laklaşmış muvazaa ve bureaucratie vetirelerinden geleneğe aykırı sübjektif «hak» 1ar ihdas etmek, 
âmmenin sosyal ve ekonomik bakımdan objektif hayati menfaatlerini baltalayıcı «olupbitti» 1er 
halinde suni durumlar hâsıl etmek, Doğuda mecburi hizmetlerini yapmış ve yapmakta olan adlî, 
idari ve fennî her sınıf ilgi ve yetki erbabı için en hafif tâbirlerle bilgi, çalışma ve teşebbüs kıt
lığına, biraz daha ağır olarak da görevini iyi kullanmamak ve hattâ kötüye kullanmak şekilleri 
ile vicdani, ahlâki, kanuni sorumlara delâlet eder. 

Yayla ve toprak dâvasının safhaları : 
a) Osmanlı Devrinde kültür arazisinin tasarrufu, Kars İlinde «gezek - gah növbet» usulüne 

tâbi idi. Bu ağalığa ve yarıcılığa pek de yer vermiyen bir şekildi. Toprağın % 90 dan fazlası her 
köyde hane başına tevzi edilerek üçer, beşer sene müddetle muhtassunileyhi olan aile reislerince 
intifa edilir; bu müddetin sonunda taksimat yenibaştan yapılırdı. Fiilen çiftçi olmıyan taksi
mattan faydalanamaz; toprak da boş kalmazdı. Arazi Vergisi de repartitif bir teklif halinde il
den, ilçelere, bucaklara, köylere ve köylerce de hane-başına işlediği toprağın verimine göre bölüş
türülerek salmırdî. Toprağın rakabesi Devlete ait idi % 10 dan daha az bir kısmı araziye bâzı nü 
fuzlu eşraf tapu alabilmişlerdi. 

Yaylalar, İslâm hukuku esaslarına ve ondan mülhem Arazi Kanunnamesi hükümlerine göre 
köylerin intifama mahsus «arazii metruke» den sayılırdı. 

b) Çarlık Devrinde uygulama şekilleri aynı neticeleri vermek ve toprağın rakabesi yine Devlete 
ait sayılmak üzere intifaı «Myr» usulü denen ve Osmanlı'nın gâh növbet usulüne benziyen bir tertip 
ile her köyde çiftçi ailelere beşer yıllık tevzi yolu ile taksim edilmişti; yalnız yine başlıca nüfuzlu şa
hıslara geniş ölçüde arazînin icar yolu ile verildiği de vâki olmuştur. Yaylalardan da bu şekilde 
uzunca müddetli icar da var idi. 

Çarlık İdaresi, yurdunda kalanların ellerindeki Osmanlı tapularını da tanımıştır. Fakat, bu me-
yanda da bâzı tapuların hududu asliyesi tağyir edilip yayla ve meraların köyden nezedilerek hususi 
ellere geçtiği de vâki idi. ' 
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e) 474 sayılı Kanun; 
Elviyei Selâsenin ikinci defa istihlâsmı mütaakıp arazi, vergi ve iskân işlerini incelemek üzere. 

Kars'a gönderilen Ebubekir Hazım Tepeyran merhumun başkanlığındaki heyetin tanzim eylediği 
vâkıf an e rapor üzerine bu havalinin kültür arazisi ile yayla durumu 474 sayılı Kanun ile düzene 
konmak isteniyor. 

Bu kanun Elviyei Selâse halkını üç kategoride mütalâa eder : 
1. Yerli halktan olup Çarlık zamanında hicret etmiyerek yerinde kalanlar; 
2. Yerli halktan olup Çarlık zamanında Türkiye'nin iç vilâyetlerine hicret edenler; 
3. îstihlâsı mütaakıp Kafkasya'dan ve alelûmum Türkiye haricinden gelen göçmen ve sığıntılar. 
Birinci ve ikinci katagoriye mensup olanların ellerinde Osmanlı tapusu veya temessükleri var ise 

onları kanun tanıyor. 
Birinci katagoriden ellerinde böyle vesaiki olmıyanlardan da öteden beri karye ve kasabalarda 

mütemekkin ve ziraatle mütevagğil bulunanların 1330 yılı başında dahi vâ^ıulyed bulundukları, 
yahut tarihî mezkûrdeki vâzmlyedlerden intikal ve teferruğ gibi esbabı kanuniyeye binaen elyevm 
makamına kaim oldukları tahakkuk eylediği halde namlarına kaydı icra ve yedlerine usulen tapu 
senedi ita kılınır. 

Yalnız Rus Hükümeti tarafından bilmüzayede icara verilip o suretle vazıyed edilen arazi 
bu hükümden müstesnadır. 

Üçüncü katagori mensuplarının da Mübadele, îmar ve İskân Kanununa göre iskân edilecekleri 
tasrih edilmiştir ki, 1935 e kadar bu iskân muameleleri neticelendirilmemiş idi. 

Yaylalara gelince, aynı kanun, bir taraftan 3 maddesi ile «Karye ve kasabata ait olan meralarla 
yaylak ve kışlak... gibi menafii umumiyeye mahsus ve metruk mahallerin tahdit ve mesaha ile badet-
tesbit ait oldukları karye ve kasabat namlarına kayıt» edileceğini derpiş ediyor ki, 1935 e kadar bu 
işlem de yapılmamıştır. 

Diğer taraftan kanunun mülga dördüncü maddesinde: Birinci maddede muharrer yerler ahali
sinden olanların veya tedavülü eadi ile bunların makamına kaim bulunanların gerek Rus Hükü
meti cari olduğu zamanda ve gerek ondan evvel ve sonra tasarruf edilmekte bulunmuş olan arazi 
hakkında mülkiyet hükmü kemakân icra olunur. Şu kadar ki, 1293 tarihinden sonra, Rus idaresi 
zamanında hududu asliyesi tağyir edilerek yaylal: mera, çayır ve arazideki hakkı intifaı nezi ve 
ahar köye verilmiş ve bu suretle ihtiyaçları tazyik olunmuş olan köyler için müsait olduğu tak
dirde civar köylerden yaylak ve mera, çayır ve arazi tefrik edilerek olveçhile hududu tesbit edi-
Jir,» denilmiştir ki, bu madde yürürlükte kaldığı müddetçe ilk fıkraya göre hududu asliye tağyiri 
ile köylünün yayla, mera ve kültür arazisini ele geçirenlerin emrivakileri ve hakkı mükteseple
ri kanunen tanınmış; öte yandan bu suretle ihtiyacı tazyik olunan köylüye 1935 e kadar yayla 
verilmemiş idi. 

474 sayılı Kanuna göre; birinci katagoriden 1330 yılı başında zilyedlikleri mahkemelerde ve
ya tapu komisyonları ve tetkiki tasarruf encümenlerinde ispat ederek «usulen» tapu senedi alabil
mek pek az çiftçiye nasip olmuştur. Zira, bir kere bu kabil çiftçiye tapu ile toprağına istikrarjı 
bir şekilde sahip kılmak vâzıulyed olan çiftçinin müracaatına, bu takdirde tanık, belge, bilirkişi 
tedarik edebilmesine, dâva ve keşif masraflarına ve uzun uzun iş takibi uğrunda yıllarca taban 
tepmeye katlanmasına bağlı idi. Hakiki miktarı 40 - 50 dönümden ibaret kalacak tarlalar için 
Autochton halktan her çiftçi ailesinin bu kadar külfeti ihtiyar eylemesine imkân yoktu. Ancak, 
bâzı açıkgöz muakkip, varlıklı, nüfuzlu ve hakikatta pek fazla miktar kültür arazisini ele geçir
miş olup almaları melhuz netice, çekecekleri yorgunluğa kat kat değer görünen kimseler kayıtlı 
mesahaları az, hakiki miktarları çok geniş hudutlar içinde binlerce dönüme baliğ arazi üzerine 
474 sayılı Kanunun birinci ve mülga dördüncü maddelerine göre tapu alabilmişlerdir. Bu suretle 
bütün Cumhuriyet devrinde Kars İlinde istihsal edilen arazi tapusu «parsel olarak» 400 ü geç
mez. 

Bir kısım önemli yaylalar üzerine bu şekilde bâzı şahıslar adına tapu istihsal edilmiş veya mü-
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caveret ve münasebetine göre bâzı yaylalar, bâzı kimselerin aynı. veçhile elde ettikleri tapu hu
dudu içine alınmıştır. 

Bu safha hulâsa edilirse denebilir ki, 474 sayılı Kanunun yerli küçük çiftçiyi, göçmen ve sığın
tıyı tapulu toprak sahibi edememekle beraber,yaylaların hususi ellere geçmesi cereyanını ön
lemek şöyle dursun, bilâkis buna imkânı açık tutarak civarındaki köylüyü yayladan mahrum, ot 
ve otlak için müteneffiz yayla sahiplerine müftekir hale getirmiştir. 

ç) Hazinecilik gayreti : Diğer taraftan bahsolunan şekilde tapuya bağlanmamış, henüz hususi-
leşmemiş olan yaylalar da Hazine malı sayılarak Maliyece her yıl artırmaya konuyor, kime ihale 
edilirse aşar mülteziminden daha beter bir durumda köylüyü yayla müsteciri haraca kesiyor; ot-
lakiye alıyor; çayır satıyor; ekenekleri ikinci elden kiralıyor veya yarıya veriyor; bütün bu şe
killer Kars'ın ekonomik özelliğini teşkil eden hayvan istihsalini engelliyor, maliyeti artırıyor. Sü
rek yolları üzerinde veya ihraç kapıları semtindeki yaylalarda köylü, tüccar, celep, ihracatçı Ha-
.zineye ve Yayla müstecirine karşı, rakip vaziyetlere giriyor. Yaylaların ihaleleri n.eticesine göre 
kâh bir köy diğerinin yerine geçerek kâh bir yıl evvelki yaylayı bu yıl başka bir müstecir veya sü-
rekçiye, stokçu tüccara kaptırarak hiç bir yayladadikiş tutturamıyor; bu da hastalıkların sirayetine, 
hayvan ırkının soysuzluğuna sebep oluyor; yaylaya vaktinde çıkmak, lactation devresinin tam veri
minden faydalanmak kabil olamıyordu. 

Bütün bu mahzurlara yerli yerinde mütalâa ederek ağır tenkidler dermeyan eden eski Kars 
mebusları Ağaoğlu ve Baha Tali (öngören) Beylerin gayretleri ile Hükümet yeni bir proje hazırlı
yor. 

Bu proje « Elviyei Selâse » de yerli halkın İslâm esasları uyarınca topraklandırılması ve yayla
ların Hazinenin hususi emlâki halinden çıkıp köy tüzel kişiliği intifama tahsis ve tescili derpiş edili
yor. 2502 sayılı Kanım halinde bu hükümler yürürlüğe girmiştir. 

d) 2502 sayılı Kanun, : 
. 1. Yerli halka babalarından kalan toprakları onlar bu yerleri kendilerinin veya filân tarihte 

babalarının zilyed olduğunu mahkemeye, tapu tasassuf komisyonlarına müracaat ve ispat etmeseler 
ve edemeseler dahi, minhayselmecmu bugünkü çiftçi nesle, bir evvelki çiftçi nesilden « baba, dayı, 
amca v. s. hısımları olmaları tabiî olan, bir evvelki çiftçi nesilden » kaldığı muhakkak sayılan kül
tür arazisini idari yoldan köylünün ayağına giderek her,köyde tarla tarla ölçüp tesbit ve tevzi ey
lemeye Hükümeti yetkili ve görevli kılmaktadır. 

2. Bütün Elviyei Selâse köylerine ihtiyaçları olan yaylaların artık Maliyece artırma yolu ile 
kiraya verilmeyip Köy Kanununda musarrah «Köy hudutlarının tesbitindeki usule göre tevzi, tah
sis ve tescilini emreder ki, bu şekil hayvan sağlığını koruyan, hayvan mahsulleri üretimini huzur 
ve istikrara kavuşturan her köyü kendi yaylasına sahip kılarak ot ve otarma maliyetini bedavaya 
getiren, hâsıVı yurdun diğer bölgelerinde aşar ve iltizam usulünün ilgasına muadil bir devrim fe
rahlığını yaratan teşriî eserlerimizden sayılsa yeridir. 

Bu hükmün tatbikatına gelince; 1935 yılı ortalarına kadar gayet garip perakendeci, savsayıcı 
bir uygulama ruhu işlere hâkim olmuştur. İdare uyanık, faal ve mütaaddit olarak köylerin yayla 
ihtiyaçlarını re'sen inceleyip halletme yoluna gideceğine köylerin müracaatını beklemiş; müracaat
ları sıralı sırasız, sebepli sebepsiz aylarca sürüncemede bırakmış; köylerden keşif ücreti istenmiş; 
bunu tedarik ve tesviye edemiyen köylerin yayla ihtiyacına hiç bakılmamış, bâzı ahvalde bir yay
lanın muhtelif, nasih mensuh kararla başka başka köylere tahsisleri yapılmış. Köyler arasında be
nimsenen yaylaların kavgaları almış yürümüş; bütün Kars İline şümullenerek 600 yayla hacmmda 
büyük bir İstırap yekûnuna varmış, Köy Kanunu tatbikatı da iyi işlemediği için yayla «koy» e mi, 
köyün en nüfuzlu adamına im, köy muhtarının keyif ve menfaatine mi terkdiliyor? İyice tetkik 
ve takip edilmemiş, yine bâzı hususi şahıslar köy tüzel kişiliğini siper edinerek bir veya birkaç 
yaylayı ete geçirmiş; yahut köy muhtarları köye tahsis edilen yaylayı kiraya verip parasını cebine 
atnyş; hâsılı yeni kanundan beklenen muhassenat 1935 yılı ortalarına kadar henüz tesirini göster
memiş bulunuyordu. 

e) Sayın İnönü'nün Başvekil sıfatiyle 1935 Doğu seyahatinde yayla ve toprak derdine önemle 
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el atıldı. Onu takibeden Ziraat Vekili Muhlis Erkmen uzmanlarla birlikte yerinde incelemeler yaptı. 

Bir taraftan 2502 sayılı Kanuna göre yerli halka «Baba toprağı», tesbit ve tevzi edilerek tapu
ları verildi. 

Bir taraftan 2510 sayılı Kanuna göre Kars içinde 14 yıldan beri iskân görmemiş olan çiftçi 
göçmen ve sığıntılara nüfuslarına göre «Can taprağı» dağıtılarak tapulanj verildi. 

Bir taraftan da Kars İlinde mevcut 750 yayladan 600 kadarı 600 köye tahsis ve 5 yıl müddetle 
tescil edildi ve bu suretle 46 000 aileye 200 000 parselden fazla tapu verilerek çiftçi halk yurtla
rında hukuki istikrara kavuştuğu gibi 600 köyün yayla ihtiyacı da toptan sağlam esaslara bağlan
dı*; tahsis ve tecilleri 2502 sayılı Kanuna göre sağlandı. 

Bu mesut neticeyi elde edebilmek için 1505 sayılı Kanunun Kars İlinde uygulanmasına îcra Ve
killeri Heyetinden karar alınarak büyücek ölçüde arazi kamulaştırmaları yapıldı. 1936 yılında 
Kars İlinden Batı illerine nakledilen 30 ailenin 474 sayılı Kanuna göre türlü müzevver dâvalar 
ve sınır genişletme yolları ve suveri saire ile zaptetmiş bulundukları topraklardan 2510 sayılı 
Kanuna göre mazbataları verilip ilişikleri kesildi, ve bu suretle Hazine emrine geçen araziden 
kültür toprakları halka tevzi ve temlik edildi, yayla olan yerler de ilgisi olan köylere tahsis edil
di. 

Hâsılı, her suretle küçük müstahsilin üretim hayatının temeli olan «toprak» konusundan onun en 
esaslı hakkı olan aile mülkiyeti ve «köy» ce yayladan bedava intifada istikrarı keyfiyeti her tür
lü fiilî ve hukuki niza ve müdahale ihtimallerinden korunmuş oluyordu. 

Yayla hukukumuz: 
Yayla, mera ve otlaklar eski İslâm Hukukunda ve Osmanlı mevzuatından olan Arazi Kanun

namesinde «arazii metruke» nev'indendir. Kimsenin mülkü değildir. Uşre ve haraca, mukataaya, 
zemin icaresine bağlanamaz. Alınıp satılamaz. Köy, kasaba, aşiret gibi bir cemaatin intifama mah
sustur. Nasıl ki, 474 sayılı Elviyei Selâseye mahsus kanunumuzda dahi (Madde : 3) aynı disposi-
tion kabul edilmiştir. Kanunu Medenimiz 641 nci maddesinde: Sahipsiz şeyler ile menfaati umuma 
ait olan mallar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Hilafı sabit olmadıkça menfaati umuma 
ait sular ile «ziraate elverişli olmıyan yerler» kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kaynak
lar kimsenin mülkü değildir. Sahipsiz şeylerin ihraz ve işgali, yollar, meydanlar, akar sular ile 
yatakları gibi menfaati umuma ait mallrm işletilmesi ve kullanılması hakkında ahkâmı mahsusa 
vaz'olunur», der.' 

Belediye Kanunu, Köy Kanunu, 2510 sayılı İskân Kanunu ve Kars İlini de ihtiva eden belirli 
bir bölgeye mahsus 2502 sayılı Kanun yayla, mera ve otlaklara deygin hükümleri bir dereceye ka
dar Kanunu Medeninin 641 nci maddesinde bahsedilen ahkâmı mahsusa cümlesinden sayılabilir. 

Bütün bu hükümlerin gösterdiği istikamet yaylayı - hilafı sabit olmadıkça - kimsenin hususi 
mülkü olmaksızın Devletin hükmü ve tasarrufu altında tutarak hususi mevzuat tesisleri ile -bun
ları «Köy» ün, «Kasaba» nııı, göçmen kitlelerinin kolektif şekilde faydalanabilecekleri bir mahallî 
âmme hizmeti şeklinde düzenleyip yaylaya dayanan istihsali korumayı, ucuzlatmayı, geliştirmeyi is
tihdaf eder. 

4749 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi : 
«3780 sayılı Kanun hükümlerinin yürümekte bulunduğu süre içinde Devlete ait yaylalarda otla

tılan hayvanlar için birşey alınmaz, demektedir ki, bu hüküm de aynı maksada müteveccihtir». 
Tapu Kanunumuzun 25 nci maddesinde de: 
«1580 sayılı Belediye Kanununun 159 ncu maddesi ile 2510 sayılı İskân Kanununun 21 nci mad

desi dışında kalan mera, baltalık gibi köy orta malı sayılan yerlerin tescili ve alım satım şekilleri 
hakkında hususi hükümler konulacaktır», denilmekte ise de 2502 sayılı Kanunda yazılı yaylaları da şümu 
lüne alan bu maddenin derpiş ettiği hususi hükümler henüz ne kanun, ne de tüzük olarak yürürlüce 
konmamıştır. 

2502 sayılı Kanunda Elviyei Selâseye mahsus olmakla beraber Kanunu Medenimizdeki ana 
prensipe bağlı kalarak bu havalideki yaylaları daâmme emlâkinden saymış; muayyen mahallî âmme 
hizmetine yani köyün istihsal karakterinin temeli hayvan üretiminde bedava kullanılmak üzere ida-
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•'ri yoldan idari kararlarla tahsis edilmesini -ve bu tahsisin hususi mülklerin veya özel gayrimenkuller 
üzerindeki irtifak haklarının tapu sicili şeklinde değil, usulen beş sene müddetle kesinleşmiş köy 
mülki hudutlarına ait belge, kroki ve kararların tapuya tevdi ve tescili nasıl oluyorsa ona benzer 
bir tescil şekline bağlanmasını istihdaf eylemiştir; ki, bu şekil tescil üçüncü şahıslar veya başka köy
lerle hudusu melhuz dâvalarda mahkemelerce beyyine hükmünde muteber ve hükme esastır. Beş sene
de köy sınırlarında olduğu gibi Kars ilinde yaylaların tahsislerinde ve sınırlarında karar ve tescili 
ihtiyaca göre aynen veya tadilen yenilemek gerektir. 

Bugünkü yayla derdi nereden- başlıyor?. 
Kars ilinde 2502 sayılı Kanunun toptan tatbikatı cümlesinden olarak merkez ve mülhak ilçelerde 

yayla tahsisleri .1935 - 1936 yıllarında karara bağlanıp tescil edildiğine göre ilin 751 köyünden baş
lıca hayvancılıkla geçinen 600 küsur köyünün yayla ihtiyaçlarının ikinci beş yıl yine toptan bir 
revizyonu ile tahsis kararlarının yenilenmesi 1940 - 1941 yılında ve üçüncü beş yıl için de 1945 -
1946 yılında yapılmalı idi. 

Esasen 1935 - 1936 devresinde bir kere esas kurulmuş, üstünden geçen beş yıl içinde her köy 
yaylasını ve bunun çevresini bellemiş ve bir hayli evler, damlar, ahırlar, goller, sıvatlar yapılarak 
yayla tesisleri kökleşmiş; hususiyle bu devrenin yayla tahsis hesaplarında bunların ilgili köy 
hayvanatının çok kere iki üç misline yetecek kadar geniş tutulduğu anlaşımış olduğuna göre 
600 yayladan belki % 80 veya 90 ııında hiçbir değişikliğe ihtiyaç görülmiyebilecek, köylüden de bu 
yolda istek ve iddia sesi yükselmiyebilecek, ve bu kısmın tahsis kararları yeni bir beş yıl için da
ha aynen tazelenecek; geri kalan % 10 veya 20 yayla için de müracaatlar incelenerek tadilen 
yeni kararlara bağlanıp tescil ettirilecek idi. 

Ekseri illerimizde köy sınırlarında her beş yılda bir-yapılması ..matlup bu işlem umumiyetle 
savsanageldiği gibi Kars ilinde de yaylalar üzerinde bu beş yılda bir revisiyon işine el sürülme
miştir. 

•Bu arada teker teker köy tüzel kişileri adına, yahut 474 sayılı Kanuna göre bir şahıs adına 
belirli bir köye karşı dâva açıldıkta 1935 - 1936 tescilinin üstünden beş yıl geçti ya, mahkemeler 
artık bununla mukayyet değildir; ve olmamışlardır. 

Bir köy 1935„- 1936 devresinde diğer bir köy adına müseccel bir yaylanın kendine tahsisi için 
meselâ 1942 de müracaat ederse aradan beş yıl ve daha fazla geçmiş ya, Mahallî idare Heyeti -
kendini bununla mukayyet görmiyecek ve eski devrenin tahsisleri her ilçenin bilfarz 100-120 kö
yü için bir bütün teşkil etmekte olup bunlardan yalnız iki üç köyün yaylası hakkında münferit 
karar alınmakla husule gelecek kayıntı müteselsilen bütün o ilce köylerinin yayla ihtiyaçlarını 
hangi âkibete getireceği ve hangi köyleri binnetice açıkta bırakacağı toplu görüşle incelemeye 
tâbi tutulmadan ve beşer yıllık devrelerin vâde, mebde ve müntehalaıı dikkatle gözetilmeden, ha
zan aynı yıl için aynı köy ve aynı yayla isini ve tahsisleri üzerinde nâsih ve mensııh kararlar 
alınmak suretiyle bütün ilde şimdiki halde adlî ve idari yoldan 50-60 köyün yayla ihtiyaçları üze
rinde kayıntı ve oynamalar husule gelmiştir. 

Yaylaların hususileşmesi: 
Diğer taraftan Islahı Hayvanat Kanununa göre hayvan yetiştiriciliği vasfı Tarım Bakanlığın

ca tevsik edilenlere sekiz yıl müdletle sırf muhitlerine üretimde/ örnek olmaları için Bakanlar Ku
rulu karariyle takdiri bedelle tahsis ve icar edilen yaylalar aradan sekiz yıl geçtiği ve yeni bir ka
rar ile yeni bir sekiz yıl için daha gerekirse yeniden tahsis ve icar eylemek, gerekmezse yani müs-
tecirin «Yetiştiricilik» vasfı haleldar olur, hususiyle son zamanlarda olduğu gibi yağ vet peynirin 
hileli hilesiz çok para ettiği yıllarda yetiştiriciler işi zavoteuluğa dökerse müddeti bitenleri yayla
dan çıkarmak, müddeti bitmediği halde' icarın şartına riayet «tmiyenlerin mukavelesini feshik 
yaylayı geri almak icabederdi. Bu işlemlerde hakkiyle takip edilmedikten başka bu kabîl müs-
tecirlere icar edilen yayla sınırı içinde hiç kanuni ihtiyaç ve istihkakları olmadığı halde borçlan
ma suretiyle iskân yoliyle miktarı mahdut hudut, hududu geniş tapu ile topraklar temlik edil
miştir; bu suretle hakikatte yetiştiricilik vasfını terkedip işi peynirciliğe, yağcılığa dökenlerin 
bu kabîl yaylalardan ilişikleri kesilmesi büsbütün çıkmaza sapmıştır. 
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Bu sebepledirki uzun zamandan beri ana va

tana katılmış olan bu yerler için o zamanın 
icaplarına uyularak vazolunan özel hükümlerin 
halen yaşamasında bir fayda görülmemiştir. 

Bu neticeye varan Komisyonumuz diğer Ko
misyonlarda olduğu gibi 474 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin kaldırılmasının muvafık nln-

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Bşkanı 
Gümüşane 

II. F. Ataç 
Balıkesir 

//. Şeremetli 

Sözcü 
Samsun 

R. Isıtan 
Kastamonu 

H. Çelen 

Kâtip 
Kastamonu 
A. Toközlü 

Malatya 
E. Doğan 

— 7 — 
İstitrat: Yetiştiriciye neden yayla tahsis edilir de zacotcuya nedejn verilmez 
Yetiştiricinin üretip besliyeceği sürüler en az bir köyün hayvanatına muadil olur. Yetiştirici 

müseccel şecereli muayyen ırktan hayvanları üretip çevresine yaymak ve faydalı olmakla mü
kelleftir; onun sürüleri ırkî ihtilâflara, soysuzlaşmaya ve hastalıklara karşı korunmalı vö muhitine 
verdiği boğalar, taylar, koçlar, tekelerin de ırkî vasıfları garantili olabilmeli. Bu hizmetin keyfi
yetine de kemiyetine d et ayrı yev, ayrı yaylanın uzunca vâde ile verilmesi lâzımdır. 

Bu lüzum Tarım Bakanlığı yetkili uzmanlarının yakın ilgileri ile sıkı kontrolde tutulmalıdır. 
Zavotcu ise çevresinden civar köylerden herkesin malından ya süt yahut krem toplar. Peynir 

yahut yağ yapar. Ona ayrıca bir yayla vermek iktiza etmez. Mensup olduğu köyün yaylasında 
zavotcu da. diğer her ev gibi, onlardan biraz daha geniş kendi yayla tesisleri arasında yağ ve pey
nir imalâthane ve depoları kurabilir; aynı tesisleri rakımı bir köyde hattâ bir bucak, ilce merkezinde 
de yapabilir. Kars'ta bu gibi zavotlarm kırk misli hacımda iş gören süttozu fabrikası vardır. Fakat 
sahipleri bir yayla edinmek ihtiyacını hissetmemişlerdir. 

Bu itibarla maksat hilâfına yetiştirici sıfatı takınarak sekiz yıl bir yaylayı elde tutmak «yayla» yi 
hususileştirir. Âmme menfaatine aykırı olur. 

Yaylaların hususileşmcsinin .ikinci şıkkı: 
474 sayılı Kanuna göre elde edilen tapularla da yaylalar hususileşme yolunu tutmuştur. Kars'ta 

hukuk mezunu serbest avukat yoktur. Köyler, haklarını derecatla bütün gavamızı ile müdafaa 
(•demiyorlar. Nüfuzlu şahıslar bâzı yerlerde köy seçimlerine tesir ederek muhtarı ve ihtiyar heyetini 
hazan da bu heyetin dâvasını kovalıyan dâva vekil ini elde ediyor. Hükümlerin temyiz müddetleri 
geçiyor. Hazine hukukunun müdafaası malmüdürlerinin eline kalıyor. Ya hudut münazaasında ya 
men'i müdahale dâvasında, bir şahıs köye yahut Hazineye karşı mahkemede kazandımı yayla hu-
susileşiyor. 

tstihlâstan buyana 21 yılı geçtiği halde 474 sayılı Kanunun yürürlükte devamınca 2-2 yıldan 
beri bir neslin dâva etmediği bir mevzuda İni gün etin, sütün, yağın para ettiği ve menfaatlerin 'bir
çok tarafları cezp ve itma eylediği böyle bir devrede tasarruf ve hudut iddiaları açanlara bu kanun 
muvacehesinde hâkim 22 yıldır nerede idin? Seni muarazadan men ederim; diyemiyor. 

Yaylaların hususileşmesindc üçüncü şekil : . 
Bâzı gayretkeş, işgüzar malmüdürleri esasen Devletin âmme emlâkinden olan, binaenaleyh, tapu

ya bağlanmak kaydından vareste bulunan «yayla••> yi müddeti geçmiş ve tazelenmemiş bir tahsis yo-
liyle işgalinde bulunduran köy tüzel kişiliğine karşı dâva açarak Hazine adına tapuya tescil için hü
küm istihsal ediyorlar. Tapu alıyorlar. Bu suretle Hazinenin tapulu mülkü olan yayla Devletin özel 
emlâki dükkânı, deposu gibi kiraya verilebilir, açık kapalı artırma voliyle satılabilir; binnetice hususi 
ellere geçebilir hale geliyor! Pek tabiî olarak malmüdürünün bu gayretini kovalıyan bulunur. 

Yayla hususileşirse ne olur? 
Her üç. şık üzere hususileşme yolunu tutan yaylaların sayısı arttıkça, hususiyle bunların keyfi

yeti, sahası, semti, ihtiyaçlı ve ihtiyaçları gelişen köylere civariyeti düşünüldükçe Kars İlinde 
hayvancılığın âkibeti nereye varacağı hakiki bir endişe konusu olur! ( 

Tasavvur buyurulsun ki Kars İlinde mevcut 750 yayla zamanla birer birer hususi ellere geçti
ği farzolunsa geçimleri hayvancılığa bağlı 260 000 nüfus 750 kişiye haraca bağlatılmış olur ki 
aşarı'kaldıran, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu koyan halkçı bir Cumhuriyet rejiminin ruhu 
böyle bir neticeye tahammül edemez. 

Yayla tahsisinde usul: 
Yukarda da arzettiğim gibi Tapu Kanunun 25 nci maddesinde derpiş edilen şekilde yaylala

rın sureti tescilini tarif eden hususi hükümler henüz konmamıştır. 
2502 sayılı Kanun Kars İlinde bir köye bir yaylanın tahsisinin, Köy Kanununun 3. madde

sindeki usule göre sağlanacağı atıf yolu ile gösterdiğine göre tıpkı köy sınırlarında olduğu gibi 
nasıl ki köy komşuları ile sınırında mutabık kaldığı takdirde bağlı olduğu il veya ilce idare he
yeti kararı ile aynen kabul ve tasdik olunur; ve nasılki komşu köylerden bir veya bir kaçı ile 
ihtilâf halinde idare heyeti hakem olarak kesin karar verir ise yayla tahsisinde de öylece gerek 
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maddeyi yeniden kaleme almış bulunmaktadır. 
Tasarı, 2502 sayılı Kanunun 7 nei maddesi

nin değiştirilmesini de derpiş etmektedir. 474 
sayılı Kanunun halen yaşıyan hükümlerinin de 
ilgasını temin eden bu hükümlerin 7 nci madde
nin değiştirişi şeklinde değil müstakil bir hüküm 
olarak tasarıya konması, şimdiye kadar Büyük 
Meclisçe kabul edilen kanun tekniğine uygun ol
duğundan bu husus tasarıya 2 nci madde ve müs
takil bir hüküm olarak konulmuştur. 

Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri 3 ve 4 
ncü maddeler olarak kabul, edilmiştir. 

Bu esas dairesinde yeniden hazırlanan Ka
nun tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üze

re, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 
Bolu 

C. S. Siren M 
Kırşehir 
Ş. Tor gut Dr 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Urfa 
A. Akan 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akalın 

Ankara 
M. Eriş 

Edirne 
N. Gündüzalp 

Konya 
. M. F. Dündar 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Ankara 
C. Gölet 
İsparta 

K. Turan 
Ordu 

i / . Yalman 
Trabzon 

A. R. Işıl 
Urfa 

E. Tekeli 

KARS MİLLETVEKİLİ AKİF 
EYİDOĞAN VE 5 ARKADA-

SININ KANUN TEKLİFİ 

2502 sayılı Kanunun altıncı 
ve yedinci maddelerinin değiş
tirilmesiyle dair Kanun teklifi 

BİRİNCİ MADDE — Kars 
Vilâyeti ile Beyazıt, Erzurum 
ve Çoruh vilâyetlerinin bâzı 
parçalarında muhacir ve sığın
tıların yerleştirilmesi ve yerli 
çiftçilerin topraklandırılması 
hakkında 9 Haziran 1934 tarih 
ve 2502 sayılı Kanunun altıncı 
ve yedinci maddeleri aşağıda 
gösterilen şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 6. — 474 numara
lı Kanunun üçüncü'maddesinde 
yazılan yaylak ve kışlak] ar Köy 
Kanununun üçüncü maddesi 
hükümlerine göre sınırlandırı
larak köylerin, kasabaların ve 
şehirlerin ihtiyaçları nispetinde 
Hükümetçe dağıtılıp bunların 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

2502 sayılı Kanunun 6 nci ve 7 
nci maddelerinin değiştirilmesi

ne dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kars İli ile 
Ağrı, Erzurum ve Çoruh İlleri
nin bâzı parçalarında muhacir 
ve sığıntıların yerleştirilmesi 
ve yerli çiftçilerin topraklandı
rılması hakkında 9 Haziran 
1934 tarih ve 2502 sayılı Kanu
nun altıncı ve yedinci maddele
ri aşağıda gösterilen şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 6. — 474 numaralı 
Kanunun üçüncü maddesin
de yazılan yaylak ve kışlaklar 
Köy Kanununun üçüncü mad
desi hükümlerine göre sınırlan
dırılarak köylerin, kasabaların 
ve şehirlerin ihtiyaçları nispe
tinde Hükümetçe dağıtılıp bun-

SAĞLIK VE SOSYAL YADIM 
KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİ

RİŞİ 

2502 sayılı Kanunun 6 nci ve 7 
nci maddelerinin değiştirilmesi

ne dair Kanun tasarısı 

MADDE. 1. — İçişleri Ko
misyonunun birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir." 

Madde 6. — 474 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinde yazı
lan yaylak ve kışlaklar Köy Ka
nununun 3 ncü maddesi hüküm
lerine göre sınırlandırılarak 
köylerin, kasabaların ve şehir
lerin ihtiyaçları nispetinde ma
hallî Hükümetçe dağıtılıp bun-
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MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRÎŞÎ 

2502 sayılı Kanunun 6 net ve 
7 nci maddelerinin değiştirilme

sine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — İçişleri Ko
misyonunun 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 474 sayılı Ka-
nunun 3 ncü maddesinde yazı
lan yaylak ve kışlaklar Köy Ka
nununun 3 ncü .maddesi hü
kümlerine göre sınırlandırıla
rak köylerin/kasabaların ve şe
hirlerin ihtiyaçları nispetinde 
mahallî Hükümetçe dağıtılıp 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Kars Vilâyetiyle Beyazıt, Erzu
rum ve Çoruh vilâyetlerinin bâ
zı parçalarında muhacir ve sı
ğıntıların yerleştirilmesine ve 
yerli çiftçilerin t o pr aklandırıl -
masına dair kanunda değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 
tasarm 

MAD*DE 1. — 9 . VI . 1934 
tarihli ve 2502 sayılı Kanunun 
6 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

474 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi şümulüne giren ve fa
kat Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun uygulanma sırası 
gelmemiş olan yerlerdeki yay
lak ve kışlaklar Toprak Kanu
niyle kabul edilen .nispet ve 
esaslar ölçüsünde olmak şartiyle 

i 
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Teklif 

ortak intifalarına parasız bıra
kılır. 

Bu yaylak ve kışlaklar hiç
bir sebep ve suretle özel ve tü
zel kişiler veya Hazine adına 
tapuya bağlanamaz, bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden ön-
ce tapuya bağlanmış olan yer
lerde sahiplerinin müktesep hak
ları mahfuz olmakla beraber ta-
pularındaki hududa değil yüz 
ölçümü miktarına itibar olunur. 

Madde 7. — 1 Nisan 1340 
tarih ve 474 sayılı Kanunun 1, 
4 ve 5 nci maddeleri kaldırıl
mıştır. 

iKlNCl MADDE — Bu ka
nun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu 
kanun hükümlerini içişleri, Ma
liye, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Tarım Bakanları yürütür. 

- 1 6 -
îçiş, K. 

larm ortak intifalarına parasız 
bırakılır. 

Toprak komisyonlarının ça
lıştığı ilçelerde yaylaların tah
dit ve tahsis işi bu komisyon
lar marifetiyle yapılır. 

Bu yaylak ve kışlaklar hiç
bir sebep ve suretle özel ve tü
zel kişiler veya Hazine adına 
tapuya bağlanamaz. Bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden ön
ce tapuya bağlanmış olan yer
lerde 2644 sayılı Kanunun 31 
nci maddesi gereğince sahiple
rinin müktesep haklan mahfuz
dur. 

Madde 7. — 1 Nisan 1340 
tarih ve 474 sayılı Kanunun 1, 
4 ve 5 nci maddeleri kaldırılmış
tır. 

MADDE 2: — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun 
hükümlerini İçişleri,' Maliye, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Tarım Bakanları yürütür. 

S: S. Y. K. 

ların ortak intifalarına parasız 
bırakılır. 

Toprak komisyonlarının ça
lıştığı ilçelerde yaylaların tah
dit ve tahsis işi bu komisyonlar 
marifetiyle yapılır. 

Bu yaylak ve kışlaklar hiç
bir sebep ve suretle özel ve tü
zel kişiler veya Hazine adına 
tapuya bağlanamaz. Bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden Ön
ce tapuya bağlanmış olan yer
lerde 2644 sayılı Kanunun 31 
nci maddesi gereğince sahiple
rinin müktesep hakları mah
fuzdur. 

Madde 7. — içişleri Ko
misyonunun 7 nci maddesi ay-

"nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — içişleri Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — içişleri Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 
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Mal. K. 

buılarm ortak intifalarına pa
r a s ı bırakılır. • 

Toprak komisyonlarının ça
lıştığı ileelerdeki yaylak ve kış
lakların tahdit ve tahsis işi bu 
komisyonlar marifetiyle yapılır. 

Bu yaylak"ve .kışlaklar hiç
bir sebep ve suretle özel ve tü
zel kişiler veya Hazine adma 
tapuya bağlanamaz. Bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden ön
ce tapuya bağlanmış olan yer
lerde 2644 sayılı Kanunun 31 
ncî maddesi gereğince sahiple
rimin müktesep hakları mahfuz
dur. 

Madde 7. — İçişleri Komis-
ybnunun 7 nci maddesi aynen 
kjabul edilmiştir. 

MADDE 2. — içişleri Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay-
iften kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İçişleri Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

—.. ıv — 
B. K. 

Köy Kanununun 3 ncü madde
si hükmüne göre sınırlandırıla
rak köylerin, kasabaların ve şe
hirlerin ihtiyaçları için mahal
lî Hükümetçe bunların müşte
rek intifalarına parasız tahsis 
olunur. 

Bu yaylak ve kışlaklar hiç
bir sebep ve suretle Özel ve tü
zel kişilere veya Hazine adma 
tapuya bağlanamaz. Ancak bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce tapuya bağlanmış qjan yer
lerde 2644 sayılı Kanunun 31 
nci maddesi gereğince sahiple
rinin müktesep hakları mahfuz
dur. 

Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun uygulandığı yer
lerde birinci fıkraya göre ya
pılması gereken sınırlandırma 
ve tahsis işleri bahsi geçen ka
nunun hükümleri dairesinde 
cereyan eder. 

MADDE 2. — 1 Nisan 1340 
tarihli ve 474 sayılı Kanunun 
1, 4 ve 5 nci maddeleri kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 
ncü maddesi ayniyle kabul edil
miştir. 

M * ! • > » >» 

J 
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S. Sayısı: 227 
Çorum Milletvekili Hasene İlgaz ve iki arkadaşının 3803, 4274 
ve 4459 sayılı Kanunların koy okulu, öğretmen evi, sağlık me
murları ve ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sayılı Kanunların kaldırılması hak
kındaki 5210 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (2 /210) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5210 sayılı Kanundan önce köy okulları inşaatım üzerine alan bâzı nıütaahhitlerin alacakları
nı köylerden toplıyanıaması yüzünden yapılan şikâyetler gö_z önünde tutularak gerekçesi ile bir
likte bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ait olduğu komisyonlara havalesini saygı ile rica ederiz. 

Çorum Milletvekili 
H. İlgaz 

Malatya Milletvekili 
M. Sadık Eti 

10 . I . 1950 
Trabzon Milletvekili 

R. Tarakçıoğlu 

. GEREKÇE 

5210 sayılı Kanunla köy okulları ile öğretmen ve sağlık memurlarının evleri için ödenek veril
mişti. 

Kanunun kabul edildiği 24.. V . 1948 yılından önce köylülerimiz köy okullarım ve öğretmen 
svlerini büyük fedakârlıkla yapmışlar bu arada bâzı köylüler de yapılacak olan binaları o il veya 
kasabanın mütaahhidine vermişti. 5 210 sayılı Kanunun kabulü üzerine köylerdeki inşaat birden
bire durduğundan köylülerden bir kısmı mütaahhitlere olan borçlarını ödememişler ve 5210 sayılı 
kanunun sağladığı faydadan istifade etmek istemişlerdir. 

Üç yıldan fazla bir zamandır köy, il ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında koşan 40 il.mütaahhi-
(Üinin mağdur olmaması için alacaklı bulunduğu 900 küsur bin İiranm 5210 sayılı Kanuna bir hü
küm ilâvesi ile Devlet elinden ödenmesi düşünülerek bu kanun tasarısının hazırlanması faydalı gö
mülmüştür, 

Mülî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B.M. M. 
MüU Eğitim Komisyonu 

Esas No. 2/210 
Karar No. 14 

11 .11 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

5210 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
ör.ce köy birlikleri tarafından bâzı mütaahhitle
re yaptırılmış olan köy okullariyle köy öğret
men ve sağlık memurları evleri inşaatından ala
caklı bulunan kimselerin vilâyetlerce veya 
Devlet Bütçesinden haklarının tesviye edilme; 
şifle dair Çorum Milletvekili Hasene İlgaz, Ma-
latfya Milletvekili Mehmet Eti, Trabzon Millet

vekili M. Reşit Tarakçıoğlu tarafından verilip 
Yüksek Başkanlık tarafından komisyonumuza 
havale edilmiş olan kanun teklifi 10 . I I . 1950 
tarihinde Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğ-
lu ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Muhittin Gü-
ran hazır oldukları halde teklif üzerinde yapı
lan görüşmeler sonunda ilişik olarak sunulan 
tadil şekli kabul edilmiş olmakla havalesi veç-
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sek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Baş. 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 
Kâtip 

Kars 
T. Taşkıran 

erilmck üzere Yük-

Sözeü 
Maras 

E. Soysal 

Ankara 
A. E. Bekmaıı 

İmzada bulunmadı 

Balıkesir Çorum 
E. Çeliköz , H. İlgaz 

Konya 
N. H. Onat 

İmzada bulunmadı 
Sivas Tekirdağ 

K. Kitapçı E. Ataç-
Urfa 

. S.. K. Yetkin 

İzmir 
E. Çin ar 

Mardin 
Y. Mardin 

Trabzon 
Z. Dranaz 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M.-
Bütçe Komisyonu 

Esas No. .1/210 
Karar No. 98 

13 . 7/7 . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Köy okullariyle köy öğretmen ve sağlık me-
I murları evleri inşa ettirilmesine ait 5210 sayılı 
JKanuna bir madde eklenmesi hakkında Çorum 
.Vlilletvekili Hasene İlgaz ve iki arkadaşının ka-

^ıun teklifi Millî Eğitim Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle Millî Eğitim 
Cakanı Tahsin Banguoğlu ve teklif sahiplerin
den Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti ve 
maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

5210 sayılı Kanunun kabulünden evvel köy
lerle köy birlikleri tarafından yaptırılmış olan 
köy okulları ile köy öğretmen ve sağlık memur-. 
latrı evlerinin inşa bedellerinden köylerin birta
kım borçları kaldığı cihetle bunların 5210 sayılı 
Kanun hükümlerine göre ödenmesi' teklif sahibi 
tarafından istenilmektedir, 

Millî Eğitim Komisyonu 5210 sayılı Kanım
dan evvelki inşaatın özel idareleri ilgilendirdiği
ni düşünerek bu borçların evvelâ 1950 yılı özel 
idare bütçelerinden ve ödenecek miktar, bu ida
re bütçelerinin % 2 sinden fazla ise bu fazlanın 
1950 Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin illere 
yardım bölümünden Ödenmesi esasını kabul .ede
rek tasarıyı buna göre değiştirmiştir.. 

Tasarı esas itibariyle Komis3ronumuzca da 
uygun görülmüş ise de yapılan görüşmeler so
nunda toplamı (900 000 lira kadar olan bu pa^ 
ranııi % 2 si nispetinde dahi olsa özel idareler 
bütçelerinden ödenmesini, bu idarelerin malî du

rumlarının müsaadesizliği ve esasen il genel 
meclislerinin 1950 yılı bütçelerini kabul ederek 
dağılmış bulunmaları dolayısiyle mümkün ve 
muvafık görmediğinden borcun ikiye ayrılarak 
yarısının 1950 ve diğer yarısının da 1951 yılı 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçelerinin (5210 sa
yılı Kanuna göre köy okulları, öğretmen ve köy 
sağkk memurlarına yapılacak evler için para ve 
ayın yardımı) tertibinden ödenmesi ekseriyetle 
kabul edilmiş ve tasarı bu esas dairesinde yeni
den tanzim edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Ankara 
O. Gölet 
Erzincan 

N. Pekcan 

İzmir 
S. Dikmen 
Kırşehir 
§. Tor gut 

Ordu 
H. Yalman 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akalın 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ M. 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
İzmir 

A. İnan 
t 

Malatya 
M. S. Eti . 
Samsun 

M. A. Yörüker • 
LTrfa 

E. Tekeli 

• Kâtip 
Ankara 

F. Oymcn 
Edirne 

N. Gündüzalp 
İsparta 

, K- Turan 

Kastamonu 
T. Co§kan 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Seyhan 
A- R. Yüregir 

( S. Sayısı : 227 ) 



ÇORUM MİLLETVEKİLİ HA
ŞİNE İLGAZ VE IKI AR-

| JCADAŞININ TEKLİFİ 

5210 sayılı Kanuna eklene-
cejk olan madde: 

Ek madde: 
1. — 5210 sayılı Kanundan 

öı|ce köy okulu ile öğretmen ve 
sajğlık memurları evleri inşaa
tımdan alacaklı kalan mütaah-
hitler alacaklarını 5210 sayılı 
Kanun hükümlerine göre ay
rılan ödenekten alırlar. 

2. —,Bu Kanun sayımı tari-
rinde yürürlüğe girer. 

[3. — Bu Kanunu Bakanlar 
KJurulu yürütür. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

3803, 4274, ve 4459 say ıh Ka
nunların köy okulu, öğretmen 
evi, köy sağlık memurları ve 
ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle 
ilgili maddelerinin değiştiril
mesi ve 5012 ve 5082 sayılı Ka
nunların kaldırılması hakkında
ki 5210 sayılı Kanuna bir mad

de eklenmesine dair Kanun 
. tasarısı 

MADDE 1. — 3803, 4274 
ve 4459 sayılı Kanunların köy 
okulu öğretmen evi, köy sağlık 
memurları ve ebeleri evleri in
şa ettirilmesiyle ilgili maddele
rinin değiştirilmesi ve 5012 ve 
5082 sayılı Kanunların kaldırıl
ması hakkındaki 5210 sayılı Ka
nuna aşağıdaki madde eklenmiş
tir : 

EK MADDE — 5210 sayılı' 
Kanundan önce köy okulu ile 
öğretmen ve sağlık memurları 
evleri inşaatından alacaklı olan 
şahısların usulü dâhilinde ta
hakkuk eden alacakları 1950 
Bütçesiyle özel idare bütçelerin
den- ödenir. 

Ancak tahakkuk eden borç
lar il özel idare bütçesinin yüz
de ikisinden fazla ise geri ka
lan miktar 1950 yılı Bütçesinin 
Millî Eğitim Bakanlığı kısmın
daki illere yardım bölümünden 
verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE/3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

»« <m> »ı — ' 
( 3 . Sayısı: 227) 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

Köy okulu, öğretmen evi, köy 
sağlık memurları ve ebeleri ev
leri inşa ettirilmesi hakkındaki 
5210 sayılı Kanuna ek Kanun 

tasarısı 

t MADDE 1. — 24 . V . 1948 
tarihli ve 5210 sayılı Kanundan 
önce, köy okulu ile öğretmen ve 
sağlık memurları evleri inşaa
tından alacaklı olan şahısların 
tahakkuk eden alacaklarının 
yarısı 1950 ve diğer yarısı 1951 
yılı Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çelerinin (5210 sayılı Kanu
na göre köy okulları, öğretmen 
ve köy sağlık memurlarına ya
pılacak evler için para ve aynı 
yardım) tertibinden Millî- Eği
tim Bakanlığınca tediye ettiri
lir. 

MADDE 2. — Teklifin 2nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. —. Teklifin 3 
ncü maddesi ayniyi* kabul edil
miştir. 



S. Sayısı: 230 
Denizyolları İşletme Kanununun 1 ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesi ve 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının kaldırılması hakkın
da Kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları 

(1 /636) 

T. C. ^ 
Başbakanlık 9 . XII . 1949 

Muamelât Genel Mi'ıdürlüğü _ . 
Tetkik Müdürlüğü ' , ' - ' • ! 

Sayı : 71 - 1413 ' . - ; • . " 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Denizyolları İşletme Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesinin birin
ci fıkrasının kaldırılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
8 . XII . 1949 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırlan kanun tasarısının ge
rekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarnııla arzederim. 

Başbakan 
;M. §. Günatay, 

• ' GEREKÇE , : ' • • " 

Deniz Ticaret Filomuz son yıllarda armatörlerimize sağlanan dövizler sayesinde geniş, ölçüde 
artmıştır. 1948 yılı başında 77 000 yük tonu raddesinde bulunan armatör gemilerimiz bugün 200 000. 
tona yaklaşmıştır. İç taşımalarımızın ihtiyacını fazlasıyle aşan bu tonaj karşısında Millî Korunma 
Kanununun; gemileri işe tahsis hususunda Hükümete verdiği yetkinin 1 . Yi . 19-19 gününden iti
baren kullanılmasından vaz geçilmiş ve gerek dış seferlere çıkmak gerekse iç taşımalar bakımından 
armatörlere ait yük gemileri serbest bırakılmıştır. 

Bu suretle hiçbir müsaadeye tâbi olmadan istedikleri gibi iş aramak imkânını elde etmiş olan ar
matör gemileri halen 2239 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince memleket içinde ancak tek cins 
eşya taşımaya mezun bulunmaktadırlar. Bugün bir cinsten fazla eşyanın taşınması muntazam posta 
seferi sayıldığından Devlet Denizyollarının tekelindedir. 

Devlet Denizyolları İdaresi memleket içinde muntazam posta seferleriyle taşman eşya nakliya
tından yılda ortalama 8 milyon lira hâsılat sağlamaktadır. Armatör gemilerinin bir cinsten fazla 
eşya taşımalarına katılmasiyle bu hâsılatta bir azalma görüleceği muhakkak olmakla beraber, bu 
serbestinin yaratacağı ferahlık memleket ekonomisi için herhalde çok faydalı olacaktır. 

Posta seferleri yaparak yolcu nakletmek işi bugün için hususi armatörlerin kolaylıkla fayda lan a-
mıyacakları masraflı ve külfetli bir nakliyecilik mahiyetini muhafaza etmektedir. Bu. sebeple tekel 
konusunda armatörler lehine yapılacak değişiklikte bu cihet nazara • alınmamıştır. -Memeketinıizde 
yegâne muvasalaları deniz ile olan birçok ilce ve bucaklarımız vardır. Bu gibi yerlere vapur uğra
tılması ekseriya vapur idaresi için zararlıdır. Hususi teşebbüs sahipleri vasıtasiyle bu gibi yerlere 
vapur işletildiği takdirde, bunların, diğer memleketlerde olduğu gibi zararlarının Umumi Muvaze
neden karşılanması icabedecektir. ' 

Posta seferlerinde işletilen yolcu vaporlarmpı kıymetleri ile işletme masrafları büyük sermaye
lere ihtiyaç göstermektedir, Diğer memleketlerde de muntazam posta seferleri Devletin şu veya bu 
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şekilde himayesinden faydalanan müesseseler tarafından işletilmektedir. Memleketin müdafaası 
için yüksek vasıfta gemilerin alınabilmesi ve halkın emniyetli ve kurtarma vasıtaları bol gemi
lerle seyahat edebilmesi için, bu hizmetlerin rekabetin doğuracağı yıkıcı tesirlerden azade olma
sı .icabeder. Birçok memleketlerde -muntazam posta seferleriyle yolcu nakliyatında bizdeki gibi ka
nuni bir inhisar mevcut omadığı halde, Devletin muayyen bir vapur kumpanyasına verdiği inşa 
veya işletme primleri ile diğer açık veya kapalı himaye usulleri karşısında rakip olabilecek diğer 
müesseseler gelişememekte ve böylelikle fiilî bir inhisar vücut bulmaktadır. 

Memleketimizde bu kanuni inhisara hususi -teşebbüs erbabının da iştirak ettirilmesi geçmişte 
yersiz ve zararlı rekabetlere yol açmış ve bu hal millî srmayenin kısmen heder olmasiyle netice
lenmiştir. Bu tecrübeden sonra hususi teşebbüs sahiplerinin tekrar muntazam posta vapurları ile 
yolcu nakliyatına iştirak ettirilmeleri düşünülmemiştir. Armatörlerimiz esasen banka kredilerini 
âzami derecede kullanarak büyük bir ticaret filo.su edinmiş bulunmaktadır. Bu filoları ile kırkam
bar eşyası da dâhil olmak üzere yük-.taşımalarına tam bir serbesti içinde katılmaları vaz'ettikleri 
sermayenin tenmiye.si için kâfi olmakla beraber memleket iktisadiyatı için de faydalı olacaktır. 

Tasarının (3), ve (4) ncü maddeleri kanunun yürürlüğe gireceği tarihi ve kanunu yürütmeye 
yetkili kılan makamları gösteren mûtat maddelerdendir. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/636 
Karar No. 12 

18 . I . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Denizyolları İşletme Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesinin birici 
fıkrasının kaldırılması hakkında Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
8 . XII . 1949 tarihli karariyle Büyük Miller 
Meclisine sunulan ve Yüksek Başkanlıkça Komis
yonumuza havale olunan Kanun tasarısı Komis
yonumuzun 11 . I . 1950 tarihindeki Birleşiminde 
Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri de hazır olduk
ları halde okunup incelendi. 

Tasarmııı maksadı : 
Tasarının gerekçesine ve Komisyonumuza ve

rilen izahata göre : 
1. Armatörlere ait gemilerimizin yük tonajı 

1948 yılı başında 77 bin ton kadar iken Hükü
metçe sağlanan dövizlerle armatörlerimiz tarafın
dan yeni yük gemileri satmalmmış 've bu tonaj 
200 bin miktarına yükselmiştir. Armatör gemile
rimizin tonajmdaki memnunluk verici bu artış 
dolayısiyle denizlerimizde yük taşıma ihtiyacı faz-
lasiyle karşılanmış olduğundan gemilerimizin işe 
tahsisi hususunda Millî Korunma Kanunu ile-
Hükümete verilmiş olan izin verme yetkisinin 

kullanılmasından da 7.VI.1949 tarihinden itiba
ren Hükümetçe vazgeçilmiş ve böylece gerek iç ve 
gerek dış seferlerde armatörlerimiz yük gemileri 
ile nakliyat hususunda önceden izin almak kayıt 
ve şartından kurtulmuşlardır. . 

2. Millî Korunma Kanunundaki yetkinin 
kullanılmasından Hükümetçe vazgeçilmiş olması 
suretiyle armatörlerimiz için iç ve dış denizlerde 
önceden bir izin ve müsaadeye tâbi olmaksızın 
serbest olarak iş aramak ve yapmak imkânı sağ
lanmış olmakla beraber 2239 sa3rılı Denizyolları 
İşletme Kanununun sçüneü maddesinin birinci 
fıkrasındaki kayıt ve şartlar hâlâ yürürlükte de
vam etmektedir. Filhakika işbu birinci fıkraya 
göre : 

a) Armatörlerimiz Türk limanları arasında 
yalnız tek cins eşya taşıyabilmektedirler; 

b) Münhasıran iki Türk limanı arasındaki 
'her nevi yük ve hayvan nakliyatı, şilepçilik olup 
ikiden fazla Türk limanı arasındaki yük ve hay
van nakliyatı şilepçilik sayılmamaktadır ve ser
best değildir; ' 

c) En çok üç Türk limanından''bir ve}ra iki 

S. Sayısı : 230) 
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ürk limanına yapılan âzami üç cins eşya ve 

llayvan nakliyatı şilepçilik sayılmakta ise de 
üçten fazla Türik limanları arasında ve üç cins
ten fazla eşya ve hayvan nakliyatı şilepçilik sa

nmamaktadır ve serbest değildir. 
3. Armatör gemilerimizin tonajmdaki geliş

le Hükümetçe göz önüne alınarak (Tek cins eş-
-a) ve (Liman adedi) gibi kayıt ve şartlarla 

tjağlı olmaksızın mütaaddit Türk limanları ara
sında (Her cins eşya ve hayvan nakliyatı) nı 
yapabilmeleri, için armatörlerimize geniş ve ser
best imkânlar sağlanması maksadiyle hazırlan -
iniş* olan bu tasarı ile 2239 sayılı Denizyolları 
İşletme Kanununun 3 neü maddesinin birinci 
fıkrasının kaldırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzun kararı : 
Yukarda arzolunan noktalar tesbit olunduk

tan sonra yapılmış olan konuşmalar neticesinde. 
2239 sayılı Denizyolları İşletme Kanununıuı 

ü|çüncü maddesinin birinci fıkrasındaki kayıt 
e şartlara göre halen kısmen serbest ve kesmen 

bu işletmenin tekelinde bulunan -eşya ve hayvan 
nakliyatının bu türlü kayıt ve şartlara bağlı 
olmaksızın amatörlerimiz için de tamamen ser
best bırakılması ve yalnız posta seferleri ile ya
pılacak yolcu nakliyatmm bugün olduğu gibi 
Deniz İşletmesinin tekelinde kalması memleke
timiz ulaştırma iktisadiyatının ve denizciliğimi-
z n inkişafı için faydalı olacağı, belirmiş oldu
ğundan tasarmm başlığı ile ikinci ve üçüncü 
maddelerinde yapılan bâzı değişikliklerle kabu
lüne komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Komisyonumuzca tasarıda yapılan değişiklik
ti' şunlardır: 

Tasarının başlığı «2239 sayılı Denizyolları 
İşletme Kanununun bâzı maddelerinin değişti

rilmesi hakkında kanun tasarısı» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Denizyolları İşletme Kanununun üçüncü 
maddesinin birinci fıkrası esasen bu tasarı ile 
kaldırılmakta ve her cins yük ve hayvan nakliyatı 
tamamiyle serbest bırakılmakta olduğundan ta
sarının ikinci maddesinin «E» fıkrasının so
nundaki (Her nevi nakliyat) tâbiri yerine 
(Yolcu nakliyatı) denilmesi uygun görülmüş ve 
ikinci -madde yeniden yazılmıştır. 

Tasarının üçüncü maddesinde (2239 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesinin ilk fıkrası kaldı
rılmıştır) denilmekte ise de kaldırılan işbu bi
rinci frkranın bu maddenin metnindeki başını 
ve sonunu daha açık bir surette belirtmek mak
sadiyle yürürlükte kalacak olan ikinci fıkrasının 
bâzı ifade düzeltmeleriyle ve (Kumpanyanın 
acentası) tâbiri yerine (Armatörün acentası) 
denilmesi suretiyle tasarıda zikredilmesi uygun 
görülmüş ve üçüncü madde yeniden yazılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı N. Sözcü Sözcü Kâtip 

Niğde Niğde Erzurum 
Vehbi Sandal Vehbi Sandal S. Altuğ 
Aydın . Ankara . " Kayseri 

M. Aydın 1. Rauf Ay&şlı F. Seler 
İmzada bulunamadı 

Konya Kütahya Manisa 
R. Erel A. Bozbay Korgl. A. İt. Artunkal 

Ordu Ordu 
Dr. V. Demir Amiral II. Gökdalay 

Samsun Sivas 
Y. Kalgay H. Iştk 

( S. Sayısı : 230 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe. Komisyonu 
Esas No. 1/636 
Karar. No. 99 

14 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Denizyolları İşletme Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesinin 
birinci fıkrasının kaldırılması hakkında Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
9 . XII . 1949 tarihli ve 71/1413 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
Ulaştırma Komisyonu râporiyle birlikte komis
yonumuza verilmekle Ulaştırma Bakanı Kemal 
Satır ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde 
neelenip görüşüldü. 

2239 sayılı Kanunun birinci maddesi, Tür
lüye sahillerinde muntazam posta seferleri işi
ni Devlet tekeline almış bulunmaktadır. (Mun
tazam posta seferi) tekeli insan ve eşyanın ta
kınması keyfiyetlerini de içine almakta ve ay
nı kanunun üçüncü maddesiyle Türk limanları 
i ırasında navlun mukavelesine bağlı olmak sor
tiyle, makineli veya makinesiz gemilerle yalnız 
tek cins eşya taşınması bunun dışında bırakıl
maktadır. 

Devlet Denizyolları tarafından işletilen bu 
tekel sebebiyle, iş mevsimlerinde hatlarınıızın 
tütün ihtiyaçları karşılayamamakta ve bu yüz
den ticaret eşyalarının limanlarda uzun müd-
cet beklemesi ve bunun neticesi olarak da bir
takım zararların doğmakta olduğu öteden beri 
şikâyet konusu bulunmaktadır. 

Bu tasarı ile iş hayatına ait bu sahada ser
best teşebbüs sahipleri lehine genişlik yapıl
makta ve armatörlerimize iç hatlarımızda da 
çalışma imkânları verilerek tekelin yüklere 
ait kısmı tekel dışında bırakılmak suretiyle şi
leplerin de kırkambar denilen usulde nakliyat 
yıpmaları sağlanmaktadır. Şileplerde seyahat 
hıkkma malik olan kimselerin ihtiyaca daha 
uygun bir şekilde tesbiti de tasarının kapsadığı 

ikümler arasındadır. 
Ulaştırma Komisyonunca ufak bâzı değişik

liklerle kabul edilen tasarıya ait metin komis
yonumuzca da görüşmeye esas tutulmuş ve bi
rinci, üçüncü maddeler yazı değişikliği ile, 

ikinci madde ayniyle kabul edilmişlerdir. 
Tasarının, denizcilik hayatımızda hususi te

şebbüslere kıymet veren genişçe bir mâna ve 
ehemmiyeti aşikâr bulunmaktadır. Hususi te
şebbüslerin Milletlerarası usullere ve memleke
timizin bu hususta cari mevzuat ve esaslarına 
uygun olarak donatılmış yolcu vapurları teda

rikleri ve bunları işletebilecek duruma girmeleri 
halinde ilerde yolcu tekelinin de kaldırılmasının 
bir tetkik mevzuu olabileceği yapılan görüşme
lerden anlaşılmıştır. 

3630 sayılı Kanunun ikinci maddesiyle Dev
let Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğünün iştigal mevzuuna verilmiş bulunan 
işler arasında İstanbul ve civarı iç hatları ile İz
mir Körfez hattı ve Yalova hattı işletmeleri de 
bulunmaktadır. Tasarının görüşülmesi sırasında 
bahsi geeçn hükmün mahfuz tutulması hakkında 
bir hüküm eklenmesi teklif olunmuş ise de 3630 
sayılı Kanunun kabul ettiği çerçeve dâhilinde 
esasen bu hüküm mahfuz bulunduğu, cihetle bu
nun tasarıya eklenmesine mahal görülememiştir. 

Yukarda belirtilen esaslar dairesinde kabul 
edilen tasarı Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

Ankara 
C. Gölet 
Erzincan 

İV. Pekcan 

İzmir 
S. Dikmen 

Kırşehir 
§. Torgut 
"Ordu 

77. Yalman 

Sözcü 
Kastamonu 

. M. Akalın 
Diyarbakır 
Ş. Uluğ 
Eskişehir 

Muhalifim. 
A. Potuoğlu 

İzmir 
A. İnan 
Malatya 

M. S. Eti 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Urfa . 

E. Tekeli 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Edirne 

M. N. Gündüealp 
İsparta 

K. Turan 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Seyhan 
A. R. Yüregir 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Denizyolları İşletme Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının kaldırılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Denizyolları İşletmesi hakkın
daki 2239 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye sahillerinde posta seferleri yaparak 
yolcu nakletmek işi Devlet Tekeline alnmıştır. 
Bu tekeli Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü işletir». 

MADDE 2. — Ayni kanunun 2 nci maddesi 
aşağdaki şekilde.değiştirilmiştir. 

«Aşağıda sayılan işler (Türkiye sahillerinde 
yolcu posta seferleri) nden madut değildir». 

A) Şilepçilik işleri, 
B) Liman ve körfezlerdeki imtiyazlı iç hat

lar nakliyatı, 
C) Devlet Denizyolları İdaresince yolcu va

purları işletilmiyen iskele ve limanlar arasında 
ve işletilen iskele ve limanlarla işletilmiyen iske
le ve limanlar arasında makineli ve makines'.z 
gemilerle yapılacak yolcu nakliyatı, 

D) Liman hudutları içindeki her nevi nak
liyat, 

E) Marmarada 18 rüsum • tonilâtosundan ve 
Akdeniz ve"Karadenizde 30 rüsum tonilâtosundan 
aşağı makineli ve makinesiz gemilerle yapılacak 
her nevi nakliyat, 

F) Türk limanları ile ecnebi limanları ara
sında yapılacak yolcu nakliyatı, 

G) Makineli ve makinesiz hususi gemilerle 
yapılacak tenezzüh ve tetkik seyahatleri. 

• MADDE 3. — 2239 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin ilk fıkrası kaldırılmıştır. 

ULAŞTIRMA KOMİSY-NUNUN DEĞİŞTÎRİŞt 

2239 sayılı Denizyolları İşletme Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1. nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

2. — Aynı kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Aşağıda sayılan işler (Türkiye sahillerinde 
yolcu posta seferleri) nden madut değildir. 

A)' Şilepçilik işleri, 
B) Liman ve körfezlerdeki imtiyazlı iç hat

lar nakliyatı, 
C) Devlet Denizyolları İdaresince yolcu va

purları işletilmiyen iskele ve limanlar arasında 
ve işletilen iskele ve limanlarla işletilmiyen iskele 
ve limanlar arasında makineli ve makinesiz gemi
lerle yapılacak yolcu nakliyatı, 

D) Liman hudutları içindeki her nevi nak
liyat, 

E) Marmara'da 18 rüsum tonilâtosundan ve 
Akdeniz ve Karadeniz'de. 30 rüsum tonilâtosun
dan aşağı makineli ve makinesiz gemilerle yapı
lacak yolcu nakliyatı, 

F) Türk limanları ile ecnebi limanları ara
sında yapılacak yolcu nakliyatı, 

G) Makineli ve makinesiz hususi gem il erir 
yapılacak tenezzüh ve tetkik seyahatleri. 

MADDE 3.-— Aynı kanunun 3 ncü maddesi
nin birinci fıkrası kaldırılmış ve ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde kalmıştır: 

« Şileplerde gemi adamlariyle gemi sahipleri 
ve gemiyi kiralıyanlar ve bunların aileleri efra
dı, sigortacılar, mukrizler, yük ve hayvan sahip
leri ve muhafız ve çobanları, armatörün acentası 
ve memur ve müfettişleri yolcudan sayılmaz. 
Yalnız bunların adedi, gemi adamları ve hay
van çobanları müstesna olmak üzere, her sefer
de 12 kişiyi geçemez » . 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

: 230) 

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

( S . Sayısı 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Denizyolları İşletmesi hakkındaki 2239 sayılı 
' 'Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 

dair Kanun tasarısı •'•'" : 

MADDE 1. — 29 . V . 1933 tarihli ve 2239 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Türkiye sahillerinde posta seferleri yaparak 
yolcu nakletmek işi Devlet tekeline alınmıştır. 
Bu Tekel Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğünce işletilir 

MADDE 2. — Ulaştırma Komisyonunun 
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun üçüncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Şileplerde gemi adamlariyle gemi sahipleri ve 
gemiyi kiralıyanlar ve bunların aileleri efradı, 
sigortacıları, mukrizler, yük ve hayvan sahiple
ri ve muhafız ve çobanlar, armatörün acentası 
ve memur ve müfettişleri yolcudan sayılmaz. 
Yalnız bunların adedi gemi adamları ve hayvan 
çobanlan müstesna olmak üzere, her seferde* 12 
kişiyi geçemez. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

(S.<<Sayışı.:ı230k 
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MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan-
Kurulu yürütür. 

Başbakan . 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
• C. S. Barlas 

iMillî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

İlillî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

(Himrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
• Dr. K. Satır 

İşletmeler Bakanı 
M. Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
î. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakam 
Reşat Ş. Sirer 

Ulaş: K. "**«r-ç>:.^...' 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay-
iyle kabul edilmi§tir. 

« 




