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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 415 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 415 
1. — Balıkesir Mebusu Mücteba Iştın' 

m, Milletvekilliğinden istifa ettiğine 
•dair takriri (4/206) 415 

2. — Bursa Mebusu Yekta Teksel'in, 
Mebusluktan istifa ettiğine dair takriri 
(4/207) 415 
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3. — Başvekâletin, Ordu mensupları 
ile Emniyet Umum Müdürlüğü ve Güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadro
larında çalışanlara verilen tayın istihkak
larının artırılması hakkındaki 7238 sa
yılı Kanunun 1 neij madd,esijnin 3 numa
ralı bendinde geçen (Seyyar Ordu) tabi
rinin tefsiri hakkındaki yazının iadesine 
dair tezkeresi (3/578, 3/616) 415 

4. — Maliye Vekili Hasan Polatkaıı'in, 
Amme analları kanunu 'lâyihasını görüş
mek üzere Dahiliye, Adliye, Maliye ve 
Bütçe ecümenlerinden 5 er âza alınmak 
suretiyle bir muvakkat encümen kurulma
sı (hakkındaki takriri (1/364, 4/208) 415 ;416 

5. — Müzakere edilen maddeler 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

1959 yılı Aralık, ve 1960 yılı. Ocak - Şubat 
ayları hesabı hakkında Meclis Hesapları
nın Tetkiki Encümeni mazbatası (5/48) 

2. — içel Mebusu Niyazi Soydan'ın, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
İnci ve 2nci maddelerinizi değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler 
eklenmesine dair. 5585 sayılı Kanuna mu
vakkat madfie ilâvesi hakkındaki 6724 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/164) 

3. — izmir Mebusu ilhan Sapahioğlu' 
nun, Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desinin üçüncü fıkrçasiyle 117 nci mad
desinin kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adliye Encümeni mazbatası (2/3) 

4. —- Türkiye ile îran arasında 29 
Ocak 1959 tarihinde Tahran'da akdedilen 
Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif 
'encümenleri mazbataları (1/393) 

5. — 23 Haziran 1959 tarihinde Bey
rut'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Kültür Anlaşması» nın 

Sayla 
416 

416 

416 

416 

416 



Sayfa 
tasdikine dair kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Maarif encümenleri mazbataları 
(1/445) 416:417 

6. — 4772 sayılı îş kazalariyle meslek 
hastalıkları ve analık sigortaları hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihası ve Çalışma 
Encümeni mazbatası (1/353) 417:418 

7. — Maliye Vekhleti kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
ksanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
5655 sayılı Kanunla 6991 ve 6995 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerin tadili hakkın
da kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe -
encümenleri mazbataları (1/474) 418:420,425, 

432,440:444 
8. — Yozgad Mebusu Talât Alpay ve 

Sinob Mebusu Ömer özen'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6885 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/413) 420,431, 

432,444:447 
9. — Köy içme suları hakkında kanun 

lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/496) 420:425,425:427,432,448:451 

10. — Muayyen maksatlarla bağış yo-
liyle gelecek eşyanın ithal Vergi ve resim
lerinden ve Belediye Ilissesinden muaf en 
ithâli hakkında kanun lâyihası ve Maliye, 
Gümrük ve İnhisarlar, Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/330) 427:428,433, 

433,434,452:455 
11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
îş Birliği Anlaşmasının tasdikine dair ka
nun lâyihası ve Hariciye Encümeni maz
batası (1/380) 428,433,433,434,456,459 

12. — Tapulama Kanununun 13 ncü 
maddesinin 6335 sayılı Kanunla değiştiri
len (D) fıkrası ile aynı kanunla ilâve edi
len ek; maddesinin tadili ve mezkûr kanu
na bir madde eklenmesi 'hakkında kanun 
lâyihası ile Tapulama kanunu lâyihası ve 
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tapula
ma Kanununun 54 ncü maddesine bir fık-

Sayfa 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü mad
desi ile 35 nci maddesinde değişiklik ya
pılması, Van Mebusu Sait Erdinç'in, Ta
pulama Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ve bâzı maddelerine fıkra ve mez
kûr kanuna bir ek ve bir muvakkat mad
de ilâvesi, Giresun Mebusu Doğan Köy-
men'in, Tapulama Kanununun 13 ncü 
•maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi (hak
kındaki 6335 sayılı Kanunun, Ankara Me
busu Selim Soleyln, Tapulama Kanunu
nun 6335 sayılı Kanunla değiştirilen 13 
ncü maddesinin (D) fıkrasının ve Mardin 
Mebusu Meöımet Ali Arıkan'm, Tapulama 
Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkra
sının tadili hakkında kanun teklifleri ile 
Dâhiliye Encümeni ve Muvâkkat Encü
men mazbataları (1/285, 1/536, 2/40, 2/81, 
2/121, 2/126, 2/165, 2/174) 429:431,431:432,432: 

433,433,433:434 
6. — Sualler ve cevaplar 434 
A — Takriri sualler ve cevaplan 434 
1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 

Sivas'ta Niyazi Ecevit adındaki bir şah
sın bir aylık hapis cezasının infaz edilme
mesinin sebebine dair sualine Adliye Ve
kili Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı 
(7/1005) 434:435 

2. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, 
köylü ve çiftçilere koşum hayvanları ile 
traktörlerin ve çift aletlerinin ucuz fiyatla 
temini hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in 
tahrirî cevabı (7/1055) 435:436 

3. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, 
Şarkışla kazası Ağcakışla nahiyesi yolu
nun yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sualine Nafıa Vekili Tevfik ileri'--
nin tahrirî cevabı (7/989) 436:437 

4. — Kars Mebusu Kemal Güven rin, 
Tuzluca kazası Kağm köyü yakınındaki 
köprünün bir an önce yapılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa 
Vekili Tevfik ileri 'nin tahrirî cevabı 
(7/900) 437 

5. —- Burdur Mebusu Osman Eroğhr-
nun, Kadriye Cımbaracı isimli bir şahsa 
araba ve koşum satımı için Ziraat Banka-
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Sayfa ' 
ibrahimoğlıı'nun, Tapulama Kanununun j 
r-a eklenmesi, Adana Mebusu Kemal Sarı
şınca kredi açıldığının doğru olup olma
dığına dair sualine Ziraat Vekili Nedim 
ökmen'in tahrirî cevabı (7/1017) 437:438 

6. — Ankara, Mebusu Mehmet Ali Ce-

Sayfa 
ritoğlu'nım, kaza haline getirilecek olan 
Elmadağ, Delice ve Sulakyurt nahiyele
rinde- 1960 senesinde hükümet konağı in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
tahriri cevabı (7/1062) 438 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Zonguldak mebusu Mustafa Saraç/m, nahiye 
merkezlerinden sulh hâkimlerinin niçin kal
dırıldığına dair Adliye Vekilinden, 

Niğde Mebusu Asım Bren'in, Ergene nehri
nin Meric'e döküldüğü yerde meydana gelen ba
taklığın kurutulması hususumda ne gibi tedbir
lerin alındığına, 

Niğde - Çamardı yolunun ne zaman ikmal 
edileceğine dair Nafıa Vekilinden, 

Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas Cer 
Atelyesinde çalışan bâzı işçilerin başka vilâyet
lere nakledilmeleri sebebine dair Münakalât 
Vekilinden, 

Sivas Mebusu Yalçın Kocabay'ın, Sivas'ta 
inşasına başlanılan DD •« 4 neü işletme Müdü
riyeti binasının temel kısmında kullanılmak 
üzere mütaahhidi tarafından aynı işletme yol 
atelyesi deposundan ödünç demir alınıp alınma
dığına dair Münakalât Vekilinden, 

Niğde Mebusu İsmail Güven'in, Niğde vi
lâyetinin eski ve yeni Gümüş köylerinin uğra
dığı sel felâketi münasebetiyle verilmesi karar
laştırılan krediye dair Başvekilden, 

Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı'nm, zirai mü
cadelenin daha müessir olmasını sağlamak için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ziraat 
Vekilinden oljan şüfahi sualleri, sual sahipleri 
inikatta hazır bulunmadıklarından, tahrirî su
ale inkilâbetti. 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subay, askerî 
memur ve muadilleriyle astsubayların giyece
ğine, 

Maarif Vekâleti tarafından iki teknik okulu 
açılması ijçin muktazi kadroların tesisi ve gele
cek yıllara sâri taahhütlere girişilmesine dair 
kanunlarla, 

Ziraat yüksek mühendisliği hakkındaki Kanun, 
Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve 

müesseselerin sureti idaresi hakkındaki 867 sa
yılı Kanuna ek Kanun. 

Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun kabul 
olundu. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
5585 sayılı Knunla muaddel birinci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair kanun teklifinin, encümene 
giden maddesi gelmediğinden, müzakersei tehir 
edildi. 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 56 ncı maddesinin tadiline, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
20 Ocak 1958 tarihli Anlaşmaya ek <25 Haziran 
1958 tarihli Zirai mahsul fazlalıkları Anlaşma
sının tasdikine, 

20 Ocak 1958 taihinde Ankara'da İran, İrak, 
Pakistan ve Türkiye tarafından imzalanmış bu
lunan «Gümrük kanunlarının ve nizamnameleri
nin ihlâlinin önlenmesine, soruşturulmasına ve 
tecziyesine mütedair karşılıklı yardım Sözleşme
s i n i n Iran, Pakistan ve Türkiye arasında meri
yete girmesine dair Protokolün tasdikine dair 
kanun lâyihalarının birinci müzakeresi bitirildi. 

9 . V . Î960 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvejkili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
İbrahim Kirazoğlu Hakkı Kûrmel 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan GüUz 
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SUALLER 

Tahrirî sual 

Niğde Mebusu Şefik Refik Soy e r in, Niğde 
Valiliğince kapatılmış bulunan Gölcük köy kah
velerinin mühürlerinin hangi tarihte kaldırıldı
ğına dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâ
letine gönderilmiştir (7/1107) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklif 
1. — Diyarbakır Mebusu Sezai Demiray'm, 

2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununa 5999 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile eklenen mad
denin değiştirilmesi ve 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Divanı Muhasebat Reisliği 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/450) (Divanı Muhasebat, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Tezkere 
2. ~- Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı 

hesabı katisine ait mmtabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi (3/615) (Divanı Muhasebat Encüme
nine) 

Takrir 
" 3. — Bursa Mebusu Necdet Azak'm, 5837 

sayılı Kanunun 6734 sayılı Kanunla muaddel 1. 3 
ve 5 nci maddeleriyle 5837 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinde işçilere tanınmış bulunan hafta ta
tili ve genel tatil günlerine ait ücretlerden «Gar
son ve emsali işçilerin» faydalanıp faydalanmaya
cak! arının tefsiri hakkında takriri (4/205) (Ça
lışma ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
4. —• Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in, 

Kızılay millî kan yardımı teşkilâtı kurulması 
bakkında kanun teklifi ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (2/377) (Ruznameye) 

5. — Uşak.'m Susuzviran köyünde hane 80 de 
kayıtlı Osman kızı, Bayram karısı, Ayşe'den 
doğma 1334: doğumlu Halime Arslantaş'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Arzuhal ve Adliye en
cümenleri mazba.ta.lari (5/47) (Ruznameye) 

http://mazba.ta.lari


B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma sa#i : 15,00 « 

REÎS — Reisvekü; İlhan Sipanioğlü 

KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırliareli), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

REÎS — Celseyi acıyorum. Yoklama yap»- | cağız, efendim. 

3. — YOKLAMA 

(Elâzığ mebuslarına kadar yoklama yapıUı.) I lıyoruz, efendim. 
REÎS — Ekseriyetimiz var, müzakereye baş- I 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMÜMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Balıkesir Mebusu Müçteba lştın,m, Mil
letvekilliğinden istifa ettiğine dair takriri (4/206) 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Ankari 

Milletvekilliğinden fetifa ettiğimi arz fderim. 
Saygılarımla. 

Balıkesir Mebusu 
M. Iştın 

RE IS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

2. — Bursa Mebusu Yekta TekseVin, Mebus
luktan istifa ettiğine dair takriri (4/207) 

REÎS —̂  'Takriri okuyoruz. 

İstanbul, 3 . V . 1960 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Ankara 
Hususi işlerim teşriî vazifemi lâyıkiyle ifaya 

.mâni oluyor. Bu bakımdan Bursa Mebusluğundan 
istifa etmek zaruretini hissettim. 

Kabulünü en derin saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Bursa Mebusu 
Y. Teksel 

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

3. — Başvekâletin, Ordu mensupları ile Em
niyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara verilen 
tayın istihkaklarının artırılması hakkındaki 7238 

sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 numaralı ben
dinde geçen (Seyyar ordu) tâbirinin tefsiri hak
kındaki yazının iadesine dair tezkeresi (3/578, 
3/616) 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
26 . I I I . 1960 tarihli ve 72 - 70/672 sayılı ya

zımız ile takdim edilmiş olan, Ordu mensuplariy-
le Emniyet Umum Müdürlüğü ve Grümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanla
ra verilen tayın istihkaklarının artırılması hak
kındaki 7238 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
3 numaralı bendinde geçen (Seyyar ordu) tâbiri
nin tefsiri hakkındaki yazımızın iadesine müsaa
de buyurulmasım saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geriverilmiştir. 

i. — Maliye Vekili Haşan Polatkan'ın, Ânıme 
malları kanunu lâyihasını görüşmek üzere Dahi
liye, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerinden 
5 er âza alınmak suretiyle bir Muvakkat Encü
men kurulması hakkındaki takriri (1/364, 4/208) 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Dahiliye Encümeninde müzakere edilmekte 

olan Âmme malları kanunu lâyihasının bugünkü 
durum karşısında bir an evvel çıkması günün rea
litesi haline gelmiştir. Bu sebeple havale edilmiş 

— 415 — 



t : 66 9.ö. 1960 C : İ 
olduğu Dahil iye, Adliye, \ t a i i y e ve Bütçe encü J BEİS — Âmme malları kanunu lâyihasının 
menlerinden 5 er âza alınm.% suretiyle Muvak- ! müzakeresi için Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe 
kat Encümen kurulmasının reyVvaz'ım rica ede- encümenlerinden alınacak beşer azadan müteşek-
r ı m - .' kil bir Muvakkat Encümen kurulması hususunu 

Malijre Vekili reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
H, Ptdatkan. . yenler... Kabul edilmiş ve Encümen kurulmuştur. 

5. — MÜZAKERE ED&EN MADDELER 

t. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959 yılı 
Aralık ve 1960 yılı Ocak - Şubat aylan hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
mazbatası (5/48) (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
(MaztMa 'okundu.) 
RE İŞ — Ittılaınız a arz olunmuştur, efendim. 

2. — İçel Mebusu Niyazi Soydan'ın, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı geçici maddeler eklenmesine dair 5585 saydı 
Kanuna muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 6724 
saydı Kanuna ek kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/164) 

JKEİS — Encümene giden madde henüz gelme- i 
diğinden müzakeresi tehir edilmiştir: 

3. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğhı'nun, 
Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin 
üçüncü fıkrasiyle 117 nci maddesinin kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adliye Encüme
ni mazbatası (2/3) (2) 

REİS -— Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek lieisliğe 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara- j 

smda ve 2. sıra numarasında mukayyet kanun 
teklifinin mesbuk sair tekliflerle tevhiden ve ye
niden görüşülmek üzere encümenimize tevdi bu- ! 
vurulmasını arz eylerim. j 

Adliye Encümeni M. M. i 
Vaeid Asena ; 

I 

REİS — Ruznameye girmiş bulunan bu tek- i 
lifin geriverilmesi, Yüksek Heyetinizin karan- ı 
ııa bağlıdır. Encümene iadesi hususunu reyleri- I 
nize arz ediyorum : Kabul edenler.. Elthıiyenler., j 
Kabul edilmiş, encümene verilmiştir. ! 

(1) 137 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 77 S. Saydı matbua zaptın sonundadır. 

i, — Türkiye ile İran arasında 20 Ocak 1959 
Urihinde Tahran'da akdedilen Kültür Anlaşma
mın tasdikti hakkında kanun lâyihası ve 
Hmciye ve Maarif encümenleri mazbataları 
(1)393) (1) 

fEÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler,. Etmiyen-
I er.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile İran arasında 29 Ocak 1959 tarihin
de Tahran'da akdedilen Kültür Anlaşmasının 

tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İran arasında 
29 Ocak 1959 tarihinde »Tahran'da akdedilen 
Kültür Anlaşması tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS - - Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi kabul edenler..0Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra, Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiş- ; 

tir. 

5. —- 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
İle Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Kültür Anlaşması» nm taisdihne dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri 
mazbataları (1/445) (2) 

(1) 84 S Sayılı matbua, zaptın sonundadır. 
(2) 85 S, Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is- I 

tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen- 1 
ler.. Kabul edilmiştir. 

23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaş

ması» nın tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — 23 Haziran 1959 tarihinde 
Beyrut'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Kültür Anlaşması» tasdik edilmiştir. 

.KEJÎS — Madde hakkında söz istiyen var J 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. -

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. j 

6. — }4772 sayılı îş kazalariyle meslek has
talıkları ve analık sigortaları hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası ve Çalışma Encümeni mazbatası (î/353) I 
(D 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda:söz is- j 
tiyen var mı?... Olmadığına yöre maddelere ge
çilmesini reyinize arz ediyorum. Kalbul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

4772 sayılı iş kazalariyle meslek hastalıkları 
ve analık sigortalan hakkındaki Kanunun bâzı I 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna I 

bir .madde eklenmesine dair Kanun I 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 6917 sa- I 
yılı Kanunla muaddel 32 nci maddesinin (A) I 
fıkrasiyle 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de- I 
ğiştirilmdştir : , ' I 

Madde £2. — A) Sigortalı kadının veya I 

(1) 96 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. | 

.1960 C : l 
J karısı için analık yardımından faydalanacak 

sigortalı erkeğin doğumdan önceki takvim ayı-
1 na takaddüm eden 'bir yıl içinde bu kanuna tâ

bi bir veya birkaç iş yerinde sigortalı olarak 
en az 120 gün çalışmış veya ücret almış olması 
ve bunun çalıştığı iş yerlerinc-e belgelenmesi;"• 

Madde 36. — Sigortalılar, iş kazasına uğra
dıklarını, en geç, kazayı ta'kib'eden iş günü için
de iş veren veya iş veren vekiline haber vermek
le mükelleftirler. Bu mükellefiyeti yerine getir
memek veya iş kazasını mütaakıp yapılacak ilik 
muayenesi ve tedavisi için hekime geç müracaat 
etmek yahut iş kazası veya meslek: hastalığı do-
layısiyle hekim tarafından bildirilen tedbir ve 
tavsiyelere riayet etmemek suretiyle normal te
davi sürelerinin uzamasına, malûl kalmalarına 
veya maluliyet derecelerimin artmasiKa sebebi
yet vermeleri halinde, kendilerine izafe olunabi
lecek kusurun raporla tesbit edilen nispetteka-
kısmı veya tamamı, îşçi Sigortaları Kurumu ta
rafından, sigorta haklarından düşürülebilir. 

Şu kadar ki, muhik görülen bir sebep dola-
yısiyle iş kazasının sigortalılar tarafından yn-
karıki fıkra gereğince zamanında ihbar edile
memesi halinde, bu müddet, muhik sebebin ze~ 

I valinden itibaren hesabedilir. 
îşçi Sigortaları Kurumunun yazılı tebligatı

na rağmen, teklif edilen tedaviyi kabul etmiyen 
sigortalılara, tedaviyi kabul ettiklerini Kuru
ma yazılı olarak bildirecekleri tarihe "kadar, 
her hangi bir yardım yapılmaz ve tedavi için 

I Kuruma müracaat edecekleri tarihe kadar da 
I geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. Bu sigor-
J tali] ar hakkm'dâ da birinci fıkrada yazılı bulu-
I nan sigorta halklarının kısmen veya tamamen 
I düşürülmesi muamelesi tatbik olunur. 
I REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
I mı? yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — 4772 sayılı Kanuna aşağıda-

I ki ma'dde e'klenmiştir : 
I Ek madde — Verilen bordrolarda isimİeri-
I nin kaydedilmediği veya haklarında bordro ve-
I rilmediği yahut bordrolarda ücretlerinin nok-
I san gösterildiği îşçi Sigortaları Kurumu tara-
I fmdan tesbit edilen .sigortalılarla 32 nci mad-
I denin (A) Merasında yazılı çalışma belgesini iş 
I yerinden alamıyan sigortalılara iş kazası, mes-
I lek hasıtalığı ve analık hallerinde gerekli sigor-
1 ta yardımları yapılır. 
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56 neı madde ile vaz'edilmiş bulunan mü

kellefiyetin yerine getirilmemesi sebebiyle İşçi 
Sigortaları Kurumunun ıttılaına vâsıl olmamıış 
iş kazalarının adı geçen kuram tarafından tes-
•bit edilmesi halinde, iş kazasına duçar olan si-
goftalrlara veya bunların hak sahiplerine ge
rekli yardımlar yapılır. 

Verilen bordrolara sigortalının isminin kay
dedilmem esi veya bordroda ücretinin noksan 
gösterilmesi halinde, üş veren veya i§ veren ve
kili hakkında 5564 sayılı Kanunun muaddel 5 
•nei maddesinde yazılı ceza tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı yok. Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me-
i'iyCte girer. 

REİS — Kalbul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Lâyihanın birinci müzakeresi bit
miştir. 

?'. •— Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6991 
ve 6995 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin tadili 
hakkındaki kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
oncümenleri mazbataları (1/474) (1) 

REİS — Heyeti ufmumiyesd hakkında söz 
isteyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler. Etmi-
yenlei'.. Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında bulunna Maliye Vekâleti 
.* kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 

Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 
sayılı Kanunla 6991 ve 6995 »ayılı kanunlara 
bağlı cetvellerin tadili hakkında kanun lâyiha-

(1) 99 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

.1960 C : 1 
I sının lüzumuna binaen müstaceliyetle müzake-
I resini teklif ederim. 
I Maliye Vekili 
I Kasan Folatkan 

I REİS — Müstaceliyeti reylerinize arz edi
yorum Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-

I misti?. 

Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bası maddelerinin 
değiştirilmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6991 
ve 6995 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5655 sayılı Kanunun, 6991 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri ile muaddel, 
18 ve 20 nei maddelerinin ilk fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 18. — Temyiz Komisyonu Anka-
I ra'da kurulur. Temyk Komisyonu bir'birinci 

Reis ile yedi daireden ve onlara bağlı servisler-
j den mürekkepti!". 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — «Temyiz Komisyonu Umumi 
Heyeti, Birinci Reisin riyasetinde dairelerin 
birleşmesiyle kurulur. Birinci Reisin bulunma
dığı zamanlarda Umumi Heyete daire reislerin
den en kıdemlisi riyaset eder.» 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddyei kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6991 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin Vergiler Temyiz Komisyonu kıs
mına, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
ilâve edilmiştir. 

REİS — Madde hakkımda söz isteyen, var 
mı! Yok. Maddeyi cetvelle birlikte reylerinize 
arz ediyorum. Kalbul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 6995 sayılı Kanuna bağlı cet
vel kaldırılmış ve yerine, ilişik (2) sayılı cetvel 

I konulmuştur. 
REİS — Madde hakkında söz: isteyen, yok. 

I Maddeyi cetvelle birlikte reylerinde arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler,. Kabul edil-

I misti*. 
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Buyurun Tevfiık Bey. 
TEVFlK TIĞLI (İsparta) — Muhterem ar-

'n kadaşlar, Vergiler Temyi^Komisyönıüdairelerinin 
artırılmasına mütedair lâyihanın Yüksek Heye
tinizce şimdi kabul edilen muaddel 18 nci mad
desinde; Temyiz Komisyonuıİun 7 daireden te-
rekkübettiği ve 20 nci madde de... 

REİS — Beyefendi, meriyet maddesi üze
rinde konuşmanız lâzımdır. 

TEVFlK TIĞLI (Devamla) — Efendim, bir 
muvakkat madde ilâvesini istiyorum ve bu husus-
ta bir de takririm var. 

REÎS — Muvakkat madde ilâvesini istiye-
cekseniz devam buyurun efendim. 

TEVFlK TIĞLI (Devamla) — Temyiz Ko
misyonu Umumi Heyetinin, daireleri birleşme
siyle kurulacağı hükme bağlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu mazbatasında, ihdas edilen 
iki daireden birinin (L) cetveline alınacağı zik
redilmiş olduğu halde, lâyihanın malî yılı ba
şından evvel kanuniyet iktisabedememiş olması 
sebebiyle, Hükümet veya Meclis tarafından bu 
daireye ait kadroların Bütçe Kanunu ile (L) 
cetveline alınmasa mümkün- olamamıştır. 

Bu itibarla kanuna eklenecek geçici bir mad
de ile ihdası kabul edilen iki daireden birine ait 
kadroların 1960 yılı bütçesi {h) cetveline alın
ması icabetmekte ve diğer taraftan da 20 nci 
maddede zikredilen Umumi. Heyetin kurulabil
mesini temin için, bu geçici maddeye: «Bu ka
nunla yeniden ihdas* edilen daireler teşekkül 
edinceye kadar umumi heyet, mevcut dairelerle 
kurulur.» hükmünün ilâvesi zaruri bulunmakta
dır. Aksi takdirde 20 nei maddede derpiş edilen 
Temyiz Umumi Heyetinin teşkiline imkân olmı-
yacaktır. 

Bu sebeple Yüksek Beisliğe takdim ettiğim 
takririmin kabulünü arz ve rica ederim. 

REÎS — Encümen... 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — iştirak ediyoruz. 
REİS — Encümen iştirak etmektedir. Tak

riri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Vergiler Temyiz Komisyonu • dairelerinin ar

tırılmasına mütedair kanun lâyihasına; şifahen 
arz ve izah ettiğim sebepler dolayısiyle, aşağıda 
yazılı olduğu şekilde muvakkat bir maddenin i 

1960 C : 1 
eklenmesini arz ve teklif ederini. 

İsparta Mebusu 
Tevfik Tığlı 

Muvakkat madde : Bu kanuna bağlı bir 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik (3) 
sayılı cetvelde gösterilenler 1960 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli jjetvelin 
Maliye Vekâleti hasmına eklenmiştir. 

Bu kanunla yeniden ihdas edilen daireler te
şekkül edinceye kadar, Umumi Heyet, mevcut 
dairelerle kurulur. 

(3) sayalı cetvel 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Daire Reisi 
Âza 
Başraportör 
Raportör 

» 
Servis şefi 
Memur 

» 

Aded 

1 
2 
4 
4 
4 
3 
2 
2 

tutarı 

1 (500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

R E Î S — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almıyöniar... Kalhul edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ettiğine göre muvafe-
kat maddeyi tekrar okutup reyinize arz edece
ğim. 

MUVAKKAT MADDE : Bu kanuna bağlı 
bir sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik 3 sa
yılı cetvelde gösterilenler 1960 yılı Muvazened 
Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin 
Maliye Vekâleti tanına eklenmiştir. 

Bu kanunla yeniden ihdas edilen daireler te
şekkül edineeye kadar, Umumi; Heyet, mevöut da
irelerle kurulur. 

REÎS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye VeMliımemûrdur. 
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REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 

arz edilmiştir. 

8. — Yozgad Mebusu Talât Alpay ve Sinob 
Mebusu Ömer özen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisijnemurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayı
lı Kanuna ek 6885 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine bağlı cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/413) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isfti-
yen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teş

kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6885 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvelin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin müstaceliyet
le müzakeresini arz ve teklif ederim, 

Yozgad Mebusu 
Talât Alpay 

REÎS — Müstaceliyetle görüşülmesini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşki
lâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6885 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 23 . I . 1957 tarihli ve 6885 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvel, 
ekli şekilde değiştirilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mil 
Yok Maddeyi cetveliyle birlikte reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı?. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 100 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 3. — Bu kanun Türkiye Büyük Mil

let Meclisi tarafından icra olunur. 
REÎS -* Madde hakkında söz istiyen var mı?. 

Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin heyeti' umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

9. — Köy içme suları hakkında kanun lâyiha
sı ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/496) (1) 

REÎS — Bir takrir var. Okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddelerinin 19 ucu sırasında bulunan Köy 
içme suları hakkındaki kanun lâyihasının tak-
dimen ve müstaceliyetle müzakeresini arz ve 
teklif ederim. 

Nafıa Vekili 
Tevfik Îleri 

REÎS — Takdimen görüşülmesi hususunu 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi husu
su da teklif edilmektedir. Müstaceliyetle mü
zakeresini kabul edenler...'Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Köy içme suları hakkında Kanun 

Kanunun şümulü 
MADDE 1. — Köylerin içme ve kullanma 

suyu ihtiyacı, DSÎ Umum Müdürlüğü tarafın
dan temin ve tedarik olunur. 

DSÎ Umum Müdürlüğü, 4 ncü maddedeki 
programlara giren bâzı köylere ait işlerin, 
DSÎ kontrol murakabesi altında yapılmasını 
ilgili vilâyete bırakabilir. 

Vilâyete bırakmlan işler için vilâye.te nak
dî ve ayni yardım yapılır. 

REÎS — Encümen namına Ömer Lûtfi Er-
zurumluoğlu. 

(1) 136 S, Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ ÖMER LÜTFÎ ERZURUMLÜOĞLU 
(Yozgad) — Muhterem arkadaşlar, 1 nci mad
denin 2 nci fıkrasında : «DSİ Umum Müdür
lüğü 4 ncü maddedeki programlara giren bâzı 
köylere ait işlerin» dedikten sonra DSÎ keli
mesi kalkacak yerine «kendi* kelimesi ilâve 
edildikten sonra «kendi kontrol ve murakabesi» 
olacak, yani oraya bir (ve) kelimesi girecek. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var*mı? Yok. Maddeyi bu tashih edilen şek
liyle reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna göre yapılacak 
işler için DSÎ Umum Müdürlüğü bütçesine her 
yıl lüzumu kadar tahsisat konur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul eçjenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma ve icrai programlar 
MADDE 3. — Kâfi miktarda sıhhi ve içme 

suyu olmıyan bütün köyler ve köy mahallerinin 
tesbitinden sonra : 

a) İhtiyacı en çok, 
b) Nüfusu en kalabalık, 
c) Nüfus başına su getirme masrafı en az, 
d) içme suvtesisleri için memba, para ve 

arazi hibe eden, 
e) Birkaç köye ait işlerde aralarında birlik 

kuran, 
f) En fazla iş birliğinde bulunan köylere 

rüçhaniyet sırası verilmek suretiyle, vilâyet
lerle teşriki mesai edilerek DSÎ Umum Mü
dürlüğünce her malî yıl başında üç yıllık ça
lışma programları hazırlanır. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ ÖMER LÜTFÎ ERZURUMLÜOĞLU 
(Yozgad) — Muhterem arkadaşlar, bu mad
dede de bâzı hatalar var. «Kâfi miktarda sıh
hi ve içme suyu olmıyan bütün köyler ve köy 
mahallerinin...» deniliyor. Buradaki «mahalle
rinin» tâbiri «mahallelerinin» olacak. Sonra, 
(f) fıkracında «En fazla iş birliğinde bulunan 
köylere, bağlı bulundukları vilâyetlerle teşri
ki mesai edilerek, rüçhaniyet sırası verilmek 
suretiyle DSÎ Umum Müdürlüğünce her malî 
yıl başında üç yıllık çalışma programları ha
zırlanır.» şeklinde tashihini rica ederim. 
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REÎS — Söz istiyen var mı efendim! 
Tashih edilmiş şekli ile okutarak reyinize arz 

edeceğim. 
(Maddenin tashih edilmiş şekli okundu.) 

Çalışma ve icrai programlar 
MADDE 3. — Kâfi' miktarda sıhhi ve içme 

suyu olmıyan bütün köyler ve köy mahallerinin 
tesbitinden sonra : 

a) İhtiyacı en çok, 
b) Nüfusu en kalabalık, 
c) Nüfus başına su getirme masrafı en az, 
d). İçme su tesisleri için memba, paraı ve 

arazi hibe eden, 
e) Birkaç köye ait işlerde aralarında birlik 

kuran, 
f) En fazla iş birliğinde bulunan, 
Köylere, bağlı bulundukları vilâyetlerle teş

riki mesai edilerek, rüçhaniyet sırası verilmek 
suretiyle DSl Umum Müdürlüğünce her malî yıl 
başında üç yıllık çalışma programları hazırlanır. 

REİS — Maddeyi bu tashih edilmiş şekliyle 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Her sene bütçe yılı başında 
her vilâyet için valinin reisliği altında bir dai
mî Encümen âzası üe DSİ Bölge Müdürü ve 
Nafıa Müdüründen müteşekkil bir heyet tara
fından üç yıllık çalışma programına uygun ola
rak yıllık icraat programları hazırlanıp, DSl 
Umum Müdürlüğüne gönderilir. 

DSl Umum Müdürlüğünün teklifi ve Nafıa 
Vekilinin tasdiki ile programlar meriyete girer. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

işin yapılması 
MADDE 5. — Yukarda üçüncü ve dördün

cü maddelerde adı geçen programlar bu kanun
la, 6200 sayılı Kanunun hükümleri ve bütçe ile 
verilen1 tahsisat dâhilinde DSl Umum Müdürlü
ğü tarafından icra ve tatbik olunur. 

DSİ Umum Müdürlüğü bu işleri tâbi olduğu 
mevzuat dairesinde emaneten yapabileceği gibi 
tediyesi diğer yıllara sâri taahhütlere de bağlı-
yabilir. i 

Aynı veçhile bu işlerin etüd ve projelerinin 
ihzarı için gerekli taahhütlere girişebilir. 
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DSİ Umum Müdürlüğü bu maksatlar için lü

zumlu her türlü vasıta, makina, alât, edevat 
ve malzemeyi bu tahsisatlarla tedarik edebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Btmiyenler.. K#bul edilmiştir. 

Fabrika ve imalâthaneler kurma salâhiyeti 
MADDE 6. — DSİ Umum Müdürlüğü köy 

içme sularına lüzumlu içme su borularım, motor 
ve tulumbalarını ve sair teferruatını imal etmek J 
üzere, İcra Vekilleri Heyetinin müsaadesi ile j 
müstakillen fabrika^ imalâthane kurabileceği gibi, 
İller Bankası veya diğer yerli ve yabancı mües
sese ve teşekküllerle ortak olarak fabrikalar ve 
imalâthaneler kurabilir. 

Bu maksatla kullanılacak bilûmum malzeme 
için birinci fıkra hükümleri dairesinde, lüzum 

gördüğü fabrika ve imalâthanelere ortak olabilir. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var j 

mı? Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Teşkilât ve personel 
MADDE 7. — DSİ Umum Müdürlüğü köy 

içme su işleri için merkezde, bölgelerde ve şube
lerde gerekli teşkilâtı kurar. Bu teşkilâtın ihti
yacı bulunan teknik elemanların yetişmesi için 
yurt içinde ve dışında mevcut öğretim müessese
lerine bursla talebe gönderebilir. 

Ayrıca lüzumlu teknisiyenleri yetiştirmek 
üzere kurslar açabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mit Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Belediyelerle müştereken yapılaıcak tesisler 
MADDE 8. — Devlet Su İşleri Umum Mü

dürlüğü bir veya mütaaddit köylerle birlikte, 
taraflar için fayda mülâhaza edildiği ve kendi
lerine isabet eden masrafları karşıladıkları tak
dirde İller Bankası ile teşriki mesai ederek mü
cavir belediyelerin de su tedarik ve isal e işlerini 
ihtiva eden müşterek tesisler yapmaya salahiyet
lidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tesislerin devir ve teslimi 
MADDE 9. — Köy içme su tesisleri bitiri-

lince tatbik projeleri ile birlikte, bir zabıtla ih-
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tiyar meclisine ve birkaç köye veya birkaç köy 
ile birlikte belediyelere ait sularda ise, birliklere 
ve belediyelere ve ihtiyar meclislerine devir ve 
teslim edilir. Bu suretle tesisi köylerin, belediye
lerin veya! köylerle birlikte belediyelerin müş
terek malı olur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tesislerin (bakım ve işletilmesi 
MADDE 10 . — Köy ihtiyar meclisine devir 

ve, teslim edilen ve bir köye aidolan tesislerin 
bakım, onarım ve işletmesi ve icabında bâzı par
çalarının yenilenmesi, o köy ihtiyar (heyetinin 
vazifesi olup bu yolda ihtiyar edilecek masraf
lar köy (bütçesinden ödenir. 

Birkaç köy veya varsa belediye veya beledi
yelere devir ve teslim edilecek müşterek tesisle
rin bakımı, onarım ve işletilm'esi ve icabında bâ
zı parçalarının yenilenmesi hizmetlerinin ifası 
için bu idareler kendi 'mevzuatları gereğince 
aralarında birlikler kurarlar. Birlik ana nizam
namesinde ne gibi hususların yer alacağını DSİ 
Umum Müdürlüğü ve alâkadar âmme Ihükmi 
şahıslar temsilcileri tesni't ederler. Tesislerin ba
kım, onarım, işletme ve icabında yenilenme hiz
metlerinin devamlı ve iyi yapılması, idari ma
kamlarca takip ve intacolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 1 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İçme suyunun tahsis ve tevzii 
MADDE 11. — Bu kanunun taiJbikîni temin 

için umuma ait sular ile hususi kanunlarla köye 
veya köylere devir ve tahsis edilmiş veya 'köyün 
veya köylerin öteden beri intifamda bulunmuş 
olan suları, köyün, köylerin veya meskûn ma
hallerin içme suyu ihtiyacına göre tevzie, kıs
men veya tamamen başka köyün, köylerin veya 
meskûn mahallerin ihtiyacına tahsis etmeye ve
ya tahsis şeklini değiştirmeye DSİ Umum Mü
dürlüğü salahiyetlidir. 

Suyun bir veya birkaç köye aidiyetinin ev
velce ferman ve mahkeme ilâmı gibi vesikalara 
bağlanmış olması bu madde hükmünün tatbiki
ne mâni olmaz. 

Bu hususta istimlâk: yoluna gidilmem ve İs
timlâk Kanunu hükümleri tatbik olunmaz. 
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Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su I 

yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında veya köyün 
veya köylerin umumi yerleri içinde bulunuyorsa 
o araziler (hakkında dahi (bu madde hükmü tat-
!bik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

istimlâk hükümleri 
MADDE 12. — Bu kanunun tatbikini temin 

için sahipli veya köyün bedeli mukabilinde ikti-
sabettiği sularla diğer gayrimenkuleri 6830 sa
yılı istimlâk Kanunu gereğince istimlâke veya I 
gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesisine 
DSÎ Umum Müdürlüğü salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 13. — Bu kanunun 1 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası ile yapılması vilâyetlere bırakı- I 
lan köylerin içme ve 'kullanma su ihtiyacını te- I 
min için 11 ve 12 nci maddelerde yazılı salâhi- I 
yetler vilâyet idare heyetlerine aittir. I 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? I 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. I 

MADDE 14. — 11 ve 13 neü maddelerin tat
biki bakımından DSt Umum Müdürlüğü ile vi- I 
lâye't idare heyetlerinin kararlan kesindir. I 

Bu kararlar aleyhine adlî ve idari kaza mer- I 
çilerine müracaat edilemez. I 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? I 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

«a> I 
MADDE 15. — Belediye teşkilâtı 'bulunan ve I 

nüfusu son umumi nüfus sayımına göre 3 000 e I 
kadar olan (3 000 dâhil) kasabalar da bu ka- I 
nun hükmüne tâbidir. I 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? I 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MUVAKKAT ENGÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ ÖMER LÛTFl ERZURUMLUO&DU 
(Yözgâd) — Efendim, muvakkat maddeye, geç- I 
m eden. evvel -eneümen olarak bir sözümüz ola- I 
caktiT, I 
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REÎS •— Buyurun efendim. 
MUVAKKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ ÖMER LÜTFÎ ERZURUMLUOÖLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, bu kanu
nun tatbiki her şeyden evvel cezai müeyyidele
rin konmasına bağhdır. Binaenaleyh bir sehiv 
neticesi 16 nci madde olarak cezai müeyyi
de maddesi konmamıştır. Onun için Hüküime-
tin 9 ncu 'maddesindeki cezai hükümler mad
desinin son ve 16 nci madde olarak reye kon
masını rica edeceğim. Aksi * takdirde kanun
dan ibir netice alamayız. Binaenaleyh Hüküme
tin 9 ncu maddesinin 16 nci madde olarak 
kabulünü istirham edeceğim. 

REÎS —• Lâyihadaki 9 ncu maddeyi 16 ııcı 
madde olaark okutuyorum, efendim. 

Ceza hükümleri 
MADDE 16. — Bir kinuse evveke veya bu 

kanun hükümlerine göre meydana getirilmiş 
olan içme su tesislerini her ne suretle olursa 
olsun tahrip veya imha eder veya 'bozar yahut 
bunlara zarar verir, yahut tesis edilmiş niza
mı bozarsa 3 aydan 2 seneye kadar hapis ve 
200 liradan 1 500 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilir. 

Cürüm mevzuu olan şeyin veya ika edilen 
zararın 'kıymeti pek fahiş ise mahkeme cürme 
mahsus olan cezayı yanışına kadar ar t ınr ve 
eğer hafif ise üçte birine kadar eksiltir. 

Kıymet tâyini için cürmün mevzuu olan şe
yin veyahut vâki zararın cürüm işlendiği za
mandaki kıymet nazarı dikkate alınır yoksa 
failin istihsal eylediği menfaat hesabedilmez. 

Eğer fail hu cürümden dolayı mükerrir ise 
cezayı tenkisa mahal yoktur. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var 
m ı ! 

Buyurun Servet Sergin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) -~ Muhte

rem arkadaşlar, 'bu cezai müeyyidenin lüzu
muna kaani olmakla beraber, maddenin terti
binde teknik bakımdan yerinde olmıyan İbir 
iki kelimenin kullanıldığını gördüm. Bunlar
dan birisi, «Zararın kıymeti pek fahiş ise» tâ
biridir. Böyle «Pek fahiş» kelimesi Ceza Kanu
nunda yoktur. «Fazla ise, ağır ise, hafif4«e» tâ
birleri kullanılmaktadır. Onun için bu maddede 
de «Pek fahiş» tâbirini kullanmıyalım. «Fazla 
ise» demek suretiyle maddenin tashih edilmesi 
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lâzımdır. «Pek fahiş» tâbiri esasen,dlhtikârı ifa-

. de eden bir tâbirdir. Bunun burada yeri yok
tur. Bu şekilde maddenin tashihini istirham 
ederim. 

REİS — Efendim, «Fahiş» kelimesi yerine 
«Fazla» kelimesinin konulması teklif ediliyor. 
Encümen iştirak ediyor mu? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ ÖMER LÛTFI ERZURUMLUOĞLU 
(Yozgad) — îşıtirak ediyoruz efendim. 

RElS — Encümen iştirak etmektedir. Buyu
ran Mustafa Bağrıaçık. 

MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Muh
terem arkadaşlar, 9 ncu maddede ceza, hüküm
lerinde (Her hangi bir şahıs su yollarım bozar
sa, şu kadar para cezası verilecektir) deniyor. 
Fakat asıî dâva, bir köydeki suyun diğer bir kö
ye verilmesi veya naikledilmesidir. Suyu alman 
köyler buna katiyen razı olmuyorlar ve köylü 
bu işe bir iki kişiyi memur ediyor. Kendi köy hu
dudu içinde olduğundan o köyün içme suyunu 
tahribediyor. Şayet suyu tahribeden bir kişi ise, 
o adamı da yakalamak: mümkün olmadığı için 
hiçbir şekilde su yolunun tahribedilmesinin önü
ne geçmeye imkân hâsıl olmuyor. Binaenaleyh, 
benim şahsi kanaatime göre, burada bir şahsa 
ceza verilmesi kâfi değildir. Her hangi bir kö
yün hududundan diğer bir köye su alındıktan 
sonra suyu veren köy içinde su yolu tahribedilir 
Vteya bozulur ise ve bunun müsebbibi de buluna
madığı takdirde, zarar ve ziyan o köylüden tah
sil edilir) denirse yapılacak tahribat ve zararın 
Önüne geçmek mümikün olur. Tatbikatçı bir ar
kadaşınız olarak arz ediyorum ki, böyle bir ka
yıt konmadığı takdirde tahribatın önüne geçme
ye imkân yoktur. Binaenaleyh, dokuzuncu mad
deye, (Mesul şaihıs bulunmadığı takdirde köy için
de yapılan tahribat karşılığı, mütesaviyen köylü
den tahsil edilir) diye bir kayıt koymak mecbu-
riyeıtindieyiz. Tekrar ediyorum, aksi takdirde tah
ribatın önüne geçilmez. Mâruzatıim bundan iba
rettir. 

REİS — Servet Sezıgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) —Muhterem 

aıtedaşlarım; Mustafa Bağrıaçık arkadaşımızın 
(teklifterini ben hiçbir suretle modern hukuk an
layışına uygun görmüyorum. 

ıDalba evvel hayvan sirkatine adt mesele konu
şulurken böyle bir maddıe vardı. -Hayvanı çalan 
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şahıs ıbeUi olmazsa, o hayvan hangi köyün sınırın
dan geçmiş ise, o köy halikından müştereken taz
min •ettirilirdi. Cezaların şahsiliği prensibine gör;; 
suçu kim işlemiş ise o tecziye edilir. Fiili işliyen 
belli olmadığı takdirde bütün, köy halkını teczi
yeye gütmek ceza hukuku prensipleri ile kabili 
telif değildir. Her şahıs kendi fiilinden mesul
dür. Mili işliyen şahıs tesbit edilemediği takdir
de bütün köy halkının tecziyesi bugünkü hukuk 
anlayışına uygun değildir kanaatindeyim. 

REİS — Mustafa Bağrıaçık. 
MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Muh

terem arkadaşlar; biz hizmet yapmak mecburi
yetindeyiz, yani susuz köyleri suya kavuşturaca
ğız. Su membaı olan köylerin zaten sulan var
dır. En çok zorluk çeken su membalan olmıyan 
köylerdir. Benim teklifimi kabul etmezseniz, bu 
işi yürütemeyiz arkadaşlar. Bir misal vereyim : 

İsparta'nın Sav köyünün saniyede 300 litre 
su veren bir membaı vardır. Yanındaki Hacılar 
köyünün ise suyu yoktur. Köylü kazılmış bir 
gölün içine kışın toplanan suyu içerlerdi. Başka 
bir yerden su getirmek mecburiyetinde idi. Vali 
olarak, Sav köyünden, Hacılar köyüne su ver
dim. Jandarmaya rağmen köylüler, setleri, bent
leri yıktılar, suyu vermediler. Mecbur oldum, İs
parta'nın Merkez Belediyesinden Sav köyüne su 
verdim. 

t" . - -W; 

Arkadaşım istediği kadar hukuk prensiple
rinden bahsetsin, bu dâva böyle yürümez. Eğer 
hizmet yapmak istiyorsak bu kaydı kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Devlet Su İşleri Umum Mü
dürü buradan vereceği emirle bu işi yürütemez. 
Bu maddeyi kabul etmek, mecburiyetindeyiz. 

REİS — Şimdi efendim, bir noktayı tavzih 
edeyim : Mustafa Beyin son sözlerinden daha ev
vel halledilmiş bir mevzua avdet ettiklerini an-
lıyoruıo»1 Daha evvel kabul ettiğimize göre elin
de mahkeme kararı, hattâ ferman olsa dahi, suyu 
olan köyden susuz bir köye Devlet Su İşleri 
Umum, Müdürlüğü su verecektir. Binaenaleyh 
konuşacağıraıız mevzu bunun dışında olmalıdır. 

Burbanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, Bağrıaçık arkadaşımızın tekli
fine karşı hukukçu arkadaşımızın ileriye sürdüğü 
fikir, hukuk nazariyesine ne dereceye kadar uy
gundur yahut değildir, bunun üzerinde duracak 
değilim. Çünkü bu iş nazariye işi değildir, tatbi
kat işidir. Benim seçim bölgemde de bir köyde 
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kendi ihtiyacına fazlasiyle kâfi gelecek sıuyu var
ken ve fazlası akıp giderken; yanıbaşında susuz
luktan cayır cayır yanan (bir köyle vilâyetçe bu 
köyden su verilmek istendiği zaman, su yollarının 
ve borularının suyu vermek istemiyen köy tarafın
dan tahribedildiği ve bu dâvanın halen halledile-
mediği bir vakıadır. 

Arkadaşım bir misal zikrettiler. Buyurdular 
ki; tarlalara vâki tecavüzlerde de bir hayvan tar
laya girer de faili bulunamazsa cezanın bütün 
köye teşmili hakkındaki hüküm kaldırıldı, kabul 
edilmedi deniyor. Ama İm onunla kıyas edile
mez. Bir tarlaya tecavüz eden hayvanlar dolayı-
siyle bütün bir köyün kabahati, kasdı yoktur. 
Ama bir köyden diğer köye nakledilen suyun 
borusu tahribedüirse bunu yapan bir 'kişi dahi 
olsa tecavüzün köy namına, menfaatine olduğu 
aşikârdır. Eğer maksat bir kuvvei müeyyide vaz'ı 
ve bir netice istihsali ise Bağnaçık arkadaşımızın 
teklifi yerindedir, tatbikat çok kolaylaşmış ola
caktır. Ali mi kesti, Mehmet mi yaptı meseleleri 
senelerce mahkemeleri işgal edecek ve bu asla se
nelerce içinden çıkılamıyacak bir şikâyet mevzuu 
olacaktır. 

Arkadaşımızın hakkı vardır. Eski Mecellede 
bir hüküm vardır: (Ukubatta niyabet caiz değil
dir.) der. Ama bu meselede vâki olduğu üzere, 
(bir kişi tarafından da işlense bir fiil köy adına 
işlenmiştir, bütün köyü alâkadar edecektir, 

Bağnaçık arkadaşımın teklifi yerindedir. 
Servet arkadaşım hazırlanıyor, her halde söz 

istiyeeek. Kendilerine şunu da söyliyeyim ki, ben 
hukuki <bir münakaşaya girişecek değilim. Arka
daşımızın nazariyesi, ilmi elbette benden kuvvet
lidir. Fakat realite budur ve bu şekilde bunu ka
bul edersek işler çok kolaylaşacaktır. («Tamam 
tamam» sesleri) 

BEÎS— Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBILMEZ (Bolu) — Muhte-

rem arkadaşlar, daha önce konuşan hatip arka
daşlarımın, şüphesiz kendi zaviyelerinden hakları 
vardır. Her iki tarafın da ayrıldıkları noktalar 
kendilerine kalmak kaydiyle bendeniz her iki ta
rafın birleşebileceği noktalara işaret edeceğim. 

Servet Sezgin, cezaların şahsiliği prensipine 
istinadederek; «Kim suç işlerse o ceza görür; Ali'
nin suçundan dolayı Veli'ye ceza verilemez.» di
yor. Şüphesiz yaşıyan (bir hukuk nazariyesi ve 
tatbikatı olan bir hukuk görüşü olarak bu doğ
rudur. 
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I Ancak Mustafa Bağnaçık, eski bir vali ola

rak ve başından geçen birçok vakalarla meşgul 
olmuş bulunması itibariyi» tahripler karşısında 
tesisleri korumak için bir zabıta tesisi lüzumunu 
hissetti ve o sebeple bir konuşma yaptı zannedi
yorum ve takriri de bu mahiyettedir tahmin edi
yorum. 

I Şimdi aydınlanacak nokta şu arkadaşlar; tec
ziye ayrı, tazmin ayrıdır. Bunun için tecziye kıs-
miyla tanzim kısmı birbirinden ayrıldığı tak
dirde mesele halledilir. Bir su tesisi tahrip 
edilmiş, tahribatı yapan belli ise ızrardan dola
yı Ceza Kanununun malûm hükümlerine göre, 
veya kabulü halinde şu kanuna konan hususi 
hükümlere göre, yani tatbikatta hangisi müsa
itse ona göre ceza görecektir. Hususi ceza hü
kümleri varken umumi ceza hükümleri işlemez. 
Şimdi bıı suçu işliyen belli ise hem ceza görecek
tir, hem de tazminle mükellef olacaktır. Amma 
fail belli değil ise ne yapılacak? Demin Onat 
arkadaşımızın da buyurduğu gibi, köy namına 
biri tahribe memur edilmişse ve tesis tahrip 
edilmişse, bu iş gece yapılmışsa; görmeğe, bil
meye ve delil tedarik ve ikame etmeye imkân yok
tur. O zaman ne olacak? Bul tesis tahribedilmiş ola
rak mı kalacak? Ve* bu tahrip devam ederse 
buraya harcanan yüz binlerden topluluk istifade 
etmiyecek mi? Bu bir millî emektir, millî ser
vettir. Bunu korumak gerektir. Yâni faili 
belli olmıyan ahvalde bu tahrip hangi köye ka
bili izafe ise o köye topluca tazmin ettirmek hiç 
de adaletsizlik, hiç de nazariyata ve tatbikata 
aykırılık olmaz, bilâkis yaşayacak bir hüküm 
getirilmiş olur. Ben işin böylece halledileceğine 
kaani bulunuyorum. Hürmetlerimle. 

REÎS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 
varsa lütfen kullansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muh

terem arkadaşlar, köy içme sularının halli mev
zuunda bâzı susuz kalan, köylere mukabil diğer 
halkının çıkardığı müşkülât hepimizce malûm
dur. Tecrübe ile de bunu görmüş bulunuyoruz. 
İlk konuşmamı yaparken Mustafa Bağnaçık arka
daşımız kendi köyünden alman suya ait tesislerin 
tahribedilmesi dolayısiyle o köy halkının toptan 
cezalandırılmasını teklif ettiler. Ben toptan ceza-

| landırma keyfiyetini doğru bulamadığım gibi 
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hukuk anlayışına da uygun görmüyorum. Ce
zaların tamamen şahsi olması lâzımdır. Tatbi
katta yer almış, memleketimizde de yerleşmiş 
realiteler göz önünde tutulduğu takdirde köy 
hükmü şahsiyetinin yapılan zararı tanzim etmesi 
lâzımgelir. Köyünden başka bir köye veya şeh
re çalışmaya gitmiş veya köyünü terk etmiş bir 
kimse için masum köylüleri tecziye etmek doğ
ru değildir. Köy kadınlarının ve halkın ceza
landırılmasını istihdaf eder şekilde, cezaların 
şahsiyeti prensipini bertaraf ederek, cezalan
dırma prensibi hiçbir suretle hakkaniyete uy
gun düşmez. Buna ihtiyiç vardır diye Büyük 
Millet Meclisinin hukukî garibeler ihdas etmesi
ne maddeten imkân yoktur ve esasen böyle bir 
şey düşünülemez. Bu ciheti arz etmek vazife
mizdir. Takdir elbette ki sizlerindir. Ancak 
şahıs belli değilse, köy şahsiyeti hükmiyesinden 
tazmini uygundur. («Takrir öyle» sesleri) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
16 ncı maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Bağrıaçık 

«Bu kanun hükümlerine aykırı hareket eden 
fail bulunmadığı dakdirde bozulan kıssım yap
tırılır ve masraf bozulan yer hangi köyün hudu
du içinde ise o köye tanzim ettirilir. 

REÎS — Encümenin bir mütalâası var mı? 

MUVAKKAT EN. REÎSÎ SÜLEYMAN KU-
RANEL (Gazianteb) — îştirak ediyoruz. 

REÎS —• Encümen de iştirak ediyor. Takri
rin nazarı itibara, alınmasını reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu ilâve ile birlikte ve «pek fahiş» tâbiri yeri
ne «fazla» kelimesi konmak suretiyle şimdi 16 
numarayı almış olan maddeyi bir daha okutup 
reyinize arz edeceğim. 

Ceza hükümleri 
MADDE 16. — Bir kimse evvelce veya bu ka

nun hükümlerine göre meydana getirilmiş olan 
içme su tesislerini her ne suretle olursa olsun tah
rip veya imha eder veya bozar yahut bunlara za
rar verir yahut tesis edilmiş nizamı bozarsa 3 ay-
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dan 2 seneye kadar hapis ve 200 liradan 1 500 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Cürüm mevzuu olan şeyin veya ika edilen za
rarın kıymeti fazla ise mahkeme cürme mah
sus olan cezayı yarısına kadar artırır ve eğer ha
fif ise yarısına ve eğer pek hafifse üçte birine ka
dar eksiltir. 

Kıymet tâyini için cürmün mevzuu olan şeyin 
veyahut vâki zararın cürüm işlendiği zamandaki 
kıymet nazarı dikkate -alınır, yoksa failin istihsal 
eylediği menfaat hesabedilmez. 

Eğer fail bu cürümden dolayı mükerrir ise ce
zayı tenkise mahal yoktur. 

Bu kanun hükümlerine aykırı hareket eden 
fail bulunmadığı takdirde bozulan kısım yaptırı
lır ve masraf bozulan yer hangi köyün hududu 
içinde ise. o köye tazmin ettirilir. 

REÎS — Maddeyi bu suretle reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler,., Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kamumu 
meriyete -girmesinden evvel adlî ve idari merci
lere intikal etmiş olup da kanunun meriyete gir
diği tarihe kadar katiyet kesbetmeıniş olan ihti
lâflar bu kanun hükümlerine göre halledilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize'arz--ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun ge
rektirdiği masraflar 1960 malî yılında ÜS t 
Umum Müdürlüğü bütçesinin (A/2) işaretli cet
velinin 791 nci «Köy su işlerine yardım» faslın
dan ödenir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı! 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun tat 
bikatı için 1960 malî yılı içinde istihdam edile
cek geçici hizmetlilerin ücretlerini karşılamak 
üzere, DSÎ Umum Müdürlüğü bütçesinin 791 
nci «Köy su işlerine ardım» tertibinden aynı 
bütçenin 203 ncü «geçici hizmetliler ücreti» faslı
na lüzumlu tahsisatı aktarmaya Maliye Vekili 
mezundur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 17. — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. • . . . . , 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Çok muhterem arkadaşlarım, memleketimi
zin ve. milletimizin büyük meseleleri vardır. 
Bunlardan birisi şüphesiz köy içme suyu mesele
sidir. İçecek sudan mahrum olan köylerimizin 
ve köylülerimizin ıstırabını yakından bilirsiniz. 
Hayatında hiç, susuzluk çekmiyen insanlar bunun 
ıstırabını belki bilmez ama sizler bunu bilir
siniz. Bu itibarladır ki, bugün kabul etmiş ve 
çıkarmış bulunduğunu kanunun ehemmiyeti 
milletimizin nazarında çok büyüktür. ! 

1050 yılından itibaren Türkiye'de ilk defa . 
köy içme suyuna Devlet el koymuş ve bugüne ; 
kadar Devlet bütçesinden 195 milyon lira vilâ- i 
yetlere yardım olarak tevzi edilmiştir. Bir ! 
kısım vatandaşlarımızın da büyük bir arzu ile hiz- ; 
mete iştirakleri neticesinde 24 232 köy ile 9 322 ; 
mahalleye içme suyu getirilmiştir. Geride 11 642 ] 
köy ile 12 900 mahalle içme suyundan mahrum j 
bir halde bulunmaktadır. İşte bu kanun bakiye j 
kalan bu,köylerin içecek suyunu yepyeni bir re- i 
jim ve nizam içinde temin etmeyi vazife olarak ! 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne tevdi et- j 
miş bulunmaktadır. i 

Muhterem arkadaşlar, meseleyi bugün Hü- i 
künıet olarak köye sadece bir bardak temiz sn i 
götürmenin daha ilerisinde mütalâa etmekteyiz. ] 
Bir yandan içecek sularını temin etmek, bir yan I 
dan köyün sağlığını ve hattâ bahçeciliğini, kü- j 
çük ziraatini halletmeyi de köy içime suyu mev- j 
zuu içinde mütalâa etmekteyiz. Bütün bunları i 
temin etmek için gereken tesisleri yapmak, sade- | 
ce bir çeşme değil, bütün tesisleri yapmak, de- j 
poşu, ana dağıtma tesisleri, havuzu, yalağı ve ] 
saire, hepsini ikmal etmek, hattâ nasiibolursa j 
hamıamma kaçlar elimizi.uzatmak kararındayız. ! 
pepsini bu dâvanın içinde mütalâa etmekteyiz j 
ve bunları tamamen yapmak için bütün imkân- \ 
l a n kullanacağız. ! 

Muhterem aflkadagl&rj fcasraaraı metonkıde de i 
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görüldüğü'veçhile boru fabrikası kurmak, uzun 
mesafeden su isal e etmek, cazibe ile getirilmesi 
mümkün olmıyan yerlerde terfi, istasyonları yap
mak, hattâ on, on beş, yirmi köyün içime suyunu 
temin etmek için gerekiyorsa baraj yapmak, sa
dece köy içme suyu için baraj yapmak ve yer
üstü suyu olmadığı takdirde yeraltı suyunu kö
yün bu hizmetine arz etmek kararlarımız ara
sındadır. 

Halen Devlet Su İşleri teşkilâtı elinde ötüz 
sondaj makiması vardır. Ciheti askeriden "de alı
nanlarla birlikte 48 makina ile çalışıyoruz. Der
hal ifade edeyim M, bu sene mevcut 30 yeraltı 
sondaj makinasmdan on beş tanesini, yani yan
sını, köy içme sulan faaliyetine hasrü tahsis et
miş bulunmaktayız. Ayrıca 53 yeni sondaj ma-
kinası kredi ile sipariş edilmiş bulunmaktadır. 
Bunlar da geldiği takdirde yine bunlann yarısı
nı köy içme sulan dâvasına tahsis edeceğiz. (Sol
dan, bravo sesleri) 1 

Bu hususları böylece arz ettikten sonra, Hü
kümetin kısa zaman içinde bu işi nihay etlen di r-
mek kararında olduğunu ifade etmek isterim. 

Kanunda üçer senelik programların yapıla
cağı kayıtlıdır. Arzumuz odur ki, bu üç senelik 
programla dâvayı köıkünden halledip tarihe ma'-
edelim. 

Başta Devlet Su İşleri'Umum Müdürü Muh
teremi Süleyman Bey olmak üzere, Devlet Su İd
leri Umum Müdürlüğü teşkilâtının bu dâvanın 
belini kırmak ve halletmek için büyük bir heye
can ve aşk içinde olduğunu kendilerine teşekkür 
makamında huzurunuzda arz etmek isterim. (Al
kışlar) Aynea, her zaman olduğu gibi bugün bu 
kanunun çıkması için de lûtfunu esirgemiyeıı 
Büyük Millet Meclisimize ve bu kanunu bu hale 
getiren muhterem Muvakkat Komisyonun muh
terem azalarına huzurunuzda saygı ve şükranla
rımı arz ederim. (Alkışlar) 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi açık 
reyinize arz olunmuştur. 

10. — Muayyen maksatlarla bağış y.oliyle ge
lecek eşyanın İthal Vergi ve resimlerinden 
ve Belediye Hissesinden muaf en ithali haklar
da kanun lâyihası ve Maliye,.. Gümrük ve înhi-
•zarlâ/r, Dahiliye ve Bütçe eneümenlûfi mazbata
ları (1/330) (1) 

(t) Î34 &, Sytfifo 'nvaHffiıa tîapûm sönundadır. 
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Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Buznameam 17 nci maddesindeki lâyihanın 

ehemmiyetine binaen diğer işlene takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maliye* Vekili 
Hasan Polatkan 

REÎS — Takdimen görüşülmeni reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti uımuımiyesi hakkında söz is
tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini reyle
rinize arz ediyorum : Kabul edenler... Btnıiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmasini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

tir. 

Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek eş
yanın îthal Vergi ve resimlerinden ve Belediye 

Hissesinden muaf en ithali hakkında Kanun 

MADDE 1. — İçtimai, hayrı, kültürel ve 
sıhhi maksatlarla yabancı memleketlerde kurulu 
dernek, tesis ve teşekküller tarafından, aynı 
maksatlarla memleketimizde hali faaliyette bulu
nan benzerlerine, mevzularına uygun olarak ba
ğış yoliyle gönderilen veya verilen para ile alı
nıp getirtilen eşya (Ticari bir kazanca mevzu 
teşkil etmemek şartiyle,) icra Vekilleri Heyeti 
karariyle her türlü îthal Vergi ve reskııleriyle 
(Damga Resmi dâhil) Belediye Hissesinden mu
aftır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kaimi 
edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

EElS — Maddeyi reylerinize arz ediyoru:;!. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya lora Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi açık reylerinize arz edil
miş/tir efendini. 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında îs Birliği 
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Anlagmcmmn tasdikine dair kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası (1/380) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Rıızıuamenin 12 nei sıra numarasında bulunan 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında İş Birliği An
laşmasının tasdikine dair kanun lâyihasının ehem
miyetine binaen, takdimen ve müstaceliyetle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
Fatm Rüştü Zorlu 

REİS —- Takdimen görüşülmesi husuBunu 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geeilnıesini reylerinize ara 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyeti reylerinize arz ediyorum. 'Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile jAmerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ü§ Birliği 

Anlaşmasının tasdikine dair Kanım 

MADDE 1. — 5 Mart 1959 tarihinde Anka
ra'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında Ig Birliği Anlaşması kaimi ve tasdik 
edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı efendin:? Yele. Maddeyi reylerinize arz edi
yorum, -kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamın lâyihasını açık reylerinize arz ediyo
rum. ' • • ; ' • 

(1) 125 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır 
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12. —• Tapulama Kanununun 13 ncü madde

sinin 6335 sayılı Kanunla değiştirilen (D) fık
rası ile aynı kanunla ilâve edilen ek maddesinin 
tadili ve mezkûr kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun lâyihası ile Tapulama kanunu 
lâyihası ve Tunceli Mebusu Arslun Bora'nın, 
Topulama Kanununun 54 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi, Adana Mebusu Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi ile 35 nci 
maddesinde değişiklik yapılması, Van Mebusu 
Sait Erdinç'in, Tapulama Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline ve bâzı maddelerine fıkra ve 
mezkûr kanuna bir ek ve bir muvakkat madde 
ilâvesi, Giresun Mebusu Doğan Köymcn'in, Ta
pulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna bir mad
de eklenmesi hakkındaki 6335 sayılı Kanunun, 
Ankara Mebusu Selim Soley'in, Tapulama Ka
nununun 6335 sayılı Kamınla değiştirilen 13 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının ve Mardin Mebusu 
Mehmet Alı Arıkan'ın, Tapulama Kanununun 
1.3 ncü maddesinin (D) fıkrasının tadili hak
kında kanun teklifleri ile Dahiliye Encümeni ve 
Muvakkat Encümen mazbataları (1/285, 1/536, 
2/40, 2/81, 2/121, 2/126, 2/165, 2/174) (1) 

REİS — Efendim, encümen mazbatasında 
takdim en ve müstaceliyetle görüşülmesi teklif 
edilmektedir. 

Takdimen görüşülmesi hususunu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umum iyesi hakkında söz istiyen yok. 
(Encümen yok Reis Bey, sesleri) 

Hükümet burada. Lâyihanın heyeti ıımilmi
yesi hakkında söz istiyen var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum; kabul edenler.. Etmiyenler.. kabul edil
miştir. 

Müstaceliyet- teklifini reylerinize arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Müstaceldi 
müzakeresi 'kabul edilmiştir. 

Tapulama Kanunu 
Birinci Bölüm 

Umumi hükümler 
Kanunun mevzuu ve tatlbik sahası 

MADDE 1. — Vilâyet ve kazaların merkez be-

(1) 135 S. Say ıh matbua zaptın sonundadır. 
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Hediye sınırları dışında kalan gayrimenkuMerden 
tapusuz olanlarını bu kanun hükümlerine göre 
tapulamak ve tapulu olanların da kayıtlarını bu 
kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle ka
dastro plânları tanzim ve tapu sicilleri tesis olu
nur. 

RE lS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yök. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tatbiki dışında kalan gayrimenkuller 

MADDE 2. — Hilafı sabit olmadıkça ziraate 
elverişli olmıyan sahipsiz yerlerle kayalar, tepe
ler, dağlar ve Orman Kanununa tâbi ormanlar 
hakkında bu kanun hükümleri tatbik edilmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddej7! reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölge ve birlikler 
MADDE 3. — Tapulama işleri için her vilâ

yetin merkez kazası ile diğer kazaları birer böl
ge, her nahiye merkezi ile her köy birer birlik 
sayılır. 

Vilâyet ve kaza merkezlerinin belediye sınır
ları dışında kalıp, bir nahiye veya köyden hangi
sine bağlı olduğu anlaşılamıyan mahalleri, bu ka
nunun tatbikine münhasır olmak üzere, yakınlık 
ve sair hususiyetlerini gözeterek topluca veya kı
sım kısım nahiye veya köylerin birlik sınırları 
içerisine almaya Tapulama Müdürü salahiyetli
dir. 

REÎS —• Madde hakkında söz istiyen var 
mit . Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îdari teşkilâtta değişiklik 
MADDE 4. — Birlik dâhilinde tesbitine baş

lanıp tapulama tutanağı tanzim edilen gayrimen-
kullerin tamamının veya bir kısmının, idari teş
kilâttaki değişiklik sebebiyle bu kanunun tatbik 
sahası dışına çıkmış veya fbaşfct, birlik dâhilinde 
tapulamayı icabettirmiş olması, o gayrimenkulle-
rin tapulamasını durdurmaz. Tapulamaya bu ka
nun hükümleri dairesinde devam edilir. 

Bu gibi gayrimenkullerin tapu kütükleri ay
rıca tanzim olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ikinci Bölüm 

Teşkilât 
îdari teşkilât 

MADDE 5. — Tapulama işleri her bölgede bu
rnudur tarafından idare olunur ve müdüre lü
zumu kadar fen ve tasarruf kontrol memurları 
ile en az 4 teknisiyen ve 4 teknisiyen yardımcı
sı, kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mi l . Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adlî Teşkilât 
MADDE 6. — Bu kanunun tatbiki ile ilgili, 

rüyeti sulh ve asliye mahkemelerine ait dâva ve 
işleri, tesbit olunan usul ve esaslar dairesinde 
görmek üzere her bölgede tek hakimli; ve asliye 
mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda (Tapulama 
Mahkemesi) kurulur. Bu mahkeme hâkimleri, Hâ
kimler Kanununun hükümlerine tâbidir. 

Hâkim emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, müba
şir ve hademe verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İdari memurların tâyini 
MADDE 7. — Tapulama müdürleri, fen 

ve tasarruf kontrol memurları, teknisiyen ve yar
dımcıları, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
teşkilâtı mensuplarından bu işe elverişli memur
larla, bu maksatla açılmış ve açılacak kurs ve
ya okullardan mezun olanlar arasından re'sen; 
kâtipler, Tapulama müdürlüklerinin inhası ile; 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünce; hiz
metliler ise, Tapulama Müdürünün teklifi üze
rine mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafın
dan tâyin olunurlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

s 

Tapulama Müdürünün vazifeleri 
MADDE 8. — Tapulama Müdürü, bu kanun

da gösterilen vazifelerden başka tapulama işle
rinin çabuk ve düzeninde yürütülmesini sağlıya-
cak tedbirleri alır. Memurların iş durumlarını 
takibeder. 

R E Î S — Madde, hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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I Umum Müdürlüğün, memurları vazifelendirme 

salâhiyeti 
MADDE 9. — Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğü, merkez ve vilâyetler teşkilâtında aylık 
veya ücretle çalışan her hangi bir memuru, ya
pılması Umum Müdürlüğe ait bir iş için orada 
Umum Müdürlük teşkilâtı ve açık vazife bulu
nup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın, kadrosu 
ile birlikte dilediği yerde vazifelendirmek salâ
hiyetini haizdir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler., Kabul edilmiştir, 

Üçüncü Bölüm 

I Hazırlık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilân 
MADDE 10. — Tapulaması yapılacak bölge

ler, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 
teklifi ve bağlı bulunduğu Vekâletin tasvibi ile 
tâyin olunur. Bu husus, tapulamaya başlama
dan en az bir ay önce Resmî Gazetede, bölge mer
kezinde ve o bölgenin bağlı bulunduğu vilâyet 
merkezinde mûtat vasıtalarla ilân olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kayıt, harita ve plânların çıkarılması 
MADDE 11. — Her birliğe ait vergi kayıtla

rı ile üzerindeki bütün hak ve mükellefiyetleri 
muhtevi olarak tapu kayıtları, birlikler itiba
riyle ayrı ayrı çıkarılır. Bu kayıtların aslına 
uygunluğu çıkaran memurlar tarafından tasdik 
olunur. 

Tapulama Müdürü, bütün resmî daireler, 
belediyeler, hususi idareler ve müesseselerle şa
hıslar tarafından yaptırılmış harita ve plânlar
dan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait vesika
ların örneklerini aldırabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Mahallî mahkemelerden dâva listesinin istenilmesi 

MADDE 12. — Müdür, tapulama işine baş
lamadan Önce, mahallî hukuk mahkemelerinden 
o birlikteki gayrimenkuller hakkında tapulama 

! ile ilgili olup, görülmekte bulunan dâvalarla, 
I hükme bağlanmış olup da kesinleşmi-yen dâvela-
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rın birer listesini alır. Dâvamın mahiyetine gö
re ihtilâf mülkiyete ait ise maliki açık bırakıl
mak, hududa taallûk ediyorsa o kısım işaretlen
mek suretiyle birlikteki parsel sırasına göre ilgili 
gayrimenkullerin tesbitlerini 'yaptırarak tuta
naklarını ekleriyle birlikte hemen tapulama mah
kemesine verir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bilir kişilerin seçilmesi 
MADDE 13. — Müdür, tapulaması yapıla

cak birliklerin muhtarı ile ihtiyar meclisi üye
lerini ve belediye teşkilâtı olan yerlerde bele
diye reisini o birliğin tapulamasına başlamadan 
önce bölge merkezine davet ederek bu işlerin 
nasıl yapılacağını kendilerine anlatır; köy ve
ya belediye idaresinin en yüksek; karar uzvu
nu tophyarak altı bilir kişi seçmelerini ve ad
larını bildirmelerini tefhim ve keyfiyeti bir tu
tanak ile teşvik eder. 

Bu tebliğ üzerine, bir hafta içinde köy ida
resinin veya belediyenin en yüksek karar uzvu, 
muhtar veya belediye reisi başkanlığında top
lanarak mutlak ekseriyetle altı bilir kişi seçer. 
Birinci toplantıda çokluk bulunmazsa top
lantı ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların 
mevcudu ile seçim yapılır. Seçim neticesi ka
rar defterine geçirilir. Ve seçilenlerin adları 
muhtar veya belediye reisi tarafından Tapula
ma Müdürüne bildirilir. 

Bir birlikte birden fazla tapulama teknisi-
yeni ile yardımcısının çalıştırılması halinde her 
ekip için ayrıca üç bilir kişi seçilir. 

Bilir 'kişiler süresi, içinde seçilmediği tak
dirde veya 3 ncü madde uyarınca bir nahiye 
veya köye bağlı olmaksızın birlik sayılan ma
haller için bilir kişiler o bölgenin mülkiye amir
lerince seçilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi 
sebeplerle birlik içindeki gayrimenkullerin ta
mâmının veya bir kısmının durumunu o birlik 
bilir kişileri tâyin edemezlerse Tapulama Mü
dürünün müracaatı üzerine alâkalı civar bir
likler veya şehir veya kasaba halkından bu 
bölgenin mülkiye âmiri tarafından bilir kişiler 
seçilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. | 
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i Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Reye arz edilen ikinci lâyihaya rey vermi-

yenler varsa lütfen reylerini kullansınlar. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

I '• 

i Yemin 
MADDE 14. — Tapulamaya başlanmadan 

evvel Tapulama Müdürünün daveti üzerine bilir 
kişiler, tapulama hâkimi veya aynı bölgedeki 
sulh hâkimi huzurumda yemin ederler. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı yok. Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bilir kişiliğe mâni haller 
MADDE 15. —Otuz yaşını bitirmemiş olan

larla hacir altında bulunanlar, şeref ve haysi
yeti muhil bir suçtan kesinleşmiş hükümle mah
kûm olanlar bilir kişi seçilemezler. 

REÎS — Madde hakkında. söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi reye arz ediyorum Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bilir kişi olarak dinlenemiyecekler 
MADDE 16. — Bilir kişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine usul ve füruuna, kar

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

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

Bilir kişi olarak dinlenemezler. 

REİS — Madde hakkında söz isleyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölgede ve birliklerde ilân 
MADDE 17. — Her birlikte tapulamaya 

başlama tarihi müdür tarafından tâyin oluna
rak mûtat vasıtalarla bölge merkezinde ve ta
pulamasına başlanacak birliklirle bitişik bir
liklerde en az yedi gün evvel ilân edilir. Bu 
ilânın bir sureti, o birliğin bağlı bulunduğu 
bölgenin en büyük mal memuruna tevdi olunur 
ve keyfiyet tutanaklarla tevsik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum : Ka-

| bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Maliye Vekâleti 'kuruluş ve görevleri hak

kındaki 299.6 sayılı Kanunun ibâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6991 
ye 6995 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin ta
dili hakkındaki kanun •lâyihasına (311) oy ve
rilmiştir. (311) kabul, muamele tamamdır, lâ
yiha kanunlaşmıştıi'. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları 
teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6885 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvelin 
değiştirilmesine dair kanun teklifine (310) rey 
verilmiştir. Muamele tamamdır. Teklif (310) 
reyle kanunlaşmıştır. 

Birlik sınırının tâyini 
MADDE 18. — Bu kanunun tatbikine mün

hasır olmak üzere, teknisiyen ve yardımcısı be
raberce, birlik genel sınırını tâyin ve buna ait 
krokiyi tanzim ederler. 

Bu hususta, o birlikle 'bitişik bölge ve bir
liklerin belediye reislerinin, muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyelerinin ve genel sınırları tâyin edile
cek birliğe ait 'bilir kişilerle, ''bitişik birliklerin 
varsa bilir kişilerinin irae ve beyanlarından, 
köy .sınır kâğıtlarından, mahkeme ilâmı ve ben
zeri vesikalardan, tapu ve vergi kayıtlarından 
istifade edilir. 

Tapu veya vergi kaydı veyahut mülkiyet ve 
intifa 'bakımlarından kül teşkil eden gayrimen
kul, teknik zaruret olmadıkça aynı birlik sınırı 
içine alınır. 

Teknisiyen ve yardımcı sının tâyin ettiği bir
lik sınırına itiraz halinde, Tapulama Müdürü 
işi inceler, ve karara bağlar /Tapulama Müdü
rünün kararı katidir. Bu karar itiraz ve dâva 
mevzuu: olamaz. 

REİS — Madde halikında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kahul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Gayrimenkul sınırlarının 'belirtilmesi 
MADDE 19. — Tapulaması • yapılacağı ilân 

edilen birliklerde sınırları işaretlerle belirtilme
miş olan gayrimenkullerin sahipleri, mahallî 
icaplara göre sınırlarını (belirtecek şekilde:'işa
retler koymaya ve muhafaza etmeye ve uçakla 
fotoğraf alınacağının tehliği halinde, gerekli 
malzemesi idarece temin edilmek şartiyle, bu 
işaretleri tapulama' müdür ve memurları tara-
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fmdan tarif olunacak şekle • getirmeye mecbur
durlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Köy içme suları hakkında kanun lâyihasına 
(309) arkadaş rey vermiş, (309) kalbul, muamele 
tamamdır. Lâyiha kanuniyet keshetmiştir. 

Tesbiti yapılacak mevkiin ilânı 
MADDE 20. — Tapulama teknisiyeni ve yar

dımcısı 11 nci madde gereğince alınacak kayıt
lardan ve bilir kişilerin vereceği bilgilerden 
faydalanarak tapulamasını yapacakları mevki 
ve sokağa gidecekleri günü tesbit ve en az iki 
gün evvel muhtar veya belediye reisi marife
tiyle ve mûtat vasıtalarla birlikleri içinde ilân 
ettirir ve ayrıca bu hususta düzenlenecek ilân, 
ihtiyar meclisinin çalışma yerinin veya belediye 
dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet birer tuta
nakla tevsik olunur. 

Bu ilânda, belirli günde mal sahiplerinin ve 
diğer alâkalıların gayrimenkullerinin sınırları
nı göstermek ve iddialarını hi'ldirmek için hazır 
'bulunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyap
larında tapulamaya devam edileceği belirtilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yofk. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Gayrimenkullerin teshil usulü 
MADDE 21. — Tapulama teknisiyeni ve yar

dımcısı belli günde (beraberce gayrimenkulun 
bulunduğu yere giderler. Muhtar ve hazır bu
lundukları takdirde mal sahipleri ve sair alâka
lılar muvacehesinde, tapu ve vergi kayıtlarını 
ve ihrazı halinde imza ^mukabilinde teslim ala
cakları ve sair vesikaları, en az üç bilir kişinin 
malûmatına müracaat suretiyle tetkik ve ma
halline tatbik edecek parselleri sınırlandırır ve 
beşinci holümde yazılı esaslar dâiresinde hak 
sahiplerini teshit eder ye ölçüsünü yaparlar. 

Teknisiyen ve vardımeısı, bilir kişilerin mü
talâası ile bağlı değildir. Bilir kişilerin mütalâ
ası kanaathahş görülmediği veya bilir kişiler o 
işte bilir kişilik yapamıyacak durumda bulun
dukları takdirde, teknisiyen ve yardımcısı, tu
tanakta mucip sehehini göstererek, sair kimse
lerin mütalâa ve şahadetlerine müracaat edebi
lirler. 
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İ^bit te muhtar bulunmadığı veya diğer bir 

ekiple çalıştığı takdirde, yerine ihtiyar mecli
sinden <bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı 
olan birliklerde köy ihtiyar meclisine terettüb-
eden vazifeler, varsa mahalle İhtiyar heyeti, 
yoksa belediye reisi veya encümen âzası tara
fından görülür. 

16 ncı maddede gösterilen memnuiyet hük
mü, tapulama teknisiyeni ve yardımcısı ile muh
tar ve belediye reisi ive bunların yerine kaim 
olanlar hakkında da tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mıf 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapulama tutanağının tanzimi 
MADDE 22. — Tapulama teknisiyeni ve yar

dımcısı tetkikat ve tahkikat neticesinde elde 
Gittikleri malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini 
ürer gayrimenkul için açacalkları bir tutanağa 
yazarlar. 

Teknisiyen ve yardımcısı arasında görüş ay
rılığı çiktığı takdirde teknisyenin reyi' tercihe 
olunur. Yardımcısı muhalefet 'sebeplerini tuta
nağa kaydeder. 

Tapulama tutanakları; teknisiyen ve yar
dımcısı ile muhtar, bilir kişiler, mütalâa ve şa
hadetlerine müracaat edilen diğer kimseler, 
orada hazır bulunan 'alâkalılarla bitişik gayri
menkul sahipleri ve tesbite karşı itiraz edenler 
varsa hunlar veya mümessilleri tarafından imza 
edilir. îmzadan istikâf halinde keyfiyet, o şah
sın imzasının yerine yazılarak diğer hazır bulu
nanlar tarafından tasdik olunur. 

Tutanağın ihtiva edeceği hususlar, Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünce talimatname ile 
teshit edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Reylerini kullanmıyan arkadaşlar, lütfen 
kullansınlar.. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

'Tutanakların tevdii 
MADDE 23. — Her birlikte, tapulama işinin 

bitiminden sonra teknisiyen ve yardımcısı tara
fından tapulama tutanakları; gayrimenkul'lerin 
parsel numaralan sırasına göre, maliklerinin ad 
ve «oyadlarmm, tutanağa iliştirilen belgelerin 
sayısını ve gayrimenknnerden itirazlı olanları 
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gösterir iki nüsha cetvelle birlikte tapulama 
müdürüne verilir. 

Müdür tarafından; cetvelin bir nüshası im
zalanarak iade olunur. îkinci nüshası tutanak
ların bordrosu mahiyetinde saklanır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tutanakların tetkiki 
MADDE 24. — Müdür, 23 ncü madde gere

ğince kendisine verilen tutanakları en kısa bir za
manda tetkik ederek noksan veya yanlışlıklar gö
rürse ilgili teknisiyen ve yardımcısına ikmal ve 
tashih ettirir. 

îkmal ve tashih, alâkalıların haklarına müessir 
bulunuyorsa bu hususta tapulama tutanaklanmn 
tanzimindeki esaslara riayet olunur. 

REİS -— Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Bir sual so

racağım, efendim. 
REİS — Buyurun. 
SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) —«En kısa za

man» tâbirinden ne kastediyorlar? Bunu rica edi
yorum. 

DEVLET VEKİLİ İZZET AKÇAL (Rize) 
— En kısa zaman, işin yapılmasını mümkün kı
lacak zamandır. Kanunlarda daima bu tâbir, faz
la teahhüre mâni olmak için, kullamlagelmekte-
dir. 

REİS — 4 ve 5 nci lâyihalara reylerini kul-
lanmıyanlar varsa lütfen kullansınlar. Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

Sudi Mıhçıoğlu, buyuran. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım, Muhterem Vekil Beyefendinin izah
ları tatminkâr olsaydı huzurunuzu işgal etmek 
niyetinde değildim. Bir işi mümkün kılacak en 
kısa zaman ne ise vâzıı kanunun maksadı da odur. 
Demek istedikleri en kısa zaman tatbikatçılann 
elinde bir ay, iki ay, üç ay... On ay da olabilir. 
Bunun tatbikatını geçmiş zamanlarda gördüm. 
Üç günde yapılması icabeden bir iş altı ayda, se
kiz ayda, on ayda olmadı, en sonunda hakkımdan 
vazgeçtim. Onun için bu işin tashih edilmesinde 
vatandaşlann faidesi bakımından faide mülâhaza 
etmekteyim. 

DEVLET VEKÎLÎ ÎZZET AKÇAL (Rize) 
— Günle bir müddet tâyin edilmesine kanaati-

/ 
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mizce lüzum yoktur. Teknisiyen bir muamele yap
mıştır, müdüre vermiştir. Müdür bu muameleyi 
tetkik edecek, eğer bir noksanlık görürse en kı
sa bir zamanda bunu tekrar teknisiyene iade ede
cek. Bu müddet hiçbir zaman hafta ile hesap edil
memek lâzımdır. Saatle, günle de olabilir, fakat 
haftanın geçmemesi icabeder, Esasen işin icabı da 
budur. 

RElS — Başka söz istiyen var mı!.. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek eş
yanın ithal vergi ve resimlerinden ve belediye 
hissesinden muaf en ithali hakkındaki kanun lâyi
hasına (30.8) rey verilmiştir» Muamele tamamdır. 
Lâyiha (308) reyle kabul edilmiştir. 

Tutanakların askı ilânı 
MADDE 25. — Müdür, tapulaması biten bir

liklerde mevcut gayrimenkullerin tesbit durumu
nu, maliklerini ve varsa muterizini gösteren bir 
cetvel hazırlıyarak, birliklerde ihtiyar meclisi 
veya belediye reisinin çalışma yerindn kapısına 
veya okul, cami, koy odası gibi umuma mahsus 
mahallerde ve ayrıca bölge merkezinde belediye 
reisinin göstereceği bir yere 30 gün asılmak su
retiyle itirazı, olanların bu müddet içinde Tapu
lama Müdürlüğüne müracaat etmelerini ilân 
eder. 
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Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği tarih

ler zabıt varakası ile tevsik olunur. İlân edildi
ği târihi gösteren bu cetvellerin birer sureti ma
hallin en büyük mal memurluğuna tevdi olunur, 

30 günlük dtiraz müddeti, yerlerine en son ası
lan cetvelin asıldığı tarihten itibaren cereyan 
eder. 

Müdür henüz tapulaması nihayete ermiyen 
birliklerde bir mahalle veya mevkiden daha kü
çük olmamak şartiyle, • tesbitleri ikmal edilen 
gayrimenkullere ait tutanakları teknisiyen ve 
yardımcısından alarak yukardaki esaslara göre 
ilânetmeye salahiyetlidir. Müddetlerin hesabın
da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tatbik 
olunur. • , 

BEÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında İş Birliği 
Anlaşmasının tasdikine dair kanun lâyihasına 
(308) rey verilmiş, (308) kabul. Lâyiha kanuni-
yet kesbetmiştir. 

11 Mayıs 1960 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikadı kapıyor :>rum. 

Kapanma saati : 16,30 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARİ 

1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas'- ' masına delâlet buyuralmasım arz ve rica ederim. 
ta Niyaçi Ecevit adındaki bir şahsın bir aylık 
hapis cezasının infaz edilmemesi sebebine dair 
sualifıe Adliye Vekili Celâl Yardımcı'nm tahrirî 
cevabı (7/1005) 

T. B, M. Meclisi Riyasetine 
Aşağıda arz ettiğim sorumun sayın Adliye 

Saygılarımla. 
29 . II . 1960 

Sjvas Milletvekili 
Halim Ateşalp 

Soru : 
Kesinleşmiş ilâm ile birkaç ay hapse mah-

Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl- ! kûm olan Sivas'ta Niyazi Ecevit adındaki şahsın 
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bu mahkûmiyetinin bir seneden beri infaz edil
memesinin sebebi nedir? Adliye ve onun icraatına 
itimadı selbedecek olan bu hal daha ne zamana 
kadar devam edecektir. 

T. C. 
Adliye Vekâleti 9 Mayıs 196ü 

Ceza îş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 15021 

özü : Sivas Mebusu Ha
lim Ateşalp 'in tahrirî 
sual takriri hk. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alman 18 . IV . 1960 tarih ve 4654/19739-
7/1005 sayılı yazıları karşılığıdır : 

Sivas Mebusu Halim Ateşalp tarafından ve
rilip sureti tevdi buyurulan ve katîleşmiş ilâm 
ile birkaç ay hapse mahkûm olan Sivas'ta Ni
yazi Ecevit adındaki şahsın mahkûmiyetinin bir 
seneden beri infaz edilmemesi sebebinin ve Ad
liyenin icraatına itimadı . selbedecek mahiyette 
olan bu halin daha ne müddet devam edeceğinin 
bildirilmesini mutazammm 29 . II . 1960 tarihli 
tahrirî sual takriri üzerine mesele mahiyetinin 
tetkikinde : 

Millî Korunma Kanununa muhalefetten maz
nun Sivas'ın Demircilerardı mahallesinden Ah
met Kemaloğlu 1334 doğumlu Mehmet Niyazi 
Ecevit'in Millî Korunma Kanununun 6731 sa
yılı Kanun ile muaddel 31/1V, 57/VII, Türk Ce
za Kanununun 59 ve 81/1, 3 ncü maddelerine tev
fikan 2 ay 20 gün hapis, 850 lira ağır para ceza-
lariyle mahkûmiyetine ve 2 ay 20 gün ticaretten 
men'ine dair Sivas Asliye Ceza Mahkemesince 
verilen 11 . XI . 1958 tarih ve 958/357-476 sayılı 
hükmün Temyiz Mahkemesince tasdik edilerek 
katîleşmesini mütaakıp cezanın infaz] için ilam 
suretinin 12 . I . 1959 tarihinde Sivas C. Müd
deiumumiliğine tevdi edildiği, 2 ay 20 gün hapis 
cezası için davetiye tebliği üzerine mahkûmun 
19 . I . 1959 tarihli istida ile müracaat ederek 
cezasının infazının münasip bir müddet tehirini 
t aleb eylediği, Sivas C. Müddeiümumiliğince 
kanuni sebeplere binaen infazın 19 .1.1959 ta
rihinden itibaren 2 ay tehir edildiği, tehir müd
detinin fona ermeden mahkûmun 14 . I I I . 1959 
tarihld İ3iida ile müracaat ederek evvelce ge-
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girmiş olduğu akciğer hastalığı nüksetmiş ol-

i duğundan mezkûr hastalık sebebiyle cezasının 
I infazının geri (bırakılmasını talebeyi em esi üze-
| i'ine de Sivas Numune Basmahanesi Heyeti Sıh-
| hiyesinden. verilen 1.8 . I I I . 1959 tarihli raporda 
; mahkûmun tesbit ve teşhis olunan hastalığının 
i vezanın infazı halinde kendisi ve muhiti için 
! katî tehlike teşkil eylediği cihetle (infazın 3 ay 
! tehiri gerektiği 'bildirilmesine 'binaen Ceza Mu-
ı hakemeicri Usulü Kanununun 399 ncu maddesi-
i nin 2 nci fıkrasına tevfikan infazın 3 ay tehir 
i olunduğu, ancak mezkûr raporda bildirilen has-
j talığın Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
i sözü geçen 399 ncu maddesinin 2 nci fıkrası 

şümulüne girecek derece ve mahiyette bulun-
j madiği Adlî Tıp Meclisince verilen 27 . V . 1959 
i tarihli raporla bildirilmesi sebebiyle mahkûm 
i hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılıp in

faz için -zabıtaya verildiği ve müzekkerenin in
fazı ehemmiyetle takip ve tekidedildiği, mah
kûmun Sivas'tan ayrılarak Yozgat ve Ankara'
ya gitmiş olduğu zabıtaca tesbit edilme'si üze-

I rine ilâmın berayı infaz bu yer C. Müddeiumu
miliklerine 'gönderildiği ve mahkûmun Yozgad 

j ve Ankara zabıtalarınca da araştırılmasına rağ-
] men gösterilen adreslerde bulunamadığı ve ni-
! hay et 14 . I I I . 1960 tarihinde Sivas'ta yakalan'a-
i rak ceza evine alındığı ve infazın kanuni sabep-
| lerle vukubulan tehir müddetleri haricinde bir-
| kaç ay gecikmesinin mahkûmun ikametgâh ve 
I adresini değiştirmesinden ve zabıtaca öğreni-
I len adreslerinde bulunamam asından ileri geldi-
i ği anlaşılmıştır. 
j Keyfiyetin takrir sahibine tebliğine delâlet

lerini saygılarımla arz ederim. 
Adliye Vekili 

j Celâl Yardımcı 

2. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'ın, köylü 
ve çiftçilere koşum hayvanları ile traktörlerin 
ve çift aletlerinin ucuz fiyatla temini hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine Ziraat Ve
kili Nedim ökmen'in tahrirî cevabı (7/1055) 

. - 2 . III '. 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ziraat Vekili tarafından 
I yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyn-
I rulm asını saygılarımla rica ederim. 
I Siva's Milletvekili 
I Ahmet Yılmaz 
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Köylü ve çiftçi vatandaşlarmıi'za koşum 

hayvanları ile traktörlerin ucuz ve taksitle ve
rilmesi, lüzuımlu ve mübrem çift aletleri olan 
harman düveni, urgan, tırpan, yaba, saban, 
tjrmı/k, araba kolluğu, pulluk ve uc demirinin 
ucuz bir fiyatla 'temini hususunda ne düşünül
mektedir? 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 9 . V . 1960 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 1544 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyaset Makamına 
Kanunlar Müdürlüğü 25 . IV . 1960 tarih ve 

7/1055-4772/19809 sayılı emirleri karşılığıdır: 
Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm köylü ve çift

çilere koşum hayvanları ile traktörlerin ve çift 
âletlerinin ucuz fiyatla temini hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sual takririnin cevapları ilişik
te sunulmuştur. 

Yüksek bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 

Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm tahrirî sual 
takriri 

Köylü ve çiftçi vatandaşlarımıza koşum hay
vanları ile traktörlerin ucuz ve taksitle verilmesi, 
lüzumlu ve mübrem çift aletleri olan harman dü
veni, urgan, yaba, saban, tırmık, tırpan, araba 
kolluğu, pulluk ve uç demirinin ucuz bir fiyatla 
temini hususunda ne düşünülmektedir? 

Cevap : 
1. T. C. Ziraat Bankasında açılan 4 000 000 

liralık «Yeni arazi açma fonu» yeni arazi açan 
ve yeni çiftçiliğe başılıyan çiftçilerimize koşum 
hayvanı, koşum takumı ve hayvanla çekilir küçük 
zirai alet ve ma'kinalar temin etmek için tesis 
edilmiştir. Bu fondan koşum hayvanı, koşum, 
alet ve makina satmalmak istiyen çiftçi; ihtiyacı 
olan alet makina veya koşum hayvanı için ban
kaya müracaat etmek suretiyle % 3 faizle ve 5 se
ne vâde ile borçlanarak temin etmektedir. 

2. «Hayvanla çekilen ziraat aletleri ve diğer 
ekipmanları fonu» adiyle açılan 11 milyon liralık 
fondan çiftçilere 5 sene vâde ile % 2,5 faizle alet 
ve makina temin edilmektedir. Bu fon münhası
ran T. Zirai Donatım Kurumu tarafından tedvir 
edildiğinden, bu fondan alet ve makina almak m-
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tiyen çiftçiler T. Zirai Donatım Kurumu teşek
küllerine müracaatlo istedikleri alet ve makina-
ları satınalırlar ve bankaya taksitle ödemek üze
re borçlanırlar. Bu fondan çiftçiler tırmık, kül-
tüvatör, mibzer, araba, çayır makinası, orak ma-
kinası, tmas makinası ve pulluk sattınalabilir-
4er. 

3. Mücadele aletleri, yem ziraatinde,kullanı
lan aletlerin kredili satışı için ayrıca 4 000 000 
liralık yeni bir fon pek yakında, tesis edilmiş ola
caktır. 

4. Memleketimizde bulunan yerli imalâtha
nelerden ziraat alet ve makinaları imal eden ima
lâthane sahipleri Ziraat Vekâletine müracaat 
ederek Vekâletçe teşkil edilen mütehassıs bir he
yet tarafından imal edilen bu ziraat alet ve ma
kinaları muayene edilir. Memlekete faydalı, tek
nik vasıfta olduğuna dair heyet raporu üzerine 
çiftçiler, bu makina ve âletleri T. C. Ziraat Ban
kasından yukarıki 2 kredi fonundan başka Zi
raat Bankasının normal zirai kredileri ile mu
ayyen taksitlere bağlanmak suretiyle temin eder
ler. 

5. 6802 nolu Gelir Vergileri Kanununun 4 
nolu ithal maddeleri tablosunun 2 nci pozisyo
nuna dâhil âlet ve makinalardan ziraatte kulla
nılanlarının Vekâletimizce tesbit edilenleri (Ve
kâletimiz müsaadesine tâbidir.), normal istihsal 
vergi haddi olan % 18 den % 8 tenzili ile % 10 a 
indirilmek suretiyle ithal edilirler. 

6. Pulluk uç demirlerinin memleket dâhilin
de imaline başlanmıştır. Ve ithal kotalarında da 
pulluk uç demiri ithali (Ziraat Vekâletinin mü
saadesine tâbi olmak kaydiyle) liberasyon üstesi
ne alınmıştır. Pulluk uç demirleri ihtiyacı bu 
suretle ucuz bir şekilde karşılanmaktadır. 

7. Tırpan ve orak ithali aynı şekilde liberas
yona tâbi tutulmuştur. îthalât geniş nispetlerde 
yapılmaktadır. 

8. Ziraat Vekâletinin, ithalini uygun ve za
ruri gördüğü mücadele âlet ve makinaları libe
rasyon listesine alınmış, Gümrük ve İstihsal Ver
gilerinden tamamen muaf tutulmuştur. 

3. — Sivas Mebusu Ahmet Yümaz'ın, Şar
kışla kazası AğcakıŞla nahiyesi yolunun yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
Nafıa Veküi Tevfik lleri'nin tahrirî cevabı 
(7/989) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 20 . I I . 1960 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Yılmaz 

Şarkışla kazasının Ağcakışla nahiyesi 1953 
yılından beri Sivas vilâyetinin nahiye yolu 
programında bulunan, nahiye yolları arasında 
bu nahiyenin yolunun yopılması için aynı ta
rihte bu yolun yapılmasına başlanmış 5 - 6 ki
lometre bir kısmı yapıldıktan sonra yol tasfi
yeye tâbi tutulmuş ve 7 . I I . 1958 gün 35 nci j 
inikatta sual takririme oevabolarak Nafıa Ve- i 
kili tarafından 1958 yılı Sivas vilâyeti pro
gramına alındığını ve yapılacağını beyanda 
bulunmuş ise de bu yol hâlâ yapılmamıştır. 
30 köyü bulunan ve bu yoldan istifade edecek 
olan Şarkışla Pazarına ve Ofisine devamlı 
surette iktisaden bağlı olan Akdağmadeni'nin 
ve Yahu nahiyesinin birçok köyleri de bu yol
dan faydalanmaktadır. 60 köye güzergâh olan 
bu yolun yapılıp yapılmıyaeağı hakkında Ve
kâletçe ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 7.V.1960 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 480 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
13 . IV . 1960 gün ve 4564-19409/7-989 sayılı 

yazılarına karşılıktır. 
Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'ın, Şarkışla -

Ağcakışla yolu hakkındaki yazılı sual takriri
nin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nafıa Vekili 

T. Heri 

Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'ın, Şarkışla -
Ağcakışla yolu hakkındaki yazılı sual takriri 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

27 Km. türündeki Şarkışla - Ağcakışla il 
yolu, Sivas vilâyetinin 1960 yılı programına 
dâhil edilmiştir. 

Bu yıl mezkûr yol için lüzumlu ödenek ay
rılacak ve mevcut makinaları ile vilâyetçe ça
lışılarak geçit temin edilecektir. 

4. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Tuzluca 
kozası Kağnı köyü yakınındaki köprünün hir an j 
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Önce yapılması hususundu n-e dü^îhıüldügûıiö 
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik tleri'nin tahri
ri cevabı (7/900) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 4 . II . 1960 

Kars Milletvekili 
Kemal GHiven 

Kars'ın Tuzluca kazası ile bu kazaya bağlı 
büyük bir köy grupunun muvasalatını temin 
edecek olan Kağın köyü yakınındaki köprünün 
bir an önce yapılması hususunda . Vekâletçe ne 
düşünülmektedir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 7.V.1960 
Hususi Kalem 

Sayı : 473 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
15 . II . 1960 gün ve 7-900/4405-18965 sayılı 

yazılarına karşılıktır. 
Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kağnı köyü 

yakınındaki köprü ile ilgili, yazılı sual takriri
nin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kağın köyü 

yakınındaki köprü ile ilgili yazılı sual takriri 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Kars'ın Tuzluca kazasına bağlı Kağın köyü 
yakınında inşası istenen Kağnı köprüsü 1960 
yılı inşa programına alınmış olup, yılı içinde 
ihale edilecektir. 

5. — Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun> 
Kadriyc Cımbaracı isimli bir sahsa araba ve ko
şum saiımı için Ziraat Bankasınca kredi açıldığı
nın doğru olup olmadığına dair sualine Ziraat 
Vekili Nedim Ökmen'in tahriri cevabı (7/1017) 

25 . II . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Ziraat Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Osman Eroğlu 
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Kendi beyanına göre Eskişehir'de D. P. ileri 
gelenlerinden olduğunu söyliyen Kadriye Oım-
baracı'nm Burdur'da at arabası ve koşum sat
ması için Ziraat Bankasından 450 bin lira kredi 
aldığı, Zirai Donatım Kurumunda beheri 713 
olan arabaların aynı olan bir arabayı 1 802 lira
ya ve 5 senede taksitlerle ödenmek şartiyle sattı
ğı doğru mudur? Burdur'da bu şekilde kaç ta
ne at arabası ve koşum satılmıştır? Bu kredinin 
arabaya muhtacolanlara verilmiyerek bir şahsa 
verilmesinden ve daha ucuz olan Zirai Donatım 
Kurumu arabalarına iltifat edilmiyerek muba
yaanın dışardan yapılmasında ne gibi bir fayda 
umulmaktadır. 

Bu şartlarla araba ve koşum satımı için aynı 
şahsa Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya ve baş
ka iller hesabına açılmış kredi var mıdır? Varsa 
miktaTi nedir? 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 6 . V . 1960 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1287 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
15 . IV . 1960 gün ve 7/1017/19533 sayılı ya

zıları K. : 
Burdur Milletvekili Osman Eroğlu'nun 25 Şu

bat 1960 tarihli sorusuna mevzu teşkil eden hu
sus incelendi : 

Eskişehir'de Kadmye Cımıbaracı'ya Burdur'da 
at arabası ve koşum takımı satması içıin T. O. Zi
raat Bankasından her hangi bir kredi açılmış de 
ğiidir. 

Burdur'un Bucak kazasına diğer vilâyetlerde 
olduğu gibi çiftçilere koşum hayvanı, koşum takı
mı, at arabası temini için açılan kredi 30 000 T. 
lirasıdır. 

Krediler doğrudan doğruya çiftçiye açıdır. 
Hayvanla çekilir küçük çiftçi ekipmanları proje
si ile T. Zirai Donatım Kurumuna açılan kredi 
haricinde vekâletimizle ilgili projelerden hiçbir 
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imalâthaneye, firma veya satıcıya kredi açılma-, 

I mıştır. 
i Saygılarımla bilgilerini arz öderim. 

i Ziraat, Vekili 
i N. öıkmıen 

6. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, kaza haline getirilecek olan Elmadağ, Belice, 

| ve Sulakyurt nahiyelerinde 1960 senesinde Hükü
met konağı inşasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
rirî cevabı (7/1062) 

22 . I I I . 1960 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğinle 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan }«azılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Cernıtoghı 

I Elmadağ, Delide ve Sulakyurt nahiyeleri bu 
sene Nisan ayının ilk haftasında ilce haline geti
rileceğinden bu ilçelere birer Hükümet konağı in
şasının 1960 yılı programına alınması hususunda 
Vekâletçe ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T. O. 
Dahiliye Vekâleti 6 . V . 1960 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/503 

T. B. M. M. Reisliği Yüksek Katına 
25 . IV . 1960 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

4782/20142 sayılı yazı cevabıdır : 
Kaza haline getirilecek olan Elmadağ, Delice 

ve Sulakyurt nahiyelerine birer Hükümet kona-
I ğı inşası mevzuunda Ankara Mebusu Mehmet 

Ali Ceritoğlu tarafından veril en yazılı sual tak
riri mevzuu itibariyle Maliye Vekâletini ilgilen
dirdiğinden iadeten sunulmuştur. 

! Gereğine emirlerinizi hürmetlerimle arz ede
rim. 

j Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 



I : 66 
TASHÎH 

C : 1 

Bu zabıt ceridesinin sonuna bağlı 135 sıra sa
yılı matbuanın 72 ııoi sayfasının sonunda Yoz-
gad Mebusu Sefer Eronat'm imzasının altına 
aşağıdaki muhalefet şerhi eklenecektir. 

Muhalefet şerhi 
1. 29 ncu maddede zaman aşımı sukutu 

hak müddeti olarak değiştirilmiş ve Kanunu 
Medeninin 638 nci maddesi işbu 29 ncu mad
denin ikinci fıkrası ile tadile uğramıştır. Ta
pulama işleri tamamlandıktan sonra Medeni 
Kanun hükümlerine sirayet ettirilmesinin doğ
ru olmıyacağı ve 638 nci maddede mezkûr 
(Elinde bulunduran - hüsnüniyet) kayıtlarının 
29 ncu maddeye alınmamasının memlekette iki 
hükmün ayrı ayrı cereyanına vesile olacağı. 

2. 31 nci maddenin tapuda kayıtlı olmı-
yan gayrimenkulun nizasız, fasılasız en az on 
seneden beri malik sıf atiyle zilyedi ilenine tes
cili taraftarıyım. 

20 sene müddetin mukni sebebi olmadığı 
gibi Borçlar Kanununun 125 nci maddesi mu
cibince dâva hakkı sakıt olmuş eşhası saire 
karşısında zilyedin daha on sene beklemesine 
taraftar değilim. 

Harçların Hükümet teklifinden başka şe
kilde kayıtlanmasına taraftar değilim. Bu nok
talarda muhalifim. 

Yozgad Mebusu 
Sefer Eronat 
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Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6991 ve 6995 sayılı 

kanunlara bağlı cetvellerin tadili baldan daki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Sum Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KABAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
Ismtt Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikgioğlu 
Eyüp Doğan 
Ya§ar Gümügel 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 

i && adedi 
Bey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler . 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar : 

: 610 
311 

: 311 
0 
0 

273 
26 

[Kabul edenler] 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğhı 
Ali îleri 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECIK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rlifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müf&t Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Halûk gaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem. 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzîoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu | 

Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Saııcar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

^nm n T T n T W J V 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Şevkti Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numaııoğlu 
Fethullah Ta§kesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hamit Dedelek' 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

440 — 



î : 66 9.5.1960 C : İ 
Nedim Ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin înane, 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂEI 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüöeyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltau 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Puad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayge Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunea 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanpğlu 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 

Nuri Yatnmt 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 
. KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzmı Batur 
Süleyman Çağlar 
Hîımi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş, 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat/ 

Sadettin Yalım 
KONYA 

İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Samı Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu -
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Âltuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Alî Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tabettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİÎRD 
Suat Bedük 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
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TRABZON 

Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğiıı 
Salih Zeki Ramoğlu 

Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpa,^ 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlıı 

Sefer Bronat 
Ömer Lûtfi Erzumın.-
luoğlu 
Nmııan Kuıban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl. 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Tanyolatç 
Hulusi Timur 

Reye iştirak etmiyenler 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğln 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melik Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı (V.) 
Selim Yatağan 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman ATişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Geritöğla 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 

! Avni Doğan 
Bülent Eeevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim îmirzalıoğlu 
ismail înan 
İbrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Sellim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Fethi Batur 
Ekrem Tonınlu 

BALIKESİR 
Vaeid Asarın 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki.Said Esen 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Halim Aiyot 

Emin Kalafat 
ÇANKIRI 

Dursun Akoaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil* 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfki Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Münip ( W r 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Abidin PotUoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin CİM 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Re§a 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Adnan Menderes (Baş
vekil) — 
Yusuf Salm&n 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakazr Tafvter 
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Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

ÎZMİR 
Sebatı Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim i lker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekiıı 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioglu 
Osman Kavuncu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
tsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunav 

î : 66 9 .5 . 
Tevfik Ünsâlan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 
(riyasettin Emre 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
tsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

1960 0 : 1 
SAMSUN 

Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
şükrü Uluçay 

SltRD 
Baki Erdun 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çcltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Tlasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati îlter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
tsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

Dâniş Yurdakul 
TRABZON 

Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URtfA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar A İha s 
Aziz G okkan 
1. Etem Karakapıcı 
Esat Mahmut Karaknrt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğiu 
Adnan Çülıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkn 
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir ökteın 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 
Balıkesir . 

6 
1 
1 
2 

. ..1: 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 
2 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

— 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6885 sayılı 

Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanım kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 610 

Rey verenler : 310 
Kabul edenler : 310 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Beye iştirak etin iyen 1er : 274 
Münhal mebusluklar : 26 

[Kabul 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumnı 
Hilmi Oeîtikijioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Eîem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat 'Butlakoglu ' 
Ali İle d 
Halil .'İm re 
Arif Ka'lıpM.zoglıı 
Ahmet Koca bıy\ koğl u 
M. Halûk Timur his 
Sırrı Yi re ab 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üveyi'! 

EİNG'ÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrcttin Barut 
Kiiıat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman-
Mithat Dayıoğlıı 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gül ez 
Nezih Tütüncüoglu 

BUEDUB 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 

edenler] 
\ Müfit Erkuyumcu 
I Sadettin Karacabey 

Salâhattin Karaeagil 
Mazinin Kayalar 
Recep Kırım 
Halûk Şaman 
N'uruliah İhsan Toloıı 
Hilâl Ülmau 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fııad Alp-

I kartal 
I Ahmet Hamdi Sezen 

Servet Sezgin 
Nuri Tugay 
Nahit Ural 
Fatin E üstü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi . 
Hüseyin Ortakçı oğlu 
Kemâl Terzfioğlu 

DENlZLÎ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
îsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 

I A. Hamdi Sancar 
| Ec+'et Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi. 
ilâm id Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Eükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Fetlmllah Taşkesenü-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Ze ren 

ESKİŞEHİR 
.Muhtar Başkurt 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Sami'h İnal 
Süleyman Kuraiıel 
Ali Ocak 
Nediim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 
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GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

tÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

ÎSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunea 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 

t : 66 9.5 
Perihan Arıbumu 
Enver Dündar Başar 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğhı 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kıhçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakma-n 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
tshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atedemir 

.1960 C : 1 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
i*hnut Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
v;mer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gür soy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topal er 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Baynr 
Şeıui Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhç.ıoğhı 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğhı 

Şefik Çağlayan 
NEVŞEHİR 

Necmeddin Önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer Önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hım 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişeioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Oonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Fikri Şen dur 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

—'Wö~ 



TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 

î : 66 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

9.5.1960 O : 1 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçi oğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Kjıramüftüoğlu 
Saim Ka raöme r î ioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmaı 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Tu rgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 

Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Er kut 
ibrahim îmirzaliöğlu 
İsmail titan 
İbrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Sellim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Atillâ Konuk 
İbrahim Subaşı 

ARTVİN 
Yîişar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Vacid A sena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ft rhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâm-l Tabak 
Etheın Yalçmalp 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Mehmet Ksırasau 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Serai Demiray 
Halil Turgut 
Melımed Hüsrev Üın! 

EDİRNE 
Rasih Gurkan 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
ilürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Adil Sağıroğbı 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfki Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Münip özer 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Abidin Potuoğbı 

aÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirney-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargına ip 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Ho^aoğlu 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Isak JJ tabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
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Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoannidis 
Neemi Nuri Yücel 
Malımut Yüksel 

ÎZMtR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
=Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osma,n Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya . 
Ahmet Fırat 
ismet inönü ' 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 

Mehmet Zeki Tulunav 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
^ükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

StlRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim «Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip tmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanöğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

Dâniş Yurdakul 
TRABZON 

Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Vlustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
ibrahim Etem Karaka-
pıcı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdürrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
naık 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
AU Kaya 
Tahir Öktem 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 
Balıkesir 

6 
1 
1 
2 
1 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 
2 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 
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Köy içme suları hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

ADIYAMAN 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Mustafa Öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin Özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Aknıanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk « 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

' AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 

610 
309 
309 
0 
0 

275 
26 

[Kabul edenler] 
Eteni Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Halil lınre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BiTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettiııoğlu 
Servet Bilir 
ZıVhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güç bilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 

Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzîıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 
Fethullah Taşkesenlioğia 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedünı ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
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Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Haindi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
M. Faruk Gürtunea 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Sebatı Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perühan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 

1 : 66 9. 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlıö 

Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu . 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni S akman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Ilamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınc 

. 1960 C : 1 
| Ali Saim Kaymak 

Hulki Âmil Keymen 
Ahmet; Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet Ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Gmer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Melımet Diler 
İbrahim Germeyaııoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlıı 
Kemal .Özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sanı et Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akm 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Necmeddin Önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
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İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akm 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmı Dinçer ' 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rif.at Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı. 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer Özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğiu 



YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

I : 66 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 

9.5.1960 C : 1 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu* 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 

AFYON KAEAHISAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alüşiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 

Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
tbrahim îmirzalıoğlu 
tsmail inan 
tbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğiu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Agâh Erozan (Rs. V.) 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğhı 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 

Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDÎRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım Öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 

OAZÎANTEB * 
Bahadır Dülger 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadir bey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Cillâ 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Ya'kup Karabulut 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Muammer Çavuşoğlu 
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Necdet Davran 
Selim Eagıp Emeç 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasarı Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim îlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yen i araş 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Oopuroğiu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fah ri 
Ağaoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulımay 
Tevfik unsal an 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 

Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yayctoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalincİ 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 
Giyasettin Enire 

NEVŞEHİR 
Zihni üner 
Münih Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Merıgi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumruîu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muaıııme!1 Tekin 

Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SİÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İnler 
Ahmet Kangal 
Kâmil KırıkoğJu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
İsmail Üzdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet tspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

Dan iş, Yurdakul 
TRABZON 

Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Hasan Polat 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Ayduı 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
İbrahim Eteni Karaka 
pıeı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdürrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
A.dna n Ça 11koğhı 
Rıza Salıcı 
Avni Ur al 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tev.f'ik I)oğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Suat Basol 
Neeati Diken 
Ali Kaya 
Tabir Öktem 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabavrak 

[Münhal mel)usluklarj 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa 

6 
1 
1 
1 
2 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
o 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 
2 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yoz^ad 

1 
1 
1 

- • -
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Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek eşyanm îthal Vergi va resimlerinden ve Belediye Hisse

sinden muaf en ithali hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabuJ edilmiştir.) 

Âza adedi : 01 0 
Bey verenler : 308 

Kabul edenler : 308 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etnıiyenler : 27ö 
Münhal mebusluklar : 26 

[Kabul edenler] 
• ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgeıı 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanla]' 
Sadık Erdem 
Attılâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat İyriboz 
Piraye Levent 
Etein Menderes 
Ekrem Torunlu 

Cevat Ülkü. 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Ali İleri 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğiu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumeu 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karaeagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl ülman 
Kenan Yılmaz 
"""" ÇANAKKALE" 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Patin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 

| Muştala Kemal Blber-
| oğlu 

Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğhı 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Ha cır e cep o ğlü 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğiu 
Kemâl Terzioğlu 

DENifiSLÎ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımiıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasaıı 
A. Hamdi Sanear 
Ref et Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR , 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü. Tigrel 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin. Manyas 
Rükne ddin Nasuhioğlıı 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Snrol 

ERZURTTM 
Osman Alihocag.il 
Şeyk'i Erker 
Abdülkadir Ery urf 
Mehmet Eyüboğîu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 

Hasan Numanüğlu 
M ün ip Özer 
Fethul i ah T aşkesenlioğlu 
Rıza. Topcuoğlu 
Musiaia Zeren. 

ESKİŞEIİİE 
Halil Akkurt 
Müh: ar Başkurt 
Mustafa Çürük 
İİMiint Dodelek 
Hasan Polatkan 
.Abidin. Potuoğlu 
'Hicri Sezen 

ÖAZÎÂNÎEB 
Süleyman Kiıranel 
Ali Ocak 
Nedim Ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUK 
Sadık A İti ucan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan. Köymen 
Mazhar Şener 

Übeydullah Seven 
İÇEL 

Rüştü Celin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
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Sami Göknar 
tbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Ârıburun 
Enver Dündar Başar 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğhı 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner * 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

î : 66 9 .5 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğhı 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğhı 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Ktirmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet, Unat 
Savlettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Hamdî Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 

1960 C : 1 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal Özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bay ur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet Ö zgırgm 
Cemil Şener 
îhsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zcyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR , 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Jöaha Hun 
Rif(at Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Feri d Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer Özen 
Hamdı Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
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YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioglu 

î : 66 
Sefer Er ona t 
Ömer Lûtfi Erzıırum-
luoğlu 
Numan Kurban 

9.5.1960 C : 1 
Fuat Nizamoğlu 
Nazmı Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

Seba ti Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

(Beye iştirak etmiyenlerj 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Knramüftüoğlu 
Saim Karaömeıiioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdı öner 
Kemal Sarıibralıimoğlu 
Kemal. Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
îsmail Rüştü Aksal 
Osman Al&şiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim îmirzalıoğlu 
ismail inan 
ibrahim Saffet Omay* 
Ilyas Seçkin 
Seüm Soley, 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcııoğlu 
Ekrem Yıldız 

BÎTLIS 
Nasrettin Barut 
Rîifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Agâh Erozan (Es. V.) 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 

Naci Yıldırım 
ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Haluk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
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îbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Neemi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMÎR 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram Öcal 
îbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Osman Kavuncu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
îsmet İnönü 

Ankara 6 
Artvin 1 
Aydın 1 
Balıkesir 1 
Bursa 2 

Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Tsfusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy. 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 

[Münhal m 
Denizli 1 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 

1 Kastamonu 1 

Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SİİRD j 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil Özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mutıtafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

ebusluklar] 
Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 2 
Kütahya 1 
Muğla 1 

Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Polat 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
îbrahim E tem Karaka-
pıcı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdürrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
natk 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 1 
Van 1 
Yozgad 1 

— 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında î ş Birliğ-i 

Anlaşmasının tasdi!ime dair • Muma verilen reylerin neticesi 
(Kanım kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Eeddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
308 
308 

0 
0 

276 
26 

[Kabul edenler] 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Orhan Kökten 
Mustafa Öztürk 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Mûrad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis Öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazif'i Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlıı 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 

— 458 — 

I Piraye Levent 
j Etem Menderes 
1 Ekrem Toruıılu 
| Cevat Ülkü 
I BALIKESİR 

Muzaffer Emiroğlu 
I Ali ileri 
i Halil İmre 
j Faik Ocak 
I Fuat Onat 

M. Halûk Timurtâş 
Muharrem Tuncay 

I Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
I Ertuğrul Çolak 

Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göke.r 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gül ez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 

I Hüseyin Bayrı 

Müfit Erkuyumcu 
Salâhaddin Karacagil 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi. Köymeıı 
Halûk Şaman 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Haindi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzîoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımhoğlu 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 

Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Şevkli Erker 
Sait Kantarel 
Fethullah Ta§kesenlioğlu 
Rıza Topeuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
ihsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 



Mustafa Hemiş 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koral tan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuacl Cebesoy 
Faruk Nafiz Oamlıbol 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Ercrıgil 
Hû!;nmeftin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpııiar 
M. Faruk Gürtunca 
Hadi Hüsmaıı 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
hatlı Kırdaı-
Nizamettin Kırşan 
Necla Tekine! 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamat 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Necdet Devran 

î : 66 <M 
Selim Ragıp Emeç. 
Sadık Giz 
Necdet Ineekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçnner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muz af f c v A kd o ğa n 1 ı 
Basri Aktaş 
Nâzmı Batın* 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Mü raf l'slâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmcz 
Ebubekir Develioğlu 

"Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim IGrazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroglu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Sefili Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Âvni Sakınan 
Dündar Tekaml 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Gem al Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğln 
Remzi Birand 

.1960 C : 1 
I Sıtkı Salim Burçak 

Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 

I Tarık Kozbek 
Himmet Ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şekeı* 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğiu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal Özer 
Emin Top al er 

MANİSA 
Samet Ağaoğiu 
Sezai Akdağ" 
Atıf Akın 
Selim Akis 

I Nehil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 

I Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
D Hum Ocakoglıı 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandal inci 
Nuri Özsan 
Sn di Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

{ Zihni Üner 
I Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer Önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tabettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 

I Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğhı 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid1 Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer Özen 
Hamdi Özkan 

j Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

TRABZON 
Fikri Karanis 
Sabri Dilek 
Osman Nuri Lermioğlu 

-- m 



Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 

î : 66 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum 
luoğlu 

9.5.1960 C : 1 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Ali Kaya 
Necati Tanyolaıç 
Hulusi Timur 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömeıiioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
î>epınar 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdı Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 
AFYON KARAHÎSAR 
Kıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi , 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alftşiroğlu 
Hüseyni Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 

Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim Imirzalıoğlu 
tsnıail inan 
ibrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Seldin Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

BALIKESİR 
4 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabryıkoğlu 

BÎLEOÎK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BtTLÎS 
Selâhattin inan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
İ l im Sipahi 

BURSA 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
d.) 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferlıan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber
oğlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mehmed Hüsrev 'Ünal 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Kara kay» 
Hürreın Müftügi) 
Nâzım öztiirk 
ismail Hakkı Ta i ay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabrı Erdmnan 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlıı 
M'eliic Fırat 

Hasan. Numanoğlu 
Münip özer 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargı naip 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin CilM 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Heşa 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Aleksandros Haeo] >ıı 1 os 
Ali Harputlu 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin •(•!.) 
Celâl Ramazanoglu 
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Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Târver 
Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoannidis , 
Neemi Nuri.Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebatı Acun 
Muammer Çavuşoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram Öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Osman Kavuncu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükba§ı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELÎ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

î : 66 9 .5 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevl'ik Unsal an 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bay azıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Asıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 

1960 C : 1 
Atıf Topaloğlu 
Ilüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyiıi Agun 

SAMSUN 
Ömer Güriş 
Şükrü Uluçay 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SÎNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil Özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan .(x.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Aralan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
İbrahim Etem Karaka-
pıcı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdürrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğhı 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa 

6 
1 
1 

ı 
2 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 
2 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

— 
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Devre : XI 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

İzmir Mebusu ilhan Sipahioğlu'nun, Avukatlık Kanununun 49 
ncu maddesinin 3 ncü fıkrası ile 117 nci maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası ( 2 / 3 ) 

7 . II. 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 nen maddesinin 3 ncü fıkrası ile 117 nci maddesinin 
kaldırılmasına, dair olan kanım teklifimi esbabı mucübesiyle birlikte takdim ediyorum. 

İcabının icrasına delâlet buyurıılmasını saygı ile rica ederim. 
îzmir Mebusu 

İlhan Sipahioğlu 

ESBABI MUCİBE 

.1. Avukatlar âmıme hizmeti görmektedirler. Bu sıfatla hâkimin yardnncısıdırlar. 3499 sayi-i 
Avukatlık Kanunu avukata gördüğü hizmetin haysiyet ve şerefine uygun haklar ve vazifeler 
tanımıştır. Avukatların vazifeden doğan ve vazife sırasında işledikleri suçlardan dolayı takibat 
icrası Adliye Vekilinin iznine bağlı tutulmuştur. 49 ncu maddcnan 1 nci fıkrasında bu hükmü 
kabul eden Avukatlık Kanunu, aynı maddenin üçüncü fıkrasında bu ana prenlsibe kökünden 
aykırı bir hüküm ihtiva etmektedir. Bu fıkraya göre Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü ka 
nunlarınm, duruşmanın inzibatına dair hükümlerinin avukatlara da tatbiki caizidir. Yani avu 
katlar duruşma sırasında duruşmanın inzibatını ihlâl etti diyerek hâkim tarafından tevkif edile
bilir. Bu ağır hükmün yukarda ifade edilen ana prensibe aykırılığı ve âmme hizmeti gören avu
katın gerek şaihsan gerekse gördüğü hizmet bakımından ne kadar ağır bir tehdidi tazminimin 
ettiği aşikârdır. Avukatın işliyeceği çok daha ağır suçlar dolayısiyle hakkında takibat icrası 
Adliye Vekilimin iznine bağlı tutulduğuna göre duruşma inzibatının ihlâlini müedcli fiillerinden 
dolayı takibat icrasının da aynı usule tâbi tutulmasında bir mahzur tasavvur olunamaz. 

Mâruz sebeplerle Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin üçüncü fıkrasının kaldırılması 
teklif edilmiştir. 

2. Müdafaa hakkı mukaddestir. Maznuna kendisini müdafaa hususunda kanun en geniş sa
lâhiyetleri tanımıştır. Her maznun kendisini müdafaa için vekil tutabilir. 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 117 nci maddesi ihtiva, ettiği hüküm itibariyle maznunun 
müdafaa hakkına ve avukatlık meslekinin serbestçe icrasına mâni teşkil etmektedir. 

Mezkûr 117 nci maddeye göre mevzu irtica olan yahut millî vahdet ve şuurla telifi mümkün ol-
mıyan fiillere mütaallik dâvaları deruhde etmeyi itiyadeclinmiş avukatlar meslekten çıkarılabilirler. 

Beraetî zimmet asıldır. Hiçbir-avukat müvekkilinin beraet mi edeceğini, mahkûm mu olacağını 
peşinen kestiremez. Avukat bu maddenin tehdidi altında bulunduğu müddetçe masum olması pek 
muhtemel bulunsa bile bahsedilen suçlardan maznun kimsenin müdafaasını deruhde edemez. Zira 
müvekkilinin mahkûm olması halinde kendisinin de meslekten çıkarılması ihtimali vardır. Bu durum
dan evvelemirde müdafaa hakkını mukaddes tanıdığımız maznunun kendini müdafaa, edecek vekil 
bulunmaması itibariyle müteessir olması tabiîdir. 

Aynı maddenin kinci fıkrası da Teşkilâtı Esasiye Kanununa, demokratik prensiplere ve insan hak
larına mugayirdir. Bu fıkra Polis vazife ve salâhiyetleri Kanununun mülga. İS nci maddesindeki hük
me benzer bir mantıkla avukatlar hakkında nevama meslekî bir sürgün hükmü vaz'etmiştir. 
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Avukatlık Kanunu avukatın haiz olması icabeden maddi ve mânevi vasıfları göstermiştir. Bu va
sıflan haiz olmıyan kimse avukat olamaz, bu vasıfları kaybeden kimse avukatlıkta devam edemez. Hal 
böyle iken çok indî ve takdirî bâzı isnatlarla bir avukatın meslekini icrasına mâni olmak ne avukatlı
ğın mahiyetine ne de Ceza Hukuku prensiplerine uyar. Bir avukatın memleketin muayyen bir böl
gesinde avukatlık yapmasına müsaade edip başka bir bölgesinde mâni olmayı mantıkla izah mümkün 
değildir. 

Bu madde kanunun kabul edildiği zaman da idarenin avukatlar üzerinde bir tehdit vasıtasını elinde 
bulundurmak istemesinden neşet etmiştir. 

Bugün bu hükmün muhafazasında sadece zarar vardır. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. * 
Adliye Encümeni 29 . I . 1960 

Esas No. 2/3 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncıı 
maddesinin 3 ncü fıkrası ile 117 nci maddesinin 
ilgasına dair İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'-
nun teklifi Adliye Vekâleti mümessili de hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi : 

1. Kanun teklifinin esbabı mueibesinde 
izah ve ifade olunduğu veçhile Avukatlık Ka
nunu, avukatların âmme hizmeti ifa etmekte 
bulunduğunu kabul etmektedir. Bu itibarla avu
katların vazifeden doğan ve vazife esnasında iş
ledikleri suçlardan dolayı haklarında takibat ic
rası Adliye Vekilinin iznine bağlı tutulmuştur. 
Görülüyor ki, Avukatlık Kanununun 49 ncu 
maddesinin berveçhi mâruz hükmü ile kanun 
vâzımm avukatlara, sair âmme hizmeti gören 
memurlardan ayrı olarak hususi mahiyette bir 
teminat tanıdığı mertebei bedahettedir. ^ 

Fakat; mezkûr maddenin 3 ncü fıkrası, Hu
kuk ve Ceza muhakemeleri usulü kanunlarının 
duruşmanın inzibatına mütaallik hükümlerinin 
mahfuz bulunduğuna dair bir hüküm sevk et
miştir ki; Avukatlık Kanununun matuf bulun
duğu Hukuk usulü muhakemeleri Kanununun 
150 ve Ceza muhakemeleri usulü Kanununun 
379 ncu maddeleri, mahkeme huzurunda müna* 
sibolmıyan bir kavil veya fiilde bulunan kimse
nin mahkeme kararı ile tevkifhaneye gönderile
ceğini ve yirmi dört saat zarfında isticvaboluna-
rak bir haftaya kadar hafif hapis veya yirmi beş 
liraya kadar para cezasına mahkûm edileceğini 
âmir bulunmaktadır. 

Aynı zamanda yukarda mezkûr usul kanun
larının 70 ve 373 nci maddeleri de duruşmanın 
yine inzibatını muhil bir kavil veya fiilin vu
kuunda buna mütecasir olanların mahkeme hu
zurundan çıkarılmalarını istihdaf etmektedir. 
Bunlardan tevkife mütaallik hükmün; Avukat
lık Kanununun 22 nci maddesinde temas ve tas
rih kılındığı veçhile avukatlığın âmme hizmeti 
mahiyetinde telâkkisi ve yine avukatlar için 
mahkemeler ile resmî merciler nezdinde kanun
ların tam olarak tatbiki hususunda yardımcı sı
fatının izafe ve kabul edilmesi gibi mevzu hü
kümler muvacehesinde telifi mümkün görüle
memekte ve esaslı prensipler ile mütezat bulun
duğu anlaşılmaktadır. Tevkife 'müteallik hük
mün muhafazasında bir güna içtimai fayda mü
lâhaza edilmediği de ahiren hazırlanan usul ka
nunları lâyihaları muhteviyatından nümayan ol
maktadır. Bu itibarla yalnız tevkif hükmüne ma
tuf ve sâri olmak üzere 49 ncu madde metninde 
tadilât icrası muhik görülmüş ve bunu derpiş ve 
tesbit etmek üzere bu madde metni yeniden tah
rir ve tertip kılınmıştır. 

2. Avukatlık Kanununun 117 nci maddesi
nin kaldırılmasına ait bulunan teklif, meslekin 
vakar ve haysiyeti, müdafaa hakkının masuniye
ti bakımından hukuk prensip ve kaidelerine uy
gun bulunmaktadır. Çünkü; 117 nci maddenin 
1 nci ve 2 nci fıkraları meslekten ihraç veya avu 
katın mukayyet bulunduğu Baro levhasından 
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kaydının silinmesini ve binnetice aynı bölgede 
meslekî faaliyet icrasını meneden hükümleri ih
tiva etmektedir, ki bu suretle mevzu hükümlerin, 
Avukatlık Kanununun 82 ve 83 neü maddelerin
de muharrer esaslı kaideleri ihlâle müntehi bu
lunduğu sarih olarak anlaşılmaktadır. Nitekim 
bahsi geçen maddeler avukatlık vakar ve şerefine 
uymıyan fiil ve hareketlerde bulunanlar ile mes
lekî faaliyette vazifelerini yapmıyan veya vazife 
icabı olan dürüstlüğe riayet etmiyen avukatlar 
hakkında ihtar, tevbih, para, muvakkat işten çı
karma ve meslekten müebbet ihraç cezalarının ve
rileceğini âmir bulunmaktadır. Kaldı ki, kanu
nun 2 nci maddesinin muayyen fıkralarında tes
hil ve tadat kılındığı veçhile şeref ve haysiyeti 
muhil bir suçtan veya ağır hapsi müştekim bir 
cürümden mutlak surette yaihut bir cürümden 
bir sene veya daha ziyade hapis cezası ile mah
kûm olanların, cezai veya inzibati 'bir karar neti
cesinde meslekî bir suçtan dolayı hâkim veya me
mur yahut avukat olmak vasfını kaybetmiş ya
hut meslek şeref ve haysiyetine uymıyan halleri 
bulunanların avukat olmalarını menetmektedir. 
Hâl böyle iken bir avukatın umumi kaidelerden 
inhiraf suretiyle meslekten çıkarılması veya mem
leketin muayyen bir bölgesinde meslekî faaliyet 
icrasından menedilmesinin mâkul ve mukni bir 
sebebe istinadetmediği mütalâa olunmuştur. Ka

nunun ilk tedvinine müteallik bulunan esbabı 
mucilbenin tetkikinde de 117 nci maddenin ka
nuna ithalini mucip vaziyetin izahından tevak
ki olunarak bâzı mülâhazalar beyanı ile iktifa 
edilmesi Avukatlık Kanununun sııreti umumiye-
de vaz'ettiği kaidelere münafi bulunmuş oldu
ğundan 117 nci maddenin ilgasına karar verildi. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Riyaset Makamına sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Aydın 
Muhalefet şerhim ilişiktir, 

Cevat Ülkü 
Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 
Adıyaman 
S. Turanlı 

İmzada bulunamadı 
Konya 

/ / . özyörük 
Uşak 

A. R. Akbıyıkoğlu 
Yozgad 

Muhalefet şerhim ilişiktir. 
8. Er onat 

Mardin 
M. A. Arıkan 

K. 

M. Muharriri 
Balıkesir 
V. Asena 

Adana 
Sarıibrdhimoğlu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

H, F. Evliya 
Yozgad 

M. Ataman 
Kars 

O. Yeltekin 

Muhalefet şerhi 

3499 sayılı Kanun avukatlık mesleki mün-
tesiplerinin vazife, hak ve mükellefiyetlerini 
tesb&t eden bir meslek kanunudur. Şüphe yokki 
cemiyet nizamı ile sıkı sıkıya alâkası bulunan 
avukatlık meslekinin (Zabıtasına) taallûk eyli-
yecek bâzı hükümleri de olacaMır. Nitekim 
117 nci maddenin tedvinini ieaibettiren ahval 
memleket realitelerine uygun olarak zararlı 
ideolojilerin ve memleket ve millet selâmeti ba
kımından zarar iraızı mümkün olan muayyen 
suçların müdafaasının aynı şahıs tarafından 
maksatlı bir şekilde itiyat haline getirilmesini 
önlemeye matuf bulunan (Bir zabıta) müey
yidedir. 

Bu hâlin mevcudolup olmadığını takdir 
ve alâkalısı hakkında mezkûr maddeye göre ka
rar ittihazı yine aynı meslek müntesipleri ara
sında müteşekkil inzibat ve haysiyet divanları

na mevdu bir yetkiye dayanimaıkıfcadır ki, bu ci
het aksi mütalâa serd edenlere karşı bir temi
nat olarak kabul edilmek lâzımgelir. 

Müdafaa hakkının kutsiyeti vesilesiyle 
maksatlı bir vekili müdafiin devamlı propa
gandaya yer verebilecek müdafaalarını, hattâ 
maJhkeme huzurunda müsamaha ile karşılanan 
tahlil ve münakaşaya müstenit beyanlarını (Fi
lânı nasıl müdafaa ettim) tarzında hariçte ya
pacağı neşriyatın halk topluluklarına intikali 
her halde zararsız addedilemez. 

îşte bu gibi ahvaldedir ki, cemiyeti melhuz 
zararlı hal ve hareketlerden vikaye ve bu gibi 
maksatlıları önleyici veya tamamiyle meslekten 
uzaklaştırıcı bir hükmün mevcudiyeti aynı za
manda o meslek müntesiplerinin şeref ve hay
siyetlerini muhafaza bakımından da lüzumlu 
görülmelidir. 
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Suçlu zanlısı addolunacak (kimselerin mü

dafaası ve masumiyetlerinin zahire çıkarılması 
için gerek barolaroa ve gerek (mahkemelerce 
kendilerine bir müdafi tâyin ve intihabı hak
kındaki hükümler muvacehesinde de işbu 117 
nci maddenin bekası böyle bir kimsenin müda-

fisiz kalabileceği endişesini de tamamiyle ber
taraf etmektedir. 

Mâruz sebeplerle 117 nci maddenin ilgası 
hakkımdaki teklife muhalifiz. 

Aydın Yozgad 
C. Ülkü S. Eronat 

İZMİR MEBUSU İLHAN SİPAHİOĞLU'NUN 
TEKLİFİ 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desinin üçüncü fıkrası ile 117 nci maddesinin 

kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDİ] 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 49 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası ile 117 
nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desinin tadiline ve 117 nci maddesinin kaldırıl

masına dair Kanun 

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 49 ncu 'maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 49. — Avukatların vazifelerinden 
doğan veya vazife 'sırasında işlemem suçlardan 
dolayı haklarında takibat icrası Adliye Veki
linin iznine bağlıdır. 

•Tahkikat Adliye Vekilinin tensibedeleği 
makam tarafından yapılır. 

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü ka
nunlarının duruşmanın inzibatına mütaai'lık 
hükümleri mahfuzdur. 

Şu kadar ki, bu fıkranın ımâıtufu bulundu
ğu inzibati muamelelerden (tevkif hükmü avu
katlar hakkında tatbik olunmaz. 

MADDE 2. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 117 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer 'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Ad üye Vekili momıırdur. 

) > & • < 
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îfitim»: S S. S A Y I S I t 

Türkiye ile İran arasında 29 Ocak 1959 tarihinde Tahran'da 
akdedilen Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1/393) 

T. C. 
Başvekâlet 15. VI 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 902/1436 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
29 . V . 1959 tarihinde kararlaştırılan Türkiye ile Iran arasında 29 Ocak 1959 tarihinde Tah
ran'da akdedilen Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi 
ve ilişikleri ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Devletler arasındaki dostluğun idamesinin ancak sağlam temellere istinadettirilmesine vabeste 
olduğunu göz önünde tutan Hükümetimiz dost ve kardeş Iran ile kültürel temasların geliş* 
meşine daima gayret sarf etmiş bulunmaktadır. 

Iran ile memleketimiz arasında halen mevcut çok sıkı kültürel temaslara akdî mahiyet ver
mek üzere 'bir Kültür Anlaşması ihzarına tevessül olunmuş ve Anlaşma 29 Ocak 1959 tarihin
de Tahran'da imzalanmıştır. 

Anlaşma mahiyeti itibariyle bugüne kadar Hükümetimizin diğer devletler ile akdetmiş 
olduğu Kültür Anlaşmalarına müşabihtir. 

Anlaşmada, karşılıklı olmak üzere, iki Devlet ülkesinde kültürel müesseseler ihdası, üni
versite personeli ve ilim adamı mübadelesi, üniversitelerde iki tarafın dil, edebiyat, tarih ve 
coğrafyasına ait kürsüler ve kurslar ittıdas edilmesi, iki memleket vatandaşlarının. yekdiğeri
nin eğitim müesseselerinden faydalanmaları, diplomaların muadeleti meselesinin zaman zaman 
tetkik edilmesi, üniversite ve yüksek okullar talebesinin diğer memleket öğretim müessese
lerinde tahsillerine devam edebilmelerini veya tetkikatta (bulunabilmelerini teminen »burslar 
verilmesi, öğretim müesseselerinin programlarına yekdiğerinin hayat tarzı ve kültürünü tanıta
cak malûmatın konulması, hususları derpiş edilmektedir. 

Anlaşmada ayrıca, iki memleketin kültürünü yekdiğerine tanıtmak gayesiyle muhtelif kol
lardaki temasların teşvik edilmesi kabul edilmiş, mektep kitaplarında diğer memleket hak
kında yanlış malûmat bulunmasının önlenmesi derpiş edilmiştir. 

Anlaşmanın taübikme mütaallik meseleleri tezekkür etmek üzere iranlı ve Türk azadan mü
rekkep Daimî Karma Komisyon kurulacaktır. 

Iran ile memleketimiz arasındaki kültürel münasebetlerin bundan böyle daha ziyade ge
lişmesine yardım edecek olan işbu Kültür Anlaşması Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine 
arz olunur. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 
Esas No: 1/393 

Karar No: 7 

4.1, 1960 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İran arasında 29 Ocak 1959 tari
hinde Tahran'da akdedilen Kültür Anlaşmasının 
tasdiki hakkında kanun lâyihası, Hükümet mü
messilleri hazır olduğu halde encümenimizce tet
kik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede gerek Hükümet mümes
sillerinin izahatı ve gerekse Hükümetin mucip se
bepleri yerinde görülerek lâyiha aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Maarif Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 
Hariciye Encümeni Reisi Bu M. M. Kâtip 

İzmir Amasya 
M. Çavuşoğlu 1. Olgaç 

Adana Ağrı Antalya 
H. Eroğlu C. Yardımcı B. Onat 

Bursa Çankırı Çorum 
Y. Teksel A. K. Barlas 8. Baran 

Çorum Elâzığ Gazianteb 
K.Terzioğlu 1. H. Talay A. Ocak 

İmzada bulunamadı 
Hatay İçel İstanbul 

A. 8. Hocaoğlu t. Gürgen E. Kaya 
İstanbul Kayseri 

N. Thibar F. Köşkeroğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

İmzada bulunamadı 
Manisa 

N. Körez 

Manisa 
8. Ağaoğlu 

Manisa 
C. Şener 

İmzada bulunamadı 

Nevşehir 
M. II. Ürgüblü 

Sivas 
E. İmer 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
N. Çubukçu 

Sivas 
H. Değer 

Urfa 
E. M. Karakurt 

Maarif Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maarif Encümeni 
Esas No. 1/393 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize 4 . 1 . 1960 tarihinde havale 
buyrulan ve Hariciye Encümenince de kabul 
edilmiş olan «Türkiye ile İran arasında 29 Ocak 
1959 tarihinde Tahran'da akdedilen Kültür An
laşmasının» tasdiki hakkında kanun lâyihası, 
Hariciye ve Maarif vekâletleri mümessilleri ha
zır olduğu halde encümenimizde tetkik ve mü
zakere olundu : 

Yapılan incelemede Hükümetin mucip sebep
leri yerinde görülerek lâyiha aynen ve ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin yüce tasviplerine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 

12 .II , 1960 

Maarif Encümeni Reisi 
Rize 

A. Morgu 
Adana Ankara 

M. Geçioğlu Ü. Elli 
İsparta İstanbul 

A. Lâtifaoğlu A. Günel 
Kayseri Konya 

8. Hacıpaşaoğlu H. Â. Keymen 
Maraş 

H. Gürün 
İmzada bulunamadı 

Urfa 
M. Y. Alhas 

Bu M. M. Kâtip 
İzmir 

P. Arıburun 
İçel 

8. Göknar 
İzmir 

V. Tayşi 
Konya 

M. Runyun 
Trabzon 

M. R, Tarakçıoğlu 

(S. Sayısı: 84) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

«Türkiye ile îran arasında 29 Ocak 1959 tari
hinde Tahran'da akdedilen Kültür Anlaşması» 

nın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Iran arasında 
29 Ocak 1959 tarihinde Tahran'da (akdedilen 
Kültür Anlaşması tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29. V . 1959 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas. Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 
Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

II. Şaman 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 
Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
II. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V, 

N. Gedik 
Mdiye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. Heri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

îmar ve İskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

8. Ataman 

(S. Sayısı : *84 ) 
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TÜRKİYE ÎLE ÎRAN ARASINDA KÜLTRÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Majeste İran ŞehinşaÛıı hükümetleri, 
Memleketleri arasında tarih, kültür ve güzel sanat sahalarında mevcut ananevi münasebet

leri nazarı itibara alarak, 
/ Bu münasebetlerin esaslarını tesbit, kültür ve sanat bağlarını takviye ve iki memleket 

arasında ilim sahasında iş birliği vücuda getirmek arzusiyle, 
Bir Kültür Anlaşması akdini 'kararlaştırmışlar ve bu maksatla : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için, 
Hariciye Vekili Fatin Hüştü Zorlu 'yu 
Majeste İran Şeüıinşahının Hükümeti için, 
Hariciye Veziri - Ali Asgar Hikmet'i 

tam salahiyetli temsilcileri olarak tâyin etmişler ve temsilciler salâhiyetnaımelerini teati edip 
usulüne uygun olduğunu gördükten sonra aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri diğerinin ülkesinde, o memlekette mer'i mevzuata tâbi 
olmak şartiyle, kültür müesseseleri (tesisini teşvik edeceklerdir. 

Madde — 2. 

Yüksek Akıd Taraflar, memleketleri arasında üniversite personelinin, ilim araştırıcılarının mü-
bedelisini teşvik edeceklerdir. 

Her Akıd Taraf diğer taraf Hükümetince yetiştirilmek üzere gönderilen elemanlara mev
zuat ve imkânları dâhilinde, kendi müesseselerinde kolaylık gösterecektir. 

Madde — 3. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri kendi ülkesindeki üniversitelerde ve sıair müesseselerin
de diğer Âkıd Tarafın dil, edebiyat, tarih ve coğrafyasına ait kürsüler, kurslar, dersler ve 
konferanslar ihdasına imkân nispetinde gayret edecektir. 

Madde — 4. 

Yüksek Âkıd Taraflardan (her *biri, ülkesinde mer'i mevzuata tâ/bi olmak şartiyle, diğer 
Âkıd Taraf vatandaşlarının kendi ülkesinde muhtelif öğrenim müesseselerinde tahsil yapma
sını kolaylaştıracaktır. 

Madde — 5. 

Diploma ve derecelerin muadeleti meselesi, her iki Hükümet arasında muayyen zamanlarda 
esaslı surette tetkik mevzuu yapılacaktır. 

Madde — 6. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her 'biri, diğer Âkıd Taraf üniversite ve yüksek tahsil Öğrenci 
ve mezunlarının kendi memleket tedris müesseselerinde tahsillerine devam edebilmeleri veya 
tetkikat ve araştırma yapabilmeleri için, burslar temin eyliyecektir. 

(S. Sayısı : 84) 
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Madde — 7. 

Yüksek Âkıd Taraflar, kendi maarif müesseselerinde tatbik edilen tarih, coğrafya ve ede, 
biyat programlarına diğer Akıd Taraf kültürü ve yaşayışına dair bilgileri imkân nispetinde 
geniş ölçüde ikoymaya gayret edeceklerdir. 

Madde — 8. 

Yüksek Akıd Taraflardan her biri, aralarında 'kültür münasebetlerini geliştirmek üzere aşağıdaki 
faaliyet sahalarında kendi kültürünün diğerinin ülkesinde daha iyi tanınması için yardım görecektir. 

a) Kültür heyetleriyle, ilmî heyetler gönderilmesi, 
b) Konserler tertiplenımesi 
c) Konferanslar verilmesi 
d) îlmî sergilerle, sanat eserleri sergileri açılması 
e) Yüksek tahsil öğrencilerinden mürekkep heyetler gönderilmesi 
f) Basılı 'kitap, broşür, röprodiksiyonların, Akıd Tarafların idari (mevzuatının bahşettiği imkân

lar dâhilinde mükadelesi. 
g) Kültürel filimler gösterilmesi ve radyo programları tanzimi. 
h) Yazmalara ait mikrofilimlerin mübadelesi. 

Madde — 9. 

Yüksek Akıd Taraflar, ilim edebiyat ve sanat müesseseleri ve cemiyetleri ile Maarifin gelişmesi ba
kımından vücuda getirilmiş sair müesseseleri arasında iş birliği yapılmasını kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 10. 

Yüksek Akıd Taraflar her iki memlekette yayınlanan ders kitaplarında iki memleketten biri hak
kında yanlış malûmat bulunmamasını sağlamaya bilhassa dikkat edeceklerdir. 

Madde — 11. "* r" 

Yüksek Akıd Taraflar, kendi ülkesinde mer'i mevzuata tâbi olmak re kendisi aleyhinde yazıları 
havi bulunmamak şartiyle, diğer taraf kitap ve mecmualarının ithalini kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 12. •^'ş-frp;'*"- *:v :. .-* 

Yüksek Akıd Taraflar, iki memleket arasında spor müsabakaları yapılmasını ve izci seyahatlerini 
teşvik edecekler ve kolaylaştıracaklar, bunların devlet ve belediyelere ait taşıtlarda mümkün olan ten
zilâtlı ^tarifeden istifadelerini Bağlıyacaklardır. 

" ^ - - - • - ^ ^ Madde— 13. 

Yüksek Akıd Taraflar, kendi memleketlerinde d:ğer tarafla müşterek içtimai, ve kültürel müessese 
ve teşekküller kurulmasını teşvik edeceklerdir. 

Bu gibi müessese ve teşekküller kuruldukları memleketin mevzuatına tâbi olacaklardır. 

Madde — 14. 

Yüksek Akıd Taraflar, her iki memleketi alâkadar eden kültürel ve ilmî meseleleri tetkik etmek 
üzere mütehassıs buluşmaları ve diğer toplantılar tertibine teşvik etmenin faydası hakkında istişare
de bulunacaklardır. 

(S, Sayı* 94) 
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Madde -— 15, 

İşbu Anlaşmanın tatbiki ile meşgul olmak üzere, altı azadan müteşekkil bir daimî muhtelit ko
misyon kurulacaktır. Komisyon iki şubeden müteşekkil olacaktır. Şubelerin biri üç Türk azadan mü
teşekkil olacak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti merkezinde bulunacaktır. Diğeri ise, üç İranlı aza
dan müteşekkil olacak ve İran Hükümeti merkezinde bulunacaktır. 

Türk azalar, Türkiye Maarif Vekâleti tarafından, Türkiye Hariciye Vekâleti ile 'anlaşarak tâyin 
olunur. İranlı asalar, İran Maarif Nezareti tarafından İran Hariciye Nezareti ile anlaşarak tâyin olu
nur. 

İşbu Anlaşmanın tarafları arasındaki irtibatı, 16 ncı maddede derpiş olunan komisyon içtimalaıı-
nın haricinde de temin etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti İran Şubesi nezdine, İran Hükümeti de 
Türk Şubesi nezdine birer mümessil tâyin edeceklerdir. Komisyon için derpiş olunan toplantı tarih
leri arasındaki zaman zarfında şubelerden her biri, komisyon çalışmalarının gereken şekilde hazırlan
ması ımaksadiyle istişare için diğer Âkıd Tarafın mümessiline müracaat edebilir. 

Madde — 16. 

Daimî Muhtelit Komisyon lüzumu halinde ve senede en az bir defa sırası ile, İran'da ve Türkiye'de 
umumi heyet halinde toplanır. 

Kiyaset Makamı daveti yapan memleketin şubesi azalarından biri tarafından işgal olunur. 
Sekreterlik vazifesi de misafir memleketin bir mümessili tarafından ifa olunur. 
Lüzumu halinde bu komisyon, teknik müşavir sıfatiyle mütehassıslar bulundurabilir, 

Madde —17. 

İşbu Anlaşana Yüksek Âkıd Taraflardan her birinin kendi Teşkilâtı Esasiye usullerine göre tasdik 
olunacak ve tasdiknamelerin Ankara'da teaticinden 15 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 18. 

İşbu Anlaşma hitamından asgari 6 ay evvel Yüksek Âkıd Taraflardan birisince feshi ihbar edilme
diği takdirde gayrimahdut bir müddet için yürürlükte kalacaktır. 

Yukardaki hususları tasdik etmek üzere aşağıda imzası bulunan salahiyetli murahhaslar işbu An
laşmayı imzalayıp mühürlerini vazetmişlerdir. 

1959 yılı Oeak ayının 29 günü Tahran'da Türkçe, Farsça ve Fransızca yazılmış olup ihtilâf vuku-
unda Fransızca metin muteberdir. 

• '«» • < • » ' I I 
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Devre : XI Qp> 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : Ö D 

.23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Kültür Anlaşması»nın tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye 

ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /445) 

T. C. • 
Başvekâlet ' 13 .XI. 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 988./2573 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariciye Vekâletince »hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 
11 . X I . 1969 tarihinde kararlaştırılan 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut ' ta imzalanan «Tür
kiye Chıımlhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nm 
tasdikine dair kanun lâyihasının, eshamı mucibesi ve ilişiğiyüe 'birlikte, sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. Başvekil 

A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Tarihî rabıtlarla bağlı bulunduğumuz dost ve kardeş Lübnan ile aramızda mevcut münase
betleri geliştirmek, iki memleketin birbirlerini daha iyi tanımalarını temin ve kültürel bağları 
tarsim etmek gayesiyle 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile 

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 'bir Kültür Anlaşması imzalanmıştır. 
Ana hatları itibariyle diğer memleketlerle şimdiye kadar 'akdetmiş bulunduğumuz anlaşma

lara benziyen bu Anlaşmanın başlıca hükümleri aşağıda arz edilmiştir. 
Türkiye Hükümeti ile Lübnan Hükümeti, fikir, sanat ve ilim sahalarında ımemleketleri ara

sında mümkün olduğu kadar genliş bir mutabakatı, dostane ve samimî bir iş 'birliği sayesinde ve 
mübadelelerde bulunarak geliştirmek ma'ksadiyle; üniversitelerinde diğer Âkıd Tarafın dil, ede
biyat ve tarihine ait mevzularda ders ve konferanslar verilmesini teminen gayret sarf etmek, 
memleketleri arasında üniversite personeli, profesör, talebe, İlmî araştırıcı, teknisiyen ve mü
tehassıs mübadelesini teşvik etmek, üniversite ve yüksek enstitülere kayıt muameleleri mevzuun
da, üniversite nizamnamelerine uygun olmak şartiyle, birbirlerine her türlü kolaylık göstermek, 
memleketlerindeki ilmî cemiyetler arasında sıkı iş birliğini teşvik ve fikrî, edebî, bediî ve ilmî 
faaliyetler sahasında karşılıklı yardımda bulunmak, akademik bir derece ihrazı mevzuu ile il
gili olarak diplomaların muadeletinin tanınması imkânlarının tetkiki, gençlik teşekkülleri ara
sımda karşılıklı iş birliği ye spor temasları tertibi, ilmî, edebî, bediî kitap ve neşriyat müba
delesinde kolaylık gösterilmesi, iki memleketten birinde neşredilen mektep kitaplarının diğer 
memlekete ait yanlış malûmat ihtiva etmesine itina gösterilmesi, konferanslar, konserler ve ti
ya t ro temsilleri tertibinin kolaylaştırılması- ve yerli filim'lerin mübadelelerini teşvik hususlarında 
ve müze eşyasının kalıplarının çıkarılması, kütüphanelerdeki el yazmalarının, arşivlerde tarihi 
tetkikleri kolaylaştıracak mahiyetteki vesikaların mevzuat dairesinde, fotokopilerinin alınması
na müsaade edilmesi, iki memleketi alâkadar eden kültürel ve ilmî meselelerin tetkiki maksa-
«diyle mütehassıslar arasında toplantılar yapılmasını teşvik konularında anlaşmışlardır. 

îşbu Anlaşma Yüksek Meclisin tasdikine arz olunur. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No: 1/445 
Karar No: 10 

4 . 1 . 1960' 

Yüksek Reisliğe 

23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümetti arasında Kültür Anlaş
ması» nın tasdikine dair kanun lâyihası, Hükü
met temsilcileri hazır olduğu halde encümenimiz
de tetkik ve müzakere olundu : 

Yapılan incelenmede, temsilcilerin verdikleri 
izahat ve Hükümetin esbabı mucibesi muvacehe-
ısinde lâyiha, encüımenimizce de yerinde görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maarif Encümenine tevdi 
buyurulmak üaere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Bu M. M. Kâtip 

İzmir Airoasya 
M. Çavuşoğlu 1. Olgaç 

Adana Ağrı Antalya 
H. Eroğlu C. Yardımcı B. Onat 

Bursa Çankırı Çorum 
Y. T eksel A. K. Barlas 8. Baran 

Çorum Elâzığ Gazianteb* 
K. Terzioğlu 1. H. Talay A. Ocak 

İmzada bulunamadı 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 1. 

İstanbul 
İV. Tlabar 
Kırklareli 
Ş. Bafcay 

İmzada bulunamadı 
Manisa 

N. Karez 

İçel İsitambul 
Gürgen E. Kaya 

Kayseri 
F. Köşkeroğlu 

Manisa 
S. Ağaoğlu 

Manisa 
C. Şener 

imzada bulunamadı? 

Nevşehir Sivas ıSivas 
M. E. Ürgüblü N. Çubukçu H. Değer 

Sivas Urfa 
E. İmer E. M. Karakurt 

İmzalda bulunamadı 

Maarif Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maarif Encümeni 
Esas No. 1/445 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize 4 . 1 . 1960 tarihinde havale 
buyrulan ve Hariciye Encümenince de kabul 
edilmiş olan «23 Haziran 1959 tarihinde 
Beyrut'ta imzalanan (Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Kültür Anlaşması) nın tasdikine dair ka
nun lâyihası» Hariciye ve Maarif vekâletleri mü
messilleri hazır olduğu halde encümenimizde tet
kik ve müzakere olundu : 

Yapılan incelemede Hariciye Encümeninin 
kabulü veçhile Hükümetin mucip sebepleri ye
rinde görülerek lâyiha aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin yüce tasviplerine arz edil
mek üzere Yüksek Riyasete saygı ile sunulur. 

Maarif Encümeni Reisi 
Rize 

A. Morgu 

12 . II . 1960 

Bu M. M. Kâtip-
İzmir 

P. Arıburun 

Adana 
M. Geçioğlu 

İsparta 
A. Lâtifaoğlu 

Kayseri 

Ankara 
Ü. Elli 

İstanbul 
A. Oünel 

Konya 

İçel 
8. Göknar 

İzmir 
V. Tayşi 
Konya 

8. Hacıpaşaoglu E. A. Keymen M. Runyun 

Maraş 
H. Gürün 

İmzada bulunamadı 
Urfa 

M. Y. Alhas 

Trabzon 
M. B. Tarakçtoğlu 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüb
nan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» nın tasdikine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 23 Haziran 1959 tarihinde 
•Beyrut'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Lübnan Cumihuriyeti Hükümeti 
arasında Kültür Anlaşması» tasdik edilmiştir 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

11 . X I . 1959 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas-Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker t 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Harieiye Vekili 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 
Sanayi Vekili 

Devlet Vekili 
î. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
.Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. tleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H, Şaman 
Bas.-Yay. ve Turz. Vekili 

tmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ARASINDA KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Lübnan Hükümeti ile Türkiye Hükümeti, fikir, sanat ve ilim sahalarında memleketleri arasında 
mümkün tam bir anlaşmanın, samimî bir iş birliği ve mübadele vasıtasiyle husulünü hedef tutan 
bir anlaşma akdi arzusu ile, 

Ve Yüksek Âkıd Taraflardan birinin bir üçüncü devlete yapmış olduğu kültür anlaşmalarının 
hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bir anlaşma akdini kararlaştırmışlar, ve bu maksatla, 

Türk Hükümeti : 
Türkiye'nin Beyrut Büyük Elçisi Cevdet Dülger'i, 
Lübnan Hükümeti : 
Hariciye Nezareti Umumi Kâtibi Büyük Elçi Fuad Ammun'u, 
Tam salahiyetli murahhasları olarak tâyin etmişlerdir. 
Bu murahaslar, usulüne uygun olarak tanzim edilmiş bulunan salâhiyetnamelerin teatisini mü-

taakıp aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1 . 

Her Âkıd Hükümet, üniversitelerinde, diğer Âkıd memleketin dili, edebiyatı ve tarihine ait mev
zularda ders ve konferanslar verilmesini temin hususunda elinden gelen gayreti sarf edecektir. 

Madde — 2 . 

Âkıd Hükümetler iki memleket arasında üniversite Öğretim personeli, profesör, talebe, ilmî 
araştırıcı, teknisiyen ve mütehassıs mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

Madde — 3. 

Taraflar, üniversite ve yüksek enstitülere kayıt muameleleri mevzuunda, memleketlerindeki 
üniversite nizamnameleri ile telifi kabil olan kolaylıkları temine çalışacaklardır. 

Madde — 4 . 

Âkıd Hükümetler memleketlerindeki ilmî cemiyetler arasında en sıkı iş birliğini teşvik edecek
ler ve fikrî, edebî, bediî ve ilmî faaliyetler sahasında karşılıklı yardımda bulunacaklardır. 

Madde — 5. 

Âkıd Hükümetler, akademik 'bir derece ihrazı mevzuu ile ilgili olarak diplomaların muade
letinin tanınması şartlarını tetkik edeceklerdir. Aynı zamanda, bir memldkette yapılmış bir 
yüksek tahsilin diğerinde hangi şartlar içinde devam ettirilebileceğini de iaraştırmaya çalışa
caklardır. 

Madde — 6. 

Âkıd Hükümetler, memleketlerinde mevcut gençlik teşekkülleri arasında karşılıklı iş bir
liğini teşvik edecekler, spor temasları tertibini kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 7. 

Yüksek Âkıd Taraflar, 
a) İlmî, edebî ve bediî kitap ve neşriyatın mübadelesi için âzami kolaylıkları göstermek, 
'b) Her 'memleketin 'dahilî mevzuatının müsaade ettiği nispette ve tarihî araştırma ser-
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bestîsine halel getirmeksizin, iki memleketten birinde neşredilen mektep kitaplannm diğer 
memlekete ait yanlış malûmatı ihtiva etmemesine itina göstermek, 

c) Konferanslar, konserler ve tiyatro temsillerinin tertibini kolaylaştırmak, 
d) Radyo ile neşriyatta bulunmak ve yerli filimlerin mübadelesini teşvik etmek, 

suretiyle ilmî ve bediî sahalarda tebaaları arasında kültür mübadelelerini himaye edeceklerdir. 

Madde — 8. 

Âkıd Hükümetler, tebaaları arasında iki memleketten her biri hakkında karşılıklı anlayışı 
sağlıyacak bilgileri yaymak gayesiyle, nakil vasıtaları ve mesken fiyatlarında tenzilâtta bu
lunmak gibi tedbirlerle turizmi kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 9. 

Âkıd Hükümetler aynı zamanda, yekdiğerinin mevzuatı çerçevesinde, müze eşyasının mu
lâjlarını almak, kütüphanelerdoki el yazması kitapların ve tarihî araştırmaları kolaylaştıracak mahi
yetteki arşiv vesikalarının, mümkün olduğu nispette, fotoğraflarını çekmek için gerekli müsaadeyi 
temin etmek hususunda birbirlerine yardım edeceklerdir. 

Bu müsaadeler her defasında salahiyetli makamların rızasına tâbi olacaktır. Bu çeşitli ameliyeler
den mütevellit masraflar bu işin icrasını talebeden Hükümete aidolacakiır. 

Madde — 10. 

Yüksek Âkıd Taraflar, her iki memleketi alâkadar eden 'kültürel ve ilmî meseleleri tetkik maksa-
diyle mütelıassıslar arasında toplantılar yapılmasını teşvik etmek imkânları üzerinde istişare edecek
lerdir. 

Madde — 11. 

İşbu Anlaşma tasdiknamelerin teati edildiği gün yürürlüğe girecektir. İşbu Anlaşma 5 senelik bir 
müddet için akdedilmiş ve zımnen kabili temdittir. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, 12 ay evvelden yapacağı bir ihbarla bu Anlaşmayı feshedebile
cektir. 

Keyfiyeti tasdikan, salahiyetli murahhaslar Fransızca olarak kaleme alınmış bulunan işbu Anlaş
mayı imzalamışlardır. 

Yirmi üç Haziran bin dokuz yüz elli dokuz tarihinde iki nüsha olarak Beyrut'ta tanzim edilmiştir. 

• • mmmı » n 
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Devre : XI 
ÎStima: 3 S. S A Y I S I : 

4772 sayılı îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigor
taları hakkındaki Kanunun bâzı maaddelerinin dağiştirilmesine 
vfe bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve 

Çalışma Encümeni mazbatası (1 /353) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 21 . IV . 1959 
Tetkik, Dairesi 

Sayı : 71-893/935 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çalışma Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 20.IV.1959 
tarihinde kararlaştırılan 4772 sayılı îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası
nın, esbab ımucibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
T. İleri 

ESBABI MUCİBE 

İş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık hallerinde 4772 vsayılı Kanunla sigortalılara sağla
nan menfaatlerin mümkün olduğu nispette artırılmasının temini bakımından mezkûr kanunun aşa
ğıda kayıtlı maddelerinin tadili cihetine gidilmiştir. 

Madde : 1. — 
a). Madde 32. — 4772 sayılı Kanunun, tatbikatından elde edilen neticelere göre bâzı maddeleri 

son defa 1 . I I I . 1957 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6917 sayılı Kanunla sigortalıların lehine ola
rak değiştirilmiş ve bu meyanda analık yardımı ile emzirme ödeneğinden faydalanmak için şaırt koşu
lan 160 günlük çalışma süresi 150 güne indirilmiştir. Bilâhara yapılan tetkikler neticesinde kuruma 
mühim bir malî külfet tahmil edilmeksizin bu müddetin 120 güne indirilebileceği neticesine varıldı
ğından 4772 sayılı Kanunun 32 nci maddesi tadil edilerek bu madde ile sağlanan analık sigortası 
haklarmdan faydalanabilmek için gerekli bulunan şartlardan biri olan 150 günlük çalışma süresi 120 
güne indirilmiştir. 

b) Madde 36. — 4772 sayılı Kanunun 36 rrcı maddesinde, sigortalıların iş kazasına uğradıkları
nın en geç mütaakıp iş günü içinde iş verene bildirmemek, hekim tarafından yapılan tavsiyelere ria
yet etmemek suretiyle tedavi sürelerinin uzamasına, malûl kalmalarına veya maluliyetlerinin artma
sına sebeholmaları takdirinde kendilerine atfedilebilecek kusur nispetinde sigorta haklarının düşü
rüleceğine mütedair olan 36 ncı maddeye sigortalıların hekime geç müracaat etmeleri hali de ilâve 
edilmiş ve sigortalıların hekime geç müracaat etmelerinde veya iş kazasına uğradıklarını iş veren ve
ya vekiline bildirmeyi geciktirmelerinde muhik bir sebep meveudolduğu takdirde müracaat müddet
lerinin bu sebebin sona erdiği tarihten başlıyacağı hususunda kayıt konulmuş ve 36 ncı madde bu 
maksatla tadil edilmiştir. 

Bundan başka teklif edilen tedaviyi kabul etmiyeıı sigortalılara tedaviyi kabul ettiklerini kuru-
* ma bildirinceye kadar her hangi bir yardım yapılmıyacağı ve kuruma bizzat müracaat edecekler^ ta

rihe kadar da geçici iş göremezlik ödeneği verilmiyeceği hususu 3 ncü fıkra olarak ilâve edilmiştir. 
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Madde 2. — iş verenler tarafından çalıştırılan işçi ve hizmetliler için İşçi Sigortaları Kurumuna? 
bordro verilmediği veya verilen bordrolarda bâzı sigortalıların isimlerinin kaydedilmediği yahut 
üeretlerinin noksan gösterildiğinin iş yeri kayıtları üzerinde yapılan tetkikat neticesinde tesbiti halle
rinde ve mezkûr kuruma ihbar edilmiyen iş kazalarının vukuuna idarece muttali olunduğu takdir
de sigortalıların, haklarının ziyama meydan verilmemesi bakımından, gerekli sigorta haklarından 
faydalanmalarının temini maksadiyle bir ek madde sevk edilmiştir. 

Çalışma Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Çalışma Encümeni 17 .11.1960 
Esas No: 1/353 

Karar No: 6 ı 

Yüksek Kefeliğe 

'4772 sayılı İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları 
ve Analık Sigortaları hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine mütedair Hükümet tarafın
dan tevdi edilen kanun lâyihası, Hükümet tem
silcisi de hazır bulunduğu halde, encümenimizde 
müzakere olundu. 

Lâyihanın umumu üzerinde görüşüldükten 
sonra maddelere geçilmesine karar verildi. 

1. Bahsi geçen kanunun 32 nci maddesinin 
(A) fıkrasının tadiline ait Hükümet teklifinin 
aynen kabulüne; ' 

2. Kanunun 36 ncı maddesine ait tadil tek
lifindeki (. . . . mütaakıp iş günü içinde...) iba
resinin ( kazayı takibeden iş günü içinde... ) 
şeklinde tadiline; 

3. Bu maddeye ait tadil teklifindeki bâzı 
ibarelerin, vuzuh temini bakımından, encümen 
tadilinde gösterilen şekilde tanzimine; 

4. 36 ncı maddenin ikinci bendine ait tadil 
teklif indeki (. . . îşçi Sigortaları Kurumunca 
muhik görülen bir sebep. . . .) ibaresinin, idare
ye inhisar edecek bir takdir salâhiyetinin mah
zurları göz önünde tutularak umumi hükümlere 
ircaı münasip görüldüğünden, (muhik görülen 
bir sebep) şeklinde tadiline; 

5. Bu maddenin ikinci bendinde yer alan 
(bizzat müracaat) hükmünün, hasta sigortalı için 
tevlidedebileceği güçlükler nazara alınmak sure
tiyle, (müracaat) şekline ifrağına; 

6. Yine ikinci bendin son cümlesinde, bu 
maddenin 'birinci fıkrasına yapılan atıf hükmü

nün, mânaya vuzuh verme bakımından, encümen* 
tadilinde gösterilen şekilde tanzimine; 

7. Hükümet lâyihasının 2 nci maddesiyle* 
teklif olunan (Ek madde) hükmünden faydala
nacaklar arasına iş yerinde çalışmakta olmaları
na rağmen haklarında bordro tanzim edilmiyen-; 
kimselerin de ithal edilmesine ve bu maddedeki 
(temin edemeyen) ibaresinin tavzih bakımından,. 
(iş yerinden alamıyan) şeklinde tadiline; 

8. Ek maddenin ikinci fıkrasının, encümen 
tadilinde görüldüğü şekilde, daha açık bir şekil
de kaleme alınmasına; 

9. Sigortalılar için bordro tanzim edip sigor
ta idaresine tevdi etmiyen iş verenler hakkında 
5564 sayılı Kanunun 6917 sayılı Kanunla muad
del 5 nci maddesinde ceza hükmü mevcudoknası-
na rağmen verilen bordrolara sigortalının ismi
nin ithal edilmemesi veya bordroda sigortalının 
ücretinin noksan gösterilmesi hallerinin ceza mü
eyyidesi altında bulunmadığı tesbit edildiğinden, 
mahzurları derkâr olan bu vaziyetin izalesi zım
nında, bu fiillerin de bahsi geçen 5 nci maddede
ki cezai müeyyideye bağlanması için ek madde
ye, tadilnamede görülen şekilde, üçüncü bir fık
ra eklenmesine; 

10. Lâyihanın 2 nci ve 3 ncü 'maddelerinin 
ise aynen kabulüne; 

İttifakla karar verilmiştir. 
Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze

re Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 
Çalışma Encümeni Reisi M. Muharriri 

Bursa Giresun 
N. Azak D. Köy men 
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Ankara Artvin 
t. İnan M. Bumin 
Bingöl Bursa 

E. Yüdız H. Ülman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ j 
i 

4772 sayılı iş Kazalariyle Meslek Hastalıkları i 
ve Analık Sigortaları hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 6917 sa
yılı Kanunla muaddel 32 nci maddesinin (A) 
fıkrası ile 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : t 

Madde 32 - A) Sigortalı kadının veya karısı 
için analık yardunından faydalanacak sigor
talı erkeğin doğumdan önceki takvim ayma te-
kaddlim eden bir yıl içinde bu kanuna tâbi bir 
veya birkaç iş yerinde sigortalı olarak en az 120 
gün çalışmış veya ücret almış olması ve bunun 
çalıştığı iş yerlerince belgelenmesi, 

Madde 36. —Sigortalılar, iş kazasına uğra
dıklarını en geç mütaakip iş günü içinde iş veren 
veya iş veren vekiline haber vermekle mükel
leftirler. Bu mükellefiyeti yerine getirmemek 
veya iş kazasını mütaakip yapılacak ilk muayene 
ve tedavisi için hekime geç müracaat etmek ya
hut iş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyje 
hekim tarafından bildirilen tedbir ve tavsiyelere 
riayet etmemek suretiyle normal tedavi süreleri
nin uzamasına, malûl kalmalarına veya maluli
yet derecelerinin artmasına sebebiyet vermeleri 
halinde, sigorta haklarından, kendilerine izafe 
olunacak kusurun raporla tesbit edilen nispette
ki kısmı veya tamamı, îşçi Sigortaları Kurumun
ca düşürülebilir. 

Şukadar ki, işçi Sigortaları Kurumunca mu
hik görülen bir sebep dolayısiyle, iş kazasının 
sigortalılar tarafından yukarıki fıkra gereğince 
zamanında ihbar edilememesi halinde, bu müd
det, muhik sebebin zevalinden itibaren hesabe-
dilip. 

işçi Sigortaları Kurumunca yapılacak yazılı 
tebligata rağmen, teklif edilen tedaviyi kabul 
etmiyen sigortalılara tedaviyi kabul ettiklerini 
Kuruma yazılı olarak bildirecekleri tarihe kadar 

( S . Şayi! 

Erzurum İstanbul 
O. Alihocagü R. Güneri 

İstanbul izmir 
M. Yüksel • A. Ünal 

ÇALIŞMA ENCÜMENİNİN TADlLl 

4772 sayılı îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları 
ve Analık Sigortaları hakkındaki Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 6917'sa
yılı Kanunla muaddel 32 nci maddesinin (A) fık-
rasiyle 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 32. — A) Hükümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Sigortalılar, iş kazasına uğra
dıklarını, en geç, kazayı takibeden iş günü için
de iş veren veya iş veren vekiline haber vermek
le mükelleftirler. Bu mükellefiyeti yerine getir
memek veya iş kazasını mütaakip yapılacak ilk 
muayenesi ve tedavisi için hekime geç müracaat 
etmek yahut iş kazası veya meslek hastalığı do
layısiyle hekim tarafından bildirilen tedbir ve 
tavsiyelere riayet etmemek suretiyle normal te
davi sürelerinin uzamasına, malûl kalmalarına 
veya maluliyet derecelerinin artmasına sebebi
yet vermeleri halinde, kendilerine izafe olunabi
lecek kusurun raporla tesbit edilen nispetteki 
kısmi veya tamamı, işçi Sigortaları Kurumu ta
rafından, sigorta haklarından düşürülebilir. 

Şu kadar ki, muhik görülen bir sebep dola
yısiyle iş kazasının sigortalılar tarafından yuka
rıki fıkra gereğince zamanında ihbar edilmeme
si halinde, bu müddet, muhik sebebin zevalin
den itibaren hesabedilir. 

işçi Sigortaları Kurumunun yazılı tebligatı
na rağmen, teklif edilen tedaviyi kabul etmiyen 
sigortalılara, tedaviyi kabul ettiklerini Kuruma 
yazılı olarak bildirecekleri tarihe kadar her han
gi bir yardım yapılmaz ve tedavi için Kuruma 
müracaat edecekleri tarihe kadar da geçici iş 
göremezlik ödeneği verilmez. Bu sigortalılar hak
kında da birinci fıkrada yazılı bulunan sigorta 
haklarının kısmen veya tamamen düşürülmesi 
muamelesi tatbik olunur. 
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her hangi bir yardım yapılmaz ve tedavi için 
Kuruma bizzat müracaat edecekleri tarihe kadar 
da geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. Bu 
sigortalılar hakkında birinci fıkra hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 2. — 4772 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek madde : Verilen bordrolarda isimlerinin 
kaydedilmediği veya ücretlerinin noksan göste
rildiği işçi Sigortaları Kurumu tarafından tesbit 
edilen sigortalılarla 32 nci maddenin (A) fık
rasında yazılı çalışma belgesini temin edemiyen 
sigortalılara iş kazası meslek hastalığı ve analık 
hallerinde gerekli sigorta yardımları yapılır. 

56 ncı madde hükmü hilâfına ihbar edil-
miyen iş kazalarının vukua geldiği İşçi Sigor
talar'. Kurumunca tesbit edildiği takdirde si
gortalılar veya hak sahiplerine gerekli yardım
lar yapılır. 

Ça. E. 

MADDE 3. 
meriyete girer 

Bu kanun nesri tarihinde 

HADDİ'] 4. — Bu kanunun hükümlerini ic-
rayt1, icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil V. 
T. İleri 

Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

11. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

20 . IV . 1959 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurban oğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
11. Polatkan 

MADDE 2. — 4772 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek madde — Verilen bordrolarda isimlerinin 
kaydedilmediği veya haklarında bordro verilme
diği yahut bordrolarda; ücretlerinin noksan gös
terildiği işçi Sigortaları Kurumu tarafından 
tesbit edilen sigortalılarla 32 nci maddenin (A) 
fıkrasında yazılı çalışma belgesini iş yerinden 
alamıyan sigortalılara iş kazası, meslek hastalığı 
ve analık hallerinde gerekli sigorta yardımları 
yapılır. 

56 ncı madde ile vaz'edilmiş bulunan mükel
lefiyetin yerine getirilmemesi sebebiyle İşçi Si
gortaları Kurumunun ıttılaına vâsıl olmamış iş 
kazalarının adı geçen kurum tarafından tesbit 
edilmesi halinde, iş kazasına duçar olan sigor
talılara veya bunların hak sahiplerine gerekli 
yardımlar yapılır. 

Verilen bordrolara sigortalının isminin kay
dedilmemesi veya bordroda ücretinin noksan 
gösterilmesi halinde, iş veren veya iş veren ve
kili hakkında 5564 sayılı Kanunun muaddel 5 nci 
maddesinde yazılı ceza tatbik olunur. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen ka
bili olunmuştur. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul olunmuştur. 

Maarif Vekilli 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili ve 
Hariciye V. A'. 

// . Erkmen 
Güm. ve İnli. Vekili 

/ / . Ilüsman 
Münakalât Vekili 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekil i 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili ve 
İmar ve Isk. V. V. 

İV. Ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi. Vekili Bas -Yay. ve Turz. Vekili V. 
• A. Aker 

İmar ve İskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

mmtm 
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Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6991 ve 6995 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin tadili hakkında kanun lâyihası 

vte Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /474) 

T. C. 
Başvekâlet 14. XII. 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1004/2813 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 4 . XII 
1959 tanihkıde kararlaştırılan Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunıa bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 sa
yılı Kanunla 6991 ve 6995 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin tadili hakkındaki kanun lâyihasının, 
esbabı mucibesi ve ilişiğiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Memleketimizde son yıllarda müşahede olunan iktisadi inkişafın neticesi olarak vergi ihtilâf
ları da yıldan yıla artmaktadır. Bu yüzden, Vergiler Temyiz Komisyonu bugünkü kuruluşu ile 
ihtilâfları zamanında tetkik ve karara bağlamak imkânsızlığı ile karşılaşmış bulunmaktadır. Ver
giler Temyiz Komisyonunun iş hacmim gösteren aşağıda yazılı malûmat bu durumu açıkça gös
termektedir. 

Dosya sayışı 
Sene Gelen Çıkan Devir 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

(•) 1959 

21 236 
22 826 
23 103 
26 984 
32 396 
35 120 
36 974 
40 620 
31.254 

21 005 
22 730 
22 527 
26 130 
29 298 
26 344 
26 197 
30 503 
19 234 

231 
1 096 
576 
854 

3 098 
8 776 
10 777 
10 117 
12 020 

Devlet alacağının bir an evvel tahsili kabil hale gelmesini ve vatandaşların işlerinin süratle 
intacını sağlıyabilmek için Vergiler Temyiz Komisyonunda yeniden bir daire daha kurulmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. İlişik kanun lâyihasının 1 ve 2 nci maddeleri bu ihtiyacı karşılıyacaktır. 

Vergiler Temyiz ve İtiraz komisyonları vergi ihtilâflarını tetkik ve karara bağlamak üzere 



kuralımuş kaza mereileridir. Bu durum mer'i kanunlarımızla, ezcümle Vergi Usul Kanunu ve 
Devlet Şûrası Kanunu ile, kabul ve sarahaten teyidedilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, 6995 
sayılı Kanunla da, Muvazzaf itiraz ve Temyiz komisyonları reis, âza ve raportörlerine, emsali 
müesseselerde çalışanlar gübi, tahsisat verilmesi kabul olunmuştur. 

Ahiren ımeriyete giren kanunlarla, iktisadi inkişaf ile geçim şartlarının değişmesi neticesinde, 
hâkimlere, Devlet Şûrası, Divanı Muhasebat, Askerî mahkemeler ve adlı tıp müessesesi mensup
larına verilen tahsisatlar artırılmış, böylece, bu müesseseler mensuplarının meslekten ayrılmala
rı önlenmiş, kalifiye memur temini ve mürihallerin doldurulması hususunda karşılaşılan zorluk
ların bertaraf edilmesi imkânı sağlanmıştır. Aynı mucip sebepler ve evvelce kabul edilmiş olan 
muadeletin yeniden tesisinin de hakkaniyet icaplarından bulunıması muvacehesinde, 6995 sayılı 
Kanunla kabul edilmiş olan tahsisatların da artırılması zaruri görülmüştür. Kanun lâyihasına 
bağlı 2 sayılı cetvel, yukarda sözü geçen müesseseler mensupları için kabul edilmiş bulunan tah
sisat miktarlarına göre ve aynı esaslar dâhilinde hazırlanmış bulunmaktadır. Lâyihanın 3 ncü 
maddesi bu ihtiyaç ve zarureti tanzim eden hükmü ihtiva, eylemi ektedir. 

(*) Not: Bu yıla ait rakamlar S aylıktır; bir evvelki yıla 'nazaran % 15, 1951 yılına nazaran 
% 120 nispetinde artış vardır. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 32.1.1960 
Esas No. 1/474 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla o991 
ve 6995 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin ta
dili hakkındaki kanun lâyihası encümenimizde 
alâkalı Hükümet mümessillerinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi : 

Yapılan inceleme neticesinde gerek kanun 
lambasının esbabı muci'besinde zikredilen hu
suslar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin ver
dikleri izahat encümenimizce de yerinde mü
talâa edilerek kanun lâyihası aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek' üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bursa 
K. Yılmaz 

Kâtip 
Kırklareli 
A. S akman 

Kocaeli 
Ö. Cebeci 

Konya 
B. A. K ey men 

Samsun 
F. Tüzel 

Bursa 
M. Kayalar 

Çorum Erzincan 
C. Köstckçi C. Işık 

• Kocaeli 
D. Erol 

îmzada bulunamadı 
Marag Samsun 

.A. Yayaoğlu A. Saraçogl 
Tökad 

M. Lâtif oğlu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütge Encümeni 22 . / / . 1960 

Esas No. 1/474 
Karar No, 64 

Yüksek 

Maliye Vekâleti Kuruluş ve görevleri hak
kındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna, bâzı mad
deler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 
6991 ve 6995 sayılı kanunlara bağlı ectvelle-
riıı tadili hakkında Maliye Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri 
Heyetincö kararlaştırılıp Başvekâletin 14 Aralık 
1959 tarihli ve 71 - 1004/2813 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası Maliye En
cümeni mazbatasiyle biıiiklikte encümenimize 
havale edilmiş olmakla Maliye Vekilinin huzıı-
riyle tetkik ve müzakere edildi 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere Vergiler Temyiz Ko
misyonunun her sene mütezayiden artan iş hac
mi karşısında işlerin süratle intacını sağla
yabilmek ve gerek mükelleflerin, gerekse Ha
zinenin hukukunu bir an evvel tahakkuk etti
rebilmek maksadiyle Vergiler Temyiz Komis
yonunda yeni bir daire kurulmasını ve 6995 
sayılı Kanunla kabul olunan tahsisatın ahiren 
kabul olunan kanunlarla hâkimlere, Devlet 
Şûrası, Divanı Muhasebat, askerî mahkemeler 
ve Adlî Tıp Müessesesi mensupları hakkında 
kabul olunan miktarlara mütenazıran yeni 
hadlere iblâğım istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın encümenimizde müzakeresi sıra
sında Maliye Vekilinin verdiği izahata naza
ran müterakim işlerin yeni kurulacak bir 
daire ile ancak iki sene sonra intacı mümkün 
olacağı anlaşılmış olmakla yeniden iki daire 
kurulması lüzumu üzerinde durulmuş ve ileri
de iş hacmi arttığı takdirde istimal edilmek 
ve kadrosu (L) cetveline alınmak suretiyle 
ikinci bir dairenin ilâvesiyle daire adedi yedi
ye iblağ edilmiş ve daire adedi madde metninde 
tasrih edilerek lâyihanın birinci maddesi kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi aynen kabul edil
miş ve maddeye merbut cetvelde daire adedinin 

Reisliğe 

ikiye çıkarılmasının encümenimizee kabul edilmiş 
olmasından dolayı kadro adedleri bir misli ar
tırılmak suretiyle gerekli tadilât yapılmıştır. 

Vergiler Temyiz Komisyonu Reisi, Daire Rei
si, âza ve raportörleriyle muvazzaf İtiraz Komis
yonu Reisi, âza ve raportörlerine 6995 sayılı Ka
nunla verilmekte olan tahsisatın artırılmasına mü
tedair lâyihanın üçüncü maddesi, bu maddeye 
merbut (2) sayılı cetvelde miktarlar üzerinde 
değişiklik yapılmak suretiyle Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmişti t*. 

Mütaakıp maddeleri aynen kabul olunan ka 
ııun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Mazbata M. 
izmir 

E. Bilgin 
Aydın 

N. Celim 
Çorum 

Y. Gürsel 
Diyarbakır 

H. Z. Tigrel 
Gaziante'b 

E. Cenanı 
İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Manisa 
8. Mıhçıoğlu 

Şiird 
B. Erden 
Sinob 
ö. özen 
Yozgad 
T. Alpay 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Antalya 
K. Akmanlar 

Bursa 
H. Köymen 

Denizli 
M. Karasmı 

Erzincan 
R. Bayındır 

Giresun 
M. Şener 
İstanbul 

Necmi N. Yücel 
Kayseri 

0. Kavuncu 
Bize 

M. öndL 
Siird 

M. D. Süalp 
Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
T. Öktem 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâza maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâza maddeler ek
lenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6991 ve 6995 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin tadili hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5655 «ayılı Kanunun, 6991 sa
yılı Kanunun i ve 2 nei maddeleri ile muaddel, 
1.8 ve 20 nei maddelerinin ilk fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 18. — Temyiz Komisyonu Ankara'da 
kurulur. Temyiz Komisyonu bir Birinci Reis ile 
dairelerden ve onlara bağlı servislerden mürek
keptir. 

Madde 20. — Temyiz Komisyonu Umumi He
yeti, Birinci Reisin Riyasetinde dairelerin birleş
mesiyle kurulur. Birinci Reisin bulunımadığı za
manlarda umumi heyete daire reislerinden en 
kıdemlisi riyaset eder.» 

MADDE 2. — 6991 sayılı Kanuna bağlı (2> 
sayılı cetvelin Vergiler Temyiz Komisyonu kıs
mına ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâ
ve edilmiştir. 

MADDE 3. —• 6995 sayılı Kanuna bağlı cet
vel kaldırılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cetvel 
konulmuştur. 

MADDE 4. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde ıme-

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

4 . XII . 1959 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Mîllî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Devlet Vekili 
î. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
İV. Gedik 

Maliye Vekili 
E. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maliye Vekâleti Kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6991 ve 
6995 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5655 sayılı Kanunun, 6991 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri ile muaddel, 
18 ve 20 nei maddelerinin ilk fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 18. — Temyiz Komisyonu Ankara'da 
kurulur. Temyiz Komisyonu bir birinci Reis 
ile yedi daireden ve onlara bağlı servislerden 
mürekkeptir. 

Madde 20. — Temyiz Komisyonu Umumi He
yeti, Birinci Reisin riyasetinde dairelerin bir
leşmesiyle kurulur. Birinci Reisin bulunmadığı 
zamanlarda Umumi Heyete daire reislerinden en 
kıdemlisi riyaset eder.» 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen» kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Sanayi Vekili 

flü. 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas - Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

îmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 
8. Ataman 

Hükümetin teklifine bağlı cetveUer 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuruyetin nev'i Aded Tutarı 

3 Daire Reisi 
4 Âza 
5 Başraportör 
6 Raportör 
7 » 
8 Servis Şefi 
9 ^[emur 

10 > 

[2] SAYILI OETVEL 

Birinci Reis, Daire Reisleri, 
Reis ve azalar 
(Aldıkları maaşa bakılmak
sızın) 

Başraportörler ve rapor
törler 

r ı 
i i ı 
r 1 s ı ı ı 

D, 

2 

4 
5 
6 
5 
6 
1 

8 
9 

10 

tahsisat 

800 
800 
650 
650 
550 
350 
350 
350 
250 
250 
250 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetvel 

[1] SAYILI OETVEL 

D. Memuruyetin nev'i Aded Tutan 

1 
2 
4 
4 
4 
3 
2 
2 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Daire Reisi 
Âza 
Başraportör 
Raportör 

» 
Servis Şefi 
Memur 

» 

2 
4 
8 
8 
8 
6 
4 
4 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Aylık tahsisat 

650 
3J 
Aldıkları maaşa bakılmaksızın 
4 }. 500 
5 1 
7J 8 1 

\ 9J 
10 ^ 

350 

250 

150 
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Yozgad Mebusu Talât Alpay ve Sinob Mebusu Ömer özen'in, 
Türkiyfö Büyük Millet Meclisi memurlerı teşkilâtı hakkındaki 
5509 sayılı Kanuna tek 6885 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 

bağlı cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (2 /413) 

4. V. 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6885 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine 'bağlı cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi, esbabı mucibesiyle bir
likte, ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereken muamelenin ifasına ımüslaade Ibuyurulmasım saygılarımızla arz ve rica ederiz. 
Yozgad Mebusu Sdnob Mebusu 

Talât Alpay Ömer özen 

ESBABI MUCİBE 

Türkiye Büyük Millet Meclisinle merbut olarak hesapla ilgili murakabeyi yapan Divanı Muhase
bat memurlarına verilen tazminatın artırılması hakkındaki 7241 numaralı Kanun muvacehesinde; 
teşriî salâhiyeti ve icra kudretini nefsinde cemetmiış bulunan Yüksek Mecliste teşriî faaliyetin ic
rasında teshil edici bir unsur olarak vazife ifa eden memurlara 23.1.1957 tarihinde 6885 numa
ralı Kanunla verilmesi Ikabul 'edilmiş olan tazminatın da artırılması âdilâne mütalâa edilmiş re 
mezkûr 6885 numaralı Kanunun kabulü için gerek teklif sahibinin eöbabı mucibesinde ve gerek
se Bütçe Encümeninin 29 . VIII. 1956 tarihli mazbatasında serd edilmiş bulunan mütalâalar göz 
önünde bulundurularak ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 22.11.1960 
Esas No. 2/413 
Karar No. 62 

Yüksek Reisliğe 

Yozgad Mebusu Talât Alpay ve Sinob Me-
busu Ömer özen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanuna ek 6885 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi encümenimize havale edilmiş ol
makla, teklif sahipleri ile Maliye Vekâleti 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun teklifi, esbabı mucibesinde de arz ve 
izah edildiği üzere 6885 sayılı Kanunla Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin teşriî faaliyet
leriyle doğrudan doğruya alâkalı teşkilât kad
rolarından maaş alan memurlara verilmesi ka
bul edilmiş olan tazminatın da emsali veçhile 
artırılmasını ve bu suretle muadeletin temini
ni istihdaf etmektedir. 

Encümenimizde teklif üzerinde yapılan gö
rüşmeler ve teklif sahiplerinden alman mü
temmim izahattan sonra maddelerin müzake
resine geçilmiş, birinci maddeye ekli cetvel de
ğiştirilmek suretiyle ve mütaakıp maddeler tek
lif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M* 
Balıkesir Muğla îzmir 
H. îmre N. özsan B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır Afyon Karahisar 
M. H. Ünal M. Â. Ülgen 

imzada bulunamadı 
Antalya 

K. Akmantar 
Bursa 

II. Köymen 
Diyarbakır 
H. Turgut 
Gazianteb 
E. Cenanı 

îzmir 
K. Serdaroğlu 

Manisa 
S. Mıhçtoğlu 

Rize 
M. önal 

Siird 
M. D. Süalp 

Artvin 
H. Çeltihçioğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 
Edirne 
M. Sarol 
İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
N. Batur 
Nevşehir 

N. önder 

Sakarya 
N. Kiri§cioğlu 

Sinob 
ö. özen 

Aydm 
N. Celim 

Diyarbakır 
E. Z. Tigrel 

Eskişehir 
M. Başkurt 
İstanbul 
İV. Kırşan 

Kastamonu 
M. tslâmoğlu 

Rize 
H. Agun 

Siird 
B. Erden 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Trabzon Yozgad 
İ. Şener T. Alpay 

Zonguldak Zonguldak 
T. öktem H. Timur 

(S. Sayısı : 100) 
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YOZGAD MEBUSU TALÂT ALPAY VE Si-

NOB MEBUSU ÖMER ÖZENİN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teş
kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6885 
sayılı Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 23 . I . 1957 tarihli ve 6885 
numaralı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvel, 
ekli şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2. 
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından icra olunur. 

Yozgad Mebusu Talât Alpay ve Sinob Mebusu 
Ömer Özen'in teklifine bağlı 

CETVEL 

Derece 

1 
2 l 
3 S 
4 
5 
6 1 
7 !-8 J 
9 ? 

ıo s 
u ? 
12 S 

Aylık tazminat 
Lira 

800 

700 

500 
400 

350 

300 

250 

Bütçe Encümeninin tadil ettiği 

CETVEL 

Derece 

1 
3 
4 
5 
6 } 
7 S 8 l 
9 S ıo ı 

u S 

Aylı! c tazminat 
Lira 

700 
450 
375 
300 

250 

200 

150 

(S. Sayısı : 100) 
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Devre : XI 
ÎStima: 3 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında İş Birliği Anlaşmasının tasdikine dair kanun lâyihası ve 

Hariciye Encümeni mazbatası (1/380) 

T. C. 
Başvekâlet 6 . VI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi ;; -•' *• - i < * • - , 

Sat/ı : 71-913/1850 

Tüi'kiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariciye • Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 20.V.1959 
tarihinde kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 'Hükü
meti arasında İş Birliği Anlaşmasının tasdikine dair kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişiği 
ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketlinizle A. B. D. arasında 5 Mart 1959 tarihinde Ankara'da imzalanan İki Tan!ili İs 
Birliği Anlaşması Yüksek Meclisin tasvibine arz edilmiş, bulunuyor. 

14 Temmuz 1958 tarihinde Irak' ta vukubulan ihtilâl hareketinin Orta - Doğu'da yarattığı is
tikrarsızlık Bağdad Paktı Nazırlar Konseyinin Londra'da yapılan toplantısı.sonunda 28 Temmuz 
1958 tarihinde, Amerika Birleşik Devletlerinin Bağdad Paktının Orta - Doğu'daki azaları ile 
mezkûr memleketlerin emniyet ve istiklâllerini muhafazalarına ve iktisadi kalkınmalarına yar
dım etmek maksadiyle İki Taraflı tş Birliği anlaşmaları akdetmeye amade olduğunu ınutazam-
mm Londra Deklârasyonunun imzasını intacetmiştir. 

Mezkûr Deklârasyona imzalarını vaz'eden devletler Orta - Doğu'da 'tahaddüsu eden durum mu
vacehesinde Bağdad Paktının mevcudiyetine duyulan ihtiyacın her zamandan daha fazla oldu
ğunu tesbit ederek bu bölgedeki müdafaa kudretlerini artr.mak lü^ ir unu teb,ı:üz ettirmişler
dir. 

Bu mevzuda yapılan temas ve görüşmeleri mütaakıp 5 Mart 1959 tarihinde Ankara'da Hükü
metimizle' Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında* tki Taraflı iş Birliği Anlaşması im
zalanmıştır. Iran ve Pakistan ile Amerika arasında aynı tarihte aynı mahiyette iki anlaşma daha 
akdolunnıuştur. . 

Birbirlerinin eşi olan mezkûr anlaşmaların dijbaçesinde de belirtildiği üzere Âkıd Taraflar 
Londra'da 28 Temmuz 1958 tarihinde kendilerinin de katüdıklaıı beyannameyi tatbik .mevkiine 
koynmyı arzu ederek, 24 Şubat 1955 tarihinde Bağdad'da İmzalanan Karşılıklı tş Birliği Pak
tının (Bağdad Paktı) 1 nei maddesi gereğince bu anlaşmayı imzalıyan tarafların emniyet ve 
müdafaaları için iş birliği yapmayı kararlaştırdıklarını ve mezkûr Pakt âzalarının Londra Be
yannamesinde emniyetlerini korumak ve doğrudan doğruya veya bilvasıta tecavüze mukavemet 
etmek hususundaki azimlerini beyan etmiş olduklarım nazarı itibara alarak bu anlaşmaları im
zalamışlardır. 
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Anlaşmalar, Birleşmiş Milletler Anayasası prensipleri gereğince sulhun takviyesine matuf oldu

ğu gibi mezkûr Anayasanın 51 nci maddesinde derpiş olunan milletlerin emniyet ve müdafaaları 
için iş birliği yapma haklarına müstenittir. Anlaşmalar Birleşmiş Milletler nezdinde tescil ettirile
cektir. 

Anlaşmanın en mühim hükümleri Türkiye Hükümetinin tecavüze mukavemet etmeye azimli ol
duğu ve Türkiye'ye bir tecavüz vukuunda Amerika Birleşik üevletlerinin, talebi üzerine Türkiye 
Hükümetine yardım etmek için karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılabilecek şekilde silâhlı 
kuvvetlerin kullanılması da dâhil olmak üzere her türlü harekete girişeceği, Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin, Türkiye'nin istiklal ve tama miy et ini kendi millî menfaati vo dünya sulhu için 
lıayati telâkki ettiğini beyan etmesi ve Türkiye'nin iktisadi gelişmesinin müessir şekilde destek
lenmesi için iktisadi yardıma devam eyliyeceğini teyidetmesi şeklinde hulâsa edilebilir. 

Anlaşmalar, Amerika Birleşik Devletleri bakımından Orta - Doğu'da sulh ve istikrarın geliştiril
mesine mâtııf 9 Mart 1957 tarihli ve Ei«enhower Doktrini adiyle anılan müşterek kongre kararma 
vo muaddel 195i tarihli Karaılıklı Emniyet Kanununa müsteniden imzalanmış bulunmakta ve Ame
rikan Senatosunun ayrı bir tasdikine ihtiyaç göstermemektedir. 

Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan işbu Anlaşma, Pakis
tan ve İranla imzalananlarla birlikte Orta - Doğu'da sulh ve emniyetin muhafazası VT> Türkiye, 
îran, Pakistan'ın iktisadi gelişmesinde mühim bir âmil olacaktı)'. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Emiciye JSmümeni 

Esas No : 1/380 
Sarar No : 20 

18, IV,.1960 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale büyurulan «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri.. Hükümeti arasında îş Birliği 'Anlaş
masının tasdikine dair kanun lâyihası» Hariciye 
Vekili-de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu : 

Yapılan incelemede Hariciye Vekilinin ver
diği izahat muvacehesinde Hükümetin mucip se
bepleri yerinde görülerek lâyiha aynen kabul 
edildi. 

Heyeti Ümumiyenin yüce tasviplerine arz 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sayg'i ile sunu
lur. 

Hariciye Encümeni Reisi 
îzmir 

M. Çavuşoğlu 
Antalya 
B. Onat' 

Bu M. M. Kâtip 
Amasya 
7. Ötgaç 
Bursa 

N. Azak ? 

Bursa, 
Y. Teksel 

İmzada bulunamadı 
Çanakkale 

.V. P. Alpkartal 
Cfazianteb 

A. Ocak 
İstanbul 
F. Ulaş 

îzmir 
N. Pınar 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Manisa 
B. Bay ur 
Muğla 

%\ Mandalinei 
Sakarya 

H\ O. Erkan 

Bursa, 
N, î. Tolon 

m Denizli 
A. Çöbanoğlu 

Giresun 
Tl. Bozbağ 

îzmir 
O. Kapanİ 

Kayseri 
F. Kö§keroğlu 

Manisa 
8. Ağaoğlu 

Manisa 
C. Şener 

Nevşehir 
ALB.Ürgüblü 

Trabzon 
M. Gohğlu 

(S* Sayısı: 125) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında îs 

Birliği Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5 Mart 1959 tarihinde Au-
kara'da imzalanan Türkiye Cumlhuriyeti Hükü
meti ile Anıcnka Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında tş Birliği Anlaşması kaibul ve tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

20. V. 1959 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes - -
Devlet Vekili ve 

Bas. - Yay. ve Türk. V. V, 
'A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

17. Şammt. 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
b\ R. Zorlu 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı* 

Ticaret Vekili 
//. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
//. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğkt 

Dıahiliye Vekili"ve 
Sıh. ve iç. Mua. V. V\ 

N. Gedik 
Maliye VekiH 
E. Polatkm 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sın. ve îç. Mua. Vekili 

Ziraat Vekili 
İV. Ğkmen ~ 

Çalıgma Vekili 

Sanayi Vekili Bas - Yay, ve Turz. Vekili 

tmar vo İskân Vekili Koordinasyon VekiH ve 
<!/. Berk Sanayi V. V. 

S* Ataman 

(S, Sayışa : 125) 
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TÜBKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLK AMEBİKA BİBLEŞÎK DEVLETLERİ HÜKÜME

Tİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, 
Londra'da 28 Temmuz 1958 tarihinde kendilerinin de katıldıkları Beyannameyi tatbik mevkiine 

koymayı arzu ederek; 
24 Şubat 1955 tarihinde Bağdad'da imzalanan Karşılıklı İş Birliği Paktının 1 nci maddesi gere

ğince bu Anlaşmayı imzalryaıı Tarafların emniyet ve müdafaaları için iş birliği yapmayı kararlaş
tırdıklarını ve yine aynı şekilde yukarda zikri geçen Beyannamede ifade olunduğu üzere Amerika 
Birleşik Devletleri. Hükümetinin dünya sulhu nef' ine, emniyet ve müdafaaları için işbu Beyanna
meye katılan hükümetlerle iş birliğinde bulunmayı kabul ettiğini nazarı itibara alarak; 

Karşılıklı İş Birliği Paktı âzalarının yukarda zikri geçen Beyannamede müşterek emniyetlerin. 
korumak ve doğrudan doğruya veya bilvasıta tecavüze mukavemet etmek hususundaki azimlerini 
beyan etmiş olduklarını nazarı itibara alarak; 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 24 Şubat 1955 tarihinde Bağdad'da imzalanmış olan 
Karşılıklı İş Birliği Paktının başlıca komitelerinin çalışmasına iştirak ettiğini de kaydederek; 

Birleşmiş Milletler Anayasası prensipleri gereğince sulhun takviyesini arzu ederek; 
Birleşmiş Milletler Anayasasının 51 nci maddesi gereğince emniyet ve müdafaaları için iş birli

ği yapma haklarını teyidederek; 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, Türkiye'nin istiklâl ve tamamiyetini kendi millî men

faati ve dünya sulhu için hayati telâkki ettiğini nazarı itibara alarak; 
1954 tarihli Muaddel Karşılıklı Emniyet Kanunu ve Orta - Doğu'da Sulh ve İstikrarın İdamesi

ne Mütedair Müşterek Karar Suretine tevfikan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından 
Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanına verilen gerekli yardımda bulunma salâhiyetim gt>z 
önünde tutarak; ve 
' İran ve Pakistan Hükümetleri ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında karşılıklı ola

rak aynı mahiyette anlaşmalara girişiidiğiıli nazarı itibara alarak aşağıdaki hususlarda Anlaşmaya 
varmıglardır : 

MADDE 1. — Türkiye Hükümeti tecavüze mukavemet etmeye azimlidir. Türkiye'ye karşı teca
vüz vukuunda, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, talebi üzerine Türkiye Hükümetine yardım 
etmek için, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılabilecek şekilde ve Orta - Doğu'da Sulh. ve İs
tikrarı idameyi İstihdaf Edeıı Müşterek Karar Suretinde derpiş edildiği veçhile, silâhlı kuvvetlerin 
kullanılması da dâhil olmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinin Anayasasına uygun gerekli her 
türlü harekete girişecektir. 

MADDE 2. — Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 1954 tarihli Muaddel Karşılıklı Emni
yet Kanunu, Amerika Birleşik Devletlerinin alâkalı kanunları ve Türkiye Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında bugüne kadar yapılmış ve bundan böyle yapılacak bu hu
susta kabili tatbik anlaşmalar gereğince, millî istiklâl ve tanıamiyetinin muhafazasında ve iktisadi 
gelişmesinin müessir şekilde idamesinde Türkiye Hükümetine yardım etmek maksadiyle Türkiye 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri "Hükümeti arasında karşılıklı olarak üzerinde anlaş
maya varılabilecek askerî ve'iktisadi yardımda bulunmaya devam edeceğini teyideyler. 

MADDE 3. ~~ Türkiye Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından temin 
edilecek askerî ve iktisadi yardımı, 28 Temmuz 1958 tarihinde Londra'da imza edilen Beyanna
meye katılan hükümetler tarafından tesbit edilen gaye ve maksatlara uygun bir şekilde ve Türki
ye iıin iktisadi kalkınmasını müessir tarzda teşvik ve millî istiklâl ve tamamiyetini muhafaza 
maksadı için kullanmayı taahhüdeder. 

, MADDE 4. — Türkiye Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, bu Anlaşmanın 
kabili tatbik diğer ahkâmına tâbi olmak üzere mütekabilen şayanı kabul olduğu hususunda an-
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îaşmaya varılabilecek tedafüi tertipleri hazırlamak ve bunlara iştirak etmek maksadiyle 28 Tem
muz 1958 tarihinde Londra'da imzalanmış olan Beyannameye katılan diğer hükümetlerle iş birliği 
yapacaklardır. 

MADDE 5. — îşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü diğer milletlerarası Anlaşma ve tertiplerde der* 
piş edilmiş olan iki Hükümet arasındaki iş birliğine tesir etmez. 

MADDE 6. — Bu Anlaşma imza tarihinden itibaren meriyete girecek ve iki Hükümetten 
birinin diğerine, Anlaşmaya son vermek hususundaki niyetini bildiren yazılı ihbarın alınmasından 
itibaren bir yıl daha meriyette kalacaktır. * 

Ankara'da 1959 Mart ayının beşinci günü iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

Fotin Bü§tü Zorlu TPUtchtr "Wfflrrm 

(& Sayısı : 125 ) 





Devre : XI 
tçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek eşyanın ithal Vergi ve 
resimlerinden ve Belediye Hissesinden muafen ithali hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye, Gümrük ve inhisarlar, Dahiliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/330) 

T. G. 
Başvekâlet - il . II . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 - 853/451 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 11 . II . 1959 
tarihinde kararlaştırılan, Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek eşyanın İthal Vergi ve resim
lerinden ve Belediye Hissesinden muafen ithali halikında kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle 
birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Halen yabancı memleketlerdeki bâzı hayır tesisleri veya kâr gayesi gütmiyen teşekküller memle
ketimizdeki bâzı eğitim, kültür ve sağlık müesseselerine imkân ve programları dâhilinde yardımlar 
yapmak istemekte ve fakat mevzuatımızdaki belli şartlara uymıyan ahvalde bağış şeklinde yapıla
cak bu ayni yardımların ithal Vergi ve resimlerine tâbi tutulması ihtimali karşısında beklenen faali
yeti gösterememektedirler. 

Filhakika mer'i Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince kaimi faydası
na yararlı derneklere ve kanunun faydasına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, konularına uygun 
olarak bağış yoliyle gelen eşya İcra Vekilleri Heyeti karariyle Gümrük Vergisinden ve dolayısiyle 
her türlü İthal Vergi ve resimleri ile Belediye ve Hazine hissesinden muaf bulunmaktadır. 

Bu fıkra hükmüne göre bir bağışın bu muaflıktan faydalanabilmesi bunun kamu faydasına ya
rarlı derneklere ve kanunun faydasına parasız, tahsis edilmiş tesislere yapılması, bu tesisin behemehal 
millî olması ve bağış mevzuunu teşkil eden eşyanın bunların kuruluş gayelerine uygun bulunması 
şartlarına bağlıdır. Bu hükme göre kâmıi faydasına bir para mukabilinde arz olunan bir tesise veya 
millî vasfını haiz bulunmıyan bir teşekküle yapılacak bir bağışın bu muaflıktan faydalanmasına im
kân yoktur. 

Halbuki zamanımızda bâzı müesseseler kamu faydasına yararlı bulundukları halde kamunun hiz
metine ancak münasip bir bedelle arz olunabil inekte, bâzı ahvalde de millî vasfını haiz bulunma
maktadır. Bu türlü müesseselere- yapılan bağışların bahis mevzuu muaflık hükmünden faydalana-
rmyacağı aşikârdır. ~ • 
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Yabancı hayır müeseseleıi yapacakları yardımlar konusunda hizmetin para mukabilinde arz edil

mesi ve yardım görecek müesesenin millî olması hallerini yardım için şart olarak aramadığından 
ve bilâkis böyle bir şartı ariyan hükümleri kendi statülerine aykırı bulduklarından bahis mevzuu 
yardımların memleketimize tevcihinde tereddüt göstermektedirler. 

Sözü edilen yardımlar, memleketimizdeki içtimai, hayri, kültürel ve sıhhi müesseseler .için ol
dukça faydalı mülâhaza edildiğinden belli bir maksatla sınırlı kalmak kaydiyle bu türlü yardımların, 
velev mezkûr müesseseler kamu faydasına para, ile arz edilmiş ve millî vasfını haiz bulunmamış olsa
lar dahi, memleketimize her türlü ithal mükellefiyetinden muaf olarak yapılması uygun görülmüş 
ve Gümrük Kanunumuzun mevcut prensiplerini olduğu gibi muhafaza maksadiyle sözü edilen gaye
nin Gümrük Kanununda bir tadil yapılmak suretiyle değil hususi bir kanun ile sağlanması uygun 
mütalâa edilerek ilişik kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır, 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye' Encümem 20 . V , 1959 
Esas No. 1/330 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek 
eşyanın ithal Vergi ve resimlerinden Belediye 
Hissesinden muafen ithali hakkındaki kanun lâ
yihası, encümenimizde alâkalı Hükümet temsil
cilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere 
edildi : 

Maliye Vekâletince hazırlanmış olan kanun 
lâyihasının mucip sebepleri esas itibariyle ye
rinde görülmüş ve şu kadar ki bağış yoliyle ge
lecek eşyanın ticari bir gaye için ithali cihetine 
gidilmemesini tminen 1 nci madde metnine (Ti
cari bir kazanca mevzu teşkil etmemek şartiyle) 
kaydının ilâvesi yerinde görülmüştür. 

Meriyet ve icraya mütaallik maddeleri ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve inhisarlar 
Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisli
ğe sunulur. 

Maliye Encümeni Reisi M. Muharriri 
Bursa Bursa 

K. Yılma® M. Kayalar 

Amasya Antalya 
H. Koray A. Selekler 

imzada bulunamadı 

Erzincan Kırklareli Samsun 
C. Işık A. Sokmam A. Saraçoğlu 

Tokad Zonguldak 
A. îspirli A, Akın 

* ( S. Sayısı : 134 ) 
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Oumrük ve inhisarlar Encümeni masbataeı 

T.B.M.M. 
Gümrük ve İnhisarlar 

Encümeni 
Esas No. 1/330 

Karar No, 5 

14,1 , 1960 

,&.„ 

Yüksek Reisliğe 

Muayyen maksatlarla 'bağış voliyle gele
cek eşyanın İthal Vergi ve resimlerinden ve Be
lediye Hissesinden muafen ithali hakkındaki 
kanun lâyihası ile es'bahı muciibeleri ve Mali
ye Encümeni mazbatası, encümenimizde alâ
kalı Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Milletlerarası münasebetlerin çok 'büyük in
kişaflar gösterdiği (bu son seneler zarfında ya
bancı memleketlerdeki faydalı teşekkül ve te
sislerin memleketimizdeki 'benzeri teşekkül ve 
tesislere vâki yardımlarından 'beklenen fayda
yı temin edemediğimiz anlaşılmıştır. 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesinm 2 
nci fıkrasında tadadedilen muafiyet dışında 
kalan bu yardımların her türlü ithal vergile
rinden muaf olarak yurda girmesinin sağlan
ması encümenimizce de yerinde görülmüştür. 

1 nci madde metnine Maliye Encümenince 

yapılan ilâve yerinde görülmüş ancak aynı 
maddenin sonunda (Belediye Hissesinden) cüm
lesi kaldırılarak (Damga Besmi ve harçlardan) 
muaftır şeklinde tadilen yazılmıştır. Çünkü 
Gümrük Vergisinden muaf olan eşya Belediye 
Hissesinden de muaftır. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine 

tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile 
sunulur. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Encümeni Reisi 

Yozgad 
N. Tanû 

Kâtip 
Gazianteb 
fl. tnal 

Bursa 
R. Kırım T. 

Mazbata Muharriri 
1 

Muğla 
Topaloğhı 

Kocaeli 
S. Yahm 

Balıkesir 
A. tleri 

Samsun 
F. Şen 

'1*^ (&-SayMBVİd*)« 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 1 .11 . 1960 

Esas No. 1/330 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek 
eşyanın ithal Vergi ve resimlerinden ve Belediye 
Hissesinden muaf en ithali hakkındaki kanun lâ
yihası, alâkalı vekâlet mümessillerinin iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetçe serd edilen mucip sebepler encü-
menimizce de yerinde görülerek, Gümrük ve in
hisarlar Encümeninin tadilen kabul ettiği metin, 
encümenimizc'e de aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine' tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Reisvekiîi 

Edirne * Yozgad 
B. Nasuhioğlu ö. L. Erzurumluoğlu 

M. M. * Kâtip 
Amasya Konya 
K. Eren S. Sayın 

Balıkesir Bitlis 
F. Ocak N. Barut 

Kars Kastamonu 
M. Hazer S. Çağlar 

İmzada bulunamadı 

' Kırşehir Kütahya 
O. Caiıatan E. Topaler 

Manisa Ordu Samsun 
C. Özgirgin E. Ayhan N. Ulusoy 

( S. Sayısı : İ34 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. M. M. M. 
Bütçe Encümeni 30 . IV . 1960 
Esas No: 1/330 ^ , ^ ^ ,. , , 

Karar No: 92 

Yüksek Reisliğe 

Muayyen maksatlarla bağış yoliyie gelecek eş
yanın İthal Vergi ve resimlerinden ve Belediye 
Hissesinden muaıfen ithali hakkında Maliye Ve
kâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
11 . I I .1959 tarihli ve 71-853/451 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası Maliye, Gümrük 
ve İnhisarlar ve Dahiliye encümenleri mazbata
ları ile •birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde mufassalan arz 
ve izah edilen mucip sebeplere istinaden içtimai, 
hayri, kültürel ve sıhhi maksatlarla yabancı mem
leketlerde kurulmuş bulunan tesis ve teşekküller 
tarafından aynı maksatlarla memleketimizde hali 
faaliyette bulunan benzerlerine gönderilen veya 
para ile alınıp getirilen eşyanın her türlü ithal 
Vergi ve resimleri ile Belediye Hissesinden mua
fiyetini temin maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 2 ne i 
fıkrası ımenafii umumiyeye hadim cemiyetlere 
yapılacak yaırdımların vergi ve resimden muafi
yetini kabul etmiş ise de millî vasfı haiz bulun -
mıyan yukarda hizmet nevileri tadadedilen mües
sese ve teşekküllerin de, aynı maksatla hariçteki 
memleketlerde faaliyette bulunan teşekküller ta
rafından gerek bağış ve gerek para mukabilinde 
memlekete ithal edilecek ve bedelli veya. bedelsiz 
olarak umumun menfaatine arz olunacak eşyanın 

da aynı muafiyetten istifade etmelerini istihdaf 
eden lâyiha eneümenimizee de uygun 'görülerek 
maddelerin müziakeresine geçilmiş ve İcra Vekil
leri Heyeti kanariyle esasen bu muafiyet maksada 
uygun olarak temin olunacağına göre ticari bir 
maksat da düşünülemiyeeeği bedilıi olduğundan 
lâyiha, Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine 'arz edilmek Üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Aydın 
N. Celim 

Bursa 
H. Köy men 

Denizli 
A. R. Karaca 

İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
M. tslâmoğhı 

Nevşehir 
N. önder 

ReisveMli 
Muğla 

N. özsan 

Antalya 
K. Akmanla/r 

Bolu 
S. Bilir 
Çorum 

H. Bulgurlu 
Diyarbakır 

H. Z. Tigrel 
İstanbul 

N. Kır şan 
Konya 

M. Bağrıaçık 
Sinob 

ö. özen 
Zoruguldak 
H. Timur 

Maabata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 
H. Sezen 

Kastamonu 
N. Batur 
Manisa 

S. Mıhçıoğiu 
Yozgad 
T. Alpay 

( S . Sayısı : İ34) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek 
eşyanın ithal Vergi ve resimlerinden ve Bele
diye Hissesinden muafen ithali hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. —. içtimai, hayri, kültürel ve 
sıMıi maksatlarla yabancı memleketlerde ku
rulu dernek, tesis ve teşekküller tarafından, 
aynı maksatlarla memleketimizde hali faaliyet
te bulunan benzerlerine, mevzularma uygun 
olarak bağış yoliyle gönderilen veya verilen 
para ile alınıp getirtilen eşya, icra Vekilleri He
yeti karariyie her türlü İthal Vergi ve resim
leri ile '(Damga Resmi dâhil) Belediye Hisse
sinden muaftır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

11. I I . 1959 

Başvekil V. 
E. Menderes 

Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
Ç. Yardıma 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili vt? 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek eş
yanın ithal vergi ve resimlerinden ve Belediye 

Hissesinden muafen ithali hakkında Kanun 

MADDE 1. — İçtimai, lıayri, kültürel ve 
sıhhi maksatlarla yabancı memleketlerde kurulu 
dernek, tesis ve teşekküller tarafından, aynı 
maksatlarla memleketimizde hali faaliyette bulu
nan benzerlerine, mevzularma uygun olarak ba
ğış yoliyle gönderilen veya verilen para ile alı
nıp getirtilen eşya (Ticari bir kazanca mevzu 
teşkil etmemek şartiyle,) icra Vekilleri Heyeti 
karariyie her türlü İthal Vergi ve resimleriyle 
(Damga Resmi dâhil) Belediye Hissesinden mu
aftır. 

MADDE 2. — Lâyihanın 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
//. Erkmrn 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Dr. L. Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Tarz. V. V. 
— S. 8om,unciwğlu 

İmar ve iskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

S. Ataman 

(S. âoyifti: İM) 
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GÜMRÜK VB İNHİSARLAR 

ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Muayyen maksatlarla bağış vo
liyle gelecek eşyanın îthal Ver
gi ve resimlerinden muafen 

ithali hakkında Kanun 

MADDE 1. — İçtimai, hayri, 
ıfcültûrel ve sıhhi maksatlarla ya
bancı memleketlerde kurulu der
nek, tesis ve teşekküller tarafın
dan, aynı maksatlarla memleke-
tömizide hâli faaliyette bulunan 
benzerlerine, mevzularana uygun 
olarak bağış voliyle gönderilen 
veya verilen para ile alınıp ge
tirtilen eşya (Ticari hir kazan
ca mervızu teşkil etmemek partiy
le) İcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle her türlü İthal Vergi ve re
simlerinden (Damga Resmi ve 
harçlar dâhil) muaftır. 

MADDE 2. — Lâyihanın 2 
nci maddesi aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 3. — Lâyihanın 3 

orıcü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Muayyen maksatlarla bağış vo
liyle gelecek eşyanın îthal Ver
gi ve resimlerinden muafen 

ithali hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gümrük ve İn
hisarlar Encümeninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Lâyihanın 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 
ncü maddesi ®yrmL kabul edil
miştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Muayyen maksatlarla bağış vo
liyle gelecek eşyanın İthal Ver
gi ve resimlerinden ve Belediye 
Hissesinden muafen ithali hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 134 ) 





Devre :XI ı *}£• 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : | OO 

Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin 6335 sayılı Kanunla 
değiştirilen (D) f ıkrasiyle aym kanunla ilâve edilen ek maddesinin 
tadili ve mezkûr kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
lâyıhasiyle Tapulama kanunu lâyihası ve Tunceli Mebusu Arslan 
Bora'nm, Tapulama Kanununun 54 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi, Adana Mebusu Kemal Sanibrahimoğlu'nun, Tapulama 
Kanununun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesiyle 35 
nci maddesinde değişiklik yapılması, Van Mebusu Sait Erdinç'in, 
Tapulama Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bâzı madde
lerine fıkra ve mezkûr kanuna bir ek ve bir muvakkat madde 
ilâvesi, Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Tapulama Kanununun 
13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki 6335 sayılı Kanunun, Ankara Mebusu 
Selim Soley'in, Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla değiş
tirilen 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının ve Mardin Mebusu Mehmet 
Ali Arıkan'ın, Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkra 
sının tadilleri hakkında kanun teklifleri ile Dahiliye Encümeni 
ve Muvakkat Encümen mazbataları ( 1 /285 ,1 /536 ,2 /40 ,2 /81 , 

2/121,2/126,2/165,2/174) 

Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin 6335 sayılı Kanunla değiştirilen (D) fıkrası ile aynı ka
nunla ilâve edilen ek maddesinin tadili ve mezkûr kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/285) 

T. C. , 
Başvekâlet 19 . XII . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-782/3368 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi tera Vekilleri Heyetince 24. I I ; 1958 
tarihinde kararlaştırılan 6335 sayılı Kanun ile Tapulama Kanununun 13- ncü maddesinin değiştiri
len (D) fıkrasının ve ilâve edilen ek maddenin tadili ve bu kanuna bir madde eM«riniesi hakkındaki 
kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.' 

Başvekil 
A. Mmderte 



ESBABI MUCİBE 

5G02 sayılı Tapulama Kanununun tadilinden önceki 13 neti maddesinin (D) fıkrasına göre; 
tapulama kaydı olmayıp da en az on yıldan beri malik sıfatiyle, fasılasız ve nizasız zilyedliği 
belgelerle veya bilir kişi sözleriyle sabit olan gayrim enkuller zilyedi adına tesbit ve tescil olun
makta id i 

Tasarruf durumunun bilir kişi sözlerine istinadedeeeğine dair olan bu hüküm, bilir kişi seçilen 
kimselerin doğru beyanda bulunmamaları sebebiyle, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki binler
ce dönüm arazinin fuzuli şagilleri adına tescil edilmesi ve binnetice muhtaç çiftçilere dağıtılacak 
arazinin gittikçe azalması halini tevlidetmişti. Bahis konusu mahzurun izalesi için, mezkûr (D) 
fıkrası 6335 sayılı Kanunla değiştirilmişti. 

Filhakika, bu kanunla; arazinin zilyedliğe karine olmak üzere, vergide kayıtlı olması şartı ko
nulmuştur. Şu kadar kr, vergi tahririnde gözden kaçması ihtimali düşünülerek yirmi dönüme ka
dar olan küçük parçalarda vergide kayıtlı olmak şartı aranmamış ve sadece bilir kişi beyanı ile ik
tifa edilmiştir. 

. Tatbikatta, bu kanun hükümlerinin de müspet netice vermediği ve vatandaşı tatmin etmediği 
görülmüştür. Gerçekten bâzı şahısla!', çeşitli sebeplerle ellerine geçirmiş oldukları yüzlerce dönüm 
Hazine arazisini, yirmi dönümden küçük parçalara ayırmak suretiyle, kendilerine mal etmek 
imkânını bulmuşlardır. Kısaca, bunun bir lütuf ve atıfet olarak topraksız vatandaşa bırakmak is
tediği 20 dönümden aşağı arazi kıtası; esasen toprağa sahi]) bulunan bâzı kimselerin haksız ik
tisaplarına yol açmıştır. 

İşte bu gibi haksız İktisapları önlemek ve küçük çiftçilerin işgal eyledikleri topraklardan, top
rak kanunundaki arazi normu dahilindeki kısmının, muayyen şartlarla kendilerine verilmesini te
min. etmek maksadiyle bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi, 5602 sayılı kanunun 6335 sayılı Kanunun birinci maddesiyle mu
addel 13 ncü maddesinin (D) fıkrasını değiştirmektedir. Bu fıkranın birinci kısmı ile bir kimse
nin tapuda kayıtlı olmıyan bir gayrimenkul üzerinde 20 yıldan beri malik sıfatiyle, fasılasız ve 
nizasız zilyedliğinin devam etmesi veya son zilyedin tasarruf müddetinin, kendisine takaddüm 
eden zilyedlik müddetlerine eklemek suretiyle fasılasız ve nizasız 20 yıla baliğ olması gibi iki 
hal derpiş edilmiştir. Bunlardan her hangi birisinin mevcudiyeti halinde, zilyedlik; 

a) Noterler, 'kâtibi adiller ve mukavelât muharrirleri gibi resmî mercilerce tanzim veya tasdik 
edilmiş olup da zilyedi iğin. 20 seneden beri devam edegelmekte olduğunu (belirten (vekâletname, söz
leşme, bey va'di veya benzeri taksim mukavelenamesi) gibi her hangi bir senetle, 

b) Veya pullu ve en az 20 yıl önce şahit huzurunda tanzim ve köy ihtiyar meclisince de tasdik 
olunmuş âdi senetler ile, 

c) Yahut 1515 sayılı Kanunun tatbikatında aranan (âdi senet hariç) diğer vesikalardan biri ile, 
ç) Veyahut 1940 senesi veya daha evvelki senelerde vergide kayıtlı bulunduğuna dair ibraz edi

lecek makbuz veya her hangi bir vergi kayıtlariyle, 
îspat edilebilecektir. Şu kadar ki, bu hallerden her hangi birisinin bilir kişi sözleriyle de teyit 

olunması esastır. Meselâ, yukarda vasıfları belirtilen âdi senedin veya noter senedinin sadece ib
razı 'kâfi gelmiyecek, bu senetlerde bahsedilen gayrinıenkule o şahsın 20 seneden beri fasılasız ve ni
zasız zilyed bulunduğunun, bilirkişi sözleriyle de teyit edilmiş olması ieabedeoektir. Zilyedlik bu 
esaslar dairesinde tahakkuk, taayyün ve tebellür ettikten sonradır ki, gayrimenkul zilyedi adma tes
bit ve tescil olunabilecektir. 

Vergi kaydının aranması çok ehemmiyetlidir. Ve hangi tarihli vergi kaydını aramak, maksadı te* 
mine 'k|fidir;jbu husus da müllimcür. „ 

Çiftçiyi topraklandırma Kanununun 8 ve 10 ucu maddeleri hükümleri dâhiline giren toprakların, 
dağıtılmaya tahsis edilmiş bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır. Temyiz Mahkemesi karaıiannda dahi 
20 yıllık zilyedlik -müddetinin Çiftçiyi topraklandırma Kanununun neşrinden evvel tamamlanmış ol
ması lüzumunu belirtmektedir. 

( S. Sayısı : 135 ) 
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Bu husus hakkında Temyiz 5 nei Hukuk Dairesinin 17 . I I . 1951 tarih ve 8018 ve 1 - 2 -16 sayılı, 

25 . V . 1956 tarih 2505 - 3195 sayılı kararları mevcuttur. 
Menılefcetimizde ise şümullü olarak vergi tahriri 1936 yılında başlamış ve 1940 senesinde sona er

miştir. Bu sebeple 1940 veya daha evvelki senelere ait vergi kaydının aranması isabetli görüldü
ğünden lâyihaya bu suretle münasip bir fıkra konulmuştur. 

(D) fıkrasının mütaakıp kısımları ile, zilyedliği bilirkişi sözleriyle anlaşıldığı halde, yukarda 
tasrih edilen vesikalardan her hangi birisini ibraz edememiş olan şahsın durumu belirtilmiştir. Bu 
gibi hallerde arazi evvel emirde, zilyedi beyanlar hanesinde gösterilmek ve mülkiyet sütunu açık 
bırakılmak şartiyle, tutanaklara kaydedilecek ve tapu kütüğüne de aynı şekilde geçirilecektir. 

Yapılan bu muamele, izah olunduğu üzere, mülkiyet haklarını tesbite matuf olmayıp iktisap se
bep ve şekilleri dışında kalan arazi üzerindeki zilyedliği sadece göstermekten ibarettir. Bu sebeple 
Tapulama Kanununun mülkiyet haklarının tesbiti muamelesine karşı vukuu muhtemel her çeşit iti
razlar karşısında yapılacak muameleye temas eden maddelerin hâdisede tatbikine lüzum ve mahal 
bulunmadığından ve bundan dolayı ikinci kısmının sonuna bu hususu sağlıyaıı, mezkûr kanunun 26 
ve 32 nci maddelerinin işlemiyeceği hükmü konulmuştur. 

Bilâhara, bu gibi toprakların, Çiftçiyi topraklandırma Kanunundaki esaslara göre o mahal için 
tâyin edilecek arazi normu dahilindeki kısmı, o şahsın arazi varlığı nazarı itibara alınmak suretiyle 
toprağa ihtiyacı bulunduğu tebeyyün ettiği takdirde toprak komisyonlarınca zilyedine bedelsiz ve
rilecektir. Bundan sonra da tescil muamelesi yapılacaktır. 

Lâyihada, yukarda mahzurları belirtilen 20 dönüm kıstası ortadan kaldırılmış ve memleketin çe
şitli bölgelerine ve iklim şartlarına uygun bir şekilde tâyin edilmekte olan arazi normu esası alın
mıştır. Bu suretle, çeşitli yollarla ele geçirilen binlerce dönüm arazinin muayyen ve mahdut kimse
lerin elinde kalmasını önliyecek tedbir alınmış olmakla beraber çok sayıda olan küçük çiftçinin ge
çimini temin edecek derecede toprağa kavuşması da sağlanmıştır. 

Lâyihanın ikinci maddesi, 5602 sayılı Kanuna ilâve edilen ek maddenin tadilini derpiş eylemek
tedir. 

6383 sayılı Kanunla 5602 sayılı Tapulama Kanununa (1, 2, 3, 4) rakamları altında dört mad
de ilâve edilmiş bulunduğundan bu ek maddeye 5 numara verilmiştir. Yukarda izah edilen sebep
lerle yapılmış olan tadillere mütenazır olarak umumi kanunlarda da zilyedliğin tevsiki hususunda 
aranacak esasların konulması ve bu suretle kanunlar arasında aynı hükümlerin tatbik edilmesinin 
temini düşünülmüştür. 

Lâyihanın 3 ncü maddesiyle 6 numara altında yeniden bir madde eklenmesi derpiş edilmiştir. 
Bu madde ile arazi kadastro teşkilâtının, toprak komisyonları çalışmaları ile hemahenk olması 

ve her iki teşkilâtı ilgilendiren hususların ayın birliklerde birbirini taki'bederek yapılması husu
sunun temin edilmesi düşünülmüştür. 

4 ncü ve 5 nci maddeler kanunlarda mûtadolan meriyet tarihi ile tatbik edecek mercileri gösteren 
mevaddan ibarettir. . ' ,. 

(S. Sayısı : 135) 
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Tunceli Mebusu Aralan Bora'nm, Tapulama Kanununun 54 ncü maddesine bir bir fıkra eklen

mesi hakkında kanun teklifi (2/40) 

10 , IV . 1957 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 54 ncü maddesine bir ek fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Tunceli Mebusu 
A, Bora 

ESBABI MüClBE 

Halen meriyette olan 5602 sayılı Tapulama Kanununun 54 ncü maddesinin tatbikatında birçok 
aksaklıklar doğurduğu ve bu yüzden vâki olan itiraz ve iddiaların da her türlü kayıttan azade 
kılındığı ve bu sebepten dolayı da hali hazırda mülkte hiçbir hukuku buluımııyan lalettayin bir 
kimse, hakkı bulunduğu iddiasiyle şahıs kırın kadastroları yapılan arazilerine itirazda bulunduğu 
görülmektedir. Mütaarrız şahıslar pulsuz istidalarla gerek elden, gerek vasıta ile ve gerekse posta ilo 
müracaat edebilmekte, hattâ çok kere, hüviyeti oahi meçhul kalan mütaarrız menfaat kopartmak 
gayesiyle hak sahiplerine şantaj yapmaktadır ki, bu yüzden halen itiraz edilen dosyaların yekunu 
yüz binleri göçmekte ve kadastrosu yapılan bütün köylerin de hepsi bu kabîl itirazlara mâruz kaimi,; 
ve kadastroları yapıldığı halde hakiki mülk sahipleri bu itirazlar yüzünden kendi mülklerine sahi-
bolamamış ve muhakemeler de devam edegelmiştir. 

Bu haller ise vatandaşlar arasındaki huzursuzluğu artırdığı gibi aynı zamanda fuzuli zaman 
kaybı, masraf ve âmme intizamını ihlâl ve hakların en mukaddesi olan mülkiyet haklarında şahıs
ları kendi mallarında tam bir tasarrufta bulunmak imkânlarından mahrum bırakan bu haller-.' 
son vermek maksadiye işbu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Tunceli Mebusu 
A, Bora 

TTNOELÎ MKBUSU AESLAN BOKA NiN 
TEKLİFİ 

5602 sayılı Tapulama Kanununun (54) ncü mad
desine bir ek fıkra ilâvesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 5602 sayılı Kanunun (54) ncü 
maddesine aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir: 

Ek fıkra : Ancak bu kabil itirazlar için 
verilecek istidalarda: 

1 parselden '35 parsele kadar vâki itirazlar 
için parsel başına 3 lira 

26 parselden 50 parsele kadar vâki itirazlar 
için parsel başına 2 lira 

51 parsel ve daha yukarı parseller için de 
parsel başına 1 lira 

lara ait makbuzların istida ile birlikte verilmeleri 
şarttır. 

İtiraz, neticede haklı görüldüğü takdirde 
evvele* yatırılmış olan teminat aynen iade 
olunur. 

MADDE 2. Bu kanun, evvelki senelere 
aidolup da tekemmül et iniş ve fakat henüz ne
ticelenmemiş itiraz dosyalarına da şâmil olmak 
üzere neşri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra-
ttiraz teminatı yatırılması ve yatırılan para- [ ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur 

'(&-9&V1S1,: \m 
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Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu ııun, Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla muaddel 

13 ncü maddesi ile 35 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/81) 

^Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin (d) bendinin 
tadiline ve bu maddeye yeni bir fıkra ilâvesine ve (e) ve (f) bentlerinin (f) ve (g) olarak değiştiril
mesine ve 35 nci maddesinin 1 nci fıkrasının-tadiline ve yeni iki fıkra ilâvesine dair ilişikte mucip se
bepleri sunulmuş olan kanun teklifinin kanunlaşması için gereğini arz ve istirham ederim. 

13 . I . 1958 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

MUCİP SEBEPLEK 

Bir hükmün veya hukuki müessesenin, doğuş şart ve sebeplerine inmek suretiyle tetkiki, o müesse
senin hukukan hangi bakımlardan malûl ve tatbikattaki hataların hangi esbaptan doğduğunu bize da
ha iyi ibir şekilde göstereceği içm, biz de bahis mevzuu kanunların sevk sebeplerini izah öden esıbabı 
mucibe lâyihalarının bâzı parçalarını almak suretiyle işe 'başlıyoruz. 

5602 ısayılı Kanunun 13 neü maddesinin (D) bendinin tadiline dair 6335 sayılı Kanunun mucip 
seibepleri lâyihası ile Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları tapusuz gayrimenkullerin zilyedlik 
yoliyle iktisabında 10 sene evvel tesis edilmiş vergi kaydı aranması tezini «193-6 - 1937 yıllarında umu
mi vergi tahriri yapılmış olması dolayısiyle vergiye kaydolmamış gayrimenkul bulunlmıyacağı «Ve 
motorlu ziraat, vasıtalarının çoğalmış bulunmasından bâzı kimselerin 10 000, 20 000 hattâ 50 000 dö
nümlük ıgeniş Devlet veya köy orta malı arazileri açıp iki.şahitle ve kolaylıkla namlarına tescil yap
tırdıkları» mucip sebebine dayanmaktadırlar. . 

Keza Medeni »Kanunun 639 ncu maddesinin 6335 sayılı Kanunla tadili hakkındaki Adliye "Vekâleti 
mazbatasında «Çok geniş arazinin şahit ve bilir kişi ile ve tanzim ettirilecek harita ve krokiye dayanı
larak tescile karar verilmesi ve başkaca delil aranmaması yine mahzurludur. Zira binlerce hattâ on 
binlerce dönüm araziye 20 yıldan beri zilyet olduğunu iddia, eden İbir kimsenin hiç değilse böyle ge
niş (bir servet teşkil eden ve zilyedine servetler temin eden böyle bir »gayrimenkulun vergide kaydı 
olması lâzımgelir. Bu kadar mühim bir intifa ve istihsal vasıtasının vergi kaydının olmaması ve 20 yıl 
müddetle Hükümetin gözünden kaçması istisnai hallerle münnkün olabilir. Eğer kaçmış ise onun kusuru 
yine zilyede aittir. Zira intifa ettiği bu gibi araziyi vergi tahrirlerinden Hükümete bildirmemiş de
mektir. Bu sebeple eğer zilyetliğin ispatı hususi kanunlarda ezcümle 5602 sayılı Kanunda olduğu veç
hile vergi kayıtlan gibi ayn ispat vasıtalarına bağlanmış ise bu gibi hükümlerin 639 ncu maddeye göre 
yapılacak tescillerde dahi mahfuz olması iktiza ede!'. Bu sebeple 639 ncu maddenin son fıkrasına (Hu
susi kanun hükümleri mahfuzdur.) Hükmü ilâve'edilmiştir,» ilenmektedir. 

Bu kanunun 4 senelik tatbikatı kanunun sevk .sayesi olarak ifade edilen görüşün ve düşünüşün aksi 
bir istikamette vatandaştan zarardide etmiştir. 

Himaye edilmek istenen az topraklı veya toprağı ancak kendisine yetebilen (100 - 200 dönüm geniş
liğindeki) fakir sayılabilecek köylü ve çiftçi zümresi bu kanunun bu tadili yüzünden ellerindeki tapu
suz toprakları kaybetmek durumuna düşmüşler, on bin, 20 bin dönüm arazi sahibi kimseler ise aşa
ğıda izah edileceği üzere yine haklarını korumanın yollarını bulmuşlar ve en ufak zarar görmemişler
dir. Gerçi bir kanunun şevkinde şu veya bu vatandaşın veya vatandaşlar grupuuun mevzu kanunlar 
tarafından himaye edilmiş olan haklarının ihlali w zarardide edilmeleri düşünülmemelidir ve düşünül
memiş olduğunu da nazari mânasında da olsa bugün iein kabul etmenin hüsnüniyet icabı olduğunu te
lâkki etmekteyiz. Bu bakımdan maksadımız geçmiş islere tariz değil bu işlerin taşıdığı havayı kısaca 
işarettir. 

( S. Sayısı : 135 ) 
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1. 6335 sayılı Kanun neşrinden evvel teessüs vo teşekkül etmiş hukuki durumları hakkı müktesep 

olarak himaye etmemek suretiyle beynelmilel bir hukuk prensibi olan ve Medeni Kanunun tatbikine 
dair Kanunumuzun 1 ve 4 neü maddeleri tarafından da açıkça kabul edilmiş bulunan «müktesep 
hak» esasını zedelemiştir. 

2. İddia ve kabul edildiği gibi ne Arazi Vergi tahrir Kanununda ne de sair ahkâmda vergi kay
dının mülkiyet veya zilyedliğe delil olacağına dair her hangi bir hüküm mevcut değildir. Bilâkis zil-
yedlik veya mülkiyetin delili olamıyacağına dair 2901 sayılı ve 1936 tarihli Vergi tahrir Kanununda 
sarih hüküm vardır. 11 nci maddeyi ehemmiyetine binaen aynen alıyoruz. 

«Madde 11. — Bu kanun mucibince yapılacak tahrirler Arazi Vergisi matrah ve raükellet'erinin 
tâyini içindir. Bu tahrire müsteniden tasarruf hakkı iddia olunamaz. 

Muahhar bir kanunla bu kayıtların tesis gayesi dışında ispat şartı ve vasıtası sayılması hukuk ve 
hak anlayışına uymaz. 

3. Keza 6335 sayılı Kanun tedvin edilmeden ve aradan uzun müddet geçmemiş iken Garbın mo
dern vergicilik usullerini tedvin için vücuda getirilmiş bulunan 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 
45 nci maddesi de Arazi Vergisine esas olacak tahrirlerin gayrimenkullerden alman vergilere ait 
matrahların tahmin ve tesbit edilmesi maksadına matuf olduğunu ve bu takrirlere dayanılarak tasar
ruf iddia edilemiyeceğini açıkça beyan etmektedir. 

4. Yine iddia edildiği gibi 1936, 1937 yılları arazi tahriri bütün arazileri kayda medar olacak 
kadar intizam ve mükemmeliyetle yapılamamıştır. O kadar kısa bir zaman içinde milyonlarca dekar 
arazinin gayrikâfi hattâ hiç mevcudolmıyan vasıtalar ve kifayetsiz elemanlarla mülkiyet ve 
zilyetliğe' esas teşkil edecek: bir sı'Mıatte ve mükemmeliyette vergiye kaydı iddiası realitelere 
uygun ve mantık kabul eder şekilde izah edilemiyecektir ve edilememiştir. Bir kısım gayri
menkulun kayıt dışı kalmasının istisnai 'bir hâdise olduğunun kabulü de bunun açık foir delili
dir. Birçok fen memuru istihdam edildiği ve modern fennî vasıtalar kullanıldığı 'halde 'bir ka
zanın kadostrosu ve tapulaması da-hi senelerce süren çalışmalara rağmen ikmal edilememiş iken 
ve edilemezken iki sene içinde fennî bilgi ve fennî vasıta şöyle dursun tapu ve arazi tapulama 
mevzulariyle aşinalığı dahi bulunmıyan vergi tahrir 'memurları tarafından tescil dâvalarında hu
dut, mevki ve bâzı hallerde mesaha bakımından arsa. tatbiki mümkün olabilecek kayıtlar tesis 
edilmiş olduğunu ve edilebileceğini düşünmek en insaflı ölçüler içinde dahi mümkün değildir. 

2901 sayılı arazi vergisi Kanununun 2 nci maddesi arazi tahrir memurlarının valilerce seçile
cek bir kişi ile belediye ve meclisi ıtmumileree seçilecek birer kişiden ki, ceman üç kişiden teşek
kül edeceğini, köylerde ise belediye âzası yerine köy muhtarının bu heyetlere katılacağını sara
haten beyan etmektedir. Bu şekilde terekkübedcn heyetlerden tasarrufa esas ve delil olacak vesî-
kallar tanzimini ve kayıtlar tesisini hem de hiç vazifeleri olmadığı Ihalde beklemek aklıselim 
esaslarına uymaz. 

5. Memleket realiteleri de bahsi geçen 1936, 1937 arazi tahrirlerinde tam ve kâmil bir arazi 
tahriri yapılamadığının delilleriyle doludur; gerek zaman, gerek vasıta ve gerekse heyeti teşkil 
eden üyelerin şahsi kabiliyet ve 'kaliteleri ve tahrirde güdülen maksat nazara alındığı takdirde 
bu 'halin inkâr kaibul etmez bir hakikat olduğunu bize ispata yeter. 2001 sayılı Kanunun 1.1 nci 
maddesi tahrirden maksadım Arazi Vergisi matrah ve mükelleflerini tâyinden, ibaret olduğunu ve 5432 
sayılı Kanun ise Ibıı fikri aynen teyitle 45 nci maddesiyle bu husuftu teslbit etmiş bulunmak
ladır. 

6. Yukarda Hükümet teklifinde geniş arazilerin ve büyük servet vasıtalarının 20 Benedir 
vergiye kayıtlı olmayışının günahı zilyede yüklenmektedir ve adetâ o kaide cezasını çeksin den
mektedir. Her hareket işlendiği andaki kanunlar tarafından suç olarak vasıflandırılmış ise 
yine ayni kanunlar tarafından tâyin edilen cezalara miistekak kılmabilir. Mualhharan çıkan 
bir kanun hükmü ile cezalandırılamaz. Hükümet mucip sebebi bu Ihükmün adeta bir ceza hük
mü olduğunu ifade ediyor havasım taşımaktadır. Ceza da olsa, ancak vergi kanuni arım n tâyin 
ettiği bir ceza olalbiHr. 

( & Bayisi : 135) 
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Gerçi bu beyanlarımız karşısında efendim biz topraksızları toprak sahibi etmek için bir kaiıun 

çıkarmış bulunuyoruz şimdiki tadil teklifi bu gayeyi önliyecektir ve mucip sebeplerde izah edilen 
binlerce dönüm arazi işliyen kimselerin bu tapusuz arazilerini vergiye kaydettirmeleri iktisadi 
ve içtimai bir icaptı, denecektir. Biz ıbu arkadaşla ra şunu hatırlatmak isteriz; bilfarz bir an için 
hukuki olmasa bile politika edebiyatı yönünden içtimai adalet icabıdır şeklinde mutat sosyal 
edebiyat örneklerine uygun bir dil ve mantıkla 10 bin - 20 bin - 50 bin dönümlük sahalar için 
kabili müdafaa gibi görünen bu görüşün 100 dönüm - 200 dönüm ve hattâ 300 dönüm gibi çift
çiyi topraklandırma Kanunu hükümlerine göre küçük arazi bölümüne giren arazi parçalarım ebon 
an ceddin tasarruf edegelmekte bulunan çiftçinin ve köylünün aynı mantıkla baba yurtlarından 
ve maişet imkânlarından mahrum edilmesinin ne şekilde müdafaa edilebileceğini merak etmekte
yiz. Maddede 20 dönümlük arazilerin vergi kaydı şartından vareste kılınması küçük toprak 
sahibi çiftçileri korumaktan ve dertlerine deva olmaktan çok uzaktır. Bu miktarın % 95 i 'as
gari 5 nüfuslu olan çiftçi ailesini geçhıdirmiyeceği hakikati bir tarafa, tatbikatta bu hükmün 
dahi az topraklı ve zengin olmıyan çiftçi ve köylüyü himayeye medar olacak şekilde tatbik edi
lememekte bulunduğunu esefle •müşahede etmekteyiz. Zira, mahkemeler ve Yüksek Temyiz Mah
kemesi 20 dönümü mutlak bir şekilde tefsir etmekte bir parçada 20 dönümü bir kaç yüz metre 
kare tecavüz eden gayrimenkullerde zilyed Ehzine lehine 20 dönümü tecavüz eden fazlalıktan 
feragat etse dahi bu parçanın tamamı nazara alınarak Hazine adına tescil edilmektedir. Temyi
zin bu bapta verdiği kararlardan birini aşağıda emsal .-olarak aynen almaktayız. 

(6335 sayılı Kanunun tatbikinde gayrimenkulun tamammın yüz ölçümü nazara alınmak lâzım
dır, dâvanın 20 dönümden az bir kısmına hasredilmesi neticeye tesir etmez. 7. HD. 3 . V . 1955 
T. 398 E. 5069 K. EK. 2 -132) 

Bu misalleri uzatmak mümkündür. 
Yine tatbikatta gözü ıh çık ve az çok varlıklı sayılabilecek kimselerin elinde bulundurduğu 

araziyi çocuklarına ve yakınlarına taksim etmek veya aradan yol geçiyordu, su yatağı vardı gi
bi sebeplerle 5602 sayılı Kanunun tatbiki sırasında 'her biri 20 dönümden az ayrı parsellere ayırt-
me'k suretiyle vergi kaydı aranmaksızın namına tesbit ve tescil imkânı bulmakta olduğunu defa
larca müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Hattâ bilfarz 15 parça ayrı ayrı her biri 19 at- dönüm araziye sahibolan kimse bu arazisini 
vergi kaydı ibrazına lüzum kalmadan namına tescil ettirmek suretiyle 285 dönüm tapusuz ara
ziyi namına ve tescil ettirebilmektedir. Yukarda verdiğimiz misal ve temyizin emsal kararı ile bu 
hakikat yanyana getirildiği takdirde şu cihet hiçbir izaha liramı kakımadan tebellür .edecektir. 
20 dönümden az gayirmenkullerin vergi kaydı aranmaksızın tescili imkânı dahi fakirden, zayıf
tan ve himayeye muhtaçtan çok, varlıklı sayılabilecek nüfuslu kimselerin işine daha çok yara
yacak bir karakter taşımaktadır. 

işte bu misaller de göstermektedir ki, maddenin 6335 sayılı Kanunla tadili esnasında vergi 
kaydı aranması şartının ilâvesi gerek Medeni Kanunun bu maddeye mütenazır 639 ncu mad
desini ve gerekse bu maddenin (D) fıkrasını tatbikatta işlemez hale sokmuştur. Bu itibarla 20 
dönüm kaydının da, bahsi geçen tadilin değil bir mazeret sebebi işler halde bir hükmü olarak 
dahi kabulü mümkün değildir. 

Kaldı ki, 5432 sayılı Kanun ve 2901 sayılı kanunlar vergi suçlarını ve bunların müştekim ol
duğu cezalan açıklamışlardır. 5432 sayılı Kanunun 331 nci maddesindeki taksirli suçlarda nor
mal vergiye % 20 zam yapılmasını kabul eder. Hiçbir Vergi Kanununda matrah teşkil eden ma
lın aynının ve tamamının mükellefin elinden alm ması şeklinde bir vergi cezasının mevcHıdoldu-
ğunu zannetmiyoruz. Yukarda arz edildiği gibi çeşitli sebeplerle ve tam ve kâmil bir tahririn ya
pılmamış ve yapılamamış olmasının hesabını hem de böyle bir hesabın soralaeağı kendisine önceden 
asla haber verilmemiş olan mükelleften sormaya kanunların ve vatandaş hakkının koruyucusu 
olan ne teşriî Meclisin ve ne de Hükümetin hakkı olmamak lâzım gelir. Bu hüküm bu haliyle Ana
yasanın mülkiyeti himaye eden ana prensiplerine ve adalet ve hakkaniyet esaslarına taban tabana 
zıttır dersek mübalâğa etmemiş oluruz zannmdayım. 
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7. Vergi kayıtlarının natamam oluşu veya hiç bulunmaması yahut da bıüunamayışı yüzün
den pek çok çiftçi ve köylü ailesi yarım asır hattâ bir asır ve daha fazla bir zamandan beri ec
datlarından intikalen tasarruf edegeldiği ve medarı maişet ve yurdolarak benimseyip nice acı 
ve tatlı hâtıralarla bağlı bulunduğu ecdat topraklarını kaybetmişlerdir veya kaybetmek tehlikesinin 
istirabı içinde kıvranmaktadırlar. Hem de bunların hemen hepsi de bu topraklardan başka arazisi 
olmıyan mahdut topraklı ve dönüm olarak 50 - 100 rakamları içinde kalabilen kimselerdir. 

Modern ziraat aletlerinin verdiği imkânla 10, 20 hattâ 50 bin dönüm arazinin (Adliye Encüme
ni Sözcüsü Hidayet Aydmer'in Meclisteki sözlerinden) haliden sürülerek tedarik edilen iki şahitle 
tescil ettirilmesi tehlikesi realite olarak misali belki de bir tane dahi gösterilmiyecek derecede az
dır veya yoktur. Bu derece kudreti maliyeye ve büyük nüfusa sahip kimsenin bu kadar geniş ara
zileri tadil teklifinin kabulüne kadar 2644 - 4753 Medeni Kanunun 639 ncu maddesi - ve 5602 sa
yılı Kanun madde 13 - (D) hükümlerinden faydalanarak namına tescil veya vergiye kaydettir
miş olacağının kabulü daha mantıki ve realitelere daha da uygun düşer. Kaldı ki, varlığı tahmin 
olunan bu zevatın her hangi bir araziye ait vergi kıydım veya tapu kaydını tedarik ettiği şahit 
ve bilir kişilerle, zilyedinde bulundurduğu arza tatbik ettirerek namına bugün dahi tescil kararı 
alabileceğini Adliye Encümeni ve Hükümetin teklifindeki mantık silsilesini takibederek iddia 
etmek mümkündür. Hattâ bir bakıma bu misillû zevatın durumu biraz daha takviye edilmiştir, 
denebilir. Eline cesaretle arkasına sığınabileceği bir silâh bir ispat vasıtası verilmiş olmaktadır. 
Bizce mevcudiyetinden tehlike sezilen bu zatların tevehhüm edilen tehlikelerinden korunmanın en 
iyi çaresi Tapulama Kanununun vatandaşı incitmiyecek ve teessüs etmiş müktesep haklarım ih
lâl etmiyecek bir düzen ve intizam içinde süratle bütün memlekette tatbiki ile tezelden memleket 
topraklarının tapulanmasımn teminidir. Zira 5602 sayılı Kanunun mucip sebepler lâyihasında da 
açıkça kabul ve itiraf edildiği üzere memleketteki arazilerin % 60 şı bugün tapusuzdur. Ve mev-
cudolanlar da maalesef haricî alım satımlar ve çıkarılan birtakım kanunlarla muattal halde bıra
kılmıştır; ve istifade edilmez bir şekildedir. Bu hakikat ve memleketin bu realitesi de tasarrufa 
ve zilyedliğe vergi kaydının delil olarak kabulünün ne derece, tarihî ve hukuki realitelere uyma
dığını gösterir. . >• ' v ' ' 

O halde bu tadilen ellerinde modern ziraat aletlerinin verdiği imkâna dayanarak 10 binlerce 
dönüme varan Devlet ve köy arazisi bulunduran nüfuzlu zatlar değil bir aileyi güçlükle geçindi-
rebilecek az topraklı vatandaşlar zarar görmektedir. Bu vatandaşlar ya akıllarının ermediği veya 
paraları olmadığı için yahut da kanunlar tarafından kendilerine verilmiş bulunan ve tam ve kâ
mil olarak doğmuş olan bir hakkın, tescil ve tapulama hakkının muahhar bir kanunla ellerinden 
almmıyacagma tâbi bir hukuk kaidesi olarak inanmış olmalarından, namlarına tapuya tescil veya 
her hangi bir sebeple vergiye kaydettirmemişlerdir. Gerçi sosyal nizamımız bugün için hakkın bü
yük veya küçük olduğunu gözetmeden bizatihi hak olarak müdafaayı âmirdir. Bu itibarla biz herke
sin her vatandaşın mevzu kanun hükümlerine göre iktisabetmiş bulunduğu hakkın ihlâl edilmeme
sinin taraftarıyız. Aksi halde her mal ve iktisabedilen her kazanç için pek çok süslü kelimeler ve 
içtimai adalet prensipleri gibi görünen parlak cümlelerle zahiri bir hak görünüşüne bürünen esbabı 
mucibeler serdiyle o mal ve hakkın sahibinden muahhar bir kanunla alınması yoluna gidilebileceğini 
nazari olarak da olsa düşünmekte vatandaşın haklı olduğunu kabul zarureti vardır. Bu halde, kanun
lara itimadı takviye edici, iktisadi ve içtimai huzuru tesis edici bir hal olarak kabul edilemez, kana
atindeyiz. 

Temyiz kararları ve mahkemelerin dosyaları bu kanundan tahmin edilenin hilâfına asıl zarar gö
renin küçük toprak sahibi çiftçi ve köylü olduğunu canlı bir şekilde göstermektedir. Bu hususta 
birçok reel misaller de vermek mümkün ise de dâvamız umumi ve şahıslar üstü bir dâva olduğu 
için şahsılardan bahsetmemeyi daha uygun buluyoruz, işte adedi 10 binleri aşan ve asırlardır bu 
memleketin bütün kahırlarına ses çıkarmadan katlanmış bulunan çilekeş çiftçi ve köylü zümresini 
uğruna atalarının kan ve can verdiği yurtlarında ve tek maişet vasıtası olarak benimsedikleri ata 
toprakları üzerinde her an göçmen durumuna düğme tehlikesinin ve endişesinin iç sızlatıcı ıstırabm-
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dan kurtarmak için 5602 sayılı Kanunun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin (D) fık
rasının yukarda arz edildiği gibi tadilini teklif etmekteyiz. 

8. 6335 sayılı Kanunla muaddel 5602 sayılı Kanunun 13 ncü̂  maddesinin (D) bendi Medeni 
Kanunun 639 ncu maddesine mütenazır bir hükümdür, ve tadiller de her iki hüküm aynı mantık 
silsilesine uyularak ahenkli hale getirilmiştir. İşte birbirine mesnet ittihaz edilen bu hükümlerden 
639 ncu maddenin tadilinde İsviçre aslı olan İsviçre Medeni Kanununun 622 nci maddesindeki ilân, 
ilgili hükmi şahsiyetin hasım gösterilmesi ve 3 ncü şahıslar tarafından vâki müdahale taleplerinin 
itiraz dâvası şeklinde kabul edilmesi şartları ve hükümleri aynen alınmıştır. Bu suretle ilansız ve 
hasımsız, kimsenin haberi olmadan bir arazinin tescili imkânı ortadan kaldırılmıştır. Bu kadar ön
leyici hükümler ilâve ve kabul edildikten sonra vergi kaydı aranması mecburiyetinin kabulü fazla 
bir gayret olmaktadır. Ve maddenin benzetilmeye çalışılan aslındaki esaslardan da ileri ve umumi 
sistemi ile bağdaşamıyacak bir şekle sokulmuştur. 

ilân husumet ve itiraz dâvası şıkları kanuna ilâve edildikten sonra yine suiistimallerin olabilece
ği mânasını taşıyan vergi kaydı aranması hükmü ilgili mahkeme ve idare adamlarına dahi bir ba
kıma itimatsızlığı tazammun etmektedir. Bizce eğer heder edilen bir hak varsa yukarda arz edildiği 
gibi vatandaşların hakkıdır. Mahkemeler ve bilhassa Temyiz Mahkemesinin güzide hâkimleri verdik
leri (birçok kararlarda Hazinenin veya köy orta mallarının hele bunlar geniş arazi parçaları ise sureti 
katiyede şahıslar uhdesine geçmesine mâni olacak mahiyettedir. Mevzu kanunlarımız köy orta mal
larının «mera yaylak gibi* zilyedlikle iktisabını açıkça meneder. Mahkemelerin ve Temyizin titizliği 
buna eklenince en ufak bir âmme malı ve âmme hakkı zıyaa uğramamaktadır, dersek doğrudur kana 
atindeyiz. 

işte arz edilen bu esbaplara binaen; 5602 sayılı Kanunun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü 
maddesinin (D) bendinin, teklif ettiğimiz şekilde kabulünü arz ve teklif etmekteyiz. 

İlâvesini teklif^ettiğimiz (E) bendinin mucip sebepleri: 
(E) bendi olarak ilâvesini istediğimiz fıkra az topraklı veya topraksız olup da tapusuz bir arazi

yi 10 seneyi mütecaviz bir zamandır mâlik sıfatiyle aralıksız ve nizasız tasarruf ve ziraat edegelerı 
zilyedin 2510 - 5098 ve 4753 - 5618 sayılı iskân ve Çiftçiyi topraklandırma kanunlarının gözettiği ga
yelere uygun şekilde ve bir çiftçi ailesini geçindirebilecek normlar dâhilinde, o gayrimenkule mâlik 
kılınması maksadına matuftur. 

Gerek iskân Kanunu gerekse Çiftçiyi topraklandırma Kanunu; yurt topraklarının boş kalmama» 
sim ve göçmen, göçebe ve gezgincilerle, az topraklı veya topraksız vatandaşların toprak sahibi edile
rek gerekli zirai vasıtalara ve işletme sermayesinekavuşturulup iskân edilmelerini temin gayesini 
gütmektedir. Bu gayedeki içtimai ve iktisadi faydanın azameti izahtan müstağnidir, işte bu mak
sadı fiilen istihsal etmiş ve Devlete yük olmadan hali bir araziyi 10 seneyi mütecaviz bir zaman
dan beri işlemiş çift âlet ve vasıtaları ve işletme sermayesi temin etmiş ve çok büyük (bir ihtimalle 
bu arazinin bulunduğu köy veya mahallede bu arazinin verdiği imkândan cesaret alarak ev, ahır ve
saire gibi binalar inşa etmiş ve o mahalli yurt olarak benimsemiş kimselerin ellerinde bulundukları 
ve 10 seneyi mütecaviz bir zamandan beri işlemekte oldukları topraklar üzerinde yukarda bahsi ge
çen kanunlarında gözettiği gayelere uygun şekilde tescil hakkı tanımanın ve bunu tereddüde mey
dan vermiyeeek şekilde kanunlaştırmanın lüzum ve faydasına inanarak bu teklifi getirmiş bulunu
yoruz. 

Zilyedin ayni çatı altında oturduğu veya müstakil ev sahibi olan yetişmiş çocuklarına dahi ayni 
topraktan (fazlası varsa) 5098 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin kabul ettiği hadler dâhilinde ve ta-
biatiyle istek ve müracaatleri takdirinde toprak verilmesindeki içtimai ve iktisadi fayda izaha lüzum 
göstermiyeeek derecede açık ve barizdir. , 

Yukarda izah edilen iktisadi ve içtimai faydalara binaen zilyedin aile efradı sayısına ve toprağın 
kudreti ziraiyesine göre 5098 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin kabul ettiği normlar dâhilinde elin
deki araziden verilmesi; geniş arazilerin iktisabı müruruzaman haddine baliğ bir müddet geçmeden 
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tescili imkânı iddialarım ortadan kaldırdığı gibi medeni Kanun madde 639 ve 5602 sayılı-Kanun mad
de İS/D hükümlerine zıd bir hüküm sevkı gibi düşüncelere de meydan vermiyecektir. 

işte mâruz sebeplere binaen 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine teklif ettiğimiz (E) fıkrası
nın ilâvesini arz ve teklif etmekteyiz. Bu suretle bizzarure daha sonra gelen (E) ve (F) 'bentleri 
(F) ve (G) olarak değişecektir. Onun için (E) bendini (F), ve (F) bendini de (G) olarak değiş
tirmeyi arz ve teklif etmekteyiz. Memleketin büyük bir derdine deva olacak bu teklifimizin kabulünıi 
istirham etmekteyiz. 

35 nci maddenin 1 nci fıkrasının tadiline ve bu maddeye iki fıkra eklenmesine dair teklifimizin 
mucip sdbepleri : 

5602 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 1 nci fıkrası kadastro işleri başlıyan birlikte hâkimin 
uzun müddet geçmeden ihtilaflı işlere vazıyed ederek mahallinde en ucuz, en seri ve en reel bir şekil* 
de ihtilâfları halledeceği ve edebileceği esasına müstenittir. 

Kanunun, kabulünden bu yana geçen birkaç sene zarfında, tatbikatında maalesef bu gayenin hu
sul bulduğu iddia edilemez. Bilâkis işlerin çoğalıp lüzumundan fazla uzadığı ve 'bu sebeple mevcut 
gezici arazi kadastro hâkimlerinin kadastro dâvalarının süratle halle muktedir olamadıkları görül
müştür. Tapulama Kanununda bir kaza mıntakanı sayılan birlik «köy» lerde Ibâzan yüzler ve hattâ 
binlerce dâva tahaddüs etmektedir. 

Kadastro işleri başlıyan ve hattâ biten birliklerdeki ihtilaflı işlere kadastro hâkimi tarafından he
men vaıziyed edilememekte ve galip ihtimalle 3 - 4 - 5ve hattâ daha uzun seneler sonra ihtilaflı işlerin rü-
yetine ibaşlanaıbilanekbedir. 35 nci maddenin 1 ııei fıkrası hükmü gereğince, kadastro işleri başlıyan bir
liklere ait gayrimenkul dâva dosyaları karar safhasında da olsa kadastro mahkemelerine sevk edil
mekle yıllarca taraflarca ve Devletçe yapılan masraf, ve 'mahkemelerce sebk eden emekler heder edil
mekte, hakkın tecellisi imkânı en az birkaç sene daha griye atılmış, tâbiri caizse uyutulmuş olmakta
dır ki, bu halin adalete hizmetolmadığı, araziyi elinde -bulunduran zorlu ve kuvvetlinin himayesine 
müncer olduğu meydandadır. 

Bu sebeple, kadastro işleri başlıyan birliklere ait dâvanın kadastro işleri başladığı /bildirilmesinden 
itibaren 5602 sayılı Kanun hükümleri gereğince um um i .mahkemelerce rüy etine devam olunması mem
leket realitelerine ve menfaati er vaziyetlerine ve adalet esaslarına daha uygundur. 1 nei fıkra bu dü
şünce ile kaleme .alınmıştır. 

Umumi mahkemelerin 'çeşitli ve çok sayıda dâvaların yükü altında bulunduğu bir realitedir. 
Onun için 5602 sayılı Kanunun emri gereğince kesil' tatbikat ve mahkemelerce karar verilecek sair 
hususlar dışında da hâkimin her celse birliğe gitmesi işlerini aksatacaktır. Bu itibarla ikinci fıkra ile 
bu mahzur önlenmek istenmiştir. 

Ancak kadastro hâkiminin birlikteki ihtilaflı işleri rüyete başlamasiyle umumi ıflahkeınelerdeki bu 
•birliklerdeki gayriımenkullere taallûk eden dâva dosyalarının kadastro maıhkemelerine tevdii mâkul vo 
kanunun sevk gayesine göre zaruri bulunduğundan 3 ncü fıkra ile bu cihet nizamianmıştır. 

35 nci maddenin arz edildiği şekilde tadili zaman, -masraf ve adalet bakımından vatandaşlara fay
dalı olacaktır, kabulünü teklif etmekteyiz. 

îşfbu tadil tekliflerimizin kabulünü arz ve istirham ederim. 
Adana Mebusu 

Kemal SarıibraMmoğlv 

'(S. Sayısı : 1S5) 
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ADANA MEBUSU KEMAL 

SABIİBRAHtMO&LU'NUN TEKLİFİ 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncii maddesi (D) bendinin 
âlyedliğin ispatında 10 se*ne evvel tesis edilmiş 
vergi kaydı aranması şartının kaldırılması sure
tiyle tadiline bu maddeye (E) bendi başlığı ile 
yeni bir bendin ilâvesine ve bu maddenin (E) ve 
(F) bentlerinin (E) bendinin (F) ve (F) ben
dinin (G) olarak değiştirilmesine ve aynı ka
nunun 35 nci maddesine iki fıkra ilâvesine ve 
1 nci fıkranın tadili ile 3 ncii fıkra olarak değiş

tirilmeline dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5602 sayılı Tapulama Kanunu
nun 6335 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü madde
si (D) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
bu maddeye aşağıdaki şekilde (E) bendi ilâve 
edilmiş (E) ve (F) bentleri (E) bendi (F) ve 
(F) bendi (G) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 13. — D) Bir kimsenin tapuda ka
yıtlı olmıyan bir gayrimenkul üzerinde en az yir
mi yıldan beri malik sıfatiyle aralıksız ve nizasız 
zilyedliği sabit olursa o gayrimenkul zilyedi adı
na, 

Madde 13. — E) Topraksız veya az toprak
lı bir kimsenin tapuda kayıtlı olmıyan bir gayri
menkul üzerind&.analik sıfatiyle aralıksız ve fa
sılasız zilyedlik süresi 10 seneden fazla fakat yir
mi seneden' az ise müstakil ev sahibi veya ayni 
çatı altındaki yetişmiş evlâtları da müracaat ve 
istekleri halinde nazara alınmak kaydiyle 5098 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre tâyin olu
nacak iskân haddi içindeki miktarı, toprağı olup-
ta dskân haddini geçmezse bu yerlerin iskân had
dini dolduracak miktarı adlarına; 

Madde 13. — F) Bu kanun hükümlerine gö
re zilyedliği tevsik edümiyen gayrimenkuller, 
kayden malik görünen kişi adına; 

Madde 13. — G) Yukardaki fıkralar dışın

da kalıpta tescile tâbi olan gayrimenkul mallar, 
Devlet adına; 

Tesbit ve tescil olunur. 
MADDE 2. — 5602 sayılı Kanunun 35 nci 

maddesine aşağıdaki 1 nci ve 2 nci fıkralar ek
lenmiş, 1 nci fıkrası ise aşağıdaki şekilde tadil 
edilmek suretiyle 3 ncü fıkra olarak muhafaza 
edilmiştir. 

Madde 35. — Gayrimenkulun bulunduğu bir
likte kadastro işlerinin başladığı bildirilmesin
den itibaren o gayriraenkule taallûk eden dâva 
hakkında 5602 sayılı Kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

Ancak keşif, tatbikat ve mahkemece karar 
verilen sair haller haricinde hâkim birliğe git
meye mecbur değildir. 

Kadastro işlerinin başladığı birlikteki gayri-
menkullere aidolup mahallî mahkemelerce görül
mekte olan kesinleşmemiş dâva dosyaları, o bir
likteki ihtilaflı işlerin kadastro hâkimi tarafın
dan rüyetine başlandığı andan itibaren kadastro 
hâkimine devrolunur. 

Kadastro hâkimi bu dâvalara da bu kanunda 
yazılı hükümlere göre bakar. 

MADDE 3. —. Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

« 
MADDE 4. — Bu kanunu yürütmeye icra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 

/ 
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Van Mebusu Bait Erdinç'in, Tapulama Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bâzı maddelerine 
fıkra ve mezkûr kanuna bir ek ve bir muvakkat madde ilâvesine dair kanun teklifi (2/121) 

7 . II . 1958 
T, B, M. M. Yüksek Beisliğine 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 23 ncii ve 33 ncü maddeleriyle 13 ncü maddesinin (D) fıkrası
nın değiştirilmesi ve 26 neı, 34 ncü maddelerine fıkralar eklenmesine ve 6335 sayılı Kanımla ekle
nen ek maddenin tadiline dair kanun teklifi ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Van Mebusu 
Sait Erdint; 

5602 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ile onu tadil eden 6335 sayılı Kamınla getirilen 
hükümlerin değişikliğine dair kanun teklifinin ' 

EKSBABÎ MUCÎBESÎ 

Bir köyde kadastro faaliyeti başlayınca, evvelâ o köyün sınırları belirtilmektedir. Köy muhtarı 
ve ihtiyar heyeti üyeleri mümkün olduğu kadar köylerinin hudutlarını geniş tutmaya çalışmakta
dırlar. Bu sebeple civar köylülerle, o köy halkı arasında ihtilâflar çıkmakta, memur şikâyet edil
mekte, ilce idare heyeti hudut ihtilâfını hal için mahalline gelmekte, günlerce tahkikat ve huzur
suzluk devam ettiği görülmektedir. Bu esnada, birliğin faaliyetinin geri kalmaması için, bu şikâyet 
ve tahkikatı beklemeden, dikilen taşların sökülmcsindcki külfet ve idarenin haysiyeti düşünülerek 
kadastro teknisiyenin sınır belirtmesine itibar edilmektedir. Bu hal hem bâzı köylerin aleyhine oldu
ğu gibi hem de uzun müddet şikâyet ve huzursuzluklara sebebolmaktadır. Bunu önlemek için, bir
lik hudut belirtmesine başlayınca, çıkan anlaşmazlıkları hal için, faaliyette olan kadastro hâkiminin 
hemen hâdise mahalline gidip tarafları dinleyip, araziyi görüp, idarenin tesbit ettiği köy sınır kâ
ğıdını da inceliyerek, sınır ihtilâfını halleden bir karar ittihaz etmesinin uygun olacağına inanmak
tayım. Hem idare şikâyetlerle meşgul edilmemiş olacak, hem de taraflara güven bahşeden bir karar 
çıkmış olacaktır. Bu sebeple maddenin, bir gayrimenkulun hangi köyün sınırı içinde olduğunda an-

r laşmazlık çıkarsa bu hususta kesinleşmiş mahkeme ilâmı mevcut değil ise, bu kanunun tatbikatına 
münhasır olmak üzere vazifeli kadastro hâkimi hemen mahalline giderek, araziyi gördükten ve taraf
ları dinleyip gereken tahkikatı yaptıktan sonra tesbit edeceği sınıra göre iş yapılması şeklinde de
ğiştirilmesini teklifi yapılmıştır. 

Kadastro yargıcı birliğe gideceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edilenlerle edenlerin adları 
ve soyadları yazılı olduğu halde en az sekiz gün evvel köy odası kapısına astıracağı bir cetvelle bir
likte ilân eder, diyen 33 ncü maddenin bu hükmünden maksat, köylünün dâvadan haberdar olması
dır. Çok kere o köydeki dâvalarla başka köylerde oturan yahut kasabada oturan kimselerin de alâ
kası olmaktadır. Bâzı köylerde köy odası da yoktur. Muhtar ilân yaptığına dair zabıt tutar, ilânı 
ekseri 8 gün devamlı asmaz da. Hâkim kaza merkezinde oturduğundan mahkemenin esas teşkilâtı 
da kaza merkezinde olduğundan, maddede kasdedilen maksada varmak için, adı geçen cetveli'.kaza 
merkezindeki mahkeme ilân tahtasında sekiz gün müddetle ilân edilmesi şeklinde maddenin tadilin
de fayda görmekteyim. 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrası 6335 sayılı Kanunla tadil edilmeden ev
vel gayrimenkul mal tesbit ve tescil edilirken, miktarına göre tesbit kaydına bakılmazdı, zilyed-
li'k aranırdı. 6335 sayılı Kanunla yirmi dönümden fazla gayrimenkuller için on sene evvelki vergi 
kaydı yani özel idarece tesbitli olup olmadığı aranmaktadır. Tatbikatta bu hükmü bertaraf etmek 
için, vergi kaydı olmıyan. zilye/tler, arazilerini küçük parçalar halinde adlarına belirtmekte ve ölçü-
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lerini yaptırmaktadırlar. Vatandaşların çoğunun okur-yazar olmaması ve hakkını himaye etmeyi 
gereği gibi düşünmemesi ve tahrir işlerinin lâyıkiyle yapılmaması ve vergi .vermemek sebepleriyle 
gayrimenkullerinin tevhitlerini yaptırmadıkları bir gerçektir. 20 dönümden fazla gayrimerikul-
lerini parçalamadan adlarına tesbitini yaptıran ve yirmi seneden fazla malik sıfatiyle zilyedolan 
kimselerin, mülkleri Hazine adına tapuya bağlanmaktadır. Hükümetimiz mer'i kanunlarla, köy
lüyü, vatandaşı arazi sahibi etmeğe çalışmaktadır. Ayrıca memleketimizde bugünkü nüfu
sun birkaç mislini barındıracak geniş topraklara da sahip bulunmaktayız. Hal böyle olunca, 
Medeni Kanunun umumi prensiplerine de uygun olacağı mülâÜıazasiyle, vatandaşları huzursuz
luğa götümıemek ve arazilerini çok küçük parçalara ayırmaya sevk etmemek için, yirmi dönüm 
kaydının yüz dönüme çıkarılmasuıda umumi menfaat görmekteyim. Bu sebeplerle 13 maddenin 
(D) fıkrasındaki 20 dönüm ve 0335 sayılı Kanunla derpiş edilen ek maddedeki, keza 20 dönüm 
kaydının 100 dönüm olarak değiştirilmesini arz ve teklif etmekteyim. 

5602 sayılı Kanundan maksat gayrimenkul inallarını tapuya bağlamak, eski tapuları da sa
hih ölçülerle ve hudutlarla yenilemektir. Birlik gayrimen'kullere ait işlemleri yaptıktan sonra 
26 ve 27 nci maddeye göre 54 ncü madde hükümleri de nazara alınarak, ilgililerin itiraz yap
malarını temin için 30 günlük ilân yapmaktadır. Tatbikatta bu ilân köyde ve kaza merkezinde 
olmaktadır. Gayrimenkulle hiçbir ilgi ve alâkası olmıyan kimseler, çeşitli husumet ve menfaat 
edinme sebepleriyle itiraz ediyorum diye tutanağa şerh vermekle yahut pulsuz bir dilekçe ile 
tapuların alınmasını önlemektedirler. Bir köyde gayrimenkulden dolayı ihtilaflı on iş varsa, 
o köye kadastro birliği girmekle, itiraz sebebiyle yüz ihtilâf doğmaktadır. Bu sebeple halk bir
birine düşman olmakta, rahat ve huzurdan mahrum olmaktadır. Bu itirazlar sebebiyle ka
dastro mahkemelerine haksız on binlerce dâva intikal etmekte, bu dâvaların halli on seneden 
fazla zaman istemektedir. Bir yaraya merhem bulalım derken, bütün bir vatandaş çoğunluğu
nu dert sahibi yapmış olmaktayız. Vatandaş tapulu gayrimenkullerinin tapusunu da alamayınca 
intikallerde zorluk çekmekte, satışlarda, gereken değerle malını satamamaktadır. Misal ola
rak arz ediyorum. Van'ın Erciş ilçesinin belediye hudutları haricinde 1051 yılında kadastro 
faaliyeti başlamış 1957 yılında da bitmiştir. On binden fazla dâva halen kadastro mahkemesinde 
karar beklemektedir. Yedi sene içinde kesin olarak halledilen dâva. adedi mevcut dâva adedi
nin yüzde yirmisi kadar olduğunu zannetmekteyim. Adı geçen kanunun 20 ncı ve 34 ncü mad
delerine eklenecek fıkralarla bu dâvaların adedi azalacağı gibi ciddî olmıyan itirazlar da önlen
miş olacaktır. Her hangi bir sebeple zamanında, itiraz yapamıyanların da. umumi hükümlere 
göre haklarını aramalarını da mahfuz tutmakla, kanunun esas gayesine varmasını böylece te
min etmiş olacağını ümidetmekteyim. 

Hiçbir kayda tâbi tutmadan mülkiyet hakkını zedeliyen geniş bir itiraz hakkı tanımakla 
tapulu gayrimenkullerine zilyed olan, kimseleri huzursuzluğa, sürüklemekteyiz. Menfaat sağ
lamak istiyen şahıslar, veyahut çeşitli husumetlerden dolayı bâzı şahıslar, parsellerinize iti
raz yapacağım, tapularınızı alamayacaksınız diyerek, gayrimenkul sahiplerini tehdidetmekte, 
icalbe'den yardımı ve menfaatleri elde etmektedirler. Şayet itiraz yapan olursa, tapulu gayri
menkulunun tapusunu vatandaş alamıyacak, senelerce sonra mahkeme dâvasına bakmak sırası 
gelince, bir sürü külfetlere katlanarak, gayrimenkulun malı olduğunu ispat etmeğe çalışacak
tır. öabuk ve külfetsiz tarafından vatandaşları huzursuzluğa götürmeden arazilerini tapuya 
bağlamak ve tapularını yenilemek için eklenmesini teklif ettiğim fıkraları aşağıda izaha çab saçağım: 
Gayrimenkul mallarının bir kısmının hem tapusu hem de tesbit kaydı (vergi kaydı) vardır, bir 
kısmının da yalnız vergi kaydı vardır, geriye kalan gayrimenkul malların ne tapusu ne de vergi 
kaydı mevcut bulunmamaktadır. Bâzı gayrimenkullerin de vergi kaydı olmadığı halde 
sadece tapusu mevcuttur. Tapulu veya tesbitli (vergi kaydı olan, bir gayrimenkul 
malın kadastrosu yapılırken bu * yere itiraz etmek istiyen şahsın, itirazının nazarı itibara 
alınması için bu gayrimenkul benim tapulu yahut tesbitli yerimdir deyip itirazım tesbit kaydını 
yfchut tapu suretini iliştirmesi ioabeder. Eğer malik gözüken şahısla birlikte mirasç-ılık iddiasında 
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ise, veraset senedinin aslını yahut suretini ( itirazına eklemesi gerekir. Tapu ve vergi kaydına 
dayanmıyan, gayrimenkullerin tapulama işlemine itiraz edenler, yukarda bahsedilen belgeleri iti
razlarına iliştirmedikleri takdirde, her parsel için beşer lira teminat mahkeme kalemine, yalıut 
maliyeye veya köy sandığma yatırdıklarına dair makbuzu iliştirmeleri icabeder. Aksi takdirde iti
raz yapılmamış sayılır. Neticede haklı çıkanlara yatırdıkları paralar iade edilir. Haksız çıkanların 
parası irat kaydedilir. Halen mer'i olan kanuna göre yapılan itirazlar üzerine mahkemeye intikal 
etmiş olan dâvaların, işbu tadil teklifimize göre işleme tâbi olması ve birçok dâvanın itirazlarının 
yapılmamış sayılması ihtimali karşısında, Tapu Memurluğuna iadesiyle ortadan kalkmasını temin 
maksadiyle muvakkat ek bir madd'eyede ihtiyaç vardır. Bu maddeye göre : Mahkemece işbu ka
nuna göre itirazlarını kanun hükümlerine göre şartlarını yerine getirmeleri için muterizlerin ad
reslerine bir müzekkere yazarak bir ay içinde ikmal etmelerini ikmal etmedikleri takdirde itiraz 
yapmamış sayılacaklarını bildirir, eğer adresi olmıyanlar ve bilinmiyenler varsa mahallî gazete 
ile yoksa mahallî vasıtalarla birlikte ve kaza merkezinde ve Kesmî Gazetede tebligat yerine kaim ol
mak üzere ilân eder. Bir aylık müddet sonunda itiraz şartlarını yerine getirmiyenlere ait dosyaları 
itiraz vukubulmamış addederek, tutanakları dosyalariyle birlikte Kadastro Müdürlüğüne, eğer Ka
dastro Müdürlüğü o bölgeden ayrı ise Tapu Sicil Muhafız veya, Memuruna gönderirler. 

Yaptığı itirazdan vazgeçenler olmaktadır. Bu gibi dâvaların halli de umumi usule uyularak 
sıraya konmakta ve işler senelerce sürmektedir. İtiraz olmadığı zaman yapılan işlemi teinin içiu 
kolaylık sağlamak için 84. maddeye eklenecek bir fıkra ile maddeye vuzuh vermek mümkündür: 
itirazdan vazgeçme halinde, vazgeçenin hüviyet ve talebi hâkimlikçe bir zabıtla tevsik edildikten 
sonra, itiraz vukubulmamış sayılarak, tutanak ve dosyalar Kadastro Müdürüne eğer müdürlük böl
geden ayrılmış ise Tapu Sicil Muhafızlığına veya memuruna gönderilir. Hâkim bu muameleleri 
kaza .merkezinde mahalline gitmeden yapabilir. 

34. maddeye eklenecek diğer bir fıkra da bu işlemlerden dolayı zamanında itiraz yapmıyan
ların haklarniı zıyaa uğratmamak için maddeye sarahat vermek için, hakla muhtel olanların tapu 
tarihinden itibaren baş sene içinde umumi hükümlere göre umumi mahkemelerde, Kadastro mahke
meleri faaliyet halinde olmadıkları takdirde başvurup dâva ikame edebileceklerine dair hükümdür. 

Kadastro harcına dair 61 nei maddenin de köylünün harcı ödemede kolaylıkla karşılaşması için 
ödiyeceği paranın çokluğuna göre taksitlere bağlanmasını ve ihtilaflı işlerde de, dâvanın kesin olarak 
kazanılması tarihinden başlıyarak altı ay sonra başlamak üzere taksitlere göre tahsilatın yapılmasını 
temin için değişiklik yapılması icabeder. Eğer hare 200 liraya kadar ise altı ay sonunda defaten 
alınır. 200 - 1 000 lira kadar ise altı aylık iki taksitte alınır. 1 000 liradan fazla ise altı aylık 
dört taksite harç taksim edilerek tahsil edilir. 

Tatbikatta görülen mahzurlar ve kanunun maksadını gerekçeleştirmek, vatandaşı huzura kavuş
turmak ve harçlardan dolayı ödemede kolaylığı temin iein işbu kanun teklifinin hazırlandığını aı-z 
ederim. 

Van Mebusu 
S. Edinç 

( S. Sayısı : 135 ) 
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VAN MEBUSU SAİT ERDİNÇ'İN TEKLİFİ 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinm (D) 
fıkrasının 23 neti, 33 neti, 61 npi maddelerinin 
tadili ile 26 ncı, 34 neti maddelere fıkralar ve 
bir ek bir muvakkat madde eklenmesine ait 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 5602 sayılı Kanunim 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü .maddesinin (D) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

D; Bir kimsenin tapuda kayıtlı olnuyarı 
100 dönümden az !bir gayrimenkulu üzerinde en 
az 20 yıldan 'beri malik sıfatiyle aralıksız ve 
nizam zilyetliği belgelerle veya bilir kişi söz
leriyle ve 100 dönümden fazla olan gayrimen-
kııller ayrıca 10 yıl veya daiha önceki vergi ka-
yıtlariyle sabit olursa o gayrimenkul, zilyedi 
adına ; 

MADDE 2. — 5602 sayılı Kamımın 23 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 23. — Kadastro esnasında bir gay
rimenkulun hangi köyün sınırı içinde olduğun
da anlaşmazlık çıkarsa bu hususta kesinleşmiş 
mahkeme ilâmına itibar edilir. İlâm mevcut 
değil ise bu kanunun tatbikatına münhasır ol
mak üzere vazifeli kadastro yargıcı hemen ma
halline giderek tarafları dinleyip mevcut sınır 
kâğıdını ine eledikten sonra yapacağı keşif ve 
tahkikat sonucunda tesbit edeceği sınıra göre 
iş görülür. 

MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Madde 26. — Tapuya veya. tesbit kaydına 
müstenit 'bir kimse adına parsellenen yayrimen-
kul tutanaklarına yapılacak itiraz için tapu ve
ya vergi kayıtlarının aşıl yahut suretlerini mi
rasçı olduklarını iddia edenlerde veraset sene
dini yahut suretini ibraz etmeleri, itiraz, dilek
çe ile vukufbulmuş ise dilekçelerine iliştirme
leri icabeder. 

Tapu veya vergi kaydına dayanmıyan gay-
riüienkullere ait tutanaklara itiraz edenler, yu-
kardaki, fıkrada bahsedilen belgelerden icab-
edeni'itirazlarına iliştirmedikleri ibraz etme 
dikleri takdirde, her parsel için beşer .İra te
minat mahkeme kalemine yahut maliyeye veya 
köy sandığına yatırdıklarına dair makbuzu iliş
tirmeleri ibraz etmeleri icabeder. 

Aksi takdirde itiraz yapılmamış .sayılır. İti
raz neticede haklı görüldüğü takdi/rde evvelce 
yatırılmış olan teminat aynen iade olunur. İti
raz reddedildiği takdirde teminat irat kayde
dilir. 

MADDE 4. — 5602 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 33. — Kadastro yargıcı birliğe gide-
• coği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edi
lenlerle edenlerin adları ve soyadları yazılı olan 
bir cetveli en az sekiz gün evvel devamlı ola
rak köy odası kapısına ve mahkeme ilân tah
tasına astırarak ilân eder. 

MADDE 5. — 5602 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Madde 34. — İtirazdan vazgeçtiğini bir di
lekçe ile beyan eden muterizlerin, hüviyet ve 
talepleri hâkimlikçe bir zabıtla tesbit edildik
ten sonra, itiraz vııkubulmamış sayılarak tuta
nak ve dosyalar Kadastro Müdürüne eğer mü
dür bölgeden ayrılmış ise tapu sicil muhafız ve
ya memuruna gönderirler. Yargıç bu işlemleri 
kaza merkezinde yapabilir. 

Kadastro işlemlerinden dolayı hakkı nıulı-
tel olanla i- tapu tarihinden itibaren, beş sene 
içinde umumi hükümlere göre umumi nuıhkeaue-
lerde dâva ikame edebilirler. 

MADDE 6. — 5602 sayılı Kanunun 61 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 61. — Arazi kadastrosu Jıarcı ihtilafsız 
işlerde cetvellerin asıldığı ve ihtilaflı işlerde ihti
lâfın kesin halli sonunda dasya ve tutanakların 
tapu idaresine devredildiği tarihten 6 ay sonra 
'başlamak üzere eğer hare 200 liraya kadar ise de
faten 200 liradan faızla 1 000 liraya kadar olan 
harçların yarası defaten, yansı bir sene sonra, 
1 000 liradan fazla olan harçlar üç eşit taksite ay
rılarak 3/1 ri defaten diğer taksitler birer sene 
ara ile Âmme alacakları Kanunu hükümlerine gö
re tahsil olunur. 

( S . Sayısı : 135) 
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MADDE 7. — 5602 sayılı-Kamına 6335 sayılı | 

Kanunun 2 noi maddesiyle eklenen madde aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

EK MADDE — Tıapu kayıtları olmıyan ve yüz 
ölçümü yüz dönümden fazla olan gayrimenkulle-
rin gerek 5519 sayılı Kanımla gerek fevkalâde ik
tisabın saman aşımıma dayanılarak umumi hü
kümlere göre tescil dâvalarında zilyedliğin 10 yıl 
ve daha evvelki Yergi tkayıltlan ile de sabit olması 
lâzımdır. 

Kesin hükme hağlanmış olan tescil dâvaları ile 
bu kanunun meriyete girdiği tarihten önce tescil 
talebi hakkı doğmuş olan kimseler tarafından açı
lacak dâvalarda da aynı hüküm tattibik olunur. 

MADDE 8. — 5602 sayılı Kanuna aşağıdaki. 
muvakkat madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — l#>u kanun hüküm- | 

lerine uygun olmıyan itirazlarla kadastro yargıç
lığına intikal etmiş olan itiraz dâvaları için itiraz 
sahiplerine yazılacak müzekkere ile tebligat tari
hinden itibaren bir ay içinde itirazlarının şart
larını ikmal etmeleri «istenir. İtiraz edenlerin ad
resleri bulunmadığı takdirde keyfiyet birlikte ve 
bölgede bir gazete ile gazete bulunmadığı takdir
de mûtat vasıtalarla yukardaki fıkra hükmime gö
re âlân yapılır. 

Müddeti içinde şartları yerine tgefcirilmiyen iti
razlar yapılmamış sayılarak tutanak ve dosya ka
dastro müdürlüğüne, bölgeden ayrılmış ise tapu 
sicil muhafızına veya tapu memuruna gönderilir. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı ; 13$ ) 
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Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Tapulama Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 6335 sayılı Kanunun tadili hakkında kanun 

teklifi (2/126) 

T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü •maddesinin (D) fıkrasını değiştiren ve bir ek madde ilâ
vesini derpiş eden 6335 sayılı Kanunun tadili hakkındaki kanun tasarısı ile mueip sebep lâyihasını 
ilişik olarak sunuyorum. Gereğinin yapılmasını yüksek müsaadelerine saygı ile arz ederim. 

1.0 . II . 1958 
Giresun Mebusu 
Doğan Köy men 

MUCİP SEBEP 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasını değiştiren ve bu kanıma ibir madde eklen
mesini derpiş eden 6335 sayılı Kanunun getirdiği hükümlerin de değiştirilmesine zaruret hâsıl olmuş
tur. Derhal ilâve edelim ki, Tapulama Kanununda ve değiştirilen 'hükümlerinde hareket noktasını 
«Ehlivukuf - zilyedlik» müesseselerinin durumları teşkil etmiştir. Ehlivukuf gerçi hukukta ehemımi-
yetli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır, ama bizim ıbu tapulama işlerinde Hazinenin gayrişah-
siliği karşısına zilyedin şahsiliğini ikame edecek kadar taraf tutmaktadır. Hattâ, birçok ahvalde bâzı 
ilgili memurların da böyle hareket edilmesini ehlivukufa imâ yoliyle de olsa hissettirdiği görülmekte
dir. Kabul etmek lâzımdır ki, bu mevzuda ehlivukuf müessesesi aıhlâk ve faziletin insani vicdan mura
kabesine yükselten kanatlarından zaman zaman mahrum olmuştur. Düne kadar Allahma ve kitabına 
yemin eden ibir millettin hayatında (Namus mefhumu) yemin ibalbında o muhteşem .kudretin yerin»} 
kaim oluncaya kadar adaletin ehlivukuf ve şahadet müesseselerini yalandan korumak hakikaten müm
kün olmıyacaktır. Arızası bu kadar (büyük olan ehlivukuf (müessesesinin (kanunlarla ıslah etmenin müm
kün olmadığını -zamanımızın gidişinden de anlıyabıliriz. Meselâ : Ticarette ihtikâr ve karaborsacılık sü
rüp -gitmektedir. İthalât ve ihracatta hareket noktasını döviz kaçakçılığı teşkil etmektedir. Kiraları 
tesıbit ve istimlâk komisyonlarının yaptıkları işlerin haksızlıklarla malûl olduğu söylenir. Nasıl M, şu 
saydıklarımız kendilerine tevdi edilen millî emanetleri, hizmet ve vazifeleri ifa ederken beşeri zarfları
nın tesirlerinden kurtulamıyorlarsa başka sahaları ıbilmom ama, tapulama işlerinde malûmatına daya
nılan ehlivukuif ımüesseessi de ıbu beşeri zaıfların tesiri altındadır, öyle ki, iki yalancı şahit ile adam 
asılır kaziyesine taş çıkartacak kadar Hazineyi, zilyede karşı mahkûm etmektedir. Bunda zilyedin, çev
resindeki insanlar üzerinde icra ettiği kuvvet ve tesirlerini inkâr etmemek, hesaba katmak doğru olur 
kanaatindeyiz. 

Zilyedliği şöyle tarif ederler : (Zilyedlik, maddi 'bir şey üzerinde bir şahsın haiz ibulunduğu fiilî 
hâkimiyet ve kudreti ifade eyliyen vaziyettir. Mülkiyet, şahıs ile şey arasında şeyi hukukan mâliki 
hâkimiyetine teslim ve tevdi edici bir hukuki münasebet ve alâkayı «meşrut kıldığı halde; zilyedlik, hale 
ve haksızlık cihetlerine bakmaksızın şahsa sadece sey üzerinde fiilî bir ıhâıkimiyet kuvvet ve tesir im
kânı tömin eder.) 

Bizde zilyedlik umumiyetle Hazine emvali üzerine kurulmuş, çöreklenmiş haksız ibir müessesedir. 
Şahıslar-kendi mallarını daima zilyede karşı korumuş, bunun ıhükuki mücadelesini yapmış oldukları 
gibi örf ve âdetlerin tahrik edilmesiyle de zilyedin haksızlıklarını firenliyebilmişlerdir. Ne zaman ki 
şahıs muhitinde ekseriya Devlet memurlarından da müzaheret görerek bir kuvvet, nüfuz ve tesir 
sahibi olmuş ise işte o zaman zilyedlik haksızlık ve zulmün sindirici vasıtası olarak kullanılmış
tır. Şahıslar için bile hâdisat bu kadar hukukun dışında cereyan ederken Hazinenein gayrişahsiliği 
zilyedin kuvvet ve tesiri karşısında tamamen silinmiştir. Ve âmme haklarına karşı bu memleket-
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te zilyedlik korkusuz ve gayrimeşru bir kuvvet olarak doğmuştur. Mademki bu vadide ehlivukuf 
müessesesi ile âmme hukukunun korunmasında müşkülât çekilmektedir; şu halde bu müesseseyi 
kaldırmak mı icabedecektir. O yine varsın yerinde dursun, ama zilyedlik müessesesine ilişmek ve bir 
şekil vermek lâzımdır. 

6335 sayılı Kanun zilyedlik için tahdidi hükümler sevk etmekle meselenin üstüne eğilmiştir. 
Ancak, 20 dönümden az gayrimenkulleri zilyedine bırakırken 20 sene aralıksız ve nizasız malikiyet 
vasfı aramış ve bul keyfiyetin belgeler veya ehlivukuf sözleri ile de sabit olmasını istemiştir. Bu pren
sip ehlivukuf, belge, şu veya bu delil bakımından değil, tahdidi hükümleri yönünden bu memleke
tin realitesine uygundur. Bu miktar, hakikaten toprağa muhtaç kimsenin zilyedlik yolu ile kavuşabile
ceği miktardır. 

Zilyedliğin asıl tehlikeli, azılı tarafında işliyen bir yara vardır. Bütün mesele bu yaranın görül-
meşindedir. Bir defa on yıl ve daha önceki vergi kayıtlarını makbul bir sebep görmek, fıkranın baş ta
rafındaki tahdidi prensibi zedelemektedir. Eğer nafiz kimselere ait gayrimenkııller mazbut hudutlar 
ile çevrilmiş ise bu mülk tapuludur, dönümü az gösterilmiştir. Eğer tapulu mülkün cihetleri or
man, mera veya Hazineye ait arazilere çevrili ise o mülkün vergi kaydındaki miktarı aslından çok faz
la gösterilmiştir ve vergisi inadına az konmuştur. Dönüm başına on beş yirmi kuruş Arazi Vergisi 
mükellef için bir mâna ve yük ifade etmez. Esasen bu vergilerin umumiyetle zamanın büyük arazi sahip
leri veya onların mensupları veya tesirleri altında hareket eden kimseler tesbit ettikleri için gerek 
tapu ile mutasarrıf oldukları ve gerek zilyedlikle hâkim bulundukları topraklan ileride daima ge
nişletmenin yollarını aramışlar ve vergileri buna göre takdir ettirilmiştir* Bunun için Türkiye'de 
Arazi Vergisi hemen hemen hiç mesabesindedir. 

Bir de tapuda kaydı olmıyan mülkün zilyedine verilmesi meselesi vardır. Bunun 20 dönünir 
den az kısmı tahdidi hükme bağlanmıştır. Fakat fazlası için ayrıca vergi kaydının bulunması kâfi 
görülmüştür. Asıl meselemizi de mevzuun bu tarafı teşkil etmektedir. Zilyedliğin bu nev'i, neticesi 
itibariyle toprak ticaretine bağlı bir zilyedin eseri olarak telâkki edilmelidir. Bir milletin hayatın
da millî iktisadın sanayi kolları kurulmazsa, yeraltı servetleri işletilemezse ve sadece kuru bir ziraat 
sistemi üzerine kupkuru bir Devletçilik oturtulursa o memlekette zinüfuz kimseler kuvvet ve kudret
lerini muhitlerinde hâkim ve tesirli ,kılmayı, geniş topraklara sahibolmakta bulmuşlardır. Bilhassa 
Devlete, Hazineye ye âmmeye ait toprakları âdeta gasp ve yağma etmişlerdir. 

Bizler mazinin hatalarını düzeltmeliyiz. Tapuda kayıtlı olmıyan topraklar üzerindeki zilyedliğe 
dikkatle eğilmeliyiz. Çünkü bu toprakların meralarla, ağaçlıklarla, korular ve ormanlarla geniş akra
balığı ve münasebetleri vardır. Meralara yapılan tecavüzler, orman tahripleri, yangınları vesaire hep 
bu tahripkâr kuvvet mahiyetinde görülen zilyedlikle alâkalı felâketlerdendir. Hele Toprak Vergisi 
hiç denecek bir memlekette vergi kaydı bir gün tescile mesnet teşkil ederse ve Ibuna kanun vâzıı da 
imkân verirse o milletin hayatında muazzam yeri olan âmme topraklarını, meraları, ormanları... ha
rislerin tecavüzünden korumak mümkün olur mu? Buna mâni olmak için tapuda kayıtlı olmıyan top
rakların zilyedini, vergi kaydının siperi arkasında haksız iktisaplarına devam ettirmemenin yolunu 
bulmak lâzımdır. Nasıl ki, fıkranın baş tarafında vergi kaydı ibraz edemiyen zilyed için 20 dönüm
den az bir gayrimenkul denilmiş ise, vergi kaydı ibraz eden zilyed için de bir tahdidi hükmün mev
cudiyeti lüzumlu görülmektedir. Bu da 250 dönüme kadar olmalıdır. Bu maksatla kanunun (D) 
fıkrası tadil edilmiştir. 

Ek maddedeki tadil de iki husus göz önüne alınmıştır. 
1. Zilyedliği dâva mevzuu olan gayrimenkullorde mahkemenin (D) fıkrasında tesbit edilen tah

didi hükümlere göre karara varması matluptur. Kanun metninde bu tenazurun ve ahengin tesisine 
matuf bir tadile lüzum görülmüştür. 

2. Eşhası mütegayyibe ve mübadil metrûkesi olan köy ve çiftliklerin hepsi de tapuda kayıtlıdır. 
Bunlardan teffiz veya satış suretiyle şahıslara geçmiş gayrimenkuller vardır. Fakat teffiz mazbata
ları veya satmalmak suretiyle bu köy ve çiftliklere giren kimseler belki (bu yerlerin onda bir tapusu
na bile salıip olmadıkları halde yarım asırdan beri büköylerin ve çiftliklerin tamamını tapulu mülk-
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ieri imig gibi kullanmaktadırlar. Bu birlikler içindeki Hazinenin tapulu hakları tamamiyle boğul
muştur. Hattâ bu yerlerin tapuları Hazinenin portföyünde olduğu halde. Diğer bir Devlet dairesi 
Hazineden bu yerlerin vergilerini almaktadır. Ama Hazine bu yerlerden ecrimisil bile «elde edeme
mektedir. Hani, zilyede vergi kaydında hak tanımıştık. Ya Hazine hem vergide kayıtlı, hem de ta
puda kayıtlı gayrimenkullerine tsahibolmazsa milletin mağdur ve masun Hazinesini bu sefil tecavüz
lerden kim kurtaracak ve koruyacaktır, tşte teklifimizin sevk sebebi budur, 

GÎRESUN MEBUSU DOĞAN KÖYMEN'ÎN 
TEKLİFİ 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desinin (D) fıkrasını değiştiren ve bir ek mad
de ilâvesini derpiş eden 6335 sayılı Kanunun 

tadili hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin 6335 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
olan (D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

(D) fıkrası : Bir kimsenin tapuda kayıtlı 
olmıyan ve miktarı 20 dönümü geçmiyen bir 
gayrimenkul üzerinde malik sıfatiyle 20 yıl
dan beri devam eden aralıksız ve nizasız zil-
yedliği, belgeler veya bilir ikisi sözleriyle ve 
parça sayısı ne olursa olsun yüzölçümü yekûnu 
250 dönümü geçmiyen gayrimenkullerde ayrıca 
20 yıl ve daha önceki vergi kayıtları ile sabit 
olursa, o gayrimenkul zilyedi adına, 

MADDE 2. — 5602 sayılı Kanuna 6335 sa
yılı Kanunla konmuş olan ek madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

EK MADDE : Tapuda kayıtlı olmıyan ve par
ça sayısı ne olursa olsun, yüzölçümü yekûnu 
250 dönümü geçmiyen gayrimenkullerin gerek 
5519 sayılı Kanuna ve gerek fevkalâde iktisabı 
zaman aşımına dayanılarak umumi hükümlere 
göre tescili dâvalarında zilyedliği, 20 yıl ve da
ha önceki vergi kayıtlariyle de sabit olması 
şarttı?. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre bir kimsenin 
zilyed sıfatı ile uhdesinde bulundurduğu gay
rimenkullerin yüzölçümü yekûnu 250 dönümü 
geçtiği takdirde, fazlası, velevki vargi kaydın

da da sabit olsa hükmen tescil, edilemez. Bu
nunla beraber vergi kaydında matraha esas 
teşkil eden dönümlerin miktarları da hükmen 
artırılamaz. 

Eşhası mütegayyibe ve mübadil metrukesi 
olarak Hazineye intikal eden tapuda kayıtlı köy
lerde ve çiftliklerde teffiz veya satmalmak su
retiyle yer edinmiş olanlar ancak, o sırada ken
dilerine tapuca verilen dönüm miktarları ka
darına malik sıfatı ile tasarruf ederler. Ge
nişleme istidadı gösteren hudutlara itibar edil
mez. 

Diğer taraftan bu köylerin ve çiftliklerin 
sınırları içindeki mera, koru, ağaçlık- ve orman
ların tamamen veya kısmen tahribi veya ya
kılması suretiyle imar ve ihya adı altında edi
nilmiş gayrimenkuller üzerinde şahıslara zilyed-
lik hakkı tanınmaz ve bu gibi yerlerin senet
sizden hükmen tescili yapılamaz. 

Kesin hükme bağlanmamış tescil dâvaları 
ile bu kanunun meriyete girdiği tarihten önce 
tescil talebi hakkı doğmuş olan kimseler tara
fından açılacak olan dâvalarda da bu kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun 
itibaren meriyete girer. 

neşri tarihinden 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Ankara Mebusu Selim Soley'in, Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü 

maddesinin (D) fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi (2/165) 

28 . IV . 1958 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

6335 sayılı Kanunun 1 maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim eklidir. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim, Ankara Mebusu 
Saygılarımla. Selim Soley 

6335 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi Hk. kanun teklifinin 

GEREKÇESİ 

1. 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesi bidayette tescil için ölçüde bir tahdit 
koymadığı halde, Hazine mallarının geniş ölçüde ve muhtelif şekillerde eşhas ve bilhassa nüfuz
lu kimselere geçmesine mâni olmak üzere 6335 sayılı Kanunun getirdiği tahditle miktar en ço.k 
yirmi dönüme indirilmiş bulunmaktadır. 

2. Hakikatte 20 dönüm çok defa mevcut tarlaların normal sahalarından ufak kalmakta oldu
ğundan bu takyit sırf bu dar tahdit sebebiyle tatbikatta zorluklar tevlidetmiş bulunmaktadır. 

3. Köylüyü topraklandırmanın esas gayelerimizden olduğu malûm bulunduğuna göre, Hazino-
nin kısmi zararını mucrbolacağı mülâhazası vâridolsa bile karşılığında getireceği daha geniş iyilik 
vardır. Ezcümle; mağdur zilyedlerin sayısı azalacak ve Hazine - zilyed arasındaki arazi ihtilâf
ları asgari hadde inecektir. 

Tatbikata getireceği kolaylık da zikre şayandır. 
Bu mülâhazalarla bu kanun teklifi Yüksek Meclise takdim edilmiştir. 

ANKARA MEBUSU SELİM SOLEY'İN 
TEKLİFİ 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desinin (D) fıkrasını değiştiren 6335 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 6335 sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

D) Bir kimsenin tapuda kayıtlı olmıyan 
elli dönümden az bir gayrimenkul üzerinde en az 
20 yıldan beri malik sıfatiyle aralıksız ve niza-
sız zilyedliği, belgelerle veya bilir kişi sözleriyle 
ve elli dönümden fazla olan gayrimenkullerde 
ayrıca on yıl veya daha önceki vergi kayıtlariyle 
sabit olursa o gayrimenkul zilyedi adına; 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanım hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur, t 
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Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'm, Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının 

tadili hakkında kanun teklifi (2/174) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının tadiline mütedair kanun 
teklifimi mucip sebepleri ile birlikte takdim ediyorum. 9 Mayıs 1958 

Gereğine müsaadelerini arz ve rica ederim. Mardin Milletvekili 
M. A. Arıkan 

MUCİP SEBEPLER 

Medeni Kanunumuzun 639 ncu maddesi hükmü ile Tapulama Kanununun 13 ncü maddesi hük
münü değiştirmeye matuf teklifimiz tamamiyle memleket realitelerine uygun bir surette yapılmış 
bulunmaktadır. Filhakika 5602 sayılı Kanunun (D) fıkrasını değiştiren son tadillerin birçok va
tandaşları mutazarrır kıldığı aşikârdır. Gerçekten 639 ncu madde marifetiyle 20 yıl müddetle niza-
sız ve fasılasız surette yedinde ve tasarrufunda bulundurduğu 20 dönümden fazla bir gayrimen
kulu bir kimsenin namına tescil edebilmesi son tadillerden sonra 10 yıl müddetle tescil mevzuu gay
rimenkulun vergisinin de ödenmiş bulunduğunu ve bu suretle zilyedliğin mahiyeti vergi kayıtları ile 
ispat ciheti vaz'olunmuştur. Halbuki Arazi Kanununda vergi kayıtlarının zilyedliği ve mülkiyeti 
ispata kâfi ve delil olamıyacağı tasrih olunmuştur. Esasen yıllarca tasarrufunda bulundurduğu 20 
dönümden fazla bir gayrimenkulun zilyedliğini ispat keyfiyeti için 10 yıllık vergi kayıtlarını ibraz 
külfetini ferde yüklemek hakkaniyete uygun düşmez. Arazi tahrirlerinde her nasılsa kaydolunma-
mış yahut bililtizam zilyedi tarafından tahrir edilmemiş bir gayrimenkulun 20 yıldan fazla bir za
man içinde nizasız ve fasılasız olarak tasarrufunda bulundurulmasından sonra bir şahsın bu gay
rimenkulu namına tescil ettirebilmesi 639 ncu madde gereğince ana hakkıdır. Hal bu iken ve mem
leket realiteleri de uzun zamandan beri bu yolda tecelli etmiş iken sırf Hazinenin müstakbel nefi 
için ayrıca 10 yıllık vergi kayıtlarının ibrazı mecburiyetini yüklemek ve hele bu külfeti kesinleşme
miş ve hükme bağlanmamış dâvalara da teşmil etmek hukuk prensiplerine ve fert haklarına tama
men aykırıdır. Bir insan uzun yıllar tasarruf ede geldiği bir gayrimenkulu vergi idaresinden sakla
mış olabilir. Bu böyle bir insanın ancak 10 yıllık vergiyi tıpkı bir vergi kaçakçısı gibi ödemesini ve 
diğer malî mücazaata da hedef olmasını mümkün kılabilir. Fakat 639 ncu maddenin getirdiği ileri 
ve yeni sistemi baltalamak icabeder. Sırf vergi ödememiş, diye yıllarca tasarrufunda bulundurduğu 
babadan kalma bir gayrimenkul için tescil dâvası açamıyan bir vatandaşın çok müşkül durumda bu
lunacağı izahtan varestedir. Böyle bir vatandaşa sırf vergi kayıtları ibraz edemedi, diye hak verme
mek adalete uygun düşmez, kanaatindeyim. 

MARDİN MEBUSU MEHMET ALI 
ARIKANIN TEKLÎFÎ 

5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) 
fıkrasının tadiline mütedair Kanun 

MADDE 1. — Tapuda kaydı olmayıp da yüz
ölçümü ne olursa olsun her hangi bir gayrimen
kulun gerek 5519 sayılı Kanuna ve gerekse fev
kalâde iktisadi zaman aşımına dayanılarak 
umumi hükümlere göre tescili dâvalarında zil
yedliğin vergi kayıtları ile isbatı mümkün ol-
• mayan hallerde 'tescile karar verilmesi için tes
cil talebinde bulunan şahsın gayrimenkulun 

k vergi idaresinde kaydının bulunmaması sebep
lerini "dermeyan ve bu sebepleri mahkemeye 
kanaat verecek surette ispat etmesi lâzımdır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He~ 
j yeti yürütmeye yetkilidir. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 3, VI. 1959 

Esas No. 1/285,2/40,81,121126,165,174 
Karar No. 33 

Yüksek Reisliğe 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayı
lı Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin (D) 
fıkrasının ve ilâve edilen ek maddenin tadilin^ 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan 
kanun lâyihası, ile Tunceli Mebusu Arslan Bo-
ra'nm, 5602 sayılı Kanunun 54 ncü maddesine 
bir fıkra ilâvesine, Adana Mebusu Kemal Sa-
rıibrahimoğlu'nun, aynı kanunun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesinin (D) fık
rasının tadiline ve hu maddeye yeniden bir fık
ra ilâvesine ve (e) ve (f) bentlerinin, (f) ve 
(g) olarak değiştirilmesine ve 35 nci maddesi
nin birinci fıkrasının tadiline ve kanuna yeni
den iki fıkra eklenmesine, Van Mebusu Sait Er
dinç'in, yine Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 nuü maddesinin (D) fık
rası ile 23, 33 ve 61 nci maddelerinin değiştiril
mesine 26 ve 34 ncü maddelerine fıkralar ve 
mezkûr kanuna yeniden bir ek ve bir muvak
kat madde ilâvesine, Giresun Mebusu Doğan 
Köymen'in Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve bu 
•kanuna bir madde eklenmesine dair 6335 sayılı 
Kanunun tadiline, Ankara Mebusu Selim So-
ley'in, Tapulama Kanununun 6335 sayılı Ka
nunla değiştirilen 13 ncü maddesinin (D) fık
rasının değiştirilmesine, Mardin Mebusu Meh
met Ali Arıkam'm, Tapulama Kanununun 13 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının tadiline dair kanun 
teklifleri, teklif sahipleri ve ilgili vekâlet tem
silcilerinin de iştirakiyle encümenimizde tetkik 
olundu : 

Evvelâ; kanun,lâyiha ve tekliflerinin tev
hit ve görüşmelerde lâyihanın esas tutulması 
prensibi kabul edildikten «sonra maddelerin mü
zakeresine .geçildi. 

I - ,1263 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan 
tapu usulünden sonra ve 1288 tarihinde Tür
kiye'de umumi olarak tatbik edilen gayrimen
kul malların yoklamalarına rağmen memleketi
mizde mevcut gayrimenkul mallan tapu sicili
ne intikal ettirmenin kabil olamadığı, 

5 Cemazüyelâhir 1263 tarihli mülga tapu 
hakkında icra olunacak nizamata mütedair hü
kümler ile 1274 tarihli mülga tapu senedatı 
hakkında tatbik edilecek ııizamata ait hüküm
ler ve 1318 tarihli mülga irade ve 1328 
tarihli emvali gayrimenkulenin tasarrufuna da
ir muvakkat kanun hükümleriyle gayrimenkul 
malların senetsiz olarak tasarrufu menedilmiş 
bulunmasına rağmen yine memleketimizde senet
siz tasarruf suretiyle gayrimenkullere tasarruf 
etmek halinin devam etmesi ve bir taraftan hak
kı karar müessesesi diğer taraftan murislerin ve
fatı halinde mirasçıların lüzumlu intikal muame
lelerini yaptırmamaları ' ve bu suretle birçok 
vefatların vukuu ile mirasçıların birbirlerini ta-
kibeyledikleri halde hiçbirisi namına tapuya in
tikal muamelelerinin yürütülmemiş olması ve bu 
sırada taksim ve satış muamelelerinin de tapu 
idareleri haricinde yapılması geniş çapta gayri
menkul mallara senetsiz tasarruf edilmesini tev-
lideylediği, ham toprakların açılıp işgal edilme
si keyfiyetinin de senetsiz tasarrufu fazlalaştır-
mış olduğu ve bu halin göz önünde bulundurula
rak 5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının tertip ve tanzim olun
duğu. Bununla beraber arazi değerinin artması, 
birçok yerlerde, (D) fıkrasından istifade edile
rek kanunun tecviz ettiği haller dışındaki ikti
sapların da bu hal içerisinde gösterilerek, zilye
di adına kaydedilmesi cihetine gidilmesinin bir
çok haksızlıkların zuhuruna sebebolduğu müşa
hede edilmesine binaen 6335 sayılı Kanunla (D) 
fıkrasının değiştirildiği ancak 6335 sayılı Kanu
nun yürürlüğe konulduğu tarihten bugüne ka
dar yapılan tatbikatta da, 20 dönüm miktarına 
kadar olan yerlerin yalnız bilir kişi sözleriyle 
zilyedleri adına kaydedilmesi (Kanun lâyiha
sının mucip sebeplerinde belirtilmiş olduğu veç
hile) haksız iktisapları önliyememiştir. Bu
na meydan vermemek maksadiylc hazırlan
mış olduğu anlaşılan kanun lâyihasının 1 
nci maddesi esas itibariyle muvafık gö-
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rülmüştür. Senetsiz tasarruf olunan yerlerde bir 
taraftan bilir kişi sözleri nazara alınacağı gibi 
bunu takviye etmek üzere 1940 senesinden ev
velki vergi kaydının veya tasdiksiz yoklama ka
yıtlarının aranması da derpiş edilmştîr. Bir gay
rimenkul vergi kaydında mukayyet ise veya tas
diksiz yoklama kaydiyle her hangi bir kimsenin 
olarak gösterilmiş ise burada ismi geçen şahıs
lardan bugünkü zilyedlere devrettiği veya devri 
tevsik olunmasa dahi şahısların 20 seneden beri ta
sarruflarında bulunan gayrimenkuller olduğu 
ve tedavülen zilyedliğin devam ettiği anlaşılı-
yorsa o gayrimenkulun miktarı ne olursa olsun 
son zilyedi adına tapulaması yapılmaktadır. Bu
nunla beraber : 

a) . Arazi varlığı olduğu halde gerek başka
sından resmî olmıyan şekilde arazi satmalmış bu
lunan veya murislerinden intikal sebebiyle senet
siz tasarruf eden vatandaşlar bulunacağı göz 
önünde tutularak bu gibilerin ellerinde bulundur
dukları yerlerin vergide kaydı yo'k ise lâyihada 
belirtilen vesikalardan her hangi birisinin mevcu
diyeti kâfidir. 

b) Lâyihanın son fıkrasında (Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunundaki esaslara göre) kaydı, 
bu esaslardan biri olan ziraat ile iştigal eden va
tandaşları istihdaf etmektedir. Halbuki ziraatle 
iştigal etmiyen bir kısım vatandaşlarımızın dahi 
(murislerinden intikal etmiş veya kendilerinin baş
kalarından resmî olmıyan şekillerde satmalmış 
arazileri bulunabilir ve bunların ne vergide ka
yıtları ve ne ide ellerinde lâyihada belirtilen vesi
kalardan her hangi birisi bulunmıyaıbilir. 

r Bu hallerin kanun lâyihasında nazara alınma
mış olduğu görülmüştür. Bu sebeple hem bu hal
leri önlemek ve hem de lâyihada gösterilen şartlar 
dairesinde zilliyedleri bulunan arazinin miktarı o 
yerde tatbik edilen norm miktarından fazla çık
tığı takdirde bu fazla kısmın mutlaka Devlet ara
zisinin fuzuli »işgal edilmiş olmasından ileri gel-
miyeoeği aşikârdır. Bu söbeple fazla miktarların 
nazara 'alınmak suretiyle lâyihaya bir fıkra ek
lenmesi de adalete uygun görülmüştür. 

ıBu fıkra ile her üç hal derpiş edilmiş ve aynı 
zamanda topraksız veya az topraklı vatandaşlara 
yapılacak tevziler de düşünülerek yine o mahaller
de tatbik edilen norm miktarındaki yerlerin rayiç 
kıymetinin yan. değeriyle borçlandırılmak sure
tiyle son zilyedleri adına tesbit edilmesi düşünül
müştür. Bu yerler üzerinde zilyedler tarafından 

yaptırılmış yapılar veya dikilmiş ağaçlar da bulu
nabileceğinden bunların takdir edilecek rayiç kıy
mete ithal edilmemesi de zaruri bulunduğundan 
bu husus da nazara alınmıştır. 4753 sayılı Ka
nunla hedef tutulan topraksız veya az topraklı 
vatandaşların faydalanmaları prensibi dikkate 
alınarak borçlandırılacak miktarın 4753 sayılı 
Kanunla tesis edilmiş olan fona yatırılması isa
betli görülmüştür. Ve yine vatandaşların gerek 
4753 ve onu tadil eden kanunlar hükümleriyle 
ve gerekse çay bahçesi yetiştirmek, zeytin ağaçları 
aşılamak, bataklıkları kurutmak gibi mahsus ka
nunlar hükümleriyle belirtilen işleri yapmak su
retiyle iktisabedecekleri haklar ve gayrimenkul
ler de bulunabilecektir. Ve bunların hemen tapuya 
tescilleri yaptırılmadığı takdirde zilyedleri elin
de bulunacağı aşikârdır. Bunun zilyedleri diğer 
suretle zilyed bulunanlardan farklı durumdadır
lar. Bu sebeple mahsus kanunlar hükümlerine da
yanan iktisapları gözetecek hüküm de ilâve edil
mek suretiyle kanun lâyihası maksadı daha ziya
de temin eder hale getirilmiştir. 

II - (D) bendinin yukarda izah olunan sebep
lerle değiştirilmesinin kabulü karşısında, bununla 
mütenazır olarak Medeni Kanunun 639 ncu mad
desiyle 5519 sayılı Kanun hükümlerine göre vu-
Ifcubulaeafk iktisaplar da aynı hususların aranması 
hem adalete uygun olacak ve hem de haksız ve yol
suz iktisapları önliyecektir. Bu suretle ek madde 
olarak 6335 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan 
maddenin de değiştirilmesi muvafık ıgörülmüştür. 
6838 sayılı Kanunun 1 den 4 ncü maddeye kadar 
(Dört dâhil) ek maddeler kabul edilmiş bulundu
ğundan değiştirilmesi komisyonumuzca kabul olu
nan ek maddenin numarası 5 olarak tesbit edil
miştir. 

III - Tapulama işleriyle Toprak îskân Umum 
Müdürlüğünün faaliyetleri birbirini çok alâkadar 
ettiğinden her iki umum müdürlüğün bağlı bu
lunduğu vekaletlerce kararlaştırılacak iş progra
mı dâhilinde faaliyetlerini devam ettirmeleri çok 
faydalı olacaktır. Bu maksatla kanun lâyihasının 
ek 6 ncı maddesi encümenimizce de uygun görül
müştür. 

IV - Kadastro hâkimi tarafından dâvâlılara 
tebligat birliklerde bulunan köy odalarının kapı
sına 8 gün evvel asılan listelerle yapılmaktadır. 
Bu listelerden bir nüshasının mahkeme divan
hanesine asılması teklif edilmiştir. Bu teklifte o 
köyle ilgili olduğu halde kasabada bulunan va
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tandaşlarm bilgisini temin etmesi bakımından isa
betli görülmüş ve 8 gün 15 güne çıkarılarak 5602 
sayılı Kanunun 33 ncü maddesi bu esasa göre de
ğiştirilmiştir. 

V - Tapulama Kanunu hükümlerine göre bir 
birlikte tapulamaya başlandığı ilân edilmesini 
mütaakıp arazi kadastrosunu ilgilendiren ve ma
halli mahkemelerde görülmekte olan dâvaların 
arazi kadastrosu mahkemelerine devredilmesinin 
tapulaması yapılacak birliğin ilânı yapılması ta
rihi yerine arazi kadastrosu mahkemesine itiraz-
h işlerin görülmek üzere devredildiği zamanın 
kabul edilmesi ve bununla (beraber devredilen 
bu dâvaların diğer işlere tercihan yapılması mu
vafık mütalâa olunarak 35 nci madde bu esasa 
göre değiştirilmiştir. 

VI - Tapulama Kanunu hükümlerine göre 
idari yoldan yapılacak tesbitlere itiraz edilmesi 
serbest bırakılmıştır. Bunun da sebebi hak sa
hibinin yapılan ilânlara rağmen birlikte bulun
madığı takdirde muhtar veya alâkalı hak sahibi
nin yakınları veya mevzuu bilen her hangi (bir 
vatandaşın itiraz ederek tesbitin katiyet almama
sı ve ileride hak sahibinin kadastro mahkemesin
de dâvasını talep ve takibetmesini temin etmek 
içindi. Fakat tatbikat göstermiştir ki, itiraz mü
essesesi bu suretle serbest bırakılmış olunca hak
lı haksız bâzı kimselerin karşı tarafa müşkülât 
çıkarmak için lüzumsuz yere itiraz etmekte olduk
ları da anlaşılmıştır. Bir teklifi kanuni de iti
razlar için emaneten para alınıp Hazineye yatırıl
ması ve haksız çıkıldığı takdirde bu paranın Ha
zineye irat kaydedilmesi ve muteriz haklı olduğu 
takdirde paranın kendisine iade edilmesi ve di
ğer bir teklifte de muterizin itiraz evrakına ve
raset senedi, tapu kaydı, vergi kaydı gibi bâzı 
vesikaların eklenmesi ileri sürülmüş ise de ekse
ri itirazların bu gilbi vesikalarla ilgisi olmadığı, 
hudut münazaalarında ve gayriresmî satış ve 
taksimlerde olduğu gibi her hangi bir hakikin ta
lep ve dâvası için az veya çok bir miktar para 
yatırılarak haksız çıkıldığı takdirde bunun irat 
kaydedilmesi adalet prensiplerine ve Anayasa 
hükümlerine uygun düşmiyeceğinden kabul edil
memiştir. Yolsuz ve haksız itirazları önlemek 
için kadastro mahkemesinin göreceği dâvalardan 
yalnız ilân masraflarının alınması hususu hem 
adalete uygun hareket edilmiş v» hem de birçok 
vatandaşları kadastro mahkemesinde hiçbir mas
raf olmadığına göre senelerce evvel yapılmış ve 

üzerinden iki kat zaman aşımı geçmiş hâdiseleri 
mahkemeye getirmek düşüncesinden uzaklaştıra
cağı mülâhazasiyle muvafık görülmüştür. Bu se
beple 5602 sayılı Kanunun 54 ncü maddesi yal
nız îlân Harçlarının alınması için bu miktarda 
Adliye Hare Tarifesinde dâva mevzuu olan 
yerin kıymetinin binde kırkıdır. Bunun dörtte bi
ri peşin olarak verilecektir. Bu hare köylü vatan
daşlarımızın ödeyemiyeceği kadar çok olmadığı 
gibi haksızlıkları önliyecek en iyi bir yol oldu
ğundan 54 ncü madde bu esaslara göre değişti
rilmiştir. 

VII - Bir teklifi kanunide arazi kadastrosu 
harçlarının 200 liraya kadar olan miktarlarının 
defaten alınması ve 200 liradan 1 000 liraya ka
dar olan harçların yansının defaten ve yarısının 
da bir sene sonra ve 1 000 liradan fazla olan 
harçların da üç müsavi taksitle alınması talebedil-
miştir. Kadastro harçları her bir parça gayrimen-
kulden 2 liradan aşağı olmamak üzere beher dö
nümden veya kesrinden 50 kuruş gibi pek cüzi 
bir miktar ise de; bunun da taksitlendirilmesi 
encümenimizce muvafık mütalâa edilmiştir. £n-
cak 200 liradan yukarı harçların taksitlendiril
mesi belki vatandaşlar üzerinde iyi bir tesir bırak-
nııyalbilir. Çünkü 200 ve daha fazla olan hare bü
yük arazi sahiplerini istihdaf eder gibi bir hâl 
taşımaktadır. Bunun yerine Arazi Kadastrosu 
Harçlarının beş senede ve müsavi taksitlerle alın
ması ancak bir taksit miktarının 50 liradan aşa
ğı olmaması düşünülmüştür. Bugün için 50 lira 
harcı her vatandaş kolaylıkla verebileceği gibi 10 
bin dönüm arazisi olan bir vatandaş da 200 lira 
tutan Kadastro Harcını da 50 şer liradan dört 
senede kolaylıkla ödiyebileceği aşikârdır. Bun
dan başka kadastro harçlarının verilmesi için 
malî senenin mebde tutulması tatbikat bakımın
dan kolaylığı mucibolacağmdan bu sebeple ih
tilafsız gayrimenkullerde ilân yapıldığı tarih-j 
te ve mahkeme hükmüne iktiran etmiş olan gay
rimenkullerde hükmün kesinleştiği tarihten iti
baren en az üç ay geçmek kayıt ve şartiyle ge
lecek malî senenin başlangıcından itibaren har
em tahsil edilmesi uygun görülmüştür. Tapu 
idaresine tutanak ve defterlerin devredilmesi 
hukuki bir değer taşımamaktadır. İhtilafsızlar
da ilân yapılması ve kesinleşmiş ilânlarda da 
kesinleştiği tarih hukuki muamele itibariyle 
esastır. Ve lehine tesbit edilen veya hükme bağ
lanan gayrimenkuller için ilgililerine hak sağla-
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maktadır. Bu sebeple bu tarihin de nazara alın
ması muvafık mütalâa edilmiştir. Kadastro har
cının bu suretle taksitlendirilmesi dikkate alı
nınca aynı esaslar dâhilinde şimdiye kadar ta
hakkuk ettirildiği halde henüz tahsil edilmemiş 
olan harçların da bu taksitlendirmenin şümulü
ne alınması adalet prensiplerine uygun düşece
ğinden 61 nci madde bu esasa göre değiştirildi
ği gibi ek 7 nci madde de encümenimizce bu se
beple ilâve edilmiştir. 

Yukarda tafsilen arz ve izah olunduğu veç
hile gerek kanun lâyihasının bâzı maddelerinin 

% değiştirilmesi suretiyle ve gerekse kanun teklif-
' lerinde tadil ve ilâvesi istenilen maddelerden 

en önemlilerini ihtiva etmek üzere encümeni
mizce hazırlanıp kabul olunan ilişik kanun met
ni üzerinde teklif sahipleriyle de mutabakata 
varılmış bulunulmaktadır. 

Evvelemirde Adliye Encümenince tezekkür 

edilerek havalesi gereğince diğer encümenlere 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete su
nulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reis V. 

Edirne Yozgad 
3 ncü maddenin 3 ncü ö. L. Erzurumluoğlu 
fıkrasına muhalifim. 

R. Nasuhioğlu 
Mazbata M. Kâtip 
Samsun Kocaeli Aydın 
E. Anıt S. Yalım F. Batur 
Aydın Bitlis Bitlis 

H. Coşkun N. Barut B. Bingöl 
Çorum izmir 

K. Erdem Söz hakkım mahfuzdur. 
E. D. Başar 

Samsun Tokad 
Söz hakkım mahfuzdur. D. Yurdakul 

N. Ulusoy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6335 sayılı Kanun ile Tapulama Kanununun 
13 ncü maddesinin değiştiren (D) fıkrasının 
ve ilâve edilen ek maddenin tadili ve bu kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası' 

MADDE 1. — 5602 sayılı Tapulama Kanu
nun 13 neü maddesinin 6335 sayılı Kanunla 
değiştirilen (D) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir : 

D) Bir kimsenin tapuda kayıtlı olmıyan 
bir gayrimenkul üzerinde 20 yıldan beri malik 
sıfatiyle fasılasız ve nizasız zilyedilginin de
vam ettiği veya son zilyedin tasarruf müddeti
nin, kendisine takaddüm eden zilyedlik müd
detlerine eklenmek suretiyle fasılasız ve nizasız 
20 yıla baliğ olduğu; noterler, kâtibiadiller 
ve mukavelât muharrirleri gibi resmî merci
lerce tasdik edilmiş senetlerle mukavelenameler 
veya pullu ve en az 20 yıl önce şahit huzurun
da tanzim ve köy ihtiyar meclisince de tasdik 
olunmuş âdi senetler ile yahut 1515 sayılı Ka
nuna ait Nizamnamede sayılan diğer vesika
lardan biri ile veyahut 1940 senesi veya daha 
evvelki senelere ait vergi kayıtları ile tahak
kuk eden ve ayrıca bilir kişi sözleriyle de te-
yidolunan gayrimenkuller zilyedi adına kaydolu
nur. 

20 yıldan beri malik sıfatiyle fasılasız ve 
nizasız zilyedliği bilir kişilerce beyan edildiği 
halde, yukarda belirtilen vergi kaydı veya di
ğer vesikalardan her hangi birisi ibraz edile-
miyen arazi, tapu kütüğünün beyanlar hanesin
de zilyedi gösterilmek ve mülkiyet sütunu 
açık bırakılmak üzere tutanaklara kaydedilir. Bu 
tesbitler hakkında 5602 sayılı Kanunun 26 
ve 32 nci maddeleri tatbik edilmez. 

Bu yerlerin cetvelleriyle harita örnekleri; 
Çiftçiyi topraklandırma Kanunundaki esaslara 
göre o maahlde tatbik edilen arazi normu dahi
lindeki kısmı, arazi varlığı nazarı itibara alı
narak, zilyedine Toprak komisyonlarınca bedel
siz verilmek üzere, Toprak v elskân İdaresine 
tevdi olunur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5602 sayılı Tapulama Kanununun bâzı madde
leriyle, bu kanunun 6335 sayılı Kanunla muad
del 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değişti
rilmesine ve kanuna iki ek madde ilâvesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. ~- 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 33, 35, 54 ve 61 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. — Kadastro hâkimi birliğe gide
ceği günleri, göreceği dâvaları ve davacılarla dâ
vâlıların adları ve soyadları yazılı listeleri • eri' az 
15 gün evvel mahkeme divanhanesi ile birliğin 
köy odası kapısına aynı tarihte astırmak sure
tiyle ilân eder. 

Hazine aleyhine açılmış olan dâvalarda bu 
cetvellerin bir örneği 15 gün evvel mahallin 
malmemurluğuna gönderilir. Bu cetveller örne
ğinin malmemurluğuna tebliğ edildiği anlaşıl
madıkça dâvaya bakılmaz. 

Madde 35. — 27 nci madde gereğince itirazlı 
tutanakları arazi kadastrosu mahkemesine veri
len birlikler dahilindeki gayrimenkullerin ma
hallî mahkemelerde görülmekte bulunan ve 34 
ncü madde şümulüne giren dâva dosyaları ka
dastro mahkemesine devrolunur. 

Kadastro hâkimi bu dâvalara bu kanun hü
kümleri dairesinde ve diğer işlere tercihan ba
kar. 

Madde 54. — Bu kanun gereğince yapılacak 
arazi kadastro işleri dolayısiyle müdür ve me
murlara ve kadastro mahkemelerine vâki olacak 
itiraz ve iddialara ait evrak ve tutanaklar ve it̂  
tihaz olunacak idari ve kazai kararlar ve icra 
edilecek tebligat ve verilecek tapu senetleri ve 
emsali bilûmum evrak Damga Resmiyle, Tayyare 
Resminden ve Arazi Kadastro Harcı - ile ilâm 
harçları müstesna diğer hare ve resimlerden 
muaftır. 

Madde 61. — Arazi Kadastro Harcı ihtilaf
sız işlerde cetvellerin asıldığı, ihtilaflı işlerde 
dâvanın kesin hükme bağlandığı tarihlerden iti
baren en az üç ay geçmek şartiyle gelecek malî 
yılın başından itibaren 5 senede müsavi taksit
lerle alınır. Beher taksit miktarı elli liradan aşa
ğı olamaz. 

Senesi içinde ödenmiyen taksitler Âmme ala
caklarının tahsili hakkındaki Kanun hükümle
rine tevfikan alınır. 
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MADDE 2. — 5602 sayılı Kanuna 6335 sa
yılı Karnınla eklenen madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

EK MADDE 5. — Tapuda kaydı bulunmıyan 
gayrimenkullerin fevkalâde iktisabı zaman aşı
mına veya 5519 sayılı Kanuna göre açılacak 
tescil dâvalarında; noterler, kâtibiadiller ve 
mukavelât muharrirleri gibi resmî mercilerce 
tasdik edilmiş senetlerle mukavelenameler veya 
pullu ve en az 20 yıl önce şahit huzurunda tan
zim ve köy ihtiyar meclisince tasdik olunmuş âdi 
senet yahut 1515 sayılı Kanuna ait nizamnamede 
sayılan diğer vesikalardan birinin veyahut 1940 
senesi veya daha evvelki senelere ait vergi kayıt
larının aranması lâzımdır. 

Kesin hükme bağlanmamış olan tescil dâva
ları ile bu kanunun meriyete girdiği tarihten 
önce tescil talebi hakkı dolmuş olan kimseler 
taraf nidan açılacak dâvalarda da aynı hüküm 
tatbik olunur. 

Da. E. 

Tahakkuk ve tahsil zaman aşımlarında 3911 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 13 ncü maddesinin 6335 sayılı Kanunla 
değiştirilen (D) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir : 

D) Bir kimsenin tapuda kayıtlı olmıyan 
bir gayrimenkul üzerinde 20 yıldan beri malik 
sıfatiyle fasılasız ve nizasız zilyedliğinin de
vam ettiği veya son zilyedin tasarruf müddeti
nin, kendisine takaddüm eden zilyedlik müddet
lerine eklenmek suretiyle fasılasız ve nizasız 20 
yıla baliğ olduğu; noterler, kâtibiadiller ve mu
kavelât muharrirleri gibi resmî mercilerce tas
dik edilmiş senetlerle mukavelenameler veya pul
lu ve en az 20 yıl önce şahit huzurunda tanzim 
ve köy ihtiyar meclisince de tasdikolunmuş âdi 
senet yahut 1515 sayılı Kanunun tatbik sureti 
hakkındaki nizamnamede sayılan diğer vesika
lardan biri ile veyahut 1940 senesi veya daha ev
velki senelere ait vergi kayıtları ile tahakkuk-
eden ve ayrıca bilir kişi sözleriyle de teyidolu-
nan gayrimenkuller zilyedi adına kaydolunur. 

20 yıldan beri malik sıfatiyle fasılasız ve 
nizasız zilyedliği bilir kişilerce beyan edildiği 
halde, yukarda belirtilen vergi kaydı veya di
ğer vesikalardan her hangi biri ibraz edilemi-
yen arazi, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde 
zilyedi gösterilmek ve mülkiyet sütunu açık bı
rakılmak üzere tutanaklara kaydedilir. Bu 
yerlerin cetvelleriyle harita örnekleri, Çiftçiyi 
topraklandırma Kanunundaki esaslara göre o 
mahalde tatbik edilen arazi normu dâhilinde 
ki kısmı; arazi varlığı nazarı itibara alınarak, 
zilyedine ıtoprak komisyonlarınca bedelsiz ve
rilmek üzere, Toprak ve îskân idaresine tevdi 
olunur. Bu tesbi'tler hakkında 5602 sayılı Ka* 
nunun 26 ve 32 nci maddeleri tatbik edilmez. 

ikinci fıkrada belirtildiği şekilde zilyedliği 
yalnız bilir kişi 'sözleriyle tevsik edilen zilye
din elinde bulundurduğu yer: 

1. O mahalde tatbik edilen norm miktarın
dan fazla ise, fazla kısmının, 

2. Zilyedin arazi varlığı varsa, veya zilyed 
çiftçi ailesinden değilse tamamının, 

O mahallerde tatbik edilen norm miktarı, 
zilyed tarafından o gayrimenkule yapılan veya 
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MADDE 3. — 5602 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

EK MADDE 6. — Arazi Kadastrosu teşkilâ
tının çalışma programları, Toprak komisyonları 
ile ahenkli çalışmayı temin için; Tapu ve Kadas
tro, Toprak ve tskân işleri Umum Müdürlük
lerinin bağlı bulundukları Vekaletlerce müşte
reken tanzim edilir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

dikilen şeyler haricolmak üzere rayiç kıymeti
nin yarısı üzerinden Çiftçiyi topraklandırma 
Kanunu hükümleri dairesinde mezkûr kanunda 
yazılı fona borçlanmayı kabul ettiği takdirde 
zilyed adına tescil edilir. 

Hususi kanunları hükümlerine göre vııkübv 
lan iktisaplar, yukarıdaki fıkralar hükümleri
ne tâbi (değildir. 

MADDE 3. — 5602 sayılı Kanuna 6335 sa
yılı Kanunla eklenen ek madde aşağıdaki şekil 
de değiştirilmiştir : 

EK MADDE 5. — Tapuda kaydı bulunm--
yan gayrim enkuller hakkında Türk Kanunu 
Medemisinin 639 nen maddesine veya 5519 sa
yılı Kanuna müsteniden açılacak tescil dâvala
rında, zilyedliğin 20 yıldan beri malik sıfatiyle 
fasılasız ve nizasız devam ettiği veya son zilye
din tasarruf müddetinin, kendisine takaddüm 
eden zilyedlik müddetlerine eklenmek suretiy
le fasılasız ve nizasız 20 yıla baliğ olduğumun; 
noterler, kâtibiadililer ve mukavelât muhar
rirleri gibi resmî mercilerce tasdik edilmiş se
netlerle, mukavelenameler veya pullu ve en a?: 
20 yıl önce s a hit huzurunda tanzim ve köy ihti
yar meclisince de tasdik olunmuş âdi senet ya 
hut 1515 sayılı Kanunun tatbik sureti hakkın
daki Nizamnamede sayılan diğer vesikalardan 
biri ile veyahut 1940 s em esi Areya daha evvelki 
senelere ait vergi kayıtları ile ve ayrıca bilir 
kişi sözleriyle ispatı lâzımdır. 

MADDE 4. — 5602 sayılı Kanuna aşağıda
ki ek maddeler ilâve edilmiştir : 

EK MADDE 6. — Hükümetin ek 6 ncı mad
desi avnen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — Bu kanunun meriyetin
den evvel tahakkuk ettirilip henüz tahsil edil
memiş olan Kadastro harçları da aynı esasla;1 

dairesinde taksitle tahsil olunur. 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanunun hükümlernii icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 . I I . 1958 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 
H. Şaman 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve Ink. Vekili 
/ / . Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili 

MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi 
6 neı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu I 

Dahiliye Vekili ve 1 
Hriciye V. V. j 
Dr.N. Gedik j 

Maliye Vekili i 
H. Polatkan j 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili V. 
S. Ataman 

îmar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Bas - Yay. ve Turz. Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili 
S. Ataman 
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Tapulama kanunu lâyihası (1/535) 

T. C. 
Ba§vekâlet 27.11,1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-1100/528 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 24 . II . 1960 
tarihinde kararlaştırılan Tapulama kanunu lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleri ile birlikte, su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Vilâyet ve kazaların merkez belediye hudutları dışında (nahiye ve köylerimizde) kâin .olup tak
riben % 80 i tapusuz bulunan gayrimenkul malların, Medeni Kanunumuzun kabul ettiği sıhhat ve 
mükemmeliyette kadastro plânlarını ve tapu sicillerini bir an evvel tanzim ve tesis ederek bu gayri-
menkuller üzerinde devam edip gelen çeşitli niza ve ihtilâflara son vermek, zirai huzur ve inkişafı 
Kapamak gayesiyle kabul edilip 22 . III . 1950 tarihinde meriyete giren «Tapulama Kanunu» 10 se
neye yakın bir müddetle tatbikat görmüştür. Kanunun bu müddet zarfındaki tatbikatında bâzı ak
saklıklar ve boşluklar müşahede edilmiş ve bâzı maddeleri tereddüdü mucibolacak şekilde tanzim 
olunduğu görülmüş ve bir kısım hükümlerin beklenilen sürati temin etmediği neticesine varılmış ol
duğundan bu hususların ikmal ve ıslahı maksadiyle kanunun tekrar gözden geçirilmesi ve yeniden ted
vini zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu lâyihanın hazırlanmasında; mer'i Tapulama Kanunu ile tadilleri ve ahiren Büyük Millet Mec
lisine takdim edilen tadil lâyihalariyle teklifleri ve bunları tetkik eden Dahiliye Encümeninde sebk 
eden müzakereler, kanunun tatbik müddeti zarfında tebellür eden kazai karar ve içtihatlar ve ka
nuna yöneltilen tenkidler göz önünde tutulmuştur. 

Lâyihanın başlıca vasıfları ve getirdiği yenilikler şunlardır. 
I - Vuzuh : 
Tapulama Kanunu, hukuk ilmi ile meşgul olmamış halk kütlesinin gayrimenkul emvalini istihdaf 

ettiği için lâyihada, maddelerin tanziminde, maksadın açıkça ifadesine çalışılmıştır. Anlaşılması güç 
maddeler muhtelif kısımlara bölünmüş, muğlâk hükümler tafsile tâbi tutulmuş ve bu suretle mer'i 
kanun 66 maddeden ibaret iken bu lâyiha 97 madde üzerinden tanzim edilmiştir. 

II - Kanunun tatbikinde yer alan elemanların vazifelerini tâyin : 
Lâyihada, hâkim, tapulama müdürü, teknisiyen ve teknisâyen yardımcısı ve mahallî bilir kişiler 

gibi elemanların vazifeleri ve yekdiğerleri ile münasebetleri açık şekilde belirtilmiş, idari, kazai, fa
aliyetlerin, lâyihanın şümulü içinde kalan gayrim enkullerin tesbit ve tescil dışı kalmamasını ve halî 
sahiplerinin doğru olarak tâyinini temin edecek şekilde hükümler sevk edilmiştir. 
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III - Sürat : 
Mer'i kanun, on seneye yakın tatbikatında tahmin ©dilen sürati temin edememiştir. Bugünkü 

kadro ve imkânlarla yapılan tatbikat ile senede vasati olarak beş yüz bine yakın parsel tapulan-
dığma ve bütün Türkiye'nin tescile tâbi kırk m.İyon praseli ihtiva ettiği tahmin olunduğuna göre, 
bütün yurttaki tapulama işinin ancak (seksen) senede ikmâl edilebileceği neticesine varılmaktadır. 
Bu işin ise bu kadar uzun vâdeye tahammülü yoktur. Bu sebeple lâyihada, sürati temin ve zamanı 
mümkün olduğu kadar kısaltmak için lüzumlu hükümler sevk ve birkaç sene için ihtiyaca yetebi
lecek miktarda kadro istihsali derpiş edilmiştir, ileri yıllar için teknik okulun haritacılık şubesin
den ve Kadastro Okulu ile tapulama kurslarından kifayetli elemanlar yetiştikçe kadro hacminin ge
nişletilmesi ve bilhassa üzerinde hassasiyetle durulan Fotogrametri (havadan alman fotoğraflarla 
plânlar medana getirme) usulünün geliştirilmesi sayesinde tapulama ^muamelesinin memleket çevre
sinde ikmal edilebilmesinin mütevakkıf bulunduğu müddeti asgari hadde indirmenin mümkün ola
cağı şüphe götürmez bir hakikattir. 

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

ve harektler, inzibati mahiyette cezalarla bertaraf edilmek istendiği gibi, bu faaliyetleri suiniyetle 
ihlâl edenler hakkında cezai mahiyette hükümler sevk edilmiştir. 

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

masraftan tasarruf için prensip itibariyle kaldırılmış ve unvanları, diğer hususi mahkemelerden 
tefrik maksadiyle «tapulama mahkemesi» olarak tcsbit edilmiş, ilk duruşma celsesinin mahallinde 
açılması usulü konulmak suretiyle gezici mahkemelerin sağladığı faide bu lâyihada dahi göz önünde 
tutulmuştur. 

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

bunlar idari safhada yeniden tletkika tâbi tutulmamıştır. îdari tetkikat ile mahkemeye gitmesi ön
lenebilecek tutanaklarını, mahkemeye sevkı suretiyle işler çoğaltılmış ve dolayısiyle zaman uzatıl
mıştır. Lâyihada itirazlı işleri ikinci bir defa ve idari safhada tetkika tâbi tutmak usulü ihdas ^ 
edilmiştir. Bu hükmün iyi işletilmesi halinde birçok itirazlı işlerin mahkemeye tevdii önlenmiş ve 
tapulamanın ikmali bakımından bir hayli zaman kazanılmış olacaktır. 

VII - Yersiz itirazları önlemek : 
Mer'i kanundaki itiraz sisteminin bahşettiği imkânların alâkalılar tarafından ehemmiyetli surette 

suiistimal edildiği tatbikattan anlaşılmaktadır. Ezcümle, 1958 senesinde tapulaması yapılan bir kısım 
bölgelerde itirazlı işlerin % 21 ilâ 25 arasında bulunduğu tesbit edilmiştir. 

13 mahkemeden gelen istatistiklere nazaran 1958 yılında 9524 aded dâvadan 3939 adedi kalbul, 
5585 adedi ret ile neticelenmiştir. Açılan dâvalardan ve yapılan itirazlardan takriben onda altısı 
yersiz ve haksız bulunmuştur. Aynı sene içinde Temyiz Mahkemesine 9555 ilâm aleyhine müracaat 
edilmiş, bunlardan 6203 adedi tasdik, 3352 adedi nakz olunmuştur. Şu suretle Temyiz Mahkemesine 
ımüracaatlerin takriben üçte ikisinin haksız olduğu anlaşılmıştır. 

Bu cihetler göz önünde tutularak, lâyihada, haksız itirazları önldyecek hükümler sevk edilmiştir. Bu 
hükümler o şekilde tanzim edilmiştir ki, hakiki hak sahibi tapulama harcı müstesna olmak üzere hiç
bir masraf ihtiyar etmeden hakkını' ihkak edecektir. Buna mukabil haksız olan taraf Hazinece yapı
lacak muhakeme masrafları ile ilâm harcını ödiyeeektir. 

VIII - Teknisiyen ve yardımcısına verilen takdir salâhiyeti : 
Mer'i kanunda teknisiyen ve yardımcısına hukuki durumu tesbit ederken hiçbir takdir salâhiyeti 

tanınmamıştır. Bunlar mahallî bilirkişilerin mütalâa ve beyanlarına uygun şekiMe tapulama tutana
ğını tanzim etmeye mecbur addedilmiştir. 

Bu lâyihada ise; mahallî bilirkişilerin muhitin tesiri altında kalarak ve bilhassa şahısları himaye 
maksadiyle sahipsiz gayrimenkulleri şahıslar adına, tesbit ettirme yolundaki gösterdikleri gayret sebe
biyle teknisiyen ve yardımcısı, mahallî birilirkişilerin mütalâa ve beyanları ile bağlı tutulmamış, icabı 
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halinde tetkikatı genişletmek ve edineceği kanaata göre tutanakları tanzimi salâhiyeti kendilerine ta
nınmıştır. Tekndsiyenin bu salâhiyeti kullanırken zühule düşmüş olması ihtimali mevcut ise de, alâka
lıların itiraz yolu ile işi bidayet en tapulama komisyonuna ve icabı halinde mahkemeye aksettirmek 
hakları bulunduğu ^cihetle, tefenisdyene o yolda takdir hakiki tanımanın mahzurlu olmıyacağı ve aksine 
olarak faydalı bulunacağı neticesine varılmıştır. 

IX - Hâkime verilen takdir salâhiyeti : 
Mer'i kanun hâkimin takdir salâhiyetini vazih bir şekilde göstermemiştir. Bu yüzden tatbikat

ta tereddütler husule gelmiştir. Bu kanunun gayesi hakiki mal sahipleri adına doğru olarak hari-
talı sicil tesis etmektir. Hâkimin kararı bir sicil ihdasını muciboİaeağından bu sicilin doğru ola
rak ihdas edilmesi icabeder. Bu itibarla tapulama hâkiminin durumu diğer adliye mahkemelerine 
akseden işler karşısındaki hâkimin durumu ile kıyas edilemez. Umumi mahkemelere akseden dâva
larda davacının iddiası sabit olursa hâkimin karan karşı tarfm hukuki durumunda değişikMk ya
par. Dâva ispat edilmediği takdirde roddolunur. Ve hukuki statüko muhafaza edilir. 

Halbuki tapulama hâkimi yalnız statükoyu muhafaza ile vazifeli değildir. Vereceği karar ile 
bir sicil ihdas edecektir. 

Bu sebeple lâhiyada hâkime geniş tahkik ve takdir salâhiyeti tanınmış, tarafların iddia ve mü
dafaaları ile bağlı olmaksızın hakiki hak sahibini belirtmek vazifesi verilmiştir. 

X - Hâkimin re'sen dâvaları yürütmek salâhiyeti : 
Mer'i kanun hükümlerine göre; itirazsız tapulama tutanakları tapulama müdürünün tasdiki üze

rine sicil tanzimine esas tutulmakta ise de, dâvâlı ve itirazlı işlerde alâkalıların takibi halinde hâ
kim tarafından bir karar verilmedikçe ve bu karar kesinleşmedikçe o gayrimenkul tapuya tescil 
edilememekte ve ademitafcip halinde ise iş olduğu yerde kalmakta ve ihtilâf intacolunamamakta-
dır. Halbuki Tapulama Kanununun gayesi tescile tâbi bütün gayrimenkuller hakkında sicil tesis et
mektir. Hal böyle olunca, dâvâlı veya itirazlı işleri mualâkta bırakmayıp hâkimin re'sen yürüt
mesi ve bu işler için zaruri muhakeme masraflarının Hazinece ödenmesi icabeder. Bu sebeple, zik
redilen gayeyi temin için lâyihada gerekli hükümler açık olarak gösterilmiştir. 

XI - Muhakeme usulünde kolaylhklar ve vuzrh : 
Mer'i kanun duruşma celselerinin ilân yolu ile tebliğini kâfi görmüştür. Alâkalıların, birlikler

de yapılan ilânlardan haber alamadıkları, bu yüzden haklarını müdafaa edemedikleri müşahade 
edilmiş nitekim 6091 sayılı Kanun ile Hazine lehine hususi bir hüküm sevk olunmuştur. 6091 sayılı 
kanunun bertaraf etmek istediği mahzur diğer alâkalılar için de mevcuttur. Bu sebeple lâyiha
da alâkalılara ayrıca davetiye tebliğ usulü kabul edilmiştir. 

Mer'i kanunda muhakemelerin hâkimin takdirine göre şifahi veya âdi muhakeme usulü daire
sinde yapılacağı gösterilmiştir. Şifahi usulü muhakemenin sağladığı sürat göz önünde tutularak 
lâyihada bütün dâvalar için bu usul kabul olunmuştur. Ancak ilâmların tebliği gibi bâzı husus
larda yazılı usulü muhakemenin sağladığı teminattan istifade edilmek istenmiştir. 

XII .- ikiliği bertaraf etmek : 
Mer'i kanun bir bakımdan gayrimenkul tasamıflarmdaki teşevvüşü gidermek, bir nev'i tas

fiye yapmak maksadiyle zilyedler lehine hükümler sevk etmiştir. Bu hükümler bâzı değişiklik
lerle bu lâyihaya alınmıştır. Tapulama Kanunu bir bölgenin bütün birliklerinde ayni anda tat
bikata geçmediği için işbu tasfiye hükümleri bakımından bölgede bir ikilik husule gelmiştir. Şöy
le ki, Tapulama Kanununun tatbik edildiği birliklerde bu tasfiye hükümleri göz önünde tutulav 
rak mal sahipleri belirtilmiş ve bu kanunun tatbikine henüz sıra gelmiyen birliklerde ise umumi 
hükümlerin yürütülmesine devam olunmuştur. Bir Tasfiye Kanunu ya doğrudur; bu takdirde 
tapulanmasma başlanan bölgelerdeki bütün birliklerde ayni anda tatbika geçmesi icabeder, eğer bu 
tasfiye hükümleri yanlış ise Tapulama Kanununun tatbik edildiği birliklerde dahi nazara alın
ması doğru olmaz. 

Bu sebeple lâyiha o yolda bir tasfiyenin doğru ve lüzumlu olduğunu derpiş ederek bölge dâ
hilinde henüz tapulama sırası gelmiyen birliklerde dahi ayni hükümlerin mahallî mahkemelerin
ce tatbikini kabul etmiş, bu suretle ikiliği bertaraf eylemiştir. 
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XIII - Tapu kayıtlan arasındaki hüküm farkı telâkkisinin giderilmesi : 
Mer'i kanun, Medeni Kanundan Önce müesses tapu kayıtlan ile Medeni Kanundan sonra tesis 

edilmiş bulunan tapu kayıtları arasında zilyedlikle iktisap yönünden bir birinden Şarklı hükümler 
sevk etmiş bulunmaktadır. Bu tarzı telâkki tatbikatta gayriâdilâne neticeler doğurmuş ve teşev
vüşler husule getirmiştir. 

Halbuki, takarrür etmiş bulunan kazai içtihatlara göre Medeni Kanundan evvel ve sonra olan 
tapu kayıtlan arasında hukuM 'kıymetleri bakımından hiçbir fark gözetilmemiş ve bütün tapu 
kayıtlarının aynı hüküm ve kuvveti haiz olduğu kaibul edilmiştir. 

Bu sebeple; lâyihada bu tefrik bertaraf edilmiş ve bütün tapu kayıtları için aynı hükümler ko
nulmuştur. 

XIV -Tercihan tapulama yapılması : 
Lâyihanın getirdiği yeniliklerden birisi de; tapulamasına başlanan bölgelerde, henüz sırası gel-

miyen birliklerle çiftliklerin tapulama masrafları yani memur ve müstahdemlerle bilirkişilerin ve 
tapulama hâkim, kâtip ve mübaşirlerinin tazminat ve yevmiyeleri ile nakil vasıtası ücretlerinin alâ
kalıları tarafından mal sandıklarına peşinen yatırılması halinde o yerlerin tercihan tapulamalarının 
yapılması keyfiyetidir. Bu hüküm kadastro mevzuatında yeni hâdise değildir. (2613) sayılı Kadas
tro ve tapu tahriri Kanununda da aynı esas mevcuttur. Kaldı ki, idare bu nevi taleplerle daima karşı
laşmaktadır. İsteklerin is'afma yer verilmek suretiyle kadastro masraflarının bütçeye tahmil ettiği 
külfet hafifletilmiş olacaktır. 

XV - Sistem : 
Lâyiha on bölüme ayrılmıştır. Alâkalı hükümlerin aynı 'bölümde yer almasına çalışılmıştır. 
Birinci bölüm umumi hükümlere, ikinci bölüm teşkilâta, üçüncü bölüm hazırlık işlerine, dör

düncü bölüm tesbit işlerine, beşinci bölüm mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslara, altıncı bölüra 
ihtilâflann tapulama mahkemesinde halline, yedinci bölüm malî hükümlere, sekizinci bölüm müte
ferrik hükümlere, dokuzuncu bölüm cezai hükümlere ve onuncu 'bölüm de son maddelere tahsis 
edilmiştir. 

BMNCÎ BÖLÜM 

Bu bölüm umumi hükümlere tahsis edilmiştir 

macı-ae ı. — BU madde, mer'i kanunun birinci maddesine «Tapu sicilleri tesisi» ibaresi ilâve olun
mak suretiyle tertiplenmiştir. Kanunun mahal itibariyle tatbik sahasını göstermektedir. Tapulama 
Kanunu, vilâyet ve kazaların merkez belediye sınırlan dışında kalan gayrimenkuller hakkında tatbik 
olunacaktır. Vilâyet ve kaza belediyeleri sınırları içinde kalan gayrimenkuller ise 2613 sayılı Kadastro 
ve tapu tahriri Kanununa tevfikan tahdit ve tesbit edilecektir. 2613 sayrıl I£anun ile Tapulama 
Kanununun birleştirilmesi ve bütün gayrimenkullerin aynı rejime tâbi tutufeıiaşi) vilâyet ve kaza 
belediye hudutları içindeki gayrimenkullerle nahiye ve köylerimizdeki gayrimenkullerin iki*,'sadi de
ğerlerinin birbirinden çok farklı olması ve bilhassa şehirlerimizdeki imar hareket ve faaliyetlerinin 
icabettirdiği teknik hassasiyetin köylerimizdeki gayrimenkullere tatbiki zaman ve emek israfına mün
cer olacağı mülâhazasiyle varit görülmemiştir. 

Binaenaleyh, vilâyet ve kaza belediye sınırları haricindeki gayrimenkullerin süratli bir sistem 
dâhilinde tapulanabilmesi için böyle bir lâyihanın kanuniyet kesbetmesine zaruret görülmüştür. 

Belediye Kanunu, nüfusu müsaidolan nahiye ve köylerde belediye teşkilini derpiş etmiş bulun
maktadır. Nahiye ve köylerde belediye teşkil edilmiş olsa dahi o birliklerde kâin gayrimenkuller bu 
lâyihanın tatbik sahası içinde kalacaktır.-

Lâyiha, tapusuz gayrimenkullerin tapıılanmasını ve tapulu olan gayrimenkullere ait kayıtların 
yenilenmesini ve her halde tesbite tâbi bütün gayrimenkullerin kadastro plânlarının vücuda getiril
mesini istihdaf etmektedir. 

Madde 2. — Bu madde vasıfları bakımından bu lâyihanın tatbik sahası dışında kalan gayrimen-
kulleri belirtmektedir. Mer'i kanunda böyle bir hüküm bulunmadığı için tatbikatta tereddütler hu-
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suîe gelmiştir. Bu maddenin tanziminde Kanunu Medeninin 641 nei maddesinden ve G831 sayılı 
Orman Kanunundan istifade edilmiştir. Ziraate elverişli olmıyan sahipsiz yerlerle kayalar, tepeler, 
dağlar hususi mülkiyete mevzu olamıyaeağı için bu lâyihanın tatbik sahası dışında bırakıldığı gibi, 
6831 sayılı Orman Kanununun 1 nei maddesinde vasıfları belirtilen ormanlara ait kadastro ve tes
cil işlemleri, bahsi geçen kanun ile tanzim edilmiş ve hususi komisyonlara verilmiş olduğundan bun
lar dahi bu lâyihanın tatbik sahası dışında bırakılmıştır. Deniz, göl, çay, nehir gibi hususi mülki
yete mevzu olmıyan yerlerin tapulamaya tâbi tutulamıyacağı aşikâr olduğundan lâyihadan bu hu
susta ayrıca hüküm sevk edilmemiştir. 

Madde 3. — Bu madde mer'i kanunun 2 nei maddesine tekabül etmektedir. Maddeye vuzuh ver
mek için yeniden kaleme alınmıştır. Tapulama faaliyeti bölge ve birliklere göre tanzim edilir. Böl
ge bu faaliyetin temerküz ettiği yerdir. Birlik ise bölgenin bir kısmını teşkil eder. Tapulama fii
len birliklerde yapılır. Bölge birliklerin idare merkezidir. Lâyihada her vilâyetin merkez kazası 
ile diğer kazalarını birer bölge ve her nahiye merkezi ile her köyü birer birlik sayılmıştır. îdari 
teşkilât bakımından vilâyet ve kaza belediveleri sınırı dışında kalıp da bir nahiye veya köye, 
bağlı olmıyan gayrimenkullerin bulunduğu goz önünde tutularak bu gibi mahalleri alâkalı nahi
ye veya köylerin birlik sınırlan içine almaya tapulama müdürü salahiyetli kılınmıştım. 

Bu iş yapılırken teknik icaplar ve iş kolaylığı, yakınlık ve sair hususiyetler gözetilerek o 
mıntalkanm tamamı diğer bir birlik Sınırı içine alınacak veyahut o mıntaka kısımlara ayrılacak 
her bir kısım diğer bir birlik içinde mütalâa edilecek ve o suretle tapulamaya tâbi tutulacaktır. 
Bu hal, tapulama iş programına taallûk ettiği için yalnız kanunun tatbikine esas olacak ve fa
kat idari teşkilât ve sair bakımından hukuki durumda bir tesir husule getiımıiyecektir. 

Madde 4. — Mer'i kanunda mevcudolmıyan ve tatbikatta lüzumlu görülen bu madde yeniden 
hazırlanmıştır. 

Birliklerde tapulamaya, başlandıktan sonra idari teşkilâtta yapılan bâzı değişiklikler, meselâ 
bir birlik sınırı içindeki bir kısım gayrimenkıülerin kaza veya vilâyet belediye hudutları içine 
alınması veyahut o yerde kaza teşkilâtı kurulması ve gayrimenkullerin yeni kurulan kaza bele
diye hududu içinde kalması gibi sebeplerle bir kısım gayrimenkuller bu kanunun tatbik sahasın
dan çıkmaktadır. Tapulama işine başlamak birçok masraf ve külfetleri zaruri kılmaktadır. Bir 
birlik tamamının veya bir krsmının bu kanunun tatbik sahası dışına çıkmış olması halinde o bir
likteki veyahut o kısım gayrimenkuller hakkındaki tapulama işi emimin durdurulması ve o zama
na kadar yapılan muamelelerin hükümsüz bırakılması ihtiyar edilen masrafların heder olmasını 
icaıbettirir. Bu itibarla lâyihada tapulamaya başlandıktan sonra idari teşkilâttaki değişikliğin ta
pulama faaliyetini durdurmaması hususu tercih olunmuştur. 

Maddenin tertip şeklinden de anlaşılacağı üzere, tapulamasına başlanan birliklerde henüz ta
pulama tutanağı tanzim edilmemiş olan gayrimenkullerin idari teşkilâttaki değişiklik sebebiyle 
kanunun tatbik sahası dışında kalması veya başka Mr birliğe bağlanmış olması halinde o yerle
rin, çalışılan bMik itibariyle tapulama muamelesi haricinde bırakılacağı aşikârdır. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Bu bölüm teşkilâta taallûk etmektedir 

Madde 5. — Bu madde mer'i kanunun 3 ncü maddesine tekabül etmektedir. Tapulama faaliye
tinin temerküz ettiği her bölgede bir tapulama müdürü bulunacaktır. Bu müdür, bölgesine bağlı bir
liklerin idare ve nezaret uzvu olmakla beraber kendisine tapulama işlemlerinin yürütülmesinde ve 
tekemmülünde ayrıca vazifeler tevdi edilmiştir. 

Her bölgede -müdürün emrinde lüzumu kadar fen ve tasarruf kontrol memurları bulunacaktır. 
Bunların vazifeleri, bölgelerine bağlı birliklerle tapulama faaliyetinin kanuna ve teknik esaslara 
uygun şekilde cereyan edip etmediğini tetkik ve tapulama elemeanlanm tenvir, usulsüz ve yolsuz 
hareketleri tapulama müdürüne bildirmek gibi hizmetlerdir. 

Her bölgede lüzumu kadar teknisiyen Ve yardımcısı bulunacaktır. Bunlar müşterek vazifeli me-
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nıurlardır. Esas vazifeleri birliklerde tapulama işlerini bifiil yapmaktır. Tapulama müdürü em
rinde ayrıca lüzumu kadar kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe bulundurulacağı maddede tasrih edil
miştir. 

Madde 6. — Mer'i kanunun 4 ncü maddesine tekabül eden bu madde adlî teşkilâta taallûk etmek
tedir. 

Tapulama işlerinin birçok ihtilâfları doğuracağı ve bu ihtilâfların umumi mahkemelerce halli ci
hetine gidilmesinde bir taraftan tapulama işlerinin gecikmesi, diğer taraftan umumi mahkemelerin 
vazifesine dâhil işlere menfi tesir etmesi bakımından tapulamadan mütevellit ihtilâfların halli için 
her bölgede ihtiyaca göre bir veya daha fazla sayıda tek hakimli hususi mahkemelerin kurulması 
zaruri görülmüş ve bu mahkemeye (Tapulama Mahkemesi) adı verilmiştir. Bu mahkeme hâkimleri
nin diğer hâkimler gibi Hâkimler Kanunu statüsüne tâbi olduğu ve tapulama mahkemelerinde şi
fahi muhakeme usulü tatbik edileceğinden her hangi bir tereddüde meydan vermemek için bu mah
kemenin asliye mahkemesi sıfatinı haiz bulunduğu maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde idari teşkilâtta çalışan elemanların intihap ve tâyin suretine taallûk edip 
6383 sayılı Kanun ile tadil edilen mer'i kanunun 5. maddesine tekabül etmektedir. Madde memu
riyet unvan ve sıfatları Tapulama Kanununun tatbikatında çalışacak vazifelilere göre ufak bir 
tadil ile yeniden tertiplenmiştir. V 

Madde £. — Bu madde mer 'i kanunun 24. maddesine tekabül etmektedir. Müdürün vazifelerini 
umumi lıatlar dâhilinde belirtmektedir. Tapulama işlerinin çabuk ve düzeninde cereyanı, Tapulama 
miidürünüu salâhiyet ve mesuliyeti altında bulunmaktadır. Müdür bu hususta icabeden tedbirleri 
alacak, maiyetinde çalışan memurlar üzerinde nezaret ve murakabe hakkını kullanacak, vazifesini 
kötüye kullanan memurlar hakkında inzibati ve cezai muamelelere tevessül edecektir. Umum Mü
dürlüğünün, Tapulama Müdürü ile diğer memurlar üzerindeki murakabe ve nezaret salâhiyeti 
mahfuzdur. 

Mer'i kanunun 24. maddesindeki valilikçe işden men keyfiyeti, il İdaresi Kanununa göre vali
lerin salâhiyetleri cümlesinden olması ve bu gibiler hakkında Memurin Muhakemat Kanunu hüküm
lerinin tatbiki ve 1609 sayılı Kanuna giren hususlarda o kanun hükmünün tatbiki tabiî ve zaruri 
bulunduğundan bu hükümler yeni metne alınırfaınıştır. 

Madde 9. — Bu madde memurlar üzerinde Umum Müdürlüğün haiz olduğu vazifelendirme salâ
hiyetine mütaallik olup mer'i kanunun 58. maddesinden hüküm değişikliği yapılmadan alınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bu bölüm tapulanmanm hazırlık işlerine taallûk etmektedir 

Madde 10. -»* Bu madde mer'i kanunun 6. maddesine tekabül etmektedir. Tapulamaya bölge iti
bariyle başlanacağından maddede bölgenin ne şeküde tâyin edileceği ve ilân tarzı belirtilmişti'. 
Mer'i kanunun 6. maddesindeki mükerrer ilânların, muciboldukları masraf ve zaman kaybına mu
kabil, bir fayda sağlamadıkları tatbikatla sabir olan bir husustur. Zira, ilândan maksat, işe baş
lanacağından ilgilileri haberdar ve hazırlığa davet etmektedir. 

Tapulama işleri köyleri alâkadar eden bir mevzu olduğundan Ankara'da ve İstanbul'da çıkan muh
telif günlük gazetelerden birinde çıkacak böyle bir ilânla gaye elde edilmiş olmamaktadır. 

Binaenaleyh mahiyeti itibariyle müstaceliyet arz eden tapulama işlerinden daha ziyade mahalli 
mûtat vasıtalarla alâkalıları haberdar etmenin çok daha faydalı olacağı mülâhazası ile Ankara ve Is-
tanibjjl'da çıkan günlük birer gazete ile bu ilânların yapılmasına lüzum olmadığı neticesine varılmış
tır. Diğer taraftan Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğün halen Başvekâlete bağlı bulunduğu ve 
ilerde bu durumda bir değişiklik husule geldiği takdirde Tapulama Kanununun bünyesinde bir ak
saklık husule gedmemesi için mer'i kanundaki «Adalet Bakanlığı» ibaresi yerine «bağlı bulunduğu Ve
kâlet» ibaresi ikame olunmuştur. 

Madde 11. — Bu madde tapulama sırasında nazara alınması zaruri olan kayıtların çıkarılması yo
lunda hazırlık işlerine taallûk edip mer'i kanunun 10 ncu maddesi ile 56 hcı maddesinin atıfh hük-
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mü açıklanmak suretiyle birleştirilerek tertiplenmiştir. Maddede esaslı bir değişiklik yapılmamış
tır. Vergi kayıtlarının vergi defterlerinden, tapu kayıtlarının tapu defterlerinden çıkarılması tabiî 
olduğu için, bu kelimeler maddeye alınmamıştır. Gerek vergi kayıtları gerek tapu kayıtları her birlik 
için ayrı ayrı çıkarılacaktır. Mahallî tapu dairelerinin' sıkışık durumları nazara alınarak tapu kayıt
larının, icabında merkezdeki tapu arşivinde mevcut olan kayıtlardan da çıkarılmasını teminen mer'i 
metindeki mahallilik ifade eden hüküm kaldırılmıştır. Bu kayıtların mevsukiyetini temin için, sureti 
çıkaran memurlar tarafından tasdik olunacağı açmlanmıştır. 

Madde 12. — Bu madde mer'i kanunun 25 nci maddesine tekabül etmekte olup tadüen kaleme 
alınmıştır. Mer'i kanunun tatbikatına göre, tapulama müdürü tapulama işine başlamadan önce ma
hallî mahkemelerinde derdest bulunan dâvalara ait listeyi alacak ve teknisiyene verecek, birlik için
deki ,gayrimenkullerin tapulama işleri ikmal edildikten sonra dâva mevzuu gayrimenkule ait tuta
nak mahkemeye tevdi olunacaktır. İşlerin bu yolda cereyanı mahallî mahkemelerinde görülmekte 
olup tapulama mahkemesine devredilen dosyalara ait dâvaların o birlikte tapulama işlerinin ikmali
ne kadar sürüncemede kalmasını mucip olmaktadır. Bu mahzuru önlemek için mahallî mahkemeler
de derdest bulunan dâvalar hakkında lâyihanın ilgili bölümüne yeni esaslar konulmuştur. Evvelâ, 
mahallî mahkemelerin vazifeleri, mer'i kanundan farklı olarak 46 ncı maddede açıklandığı üzere her 
birlikte ilk parsele ait tapulama tutanağının tanzim edildiği tarihe kadar devam edecektir. Bu su-

c retle mahallî mahkemelerin vazifesi sona erdiği anda tapulama mahkemesinin işe fiilen el koyması ve 
tahkikata ara verilmeksizin devam edilmesi temin olunmuştur. Saniyen, mahallî mahkemelerde der
dest bulunan dâva mevzuu gayrinıenkullere ait tapulama tutanağının münferiden ilâm 59 ncu mad
dede derpiş edilmiş ve bu suretle birlikte tapulama işleminin ikmaline kadar derdest dâvaların sü
rüncemede kalmamasını teminen madde, bu esaslara mütenazır olmak üzere tanzim edilmiş bulun
maktadır. Şöyle ki; tapulama müdürü bir birlikte tapulamaya başlamadan önce mahallî hukuk 
mahkemelerinden o birlikte bulunan gayrimenkuller hakkında tapulama mevzuu ile ilgili olup görül
mekte bulunan dâvalarla hükme bağlanmış ve henüz kesinleşmemiş olan dâvaların listesini alacak ve 
tapulama teknisiyenine verecektir. Bu hal mahallî mahkemesinde dâvanın devamına engel olmıyacak-
tır. Teknisiyen o gayrimenkulun tapulama tesbitini yaparken tapulama tutanağına mahallî mahkeme
sinde derdest bulunduğu keyfiyetini, dosya numarasını belirterek işaret edecek, birlikteki tapulama
nın ikmaline intizar etmeden o gayrimenkule ait tutanağı ve ilişiklerini derhal müdüre tevdi edecek
tir. Müdür bunları hemen tapulama mahkemesine intikal ettirecektir. Tapulama mahkemesi tutana
ğın tanzimi ile 46 ncı madde uyarınca artık o dâvayı tetkike vazifeli bulunduğundan dâva dosyası
nı mahalli mahkemeden devir alarak 59 ncu madde uyarınca ilân işlemlerini yaptırarak, tahkikata 
devam edecektir. 

Madde 13. — Bu madde mer'i kanunun 6091 sayılı Kanunla tadil edilen 9 ncu maddesine teka
bül eden bilir kişilerin seçilmesi tarzına aittir. Gayrimenkullerin tapulamasını teknisiyen ve yardım
cısı yapacaktır. Ancak bunlar o mmtakaya bihakkin vâkıf kimselerden seçilecek bilir kişilerin mü
talâa ve şahadetlerine istinadedecekierdir. Her gayrimenkul için ayrı bilir kişi seçilmesindeki zorluk 
nazara alınarak mer'i kanundaki esas dairesinde her birliğe ait bilir kişilerin, tapulamaya fiilen baş
lanmadan önce seçilmesi zarureti bu yâlihada dahi kabul edilmiştir. 

Bâzı nahiye ve köylerde belediye teşkilâtı bulunduğu nazara alınarak madde yeniden yazılmıştır. 
Mer'i kanundaki «dernek» kelimesi, köy teşkilâtının ilerde mâruz kalacağı kanuni değişikliklerle lâyi
hanın ahengini temin için «köy veya belediye idaresinin en yüksek karar uzvu» şeklinde düzeltil
miştir. 

Her birlik için en az altı bilir kişi seçilecektir. Bir birlik dâhilinde tapulamanın süratle intacını 
teminen birden fazla ekip çalıştırılması zarureti hâsıl olabileceği göz" önünde tutularak birden faz
la olan her ekip için altı bilirkişiye ilâveten üç bilirkişi daha seçilmesi esası kabul olunmuş ve mad
deye bir fıkra eklenmiştir. Bilfarz bir birlikte iki ekip çalıştığı takdirde dokuz bilirkişi seçilecek
tir. 3 ekip çalışması halinde bilirkişi adedi on iki olacaktır. Bunları; o birlik köy ise köy idaresi-

- nin en yüksek karar uzvu yani bugünkü teşkilâta nazaran köy ihtiyar meclisi eğer o birlikte be
lediye teşkilâtı mevcut ise, belediye idaresinin en yüksek karar uzvu yani bugünkü teşkilâta 
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nazaran belediye meclisi seçecektir. Seçimin bir hafta içinde yapılması lâzımdır. Bu müddet içirik 
de seçim yapılamaz ve bilirkişiler seçilemezse bu salâhiyet, mülkiye âmirlerine intikal e.lecektir. 
Bugünkü teşkilâta nazaran bölge, vilâyetin merkez kazası ise bu salâhiyeti vali, mülhak kazası 
ise kaymakam kullanacaktır. Bu lâyihanın 3 ncü maddesinde her hangi bir nahiye merko^ine ve
ya köye bağlı olmıyan mahaller münasebetleri itibariyle diğer birliklerin sınırları içerisine alı
nacağından o nevi mahaller için bilirkişiler bağlandığı birliklerce seçilecektir. 

Bâzı hususi sebepler dolayısiyle bir birlik içindeki gayrimenkulun tamamının veya bir kısmının 
durumunu o birlik bilirkişileri tarafından tâyini mümkün olamaz. Bu hallerin kanunda ayrı ayrı 
gösterilmesi mümkün değildir. Bir mahallin tamamen veya kısmen metruk olması veya köy sınırla
rının değişmiş bulunması, tapulamaya başlamadanevvel seçilen bilirkişilerin bâzı gayrini enkuller 
hakkında yeterli malûmat sahibi bulunmamaları gibi haller karşısında tapulama işleminin aksama
dan yürütülmesi için yeniden bilirkişi seçme salâhiyeti mülkiye âmirlerine tanınmıştır. Mer'i ka
nunda, bu gibi hususi hallerde bilirkişilerin köy dernekleri veya şehir ve kasaba belediyesi tarafın
dan seçileceği hakkındaki usul, tatbikatta gecikmelere sebebiyet verdiği için pratik görülmemiştir. 

Madde 14. — Bu madde bilir kişilere tapulamaya başlamadan önce ve umumi olarak yemin etti
rileceğini belirtmekte olup mer'i kanunun muaddel 9 ncu maddesinin son fıkrasına tekabül etmek
tedir. Yalnız mer'i.kanundan farklı olarak yeminin ihtiyar kurulu tarafından değil, muhtar veya be
lediye reisi tarafından yaptırılacağı hükmü sevk edilmiştir. Birlik idare uzuvlarının toplanmasın
daki müşkülât ve yeminin bir heyet tarafından yaptırılması ile muhtar veya belediye reisi tarafın
dan yaptırılması arasında bir fark bulunmadığı göz önünde tutularak madde bu şekilde tanzim 
edilmiştir. Yemin sırasında teknisiyen ve yardımcısının hazır bulunması yeterli görülmüştür. 

Madde 15. — Mer'i kanunda bilirkişilerin haiz olmaları lâzımgelen vasıflar belirtilmemiş olduğu 
gibi, bilirkişiliğe mâni haller de gösterilmemiştir. Bilirkişilerin haiz olması lâzımgelen vasıflar bu 
lâyihada da işaret edilmemiştir. Bu husus mahallin icaplarına göre tâyin olunacaktır. Ancak bu 
maddede bilirkişiliğe umumi mahiyette mâni hallere işaret olunmak suretiyle yeniden tertiplenmiş 
ve bilirkişilerin asgari vasıfları belirtilmiştir. 30 yaşını bitirmemiş olanlarla hacir altında bulunan
lar ve şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olanlar bilirkişi seçil-
miyecektir. Şu ciheti de kaydetmek lâzımdır ki, bilirkişilerin mümkün olduğu kadar yaşlı ve o mın
tıkada uzun müddet bulunmuş, umumun itimadını kazanmış ve mıntakayı iyi bilen kimseler ara
sından seçilmesi icabeder. Tapulama sırasında o yerde bulunamıyacak kimselerin meselâ, silâh 
altında bulunması veya mevkuf olması gibi sebeplerle ahar mahalde bulunanlar bilirkişi seçilme-
melidir. 

Madde 16. — Bu madde bilirkişiliğe mâni hususi halleri belirtmekte olup yeniden kaleme alın
mıştır. Filhakika tesfciti yapılacak gayrimenkulle veya gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerle 
yakînen münasebeti bulunnan kimselerin o gayrimenkulun tesbitinde bilirkişilik yapmaları, teabitia 
yanlış yollara yürütülmesine sebebiyet verir. Lâyihada bu sebeple gayrimenkul ile yakın alâkası 
bulunanların o gayrimenkulun tesbitinde bilirkişilik yapamıyacakları kabul olunmuştur. Bu mad
dede yazılı haller tahdididir. Lâyihanın 21. maddesinde teknisiyen ve yardımcısına bilirkişilerin 
mütalâasını takdir ve tahkikatı tamik salâhiyeti verildiği ve tapulama tesbitine karşı itiraz yolları 
açık bulunduğu ve işin tapulama mahkemesine intikali halinde usûl kanununun umumi hükümleri 
tatbik edileceği için bilirkişiliğe mâni haller genişletilmemiştir. 

Madde 17. — Bu madde her birlikte tapulamaya başlama şeklini belirtmekte ve mer'i kanunun 
7. maddesine tekabül etmektedir. Lâyihada bu kısım hakkında da esaslı bir değişiklik yapılmamış 
yalnız mer'i kanundaki «üç gün» kifayetsiz görülmüş ve tatbikatta alâkalıların bu müddet içinde 
haberdar olmadıkları ve gayrimenJkulleri başında bulunamadıkları müşahede edilerek bu müddet 
«7 gün» e çıkarılmıştır. Ve ilân keyfiyetinin tutanaklarla tevsiki kaydı maddeye ilâve olunmuştur. 

MADDE 18. — Bu madde birlik sınırının tâyin ve tesbitine taallûk etmektedir. Mer'i kanunun 
23 ncü maddesi, birlik sınırından bahsetmekte ise de tatbikatta kifayetsiz bulunmuştur. Tapulama 
işleri birlik itibariyle yürütülecektir. Birlik sınırının tâyin ve tesbiti çalışma yerinin ve aynı zaman
da tapulama mahkemesinin kaza salâhiyeti sahasının belirtilmesi demektir. Tapulama ekibi muayyen 
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bîr sınır içinde faaliyette bulunacaktır. Tapulama işine başlamadan evvel faaliyet sının tahdidedil-
mediği takdirde programlı çalışma imkân dâhiline giremez. Ancak, tâyin edilecek birliğin sının, 
yalnız bu kanunun tatbikine münhasır bulunacaktır. Diğer hususlarda meselâ belediye ve köy ka
nunlarının hudut tâyin ve tahdidine taallûk eden hükümlerinde her hangi bir değişiklik yapmak 
bahis konusu değildir. Alâkalı bölge ve beliklerin bu hususla ilgili hak ve menfaatleri mahfuz
dur. Birlik sınırının tapulamaya başlamadan evvel kesin şekilde tahdidedilmemiş olması, bir kısım 
gayrimenkullerin tapulama haricinde kalması ve bir kısım gayrimenkullerin mükerrer tapulama
ya tâbi tutulması neticesini tevlidedebilir. Birlik sınırını o birliğin tapulamasına memur edilen tek
nisiyen ile yardımcısı tâyin ve keyfiyeti belirten bir genel âmir krokisi tanzim edeceklerdir. Bu 
hususta; o birliğin belediye reisi veya muhtar ve ihtiyar heyetinin beyanından ve bitişik birlikle
rin tapulamasına başlanmış ve bilir kişileri de seçilmiş ise o bilir kişilerin beyanlarından, köy sı
nırı kâğıtlarından ve köy sınırlarını belirten mahkeme ilâmı ve benzeri vesikalardan ve gayrimen
kullerin tapuca ve vergice hangi köy üzerine tanzim edildğini belirten tapu ve vergi kayıtlaıından 
istifade olunacaktır. Teknisiyen ve yardımcısı, tereddüt veya anlaşmazlık halinde, tapulamanın 
teknik icaplarını da göz önünde tutarak bir gayrimenkulun hangi birlik içinde tapulanması lâ-
zımgeldiğini belirteceklerdir. Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, tapuda veya vergide bir gay
rimenkul halinde kayıtlı olan veyahut kayıtsız olup da mülkiyet veya intifa bakımından bir kül teş
kil eden gayrimenkul aynı birlik sınırı içinde tapulanacaktır. Bu nevi gayrimenkulun.parçalanarak 
muhtelif birlik sınırları içinde tapulanmasma teknik balamdan zaruret bulunması hali lâyihada is
tisnai olarak kabul edilmiştir. 

Teknisiyen ve yardımcısının tâyin ve tesbit etmiş olduğu birlik sınırları bazan şikâyet ve itirazı 
mucibolmaktadır. Mer'i kanunda bu husus halledilmiş değildir. Birlik sınırının tâyini tapulama ka
nununun tatbiki bakımından nazara alınacak bir husus olduğu ve başkaca hukuki bir netice tevlid-
etmediği için birlik sınırına vâki itirazların tapulama işlemlerini aksatmıyacak şekilde ve basit bir 
suretle halli cihetine gidilmiştir, ^öyle ki; teknisyen ve yardımcısının çizmiş olduğu birlik sınırına 
itiraz edildiği, yani bir gayrimenkulun o birlik sınırı, içinde veya diğer bir birlik sınırı dâhilinde 
tapulanması lüzumu ileriye sürüldüğü takdirde işi, Tapulama Müdürü tetkik edecek ve bir karara 
bağlıyacaktır. Müdürün kararı kat'îdir. Bu karar aleyhine idari veya adlî kaza mercilerine baş vu-
rulamaz. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün idari murakabe mercii olması bakımından bu hu
susta Tapolama Müdürüne emir ve direktif vermek salâhiyetinin mahfuziyeti tabiîdir. 

Madde 19. — Bu madde, tapulaması yapılacak olan birliklerde kâin gayrimenkullerin sahiplerine 
sınırlarını belirtmek vazifesini tahmil etmekte olup mer'i kanunun 8. maddesinden alınmıştır. Yalnız 
bu maddedeki «sınırları belli olmıyan» ibaresi gayrivazıh görüldüğünden bunun yerine «sınırları 
işaretle belirtilmemiş olan» ibaresi ikame edilmiştir. Gayrimenkullerin sınırlarını belirtecek işaret
lerin cins ve mahiyetini tafsile lüzum görülmemiştir. Bu husus, mahallî icap ve imkânlara göre teknisyen 
veya tapulama müdürünün tâyin edeceği esaslar dairesinde yürütülecektir. Her halde bu işaretlerin 
tahdit ve tesbit muamelesi ikmal edilinceye kadar yerlerinde kalacak şekilde olması lâzımdır. 

Mer'i kanunun bahis konusu 8. maddesinin son fıkrası hükmü tatbikatta güçlükler ve imkânsız
lıklar yarattığı ve esasen katiyet ve mecburiyet ifade etmediği cihetle lâyihaya alınmamıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bu bölüm her gayrimenkul hakkında tapulama tesbit işlerinin teknisyen ve yardımcısı tarafın
dan fiilen ne şekilde yapılacağını belirtmektedir. 

Madde 20. — Bu madde mer'i kanunun II. maddesine tekabül etmekte, tapulaması yapılacak mev
ki ve sokağın ilânına ait bulunmaktadır. 17. madde uyarınca birlikte tapulamaya başlama tarihi 
tâyin ve ilân olunduktan ve diğer ihzari muameleler ikmal edildikten sonra o birlikte tapulama
ya hangi mevkiden başlanacağını kadastro teknisdyeni tâyin ve bu hususta 11 nei madde gere
ğince alman kayıtlardan o birlik bilirkişilerinıin vereceği izahattan istifade edecek ve her halde 
teknik icapları göz önünde tutacak ve o birliği mevki mıevkıi veya semt semt ve meskûn mınta-
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kalarım sokak sokak veya mahalle mahalle kısımlara ayırarak bir iş programı tanzim edecektir. 
Tapulamasını yapacağı mevki veya sokak veya mahalleye hangi gün gideceğini en az bir gün 
evvel muhtar ve belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye reisi marifetiyle ilân ettirecektir. Bu 
ilân o yerdeki mutad vasıtalarla yapılacaktır, ayrıca ilânın birer örneğini ihtiyar heyeti çalışma 
yerinin ve belediye teşkilâtı olan mahallerde belediye dairesinin kaprsına asacaktır. Bu ilân be-

^ lirlA günde mal sahiplerinin ve diğer alâkalıların gayrimen'lcullerinm başında bulunmalarını ve 
sınırlarını göstermeleri ve iddialarını bildirmeleri, vesikalarını ibraz etmeleri içdn zaruridir. 
Tosibit sırasında alâkalılar hazır bulunmadıkları takdirde gıyaplarında tapulama devam edecektir. 
Bu sebeple maddenin son fıkrasında bu cihetlerin ilân varakasında belirtilmesi lüzumuna işaret 
olunmuştur. İlân edilen günde o mevki veya sokak veya mahallerde mevcut gayr&menkulderin 
tapulaması ikmal edilmrdiği talkdirde geri kalan gayrimenikullerin tapulamasına ertesi gün de
vam; olunacaktır. Bu hususta yeniden ilâna lüzum ve mahal yoktur. Her halde ilân edilen mınta-
kadafei gayrimeaıkullerin tamamı tesbit edilmeden diğer bir mıntakadaM gayrimenkulerin tapu
lamasına başilanmıyacaktır. ilân edilen günde mücbir sebepler dolayısiyle meselâ, hava muhale
feti sebebiyle o mevki veya sokalkta tapulamaya başlanamazsa tapulama için yeniden bâr gün 
tâyin edilerek bu madde uyarınca yeniden ilân yapılması zaruridir. 

Madde 21. — Bu madde mer'i kanunun 12 nci maddesine tekabül etmekte ve her gayrimenkulun 
tesbitmde teknisiyen ve yardımcısına terettübeden vazifelerden bir kısmını belirtmektedir. 20 nci 
madd<i uyarınca ilân edilen günde teknisiyen ve yardımcısı beraberce tapulaması yapılacak gayri
menkulun başına gidecekleridir. Bilirkişilerden en az üçü ve ayrıca muhtarın huzuru ile incelemeye 
bağlıyacaklardır; muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri yerine kaim olabilecekler hakkında maddenin 
son fıkrasına hüküm konulmuştur. Mal sahipleri ve sair alâkalılar gayrimenkulun başında bulunu
yorlarsa tetkikat onların tomvacehesinde yapılacaktır. Teknisiyen ve yardımcısı tapulamaya ve tapu 
siciline müessir hususları tahkik ve gayrimenkulun hendesi durumunu gösteren haritayı tanzim 
edeceklerdir. Alâkalılar tarafından ibraz edilien vesikaları imza mukabilinde alıp tapulama tutana
ğına ekliyeceklerdir. 

Tapulama faaliyeti başlıca iki noktada temerküz eder. Birincisi hukuki durumun tâyini yani gay
rimenkulun tahdit ve tesbitidir. İkincisi ise hendesi durumunun ve yüzölçümünün tâyinidir. 

Hukuki durumu tâyin ederken evvelâ maddi vakıalar tesbit edilecek ve saniyen bu maddi va
kıalara terettübeden kanuni hükümler belirtilecektir. Bu maddenin ikinci fıkrası hukuki durumu 
tesbit ve tâyinde yani maddi vakıaları tesbit ve buna tallûk eden hukuki neticeyi tâyinde teknisi:" 
yen ve yardımcısına terettübeden vazifeleri açıklamak üzere yeniden kaleme alınmıştır. Teknisiyen 
ve yardımcısı vergi ve tapu kayıtlarını tetkik edecek, bilirkişilerden mütalâa alacak, hazır bulunan 
alâkalıları dinliyecek, ibraz edecekleri vesikaüiarı inceliyecek ve bu suretle maddi vakıaları tesbit 
edecektir. İşbu maddi vakıalar muvacehesinde 5 nci bölümde yazılı esasları tatbik ederek hak sahibi
ni belirtecektir. Tatbikatta mahallî bilirkişilerin muhitin tesiri altında kaldıkları görüillmekte ve bu 
suretle mücerret bilirkişilerin mütalâasına istinaden yanlış tesbitler yapıldığı müşahede edilmekte
dir. Lâyihada, teknisiyen ve yardımcısını bilirkişilerin mütalâası ile bağlı tutmamış ve bu suretle 
maksudun hilâfına mütalâalarda yanlış ve yersiz tesbitlerin yapılmasına imkân vermemek istenmiş
tir. Teknisiyen ve yardımcısı bilirkişilerin mütalâaasmın kendi müşahedelerine ve gayrimenkulun 
durumuna uygun olmadığını veya bu mütalâaların kanaat bahış gerekçeye dayanmadığını görürse 
maddi vakıaları tesbit bakımından tahkikatı tevsi ederek, komşuların ve sair kimselerin yeminli mü
talâa ve şahadetlerine müracaat edebilecektir. Ancak, tahkikatın tevsiini mucip sebebin tapulama 
tutanağında gösterilmesi lâzımdır. Hazar bulunan bilirkişilerin o işte 16 nci maddede yazılı haller se
bebiyle veyahut o gayrimenkul hakkında kâfi malûmatı haiz bulunmamaları sebebiyle o gayrimen
kul hakkında yeterli malûmat elde edilmediği takdirde, teknisiyen ve yardımcısı aynı hükümler dâ-
hiMnde sair kimselerin mütalâa ve şahadetlerine başvuracaklardır. Bu suretle bilirkişinin kifa
yetsizliği tapulama işleminin yürümesine mâni olamıyacaktır. Tapulama tesbitlerine karşı ilâm 
müddeti içinde itirazsız kesinleşen tesbit ve tesciller aleyhine sukutu hak müddeti içinde dâva aç-
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mak hakkı mevcudolduğu için teknisiyen ve yardımcısına bu madde ile tanınan tahkikatı tevsi ve 
takdir salâhiyeti mahzurlu görülmemiş aksine olıarak geniş bir tahkikat imkânı sağlamak suretiyle 
hakikata daha ziyade yaklaşmak temin olunmuştur. Bilirkişiliği mâni hallerin, teknisiyen ve yardım
cısı ile belediye reisi ve muhtarlar için de kabulü hak sahiplerinin inancı bakımından lüzumlu gö
rülmüştür. 

Diğer taraftan lâyihanın 24 ncü maddesi ile tapulama müdürüne tapulama tutanaklarım tet
kik etmek, noksan ve yanlış işlemler varsa ilgili teknisiyen ve yardımcısına ikmal ve tashih ettirmek 
salâhiyeti tanınmıştır. Teknisiyen ve yardımcısı bu maddenin tatbikinde takdir hatasına düşmüş-
lerse 24 ncü madde uyarınca müdür tarafından bu hatanın tashihi yoluna tevessüîl edilebilecektir. 

Bu suretle lâyiha teknisiyen ve yardımcısı ile tapulama müdürünü, hakikatin tezahürünü temin 
gayesine matuf olarak faal bir hale getirmiştir. 

Madde 22. — Bu madde mer'i kanunun 18 nei maddesinden tevsi ve tavzih edilmek suretiyle 
alınmış olup tapulama tutanaklarının tanzimi ile alâkalıdır. Prensip itibariyle her gayrimenkul için 
bir tapulama tutanağı tanzim edilecektir. Bu vazifeyi tapulama teknisiyeni ve yardımcısı beraberce 
yapacaklardır. Mer'i kanunda yalnız teknisiyendeıı bahsedilmiş olması o kanunun sistemine de aykı
rı düşmektedir. Mer'i karnın her gayrimenkul için ayrı ayrı tutanak açılması lüzumunun yeterli de
recede belirtmemiştir- Teknisiyen ve yardımcısı 21 nci madde uyarınca yapacakları tahkikattan el
de edecekleri malûmat ve kanaatlerini o gayrimenkulun tapulama tutanağına geçireceklerdir. Tuta
nak tahkikat sekini ve elde edilen malûmatı açıkça gösterecektir. Kanaatin izharı hususunda tekni
siyen ile yardımcısı arasında ihtilâf çıkabilir. Bu takdirde teknisiyenin reyi tercih olunarak, hak 
sahibi belirtilecektir. Yardımcısının muhalefet sebeplerini tutanağa kaydetmesi tapulama müdürü
nün tetkik ve kontrolü sırasında faydalı olacaktır. 

Maddenin 3 ncü fıkrası tutanağın kimler tarafından imza edileceğini belirtmektedir. Orada 
hazır bulunduğu ve tutanağı imza etmesi lâzımg eldiği halde imzadan istinkâf eden olursa bu ci
het onun imzası yenine işaret edilerek diğer hazır bulunanlar tarafından tasdik olunacaktır. 
Tutanakların ihtiva' edeceği malûmatı gösteren mer'i kanunun 19 ncıu maddesi daha ziyade tatbi
kat ve teferruata taallûk etmesi itibariyle kanunda yer alacak hususlardan addedilmediği cihetle 
lâyihaya ayrıca bir madde halinde alınmasına lüzuım görü'lnıemiş ve tatbikatta kolaylığı ve sey-
yaliyefti temin için bu tutanakların ihtiva edeceği hususların Tapu ve Kadasltro Uimuım Müdürlü
ğünce talimatname ile tesbit edileceğine dair m addenin sonuna bir fılkra eklenmiştir. 
• Madde 23. — Bu madde mer'i kanunun 20 nci maddesine tekabül etlmekfte ve tapulama işimin 

birlikte ikmalinden sonra tutanakların icmal eetveûeriyle tapulama müdürüne tevdi şeklini gös
termektedir. Prensip itibariyle tutanaklar ve icmal cetvelleri her birlikte bütün gayrimenkulle-
rin tapulama işi bittikten sonra müdüre verilecektir. Dâvâlı gayrimenkul tutanaklarım mahke
meye tevdiine ait 12 nci madde hükmü ile kısmi devirler hakkımdaki 25 nci maddenin son fıkrası 
hükmü bu kaideye istisna teşkil etmektedir. 

Madde 24. — Bu maddenin 1 noi fıkrası mer'i kanunun 26 nci maddesinin ilik fıkrasına ufak 
bir farkla tekabül etmektedir. Tapulama Müdürü, teknisiyen ve yardımcısı tarafından lâyihanın 
23 ncü maddesi uyarınca tevdi edilecek itirazlı ve itirazsız bütün tapulama tutanaklarını, en kı
sa bir zamanda inceliyecek noksan ve yanlış işlemler varsa alâkalı birliğin teknisiyen ve yardım
cısına ikmal ve tashih ettirecektir. Bu ikmal vo tashih işi, dalha ziyade maddi hatalara ve lâyi
hanın 5 ndi bölümünde zikredilen esasların taltıb ikinde zühule düşülmüş olması hallerine matuf 
bulunmaktadır. Lâyihanın 27 nci maddesi gereğine© itirazlı tutanakların tetkikine salahiyetli kı
lınan tapulama komisyonunun vazifesine taallûku yoktur. Ancak, vukufbulan itiraz, teknisiyen ve 
yardımcısının ihtiyar ettikleri maddi hatalardan ve hâdiseye tatbik eyledikleri kanuni hükümler-
deki isabetsizlikten neş'et dttmekte ise, bunun ikmal ve ıslahı haklı bir itirazın ortadan kalkma
sını mucibolacaktır ki, tapulama faaliyetinden beklenilen sıhhat, selâmet ve sürati sağlıyacalktır. 
Bu suretle müdür tapulama işlemlerinin hakikata ve kanuna uygun şekilde cereyan etmesinde 
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faal bir rol aİmış bulunımıatktaıdır. Bu maddenin 2 nei fıkrası yeniden kaleme alınmıştır. Filha
kika, noksan ve yanlış işlerin ihmal ve tashihi, bâzan alâkalıların hukuki duruımiarma tesir ede
bilir. Bu takdirde ikmal ve tashih işini teknisiyen ve yardımcısının kendiliğinden yapamaması gere
kir. Bu hususta tapulama tutanaklarının tanzimi hakkındaki 4 ncü bölümde gösterilen esaslara ria
yet olunmak icabeder. Eğer ikmal ve tashih alâkalıların hukuki^ durumunda birgûna değişikliği mu-
cibolmıyacak ise, müdürün ikazı üzerine, teknisiyen ve yardımcısı beraberce yapabileceklerdir. 

Madde 25. — Bu madde mer'i kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına tekabül etmekte olup 
tutanakların ilânı şekline taallûk etmektedir. Mer'i kanundaki hükmün kifayetsizliği nazara alınarak 
yeniden tanzim edilmiştir. 

Maddenin 1 nci fıkrası uyarınca müdür, tapulaması biten birlikteki gayrimenkullere ait tapula
ma neticesini bir cetvel halinde ilân edecektir. Bu ilân itirazı olanların 30 gün içinde itirazlarını 
kullanmaları için yapılacaktır. Mer'i kanunda ilânın yalnız birlikte yapılması kâfi görülmüş ise de, 
köylerde mevcut gayrimenkullerle şehir ve kasaba halkının alâkalı oldukları göz önünde tutularak 
birlikteki ilân ile iktifa olunmayıp, ayrıca bölge merkezinde dahi ilân yapılması zaruri görülmüş
tür. îki yerde ilân usulü ihdas edildiği için 30 günlük itiraz müddetinin cereyana başlıyacağı tarih 
maddenin 3 ncü fıkrasında açıklanmıştır. Maddenin son fıkrası yeni hükmü ihtiva etmektedir. Bâzı 
birliklerin genişliği bakımından ve bâzı mmtakalarda arazi üzerinde çalışmanın kısa mevsimlere in
hisar etmesi yüzünden bir birlik içinde bütün gayrimenkullerin tapulanması, seneyi aşan uzun za
manları istiabetmektedir. Bir çalışma mevsiminde tapulanması ikmâl edilen gayrimenkullere ait mü-
taakıp işlemlerin diğer çalışma mevsiminde diğer gayrimenkullere ait tapulamaya intizaren tehir 
olunması, tapulaması ikmal edilmiş olan gayrimenkullerle alâkalı kimselerin tapularını almalarını 
geciktirmektedir. Tapulaması ikmal edilen gayrimenkullere ait mütaakıp işftemlerin yapılması için 
bütün gayrimenkullerin tapulamasını beklemeye lüzum ve zaruret de yoktur. Faydası ise aşikârdır. 
Bu sebeple bu fıkrada tapulaması ikmal edilmiş olan gayrimenkullere ait tutanakların kısmi olarak 
ilânı imkânı temin edilmiştir. Ancak, kısmi ilâna gidilecek gayrimenkullerin, bir mahalle veya mev
kiden daha küçük yerler hakkında tatbik edilmemesi için tahdidi hüküm sevk edilmiştir. Bu hususta 
takdir salâhiyeti tapulama müdürüne verilmiştir. Umum Müdürlüğün nezaret ve murakabesine da
yanarak bu hususta müdüre emir ve direktif vermek hakkı mahfuzdur. Maddenin son fıkrası da müd
detlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun buna ait hükümlerinin tatbik edüeceğini 
göstermektedir. 

Madde 26. — Bu madde tatbikatta görülen -lüzum ve ihtiyaca binaen yeniden tertiplenmiştir. 
Birlik dahilindeki tapulama işleri ikmal edildikten sonra tapulaması unutulmuş bâzı gayrimenkul
lerin mevcudiyeti iddiasiyle tapulama teşkilâtına baş vurulmaktadır. Lâyihada, tapulamaya başla
madan önce Birlik sınırlarının tâyini ve genel krokisinin tanzimi usulü ihdas ve müteaddit üânlarla 
alâkalıların gayrimenkullerinin başında bulunarak teknisiyene. göstermeleri imkânı sağlanmıştır. Di
ğer taraftan, birlik sınır krokisi içindeki gayrimenkuller adım adım gezilerek fiilî ve hukuki du
rumları belirtilecektir. Buna rağmen tapulanması unutulmuş bir gayrimenkul mevcut ise itiraz müd
deti içinde alâkalısı tarafından itiraz yolu ile hakkın elde edilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Bü
tün bu imkânlara rağmen o birlik dahilindeki gayrimenkuller hakkında 30 günlük askı üânı müddeti 
itirazsız olarak geçtikten sonra tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkuller hakkında tapulaması yapılma
dığından bahisle yeniden tesbit edilmesi hususunda vukubulacak talep ve iddialara yer verilmemesi 
uygun görülmüştür. Böyle bir gayrimenkulun tapulaması yapılmamış ise o gayrimenkulun sahipsiz 
veya tapulamaya tâbi olmıyan yerlerden bilâhare işgal altına alındığının kabul edilmesi icabeder. 
Bu sebeple lâyiha, tapusuz gayrimenkuller hakkında zilyedlikle iktisap iddiasının tapulama idari 
teşkilâtınca dinknmiyeceğini kabul etmiştir. Şu kadar ki, tapuda kayıtlı gayrimenkuller hakkında bu 
tarzda vukubulacak talep ve iddialar da, o bölgede tapulama faaliyeti devam ettiği müddetçe nazara 
alınarak yeniden tetkik ve tesbitlere girişileceği ve gerekiyorsa tapulamaya mütaallik muamelenin 
yapılacağı tabiîdir. Bu hususu temin için maddeye" kayıt konulmuştur. Bu hükümler tapulama sıra-
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smda gözden kaçmış olduğu kabul edilen her hangi bir gayrimenkul hakkında alâkalıları tarafın
dan dâva ikamesini bertaraf etmiyeceği cihetle hakkın ziyamı mucip olmaktan ziyade suiistimalini 
önliyecektir. 

Madde 27. — Bu maddenin 1. fıkrası mer'i kanunun 27. maddesinin ilk fıkrasına tekabül etmek
tedir. Bu fıkraya göre müdür, 25. maddede derpiş edilen itiraz müddeti geçtikten sonra itirazsız 
olan tapulama tutanaklarını, mer'i kanunda olduğu gibi, tasdik edecektir. Ancak, tasdik tarihi tev
hitlerin kesinleştiği zamanı göstereceğinden ve tapu kütüğüne yapılacak tescil tarihi, bu tarih ola
cağından, tasdik kılman tutanaklar 30 günlük askı ilânının bitimini takibeden günün tarihini ihtiva 
edeceği maddede tasrih edilmiştir. 

Maddenin 2. ve mütaakıp fıkraları, itirazlı tutanaklara mütaallik olmak üzere yeniden tanzim 
edilmiştir. Mer'i kanununda itirazlı tutanakların doğrudan doğruya mahkemeye sevkı usulü kabul 
olunmuştur. Bu suretle mahkemeye yerli yersiz fazla miktarda ihtilâfların intikaline sebobiyet ve
rilmiştir. 

Lâyiha, itirazlı işler hakkında idari yoldan ikinci 'bir tetkik imkânını sağlamaktadır. Şöyle ki; 
25. maddede yazılı itiraz müddeti içinde, itiraza uğrıyan tutanaklar veyahut tutanağın tanzimi 
sırasında itirazlı olduğu belirtilen işler, tapulama müdürü tarafından tapulama komisyonuna tevdi 
edilecektir. Bu 'komisyon; müdür, tasarruf ve fen kontrol memurlarından ibaret üç kişilik bir heyet
tir. Komisyonun reisi müdürdür, itirazlı tutanaklar bu komisyon tarafından tetkik edilecektir. 
Evrak üzerinde yapılacak tetkikat ile bir neticeye varılması mümkün olduğu takdirde, iş karara 
bağlanacaktır. Bu tetkikat kâfi gelmezse Tapulama Komisyonu veya içlerinden biri mahallinde 
tetkikat ve. tahkikat yapacak ve alâkalıları dinliye çektir. Bu tahkikat ve tetkikat kesin bir netice 
verdiği takdirde komisyon işi karara bağlanacaktır. Lâyihanın teknisiyen ve yardımcısına ve tapu
lama hâkianine tanıdığı salâhiyetlere mütenazır olarak komisyon itirazı kabul veya reddedefbileceği 
gibi, gayrimenkulun itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti yapılandan başkasına aidolduğu netice
sine varıldığı takdirde, hakiki hak sahibi lehine karar verilecektir. 

Komisyonun kısa bir zamanda karar vermesi lâzımdır. Bunun bir hüddetle takyidedilmesmiş 
olması halinde kanundan beklenen sürat ortadan kalkar. Bu sebeple lâyiha itirazlı tutanaklar hak
kında kamisyonun karar vermesi için üç aylık bir müddet tâyin etmiştir. Bu müddet 25. maddede 
derpiş edilen itiraz müddetinin bittiği tarihten başlar. Üç ay içinde bir karar veriknemişse sebebi 
komisyonca, tutanakta belirtilecek ve bu tutanaklar tapulama mahkemesine tevdi edilecektir. 

Komisyonun kararı kesin değildir. Alâkalıların tapulama mahkemesine başvurmak hakları mev
cuttur. Lâyihada mahkemeye müracaat 30 günlük müddet ile takyidedilmiştîr. Bu müddet her alâ
kalı için komisyon kararının kendisine tebliğinden itibaren cereyana başlar. 30 gün içinde dâvanın 
tapulama mahkemesine açılması lâzımdır. Diğer bir ifade ile 30 gün içinde açılacak davalara tapu
lama cınahkemesinde bakılır. Bu müddet içinde dâva açılmadığı takdirde, Tapulama Komisyonunca 
verilmiş olan karar tescile esas tutulur. Müddeti içinde dâva açılırsa tapulama hâkimi derhal tuta
nağı ve komisyon kararım ve ilişiklerini celbedip ihtilâfı, 6. bölümde yazılı hükümler dairesinde 
halledecektir. 30 gün içinde dâva açılmaması yüzünden Tapulama Komisyonu kararı uyarınca tes
cil yapılmış ise, 29. maddede derpiş edilen müddet içinde mahallî mahkemelere müracaatle dâva açıla
bilecektir. 

Madde 28. — Bu madde mer'i kanunun 28. maddesi yerine kaim olmuştur. Mer'i maddedeki lü
zumsuz ve tereddüde mahal veren ibareler çıkarılmak suretiyle kaleme alınmıştır. 27. madde uya
rınca itirazsız olduğu için müdür tarafından tasdik edilen tutanaklarla itirazlı olup Tapulama Ko
misyonunca tetkik edilerek karara bağlanıp alâkalılarına tebliğ olunarak 30 gün içinde dâva açıl
maması sebebiyle kesinleşmiş bulunan tesbitlere ait tutanaklar birlik itibariyle ve parsel numarası 
sırasına göre müdürün emrine verilmiş memurlar tarafından kütüğe geçirecek, ayrıca malsahiple-
ri, alacaklılar, hacizler, tashihler gibi diğer fer'î sicilleri tanzim olunacaktır. Kütüklere yapılacak 
tescillerin tarihi ilgili parsellere ait tutanakların müdür tarafından tasdik tarihi olacağından bu 
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cihet maddede açıklanmıştır. Maddenin 2 nci fıkrası mer'i kanunun 28 nci maddesinin son fıkra
sından ufak bir kelime değişikliği yapılmak suretiyle alınmıştır. Maddenin son fıkrası mer'i kanu
nun 29 ncu maddesinin ilk fıkrasından tadilen alınmıştır. Tesbit sırasında ölçü ve harita yapıldığı 
için maddede çaplı tasarruf vesikası verileceği ibaresi kullanılmış, bu suretle mer'i kanundaki tapu 
senetlerinin ayrı ve kadastro çaplarının ayrı verilmesi usulünden vazgeçilmiş, doğrudan doğruya ta
pu senedi ve çap yerine kaim çaplı tasarruf vesikası verilmesi usulü ihdas edilmiştir. Mer'i ka
nunda, tapu kütükleri ile tutanakların, plân ve sair fer'î sicillerin tapu idarelerine devri hakkında 
nıevcudblmıyan ve lüzumlu görülen hüküm lâyihanın bu maddesinin son fıkrasına dercedümiştir. 

Madde 29. — Tapulamaya müsteniden tesis olunan kütük ve sicillerin hukuki mahiyetini belirt
mek üzere bu madde yeniden kaleme alınmıştır ve umumi hükümlerle mütenazır bulunmakta
dır. Filhakika -henüz kesinleşmemiş tapulama tutanaklarında belirtilen maddi ve hukuki hususla
rın itiraz vukuunda tekrar tetkik ve münakaşasına ilişilecek, itiraz sebepleri ile tutanaklarda belir
tilen tesbit sebeplerinden hangisinin doğru olduğu araştırılacak, varılacak netice dairesinde sicil te
sis olunacaktır. Ancak, tapulama tutanakları kesinleştikten ve ona müsteniden sicil tesis edildik
ten sonra bıyıun muhtevası Medeni Kanununun 7 nei maddesinde derpiş olunan resmî sicil mahi
yetini alacağından bu sicile dayanan taraf bunun doğruluğunu ispat külfetinden vareste kalacak
tır. İspat külfeti, hilafını iddia eden tarafa aitdolacaktır. Sicilin hilafını ispat şekli umumi hüküm
lere tâbidir. Tapulamaya müsteniden ihdas edilen siciller aleyhine dâva hakkı mer'i kanunda bir 
müddetle tahdidedilmiş değildir. Bu hal tapulamadan gözetilen gayenin uzun seneler boyunca elde 
edilememesi neticesini tevlideder. İstikrara mâni olur. Birçok külfet ve masraflar ihtiyariyle ihdas 
edilen sicillerin muayyen bir müddet sonra kesin bir hal alması ve o müddet geçtikten sonra artık 
bu sicillerin hiçbir kazai mercide münakaşa konusu olmaması içtimai nizam bakımından zaruridir. 
Bu sebeple bu maddede on senelik sukutu hak müddeti kabul edilmiştir. Bu müddet tapu kütüklerine 
yapılan tescil tarihinden itibaren cereyan edecektir. Bu hüküm, tapulamaya takaddüm eden sebep
lerden dolayı ileriye sürülen itiraz ve ikame edilen dâvalara münhasırdır. Diğer bir ifade ile tapula
manın o tarihteki hukuki dunum itibariyle yanlış yapılmış. olduğu yolundaki iddialar işbu on senelik 
sukutu hak müddetine tâbidir. Tapulamadan sonra yapılan hukuki tasarrufa müstenit dâvalar mad
denin 2 nci fıkrası hükmünden hariçtir. 

BEŞlNÇl BÖLÜM 

Bu bölüm hak sahiplerinin tesMtinde tatbik olunacak hukuki esasları ihtiva etmektedir. Bu esaslar 
tapulama tutanağının tanzimi sırasında tatbik olunacağı gibi, itiraz vukuunda tapulama komisyonun
da -ve dâva halinde tapulama mahkemesinde ve tapu kütüklerinin devrinden sonra da umumi mah
kemelerde açılacak dâvalarda tatbik edilecektir. Mer'i kanunun 13, 14, 16, 17, 52 nci maddeleri hu
kuki esasları tesbit etmişse de bunlar kifayetsiz görüldüğü için lâyihada bu hükümler yeniden kaleme 
alınmıştır. Maddelerin tanziminde mer'i kanunun ruhuna sadakat gösterilmiş ve Tapulama Kanunu
nun aynı zamanda bir tasfiye kanunu olduğu göz önünde tutulmuştur. 

Madde 30. — a) Tapulama sırasında ilk defa nazara alınacak husus, gayrimenkullerin tapula
maya takaddüm eden zamanlarda tapuda kayıtlı olup olmadığı cihetidir. Bu itibarla, bu bölümün ilk 
maddesinde, tapuda kayıtlı gayri/menkullere terettübeden hükümler sevk edilmiştir. Şöyle ki; tapula
ması yapılacak gayrimenkul eğer esasen tapuda kayıtlı ve kayıt sahibi zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi 
adına Ve eğer kayıt sahibi ölmüşse yine zilyed olmaları şartiyle mirasçıları adına tesbit ve tescil oluna
caktır. Mütaakıp fıkralarda zilyed lehine ve tasfiye mahiyetinde hükümler sevk edilmiştir. Gayrimen
kul tapuda kayıtlı olup da kayıt sahibi ölmüş ve gıayrimenkule bir kısım mirasçılar zilyed bulunmuş 
fakat tahkikata rağmen bütün mirasçıları tâyin mümkün olamamış ise, gayrimenkul ölü kayıt sahibi 
adına tesbit ve tescil olunacak, tapulama tutanağında ve sicilde ölü olduğu belirtilecektir. Mer'i kanun 
16. maddesinin (c) bendinde aynı hükmü sevk etmekle beraber mütaakıp fıkralarında behemehal 
mirasçılar belirtilerek onlar adına sicil tesisi şeklini ihdas etmiştir. Şöyle ki; mirasçılaır taayyün et
mediği takdirde tapulama tesbiti ölü kayıt sahibinin mirasçıları suretindetanzim olunacaktır. Ve bu 
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gibi tuıbanaMâr tapulama müdürü tarafından hâkime verilecektir. Hâkim kayıt sahibinin mirasçılarını 
tahMk edecek adlarını ve hisse miktarlarını belirtecek ve bu işleri re'sen yapacaktır. Sicil, hâkimin 
kararına tab'an o mirasçılar adına tesis edilecektir. Mer'i kanunun bu hükmü tatbikattaki im
kânsızlıklar sebebiyle yürütülemiyecek bir hal almıştır. Kayıt sahibinin mirasçıları âfâki bir tah
kikat ile tesbit edilebilseydi muhtar ve bilirkişiler marifetiyle tapulama teknisiyeni tapulama 
sırasında bunu tesbit edebilirdi. Bu hususta hâkime yardım edecek ve delil gösterecek alâkalı 
bir şahıs ortaya çıkmadıkça hâkimin re'sen yapacağı tahkikat nihayet tapulama bilirkişilerinin 
veya sair (komşuların malûmatlarına müracaatıten ibaret kalacaktır. 

Mer'i kanunun derpiş ettiği bu usul tatbikatta semereli bir netice vermemektedir. Birçok dos
yalar delil kifayetsizliği yüzünden karara bağlanamamakta ve bu suretle o dosyalara taallûk eden 
gayrimenkuller kütüğe geçirilememektedir. Bu sebeple lâyihada mer'i usul terkedilmiş ve kayıt 
sahibinin mirasçıları tâyin olunamadığı takdirde ölü kayıt sahibi adına sicil tesisi imkânı sağlan
mıştır. Maddenin mütaakıp fıkraları bununla mütenazır hükümleri ihtiva etmektedir, ölü kayıt 
sahibi adına tapulama tutanağı tanzim edildiği takdirde kayıt sahibinin mirasçılarından biri 
veya birkaçı mirasçıların ve hisse miktarlarının ölüm tarihinde mer'i hükümlere göı^ aranılacak 
belgeleri ibraz suretiyle tesbit ve tescilini talebedebilecektir. Zira, Kanunu Medeninin sureti 
mer'iyet ve şekli tatbikine dair olan kanunun 16 neı maddesi, ölüm hâdiselerini vukua geldiği 
tarihte mer'i olan kanun ahkâmına tâbi tutmuştur. Bu kaide gerek mirasçılara ve gerekse mi
rasın intikaline şâmildir. Bu sebepledir ki, Medenî Kanunun mer'iyetinden evvel vefat etmiş bir 
malikin mirasçılarının intikal muameleleri için mutlaka mahkemeden veraset, ilâmı almağa mecbur 
edilmemeleri lâzımdır. Esasen bugünkü tatbikat da bu merkezdedir. Binaenaleyh Medenî Kanun
dan evvelki vefatlara müstenit intikal muamelelerinde mahalle ve köy ilmühaberi maksada kâfi 
görülecektir. Medenî Kanunun mer'iyetinden sonraki vefatlarda ise veraset ilâmı bahis mevzuu 
olacak ve bu sebeple hâkime müracaat gerekecektir. Onun içindir ki, maddede «belge» tâbirinin 
kullanılması tercih edilmiştir. 

Kütükler henüz tapuya devredilmemiş ise intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinaden tapu
lama müdürü tarafından, devredilmişse tapu idaresince yapılacak ve mirasçıların adları ve hisse 
nispetleri kütükte belirtilecektir. Bu madde uyarınca yapılacak intikal işlemlerinden, tapulama
nın devamı mahiyetinde olduğu için, intikal hare ve resmi almmıyacaktır. 

Kayıt sahibi mirasçı bırakmamış ise bu maddede mirasçılara taallûkeden hak ve salâhiyetler 
Hazine tarafından kullanılacaktır. 

b) Bu fıkra, mer'i kanunun 13. maddesinin (ç) bendinin 1. fıkassı ile (ç) bendinin bir numa
ralı fıkrasına tekabül etmektedir. Mer'i kanun, tapuda kayıtlı gayrimenkul hakkında zilyed lehine 
tesbit hükümlerini,tapu kaydının Medeni Kanunun meriyetinden evvelki veya sonraki tarihleri taşı
ması bakımından 13. maddenin muhtelif bentlerinde tanzim etmektedir. Lâyiha, bu fıkrada tarih 
bakımından tapu kayıtlarını değişik bir muameleye tâbi tutmamıştır. Tapu kaydı tarihi ne olursa olsun 
kayıt salhilbi 'Veya mirasçılarının muvafakati halinde zilyed adına tesbit ve tescil icrası kabul edil
miştir. Lâyiha bu (hususta bir değişiklik yapmış, mer'i kanunun muhtelif bentlerindeki hükümleri 
bir fıkrada toplamıştır. Bu fıkranın zilyed lehline »tatbik edilebilmesi için kayıt sahibinin veya 
bütün »Mirasçılarının muvafalkatleriini tutanakların askı ilânı yapılmcıya kadar tapulama teknisiyeni 
ve yardımcısı huzurunda bildirmiş olmaları lâzımdır. Ayrıca, noter tarafından tesbit ve tevsik 
edilecek muvafakat beyanlarının, huzurda yapılmış sayılması fıkraya ilâve edilmiş ve bu suretle 
zuhuru muhtemel bir mazeretle teknisiyen ve yardımcısının huzuruna gidemiyen hak sahiplerinin 
muvafakatine bağlı muamelelerin tatbikatın seyrine mâni olmaması düşünülmüştür. Kayıt sahipleri 
mütaaddit olup da tasarrufları müşterek mülkiyet şeklinde cereyan ediyorsa, bunlardan bir kısmı
nın muvafakat etmemiş olması halinde muvafakat edenlerin hisselerinin zilyed lehine tesbit ve 
tescil olunması tabiîdir, 2510 ve 4753 sayılı kanunlarda olduğu gibi malikin tasarruf hakkı toir 
müddetle takyidedilerek yapılan tahsis, tevzi ve temliklerde kayıt müddeti içerisinde kayıt sahibi 
veya mirasçılarının muıvafalkatleri bu ımadde hükmünün zilyed lehine tatbikini icabettirmez. 

c) Bu fıkra, mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve gayriresmj 
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akde müsteniden gayrimenkule zilyed bulunan kimse lehine tesbit ve tescil hükümleri yerine ika
me edilmiş ve lâyihada ayrıca hüküm değişikliği de yapılmıştır, izah edildiği üzere; mer'i kanayı, 
tapu kaydı tarihinin Medeni Kanuna tekaddüm etmiş olup olmadığı bakımından farkflı hükümler 
sevk etmiştir. Kanuna göre, tapu kaydı Medeni Kanundan sonraki bir tarihi taşıyorsa kayıt sahâbi 
veya mirasçılarının ademimuvafakati halinde gayrimenkulun gayriresmî şekilde temellük eden 
zilyed adına teknisiyen ve yardımcısı tesbit işlemini yapamayacaktır. Tapulama tutanağını hâkime 
tevdi edecektir. Hâkim, tarafların delillerini tetkik edecek ve hakkaniyet kaidelerini göz önünde tuta
rak gayrimenkulun kayıt sahibi veya zilyedi adına tescili cihetine gidecektir. Yine mer'i kanuna 
göre eğer tapu kaydı Medeni Kanunun meriyetinden evvelki bir tarihi taşıyorsa (ç) bendindeki şart
ların ve delillerin mevcudiyetini teknisiyen ve yardımcısı takdir ederek zilyed adına tesbit yapacak
tır. Tapu kaydının Medeni Kanundan evvelki veya sonraki tarihleri taşıması bakımından o yolda 
bir hüküm ayrılığını kabul êtmek için mâkûl ve hukuki hiçbir sebep mevcut değildir. Bu sebeple 
lâyihada tapu tarihi bakımından hüküm ayrılığı yapılmamıştır. Ancak, 1515 sayılı Kanundaki 
sisteme uygun olarak zilyed lehine tesbit ve tescil yapılabilmesi için bu zilyedliğin en az on sene 
devam etmiş olması şartı kabul edlimiştir. Lâyihanın bu fıkrası hükmüne göre, gayrimenkul tapuda 
kayıtlı olup da kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa ve kayıt sahibi veya 
mirasçıları zilyed adına tescile muvafakat etmiyorlarsa zilyedin, züyedlik sebebini bu fıkrada yazılı 
delillerle ispat ettiği ve on senelik bir züyedlik mevcudolduğu takdirde onun adına tesbit ve tes
cil yapılacaktır. Züyedlik sebebi gayrimenkulun kayıt sahibinden veya mirasçılarından veya mümes
sillerinden gayri resmî surette temellük edilmiş olması halidir. Diğer bir ifade ile zilyedliğin kayıt 
sahibi veya mirasçıları veya mümessilleri ile yapılmış gayri resmî bir akde veya bunların gayri resmî 
tasarruflarına istinatla ihdas edilmiş olduğu tevsik edilmelidir. Zilyedliğin ihdas sebebi her hangi 
bir belge ile veyaihut bilirkişi veya sabit sözleriyleisbat olunabilir. Züyedlik on sene devam etmiş ise 
gayrimenkul kayıt sahibi veya mirasçıları adına tesbit ve tescil olunur. Bu müddetin hesabında 43. 
madde hükmü tatbik edilir. On seneyi doldurmıyan zilyed, gayrimenkul üzerinde muhdesat vücuda 
getirmiş ise bunlar hakkında Medenî Kanunun 648, 649, 650 ve 655. madleleri hükmü umumî mahke
melerce tatbik olunur. Mer'i Kanunun 13. meddesinin (ç) bendinin züyedlik sebebinin tevsik edü-
memesi haline mütaallik 2 numaralı fıkrası lâyihaya alınmamıştır. O fıkrada gösterilen tesbit vo tecil 
şartları tapu kaydına müstenit mülkiyet hakkının sebepsiz yere ziyamı mucip olacaktır. Bununla 
beraber lâyihanın 30. maddesinin (d) bendi hükmü ile tapuda kayıtlı gayrimenkule uzun müddet
ten beri zilyed bulunan şahsa züyedlik sebebini ispat etmeden daM tesbit ve tescil halklkı sağlan
mıştır. 

d) Mer'i kanunda muadili olmayıp tatbikatta görülen lüzuma binaen yeniden kaleme alınan bu 
fıkra, tapuda kayıtlı gayrimenkulun mücerret zilyetlikle iktisap şartlarım göstermekte ve Me
deni Kanunun muaddel 639. maddenin 2. fıkrasına mütenazır bulunmaktadır: Kayıt sahibi 20 sene 
evvel ölmüş veya kayıt sahibinin gaipliğine hüküm verilmiş veyahut gayrimenkul tapuda kayıtlı 
olmakla beraber malikin kim olduğu sicil muhtevasından yani evrakı müsbitesinin incelenmesinden 
veya icra edilecek tetkikat ve tahkikat neticesinde anlaşüamamış ise o gayrimenkul nizasız ve fasüa-
siz yirmi ısetoe müddetle ve malik gibd zilyed bulunan şahıs adına tesbit ve tescil olunacaktır. Ana
cak, tapuda kayıtlı olup da maliki firari, mütegayyip ve mübadil eşhastan bulunması sebebiyle, mah
sus kanunları mucibince Hazineye intikal eden ve 146 sayılı tefsir kararı gereğince Hazine namına 
tescil edilmiş hükmünde sayılan gayrimenkuüerin, hususiyetleri göz önünde tutularak züy edilgin* bu
na göre kıymetlendirilmesi lâzımdır. Zilyedin ziyedliği ihdas sebebini tevsik ve ispat etmesi şart 
değildir. Yirmi senelik züyedliğin malik gibi cereyan - etmesi lâzımdır. Bu hal zilyedin bu müd
det içindeki davranış tarzından anlaşılabilir. Zü yed tıpkı mal sahibi gibi hareket etmiş ise ma
lik gibi sayılır. Zahirî halin aksi iddia edilirse, meselâ zilyedin kira ve ortakçılık sıfatiyle ve 
fer'î mahiyette olmak üzere cereyan ettiği ileriye sürülürse bu cihetin tevsik ve ispatı o yolda id
diada bulunan kimseye teveccüh eder. 

Madde 31. —• Bu malde mer'i Kanunun 6335 sayılı Kanunla tadü edüen 13 ncü maddesinin 
(d) bendi ve Medeni Kanunun muaddel 639 ncu maddesinin 1 nci fıkrası hükümleri yerine kaim 
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olmak üzere yeniden kaleme alınmış, bu hususta Büyük Millet Meclisine takdim edilen tadil lâyiha 
ve tekliflerinin Dahiliye Encümeninde cereyan eden müzakerelerinden istifade edilmiştir. Bu 
madde tapuda kayıtlı olınıyan gayrim enkullerinziiyedlikl o iktisap şartlarını belirtmektedir. Bi
rinci fıkrada Medeni Kanunun muaddel 639 nen maddesindeki şartlar aynen alınmış, ispat 
şekilleri hakkında ilâveler yapılmıştır. İkinci fıkrada yüzülçüsü yüz dönümü geçen gayrimen-
kuller halikında zilyetdliğin ayrıca kayıt ve belgelerle belirtilmesi lüzumu derpiş edilmiştir. 
Bu kayıt ve belgelerin tesbitinde 1515 sayılı Kanunun tatbikine mütedair nizamname hükümle
rinden istifade olunmuştur. Tapulamaya tâbi gayrim enkûİlerin ekseriyetle tapuda kayıtlı ol
madığı göz önünde tutularak madde müktesep hakları ihlâl etmiyecek şekilde tertiplenmiştir. 

Filhakika Medeni Kanunun meriyetinden önce mer'i hükümlere göre on senelik hakkı ka
rarla zil yed lehine iktisap hakkı tanındığı gibi Medeni Kanununun 639 neu maddesi tadilin
den önce, ispat hususunu bir kayıt ve şarta tâbi tutmadan yirmi senelik zilyedliği iktisap sebebi 
olarak tanımıştır. 6333 ve 6335 sayılı kanunlarla yüzölçüsii yirmi dönümü geçen gayrimen-
kııller üzerindeki zilyedliğin ayrıca on senelik vergi kaydı ile ispat edilmesi mecburiyeti tahmil 
edilmiştir. Zilyed lehine kabul edilen bu hükümlerin Hazine aleyhine suiistimal edileceği dü
şünülebilir. Ancak bu hal, hakikaten zilyedlikle iktisap hükümlerinden' istifade edecek durumda 
olan zilyedlerin haklarını muhil olacak şeküdekanuni tedbirler alınmasını icabettirmez. Zilyed
likle iktisap şartlarının daha ziyade ağırlaştırılmayı veyahut bu haktan istifade imkânlarının 
tahdidedilmesi müktesep hakları ihlâl edebileceği gibi, istikrara da mâni olur. Kanun vâzıı ikti
sap müddeti üzerinde tasarruf hakkını haiz olduğu gibi bâzı hallerde ispat hususunu muayyen 
delillerle takykledebiliı. Fakat bu hükümleri tamamen bertaraf edecek bir şekil sevk edilemez. 
Bu itibarla lâyihada mer'i hükümlere uyularak yirmi senelik müddet esas tutulmuştur. Pren
sip itibariyle zilyedliğin tevsiki hususi bir şekle (bağlanmamıştır. Üzerinde zilyedlik iddia edilen 
gayrimenkullerhı hususi mülkiyete mevzuu olabilecek mahiyette bulunması şarttır. 

Gayrimenkulun iktisadi gayesine uygun şekilde ve tam bir hâkimiyetle elde bulundurulması 
zilyedlik sayılır. Zilyedin zahirî hale nazaran davranış tarzı tıpkı bir mal sahibinin devranış tar
zına uygun bulunuyorsa bu zilyedlik malik gibi cereyan etmiş addedilir. Zilyedliğin ayrıca fası
lasız cereyan etmesi ve yirmi sene içinde kaza mercilerine intikal etmiş bir nizam bulunmaması 
lâzımdır. Maddenin ikinci fıkrası yüz ölçüsü yüz dönümü geçen gayrimenkullere mütaallik olup 
zilyedliğin ayrıca bu fıkrada yazılı belge ve kayıtlardan biri ile ispat edilmesi mecburiyetini be
lirtmektedir. Lâyihada 6335 sayılı Kanundan farklı lıükiimler sevk edilmiştir. Bahsi geçen kanun 
zilyedliğin yalnız on senelik vergi kaydı ile ispatı mecburiyetini tahmil etmektedir. Bu hüküm 
şahadet beyyinesine itimatsızlık sebebiyle sevk edilmiştir. Ve diğer taraftan yirmi dönümü geçen 
bir gayrimenkulun vergi tahrirleri sırasında gözden kaçmamış olacağı ve eğer tahrir sırasında ver
giye kaydedilmemiş ise şahadetin kizbe mahmul bulunacağı karinesine dayanmaktadır. Halbuki, 
tatbikatta vergi kadar kıymetli ve onun kadar şahadeti takviye edecek birtakım belge ve kayıt
lara da tesadüf edilmektedir. Zilyedliği ispat hususunda vergi kaydına kıymet verirken aynı hu
susta vergi kaydı kadar kıymetli belge ve kayıtların nazara alınmaması için mâkul bir sebep ileri
ye sürülemez. Tasarıda dokuz bentte tadadedileıı belge ve kayıtlar vergi kaydı kadar kıymetli ve 
şahadeti takviye edecek mahiyette görüldüğü için bunlardan biri ile zilyedliğe mütaallik şahadetin 
takviye edilmiş olması kâfi görülmüştür. Lâyihada mer'i hükümlerden farklı olarak işbu delil tak-
yidT yüz dönümü geçen kısmı üzerindeki zilyedliğe hasredilmiştir. Gayrimenkulun yüz ölçüsü yüz 
dönümü geçiyorsa yüz dönüme kadar olan kısmı üzerindeki zilyedlik bilir kişi veya şahit sözle
riyle ispat olunabilecektir. Yüz dönümü geçen kısım üzerindeki zilyedlik bu fıkrada gösterilen bel
gelerle ispat edilememişse o kısım zilyed lehine tesbit ve tescil edilmiyeeek ve Hazineye bırakıla
caktır. 

Madde 32. — Bu madde, mer'i kanunun 16 ncı maddesinin (a) bendinden genişletilerek alın
mıştır. Mer'i kanunda, yalnız mirasçılar arasındaki taksimden bahsedilmektedir. Lâyiha ise, 
tapu kaydı sahipleri veya son zilycdleri arasında yapılan haricî taksimi de aynı hükme tâbi tut
muştur. Filhakika, muristen müntakil tapulu gayrimenkulun mirasçıları arasında hususi şekilde 
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yapılmış, olan taksimi muteber sayarak, zilyedi adına tesbit ve tescil imkânı tanındığı halde, ta
puda müşterek mülkiyet veya iştirak halinde mülkiyet esaslarına müsteniden kayıtlı bulunan gay-
rimenkuller hakkında kayıt sahiplerinin aralarında yaptıkları hususi taksimin tapulama sırasında 
nazara alınmaması için mâkul bir sebep mevcut değildir. Bu maddenin tatbiln binnetice fiilî bir 
durumun tesbiti demek olduğundan, tesbit sırasında hak sahiplerinin' bu husustaki muamele ve 
irade ehliyetlerinin mevcudiyetinin ve her birine isabet eden kısmın belirtilmesi ve o kısım üze
rindeki zilyedliklerinin bilirkişi veya şahit sözleri ile veyahut kanaatbahş belgelerle tevsik edilmiş 
bulunması lâzımdır. Gayriresmî taksimin tesbite esas ittihaz edilmesi için muayyen bir müddetin 
geçmiş olması şart değildir. 

4753 sayılı Kanunda olduğu gibi mahsus kanunların taksimi meneden hükümleri bu maddenin 
tatbikinde göz önünde tutulmak ve hususiyle, Hazinenin kayden veya kanunen hissedar bulunduğu 
gayrimenkullerin, taksimine müstenit tesbit ve tescillerinde bilirkişi veya şahit beyaniyle iktifa edil-
miyerek, salahiyetli mal memurlarının bu hususa mütaallik yazılı beyan ve muvafakatlerini ara
mak icabeder. Müteaddit gayrimenkullerde hissedar bulunanların kısmeti cem suretiyle gayrimen-
kulleri aralarında taksim etmiş olmaları halinde dahi bu madde hükmü zilyed lehine tatbik olu
nur. 

Madde 33. — Bu madde ile 34 ncü madde, belediye ve köy sınırları içerisindeki orta malı aımi 
ile âmme hizmetlerinin ifasında kullanılan gayrimenkullere taallûk etmektedir. Mer'i kanunun 14 
ncü maddesinde bu mallardan yalnız umumun istifade ettiği malları göz önünde tutarak bunların 
alâkalı hükmi şahıslar adına tesbiti ile iktifa olunacağı belirtilmiştir. Bu hüküm kifayetsiz görül
düğünden lâyihada iki madde halinde yeniden bu mallara ait hükümler tanzim olunmuştur. Bu mad
dede belediye ve köy halkının istifade ettiği, 34 ncü maddede ise âmme hizmetinin ifasında kullanı
lan mallara müteallik hükümler belirtilmiştir. Filhakika belediye, Özel idare ve köy gibi âmme hük
mi şahısları, hakiki şahıslar gibi gayrimenkul iktisap ve işbu 5 nci bölümde hakiki şahıslara tanı
nan hadlerden istifade edebileceklerdir. Fakat bunların hakiki şahıslardan farklı olarak bir kısım 
gayrimenkulleri de bulunmaktadır. O gayrimenkullerin ne şekilde tesbit veya tescil edileceği ka
nunda belirtilmediği takdirde, tatbikatta tereddütleri mucip olacak ve yanlış muamelelere yol aça
caktır. Bu nevi hükmi şahısların! iki çeşit malları mevcuttur. Bunlardan bir kısmı mera, yaylak, 
kışlak gibi halkın istifadesine tahsis edilmiş veya kadimdenberi istifade ve intifa edilegelen orta 
mallarıdır. Bu malların mülkiyeti Devlete, intifa ve istifadesi de köye aittir. Mer'i kanunun 14 ncü 
maddesinde belediye, özel idare ve köylerin âmme ihtiyacına ınuhassas bu- gibi yerlerin, sınırlandı
rılarak bu tüzel kişilikler adına tesbit olunacağı kabul edilmişti. Bu gibi yerlerin mülkiyet hakkı 
Devlete aidolup, 4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kanunu da ihtiyaç fazlası üzerinde alâkalı ve
kâlete tasarruf yetkisi verdiğinden velevki tesbit, tescil mahiyetinde olmasa bile tesbit tâbirinin 
kullamlması yerinde görülmiyerek sadece sınırlandırılır demekle iktifa edilmesi uygun bulunmuş
tur. Zira kadim tahsis şekli itibariyle böyle bir yerden istifade münhasıran bir köye değil, birden 
fazla köylere de tanındığı çokça, vâkıdır. 

Binaenaleyh bu şekildeki bir yeri her hangi köyün teşkil ettiği bir birliğe aidolarak mütalâa et
mek Tapulama Kanununun tatbikatında en çok görülen ihtilâf olmaktadır. Diğer taraftan köyler 
arasındaki hudut ihtilâfı ve ihtiyaç fazlası bu gibi yerlerin Hükümet tarafından muhtaç köylü
lere tevziinde alâkalı köyler arasında bir nevi çekişme mevzuu halini almaktadır. İkincisinin ise; 
(Mezarlık, cami, köy odası gibi) mülkiyet ve istifade hakkı, alâkalı hükmi şahıslara aittir. Keza 
bunlardan birincisi tescile tâbi değildir. Fakat ikinci tipin, sınırı içinde bulunduğu birlik adına 
tescil olunması gerekir. 

Bundan başka birliklerin vakıf gayrimenkulleri de mevcuttur. Köylerde tesadüf edilen baş
lıca vakıf malları dört grup halinde toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi camilerle cami 
vakıflarıdır ki, ekseriyetle şahıslar tarafından hayatlarında, ölümlerine muzaf olmıyarak veya ölü
me bağlı olarak varidatı köy camiinin ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere terk ve tahsis olunan mirî ara
zi parçaları ile mülk gayrimenkullerden ibarettir. Ekseriyetle bunların vakfiyeleri mevcut değildir. 
Şifahen tesis edilmişlerdir. Evveliyatı bilinmiyen zamandan beri bunlardan o şekilde istifade edile-
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gelmiştir. Bu nevi malların aidiyetini tâyinde teamül nazara alınacaktır. İkinci nevi vakıf gayri-
menkuller ise, kabristan vakıflarıdır ki, ekseriya cami vakıfları gibi mirî arazidendir. Mutasarrıf
ları tarafından kabristan ittihaz edilmek üzere evveliyatı bilinmiyen zamanlarda terk ve tahsis edil
miştir. Bunlarda da teamüle göre hareket edilmesi icabeder. Üçüncü nevi vakıf mallar avaıız vakıf
larıdır. Varidatı köy veya "mahallede fakirlerin hastalıklarına, âcizlerin infak ve iaşelerine, teçhiz ve 
tekfinlerine, köy veya mahallenin su yolu ve kaldırımlarının tamirine veya diğer ihtiyaçlarına sarf 
edilmek üzere vakfedilen mallar bu cümledendir. Ekserisinin vakfiyesi mevcut değildir. Bu nevi 
mallar hakkında da kadimden beri tasarruf şekli nazara alınarak tesbit yapılacaktır. Köylerde fert
ler tarafından muhtelif gayelere tahsis edilmiş vakıf gayrimenkuller de mevcuttur. Bunlar 4 ncü 
nevi vakıf malları teşkil eder ki, muntazam vakfiyeye bağlanmıştır. Haklarında vakfiyeleri ve va
kıflar Kanunu hükümleri dairesinde hareket olunacaktır. Lâyihada bu dördüncü nevi vakıf gayri
menkuller hakkında hüküm sevk edilmemiştir. Bunlar Vakıflar Kanunu ile vakfiyeleri hükümlerine 
bırakılmıştır. 

Bu maddede bahsi geçen ortamalları sınırlandırılmakla iktifa olunacaktır. Bu sınırlandırma 
tescil mahiyetinde değildir. Bu nevi gayrimenkuller hususi mülkiyete konu teşkil etmezler. Bu
nunla beraber mahsus kanunların tevzi ve tahsise dair olmak üzere idari mercilere ve komisyon
lara verdikleri salâhiyetler mahfuz tutulmuştur. Mer'î kanunda bu nevi gayrimenkullerin, ilgili âm
me hükmi şahsiyeti adına tesbit edileceği gösterilmiş ise de, bu nevi gayrimenkullerin sadece is 
tifade ve intifalarının birlik halkına müteveccih olması nazara alınarak sınırlandırmanın ilgili bir
likler adına yapılması daha uygun görülmüş ve madde bu şekle ifrağ olunmuştur. Bu nevi mallar 
eğer ferman, irade ve salahiyetli idari merciin tahsis karan gibi belgelerle bir köye veya belediyeye 
tahsis edilmiş ise, lehine tahsis yapılan birlik namına sınırlandırılmak icabeder. İstifade ve intifa 
tahsis belgesine istinadetmiyorsa, evveliyatı bilinmiyen zamandan beri hangi birlik halkı o yerden 
istifade ediyorsa taamül dairesinde onun adına sınırlandırılacaktır. Bu hüküm Köy Kanununun 
6, 5618 sayılı Kanunun geçici 3. maddelerinden alınmıştır. Filhakika, Köy Kanununun 6. mad
desi, orta malları eğer iki veya daha ziyade köy arasında müşterek bulundukları halde sınır kâğıdı 
çizilirken bunlardan birinin sınırı içinde kalırsa diğer köylerin eskisi gibi istifadeye devam ede
ceğini belirtmiştir. Tatbikatta bu nevi malların kadimden beri istifade hakkı bulunmıyan başka 
bir köy sınırı içinde kalması halinde o köye iştirak hakkı tanınmamaktadır. 5618 sayılı Kanunun 
geçici 3 ncü maddesi ise her halele teessüs etmiş teamüllerin nazara alınacağını, bu teamüle naza
ran münferiden veya. müştereken istifade edegelen köy veya kasaba halkının yine münferiden 
veya müştereken eskisi gibi istifadeye devam edeceğini emrethektedir. İşbu kanuni durum muva
cehesinde, bu nevi orta mallarının bir köy veya belediye sınırı içine alınmış olmasının o zamana 
kadar istifade ve intifa etmiyen o köye veya belediyeye iştirak hakkı vermemesi lâzımgelir. 

Bu itibarla, köy veya belediye sınırlarında yapılan veya yapılacak olan değişiklikler, bu nevi 
orta mallarında tahsise veya teamüle dayanan istifade hakkına tesir etmiyecektir. 4753 sayılı 
Kanunda olduğu gibi mera ve yaylaklara ait tahsis cihetinin değiştirilmesine, ihtiyaçlar nazara 
alınarak başka köylere tahsisine veya şahıslara tevziine dair olan hususi kanun hükümleri mah
fuz tutulmuştur. 

Madde 34. — Bu madde âmme hükmi şahıslarının diğer nev'i mallarına mütaallik hükümleri ih
tiva etmektedir. Bu matlar âmme hizmetlerinin ifasına tahsis edilen veya bu hizmetlerin ifasında 
kullanılan mallardır. Cami, namazgah, mezarlık, okul, köyodası gibi. Bu nev'i mallardan mevzuatta 
dağınık şekilde bahsedilmektedir. (2644 sayılı Tapu Kanununun 24 ncü maddesinde olduğu gibi.) 
Bu mallar âmme hükmi şahıslarının mülkiyetine; inşaatta bulunmak, satmalmak, istimlâk, bağışlan
mak ve tahsis şekillerindeki fiilî ve hukuki tasarruflarla geçebileceği gibi evveliyatı bilinmeyen za
mandan beri o yolda istifade edilegeldiği belgeler ve şaharetle tesbit olunabilir. Bu nevi mallar tes
cile tâbidir. 33 ncü maddede gösterilen mallarla bu maddede gösterilen mallar arasındaki fark, o 
maddenin esbabı mueibesinde belirtilmiş bulunanaktadır. Bu mallar hangi köy hududu içinde bulu
nuyorsa o hükmi şahsa ait âmme hizmetinin ifasında kullanılacağı için onun adına tesbit ve tescil 
edilecektir. Maddenin son fıkrası köy veya belediye sınırı içinde Hazinenin, özel idarenin ve bele-
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diyelerin bu nev'i gayrimenkulleri bulunduğu göz- önünde tutularak sevk edilmiştir. Bu cihet tapu si
cilindeki malik hanesinden veya mahsus kanunlardaki hükümlerden istinbat olunur. 

Madde 35. — Bu madde, mer'i kanunun 52 nci maddesi ile 13 ncü maddesinin (F) fıkrasının son 
bendinin atıfta bulunduğu 4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kanununun 5618 sayılı Kanunla mu
addel olup imar ve ihyaya taallûk eden geçici maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak yeni
den tertiplenmiştir. Mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (F) fıkrasının son bendi, imar ve ihyaya 
mütaallik hususi kanunlar hükmünün mahfuziyetme işaret etmektedir. Bu hususi kanun 4753 sa
yılı çiftçiyi topraklandırma Kanununun 5813 sayılı Kanunla değiştirilen geçici maddesidir. Mezkûr 
geçici maddenin birinci fıkrası, 4753 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Devli etin hü
küm ve tasarrufu altındaki sahipsiz ham toprağı işgal edenlere iskân haddi içindeki miktarını para
sız vermektedir,, 

İkinci fıkrası ise; taşlık, pırnallık ve delicelikten emek sarf edilmek suretiyle imar edilerek bağ, 
bahçe, nteyvaİık, zeytinlik ve tarla haline getirilmiş olan yenlerin, iskân haddi kadarı ile bu haddin 
üstünde ayrıca âzami 50 dönümlük kısmının imar edene keza parasız terk olunacağı hükmünü vaz 
etmiştir. Tapulama teşkilâtı 4753 sayılı Kanun ile kurulan arazi tevzi komisyonları ile beraber ça
lışmadıkları cihetle tevzi komisyonlarının imar ve ihya edilen arazide iskân haddini tâyine matuf 
olan vazife ve salâhiyetlerini haiz olmadıkları için bu konuda imar ve ihya sebebi ile ne miktar ara
zinin iskân haddi dâhilinde iktisabedileceğini tâyin etmeleri, mümkün olamamakta ve bu yüzden imar 
ve ihya sebebine istifadeden tesbit işleri bizzarur muallâkta kalmaktadır. Lâyihada bu cihet naza
ra alınarak iki hizmet kanunu ile ilgili bulunan bu mevzua en münasip hal şeklinin bulunması düşü
nülmüş ve tapulama teşkilâtına durumu tesbit ve Hazine adına tescil yetkisi tanınmış âkibeti çift
çiyi topraklandırma Kanununun tatbikatını yapacak olan teşkilâtın faaliyetine terk olunmuştur. 
Maddenin diğer hükümleri o yerde 4753 sayılı Kanun tatbik edilinceye kadar ihya edenlerin hakla
rını koruyacak şekilde tanzim edilmiştir. Bu madde mevzuuna giren gayrimenkul!er Hazine adına 
tesbit ve tescil edilecektir, Ancak, ihya edenler veya kanuni veyahut akdi halefleri beyanlar hane
sinde gösterilecektir, O yerde çiftçiyi topraklandırma Kanunu tatbik edildiği zaman muaddel ge
çici madde hükümleri, arazi tevzi komisyonunca ihya eden hakkında uygulanacaktır. Diğer taraftan 
o yerde 4753 sayılı Kanun tatbik edilinceye kadar bu nev'i gayrimenkuller Hazine tarafından başka
sına temlik edilmiyeeektir, Ayni zamanda Hazine tarafından ihya edenlerin veya kanuni ve akdi 
haleflerinin zilyedliklerİ ihlâl olunamıyacak ve gayrimenkul, bunların elinden almamıyacaktır. Bu 
hususun temini için keyfiyet tapu kütüğünün şerhler hanesinde gösterilecektir. 

Madde 36. — Bu madde mer'i kanunun 13 ncü maddesinin (F) fıkrasının 1 nci bendinden 
aynen alınmıştır. Lâyihanın 5 nci bölümünde hakiki ve hükmi şahıslar adına gayrimenkulun tes
bit ve tescil şartları belirtilmiştir. B'unİarm haricinde kalan ve tescile tâbi olan gayrimenkuller 
sahipsiz addiyle Hazine adına tesbit ve tescil olunacaktır. Diğer bir ifade ile hakiki veya hükmi 
şahısla? lehine iktisap şartları tahakkuk etmediği takdirde gayrimenkul Hazineye aidolacaktır. 

Madde 37. — Bu madde mer'i kanunun 17 nci maddesi yerine kain olmak üzere yeniden tertip
lenmiştir. Mer'i kanunda rehinli ve hacizli gayrimenkullerin zilyed lehine tescili sırasında rehin 
ve hacizden mütevellit hakların mahfuz tutulmasını zilyedin muvafakatine bağlamış zilyed o şe
kilde tescile muvafakat etmediği takdirde tesbitin tapu kaydı veçhile ve bütün takyidatiyle kayden 
malik görünen adına tesbitini emretmiştir. Bir defa gayrimenkul takyitleri rehin ve alacaktan 
ibaret değildir. Bu sebeple lâyihada bütün takyitleri içine alacak şekilde ibareler kullanılmıştır. 
Diğer taraftan zilyedlerin tesbit sırasında daima hazır bulunmaları mümkün olmadığı göz önünde 
tutularak muvafakat edip etmediklerine .bakılmaksızın zilyed adına tesbit ve tescilin yapılması ve 
fakat takyitlerin yeni sicille aynen geçirilmesi usulü ihdas edilmiştir. Zilyed bu takyitlerle tesbite 
razı değilse tapulama sırasında bunu açıkça belirtir tutanağın itirazsız kesinleşmesi takdirinde tapu 
idaresine müracaat ederek zilyedlikten mütevellit haklarından vazgeçtiğini ve kaydın tapu maliki 
adına takyitleri ile birlikte tesisini istiyebilir. Bu madde bu bölümde zilyed lehine tesbit ve tes
cile müsait şartların tahakkuku halinde tatbik edilecek ve fakat gayrimenkulun tapu kaydında be
lirtilen ve üçüncü şahıslar lehine mevcut takyitler ve sair haklar yeni sicille aynen geçirilecektir, 

( S . Sayısı : 135) 



- 6 0 -
Madde 38. — Bu maddenin muadili mer'i kanunda yoktur. Tatbikatta görülen lüzum üzerine 

yeniden sevk edilmiştir. 
Tapulama tesbiti tutanağın tanzimi tarihinde mevcut fiilî ve hukuki durumu tâyine mâtüf bir 

faaliyettir gayrimenkul arz ile muhtesattan müteşekkil olabilir. Muvakkat olmıyan muhtesat ise 
Medeni Kanunumuza göre arzın mütemmim cüz'üdür bu gibi muhtesadı arzın maliklerinden başkası 
vücuda getirmiş olabilir. Bu muhdesat Medeni Kanundan sonra olabileceği gibi evvel de olabilir. 

Bilindiği gibi ahkâmı sabıkamız gayrimenkul mallarda zeminin bir şahsa ve muhdesatm başka 
birisine aidiyetini kabul etmiş ve böylece ayrı ayrı tapu kayıtları tesis olunmuştur. Nitekim, Medeni 
Kanunun sureti meriyet ve şekli tatbiki hakkındaki Kanunun 39 ncu maddesinde bu hususa işaret 
edilmektedir. Binaenaleyh, Kanunu Medeniden önce mülga mecelle ile Arazi Kanununun meriyette 
bulunduğu zaman zarfında, zemin sahibinden başkası tarafından meydana getirilmiş olan muhdesa
tm Tatbikat Kanununun mezkûr 39 ncu maddesi veçhile tescil edilmeyip sadece tesbit olunması ge
rekmektedir. Medeni Kanunun meriyetinden sonra muhdesatı vücuda getiren ile arz sahibi arasın
daki münasebetin ise, Medeni Kanunun 648, 649, 651, 655 nci maddeleri uyarınca tasfiye edilmesi 
iktiza etmektedir. Bu tasfiyeyi yapmaya tapulama teknisiyeni ve yardımcısı salahiyetli değildir. Bu 
itibarla, tapulama sırasında arzın maliki belirtilmekle beraber, muhdesat başkası tarafından vücu
da getirilmiş ise, muhdesatm cinsi ihdas tarihi ve vücuda getirenin kim olduğu tesbit edilerek tu
tanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde açıkça gösterilecektir. Esasen tatbikatta da o yolda hareket 
edilmektedir. Muhdesattan maksat muvakkat olmıyan bina ve ağaç gibi şeylerdir. Muvakkat mahi
yette olmak üzere yapılan kulübe ve baraka gibi hafif binalar bu maddenin tatbikinde muhdesat 
sayılmıyacaktır. 

Madde 39. — Mülkiyet hakkının tesbitindeki esasları belirten bu bölümde, Medeni Kanun hü
kümleri dairesinde gayrimenkul sayılan bütün mallara şâmil tesbit ve tescil işlemlerini hüküm altına 
almaya imkân mevcut değildir. Bu bölümde istisnai hükümler kabul edilerek ekseriyetle tesbit ve 
tescil mevzuu olan gayrimenkullere ait hükümler sevk edilmiştir. Şu halde bu bölümde hilâfına hü
küm bulunmadığı takdirde Türk Kanunu Medenisi ile diğer kanunların hükümleri tatbik olunacak
tır. Bu ciheti belirtmek maksadiyle bu madde yeniden kaleme alınmıştır. f 

Madde 40. — Bu madde tapu ve vergi kaydı ve sair belgeler gibi hakkı ispata yarıyan vesika
ların şümulünü tâyin ve kanundaki mühim bir boşluğu doldurmak maksadiyle yeniden kaleme alın
mıştır. Medeni Kanunun 645 nci maddesi uyarınca gayrimenkulun hududu plân ve arz üzerine ko
nulan işaretlerle tâyin olunur. Plândaki hudut ile arz üzerindeki hudut birbirini tutmazsa asıl olan 
plândaki huduttur. Tapu Kanununun 30 ncu maddesi plân ve resmî mesahaya istinadetmiyen gay
rimenkul mallarda eskiden beri malûm ve muayyen olan hududa itibar olunur, demektedir. Tesbite 
esas olan kayıt ve belgeler sabit ve tevsie gayrimüsait hududu ihtiva ediyorsa o kayıt ve belgelerde 
gösterilen hudut nazara alınarak belgelerin muhtevası belirtilir. Sahipli arazi istikameti değişmemiş 
olan yol, mecrası değişmemiş olan dere gibi yerler sabit hadlerdendir. Yollar ve dereler istikamet 
ve mecrasını değiştirmiş ise kayıt ve belgelerin tanzim edildiği tarihteki istikamet ve mecraları 
tahkik olunarak kayıt ve belge muhtevası tesbit olunur. Sabit ve tevsie gayrimüsait bir hududun 
alâkalılar arasında ihtilaflı bulunması gayrisabit ve tevsie müsait sayılmasını icabettirmez. 

Kayıt ve belgelerin tanzim edildiği tarihteki durumu usulen tahkik olunarak tebeyyün edecek 
şekle göre hudut belirtilir. Kayıt ve belgeler gayrisabit ve tevsie müsait hududu ihtiva ediyorsa 
muhtevasını tâyinde kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilir. Miktar belirtilmemiş ise öteden 
beri tasarruf şekli nazara alınır. Hâli mera, orman, dağ, tepe, şafak ve ufuk gibi hadlerin gayrisa
bit ve tevsie müsaidolması asıldır. 

Diğer taraftan mübadil veya firari ve mütegayyip eşhas arazisi ile hudutlaşan gayrim enkuller 
için hudutta ismi geçen şahıstan, tapu kayıtlarına müsteniden âhara tedavül vukubulduğu tesbit 
olunamıyan ahvalde dahi bu nevi hudutları da gayrisabit addetmek lâzımgeleceği şüphesizdir. Ka
yıt ve belgeleri hadleri sabit veya gayrisabit olsun eğer o belge ve kayıtlar bir haritaya istinadet-
tirilmiş ise, haritanın hendesi durumuna ve miktarına itibar olunur. Haritanın çiziliş tarzı bakı-
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mından taallûk ettiği yeri belirtecek durumda olmaması, yani mahalline tatbik kabiliyeti bulun
maması taktirinde maddenin 1 nci ve 2 nci fıkraları hükmü uygulanır. 

2510 sayılı Kanunda olduğu gibi, Hazinece tahsis ve temlik edilen gayrimenkullerin miktarı
na itibar edileceği hakkında temlike mesnet teşkil eden kanunda bir hüküm mevcut ise, (her hal
de temlik kararında gösterilen miktara itibar edilmek lâzımgelir. Hazinece vâki temlike müste
nit kayıt ve belgelerde miktara itibar edileceğine dair meşruhat mevcut ise, mahsus kanunların
da o yolda bir 'kaydın bulunup bulunmadığına (bakılmaksızın kayıt ve belgelerdeki miktar naza
ra alınmak iktiza eder. Maddenin son fıkrası bu hükmü belirtmek maksadiyle sevk edilmiştir. 

Madde 41. — Bu ımadde 40 nci madde ile mütenazır olmak üzere yeniden kaleme alınmıştır. 
40 nci maddede gayrisabit ve tevsie müsait hududu ihtiva eden kayıt ve bölgelerin muhtevasını 
tâyinde bunlarda yazılı miktara itibar edileceği kayıt ve belgeler sabit hadleri ihtiva etse dahi 
hususi kanunlarında veya belgelerinde miktarına itibar edileceği şeklinde bir kayıt ve meşruhat 
bulunması halinde de o yolda işlem yapılacağı belirtilmiştir. Bu gibi hallerde miktar fazlasının 
ne şekilde tefrik, tesbit ve tescil olunacağı tatbikatta esaslı tereddüt ve ihtilâfları mucibolmuş-
tur. Bu madde o yoldaki tereddütleri izale ve ihtilâfları bertaraf etmek maksadiyle kayıt ve bel
gelerden faydalanan kimse lehine sevk olunmuştur. Şöyle ki; kayıt ve belgeler gayrisariöı ve tev-
zie müsait hududu ihtiva ediyorsa miktar fazlası gayrisabit tevsie müsait huduttan tefrik edile
cek, geri kalan kısım o kayıt ve belgenin muhtevası olarak kabul olunacaktır. 

Fennî metotlara göre, tecvizi hata hududu dâhilinde bulunan fazlalıklar nazarı itibara almmı-
yaca'ktır. Miktar fazlasını gayrisabit hadden ifrazını gidildiği taktirde geri kalan kısmın her halde 
sabit hadlerle irtibatı kesilmemek icabeder. Kayıt ve belge, sabit ve tevsie gayrimüsadt hududu ihti
va ettiği halde bunlartda yazılı miktara itibar olunması lâzımgeliyorsa bu takdirde, kayıt ve belgeye 
istinadeden kimsenin göstereceği taraftan miktar fazlası tefrik edilecektir. O kimse tesbit sırasında 
hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan imtina ederse menfaatine en uygun şekilde tefrik 
yapılır. Tapulama sırasında yapılacak bu tefrikin o kimsenin menfaatine uygun olmadığı itiraz vuku
unda Tapulama Komisyonunca tetkik ve tesbit olunur. 

Bu maddeye göre ifraz edilecek miktar fazlası arazi, Devlete aidolacağından Hazine namına tesbit 
edilecektir. Ancaık, lâyihanın 43 ncü maddesinin ikinci fıkrasında mevzuubahsolan gayrisabit ve tevsie 
müsait hududu ihtiva eden gayrimenkullerden ayrılacak miktar fazlalıkları Devletin hüküm ve tasar
rufu altındaki ham topraktan madut ise veya taşlık, pırnallık ve delicelikten emek ve masraf ihtiyarı 
ile imâr edilmek suretiyle meydana getirilmiş bulunuyorsa, diğer bir ifade ile; gayrisabit huc^ut, mü
badil ve mütegayyip şahıslardan Hazineye müntekil yerlerle hudutlaşmafctan ileri gelmiyor ve fazlalık 
bundan neş'et etmiyorsa, gayrimenkul sahibinin çıkacak miktar fazlası hakkında lâyihanın 35 nci mad
desiyle vaz'olunan imar ve ihya hakkından müstefidolfmıası lâzımgeleceği, hak ve nasafet prensiple
rine uygun görülmüş ve maddenin son fıkrası bu maksatla tert'ibolunmuştur. 

Madde 42. — Bu madde taıtbükaltta ve doktrinde ihtilaflı bulunan bir hususun halli maksadiyle ye
niden tanzim ve sevk edilmiş bulunmaktadır. Evvelce bir bütün halinde tasarruf edilen bir gayri
menkulun bir kısmı hakkında zilyed lehine tesbit ve tescil hükümlerinin tatbik edilmesi lâzımgeldiği 
takdirde gayrimenkulun evvelce bir bütün halinde tasarruf edilmiş olması, zilyedin bu haklardan isti
fade edip etmiyeceği tatbikat ve doktrinde münakaşa mevzuu olmaktadır. Meselâ; tapuda 500 dönüm 
olarak mukayyet gayrimenkulden 25 dönüm militan, bir şahıs elinde bulunur da bu şahıs zilyedlikle 
iktisap hükümlerinden istifade edecek durumda olursa o gayrimenkulden 25 dönümlük kısmının zil
yedi adına tesbit ve tescili yoluna gidilecek midir? Lâyiha bu ciheti müspet şekilde halletmiştir. Pll-
hakiki o kısmın zilyed adına tesbit ve tesciline mâni olabilecek içtimai, iktisadi veya hukuki mâkul 
bir sebep ileriye sürülemez. Aksi halin kabulü gayrimenkul tasarruflarındaki istikrara engel olur. 
Bu itibarla tapuda kayıtlı olsun veya olmasın evvelce bir kıta gayrimenkul halinde tasarruf edi-
legelen gayrimenkulden bir kısmı hakkında zilyed lehine işbu 5 nci bölümde yazılı hükümlerin 
tatbiki lâzımgeldiği takdirde o kısım zilyed adına tesbit ve tescil olunur. Ancak bu hükmün tat* 
bikı için o kısmın ifrazı kabil bir halde bulunması icabeder. Gayrimenkulun iktisadi gayesi bakı
mından gayrikabili ifraz bir kısmı hakkında bu hüküm tatbik olunamaz. Aynı mucip sebeplere bi-
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naen gayrimenkulun şayi hissesi hakkında dahi zilyed lehine sevk edilen hükümlerin tatbik edile
ceği lâyihada kabul olunmuştur. Esasen 1515 sayılı Kanunun gayrimenkulun bir kısmı veya şayi 
hissesi hakkında tatbikinde şimdiye kadar tereddüdedilmemiş ve tatbikat o şekilde cereyan eyle
miş ve bunda içtimai ve hukuki bir mahzur görülmemiştir. 

Bu maddede bahis konusu edilen hisse, müşterek mülkiyet şeklinde bulunan hisse olup bu hü
kümlerin iştirak halinde bulunan şeriklerden birine ait haklara tatbik edilmesi mümkün değildir. 

Madde 43. — Bu madde Medeni Kanunun 909 ncu maddesine mütenazır olmak üzere yeniden 
kaleme alınmıştır. İşbu bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zilyedin kanuni ve akdî halef
leri istifade edebileceklerdir. Birbirlerine halef olan zilyedler arasında akdî veya kanuni bir irti
bat mevcut ise, halef ve seleflerin zilyedlik müddetleri eklenerek hesabolunacaktır. 

Madde 44. — Mer'i kanunda böyle bir madde mevcut değildir. Tatbikatta görülen zarurete bi
naen bir boşluğu doldurmak maksadiyle yeniden tertiplenmiştir. 

Bâzı birliklerin genel sınırları içerisinde kalan gayrimenkullerin mücavir birlikler arasındaki 
sınırlarının lâyıkiyle tesbit edilememesi yüzünden bitişik birlikler hudutları içinde mütalâa edile
rek kadastro veya tapulamaya tâbi tutulmuş olduğu tatbikatta görülmektedir. 

Diğer taraftan, lâyihanın 76 ncı maddesine konulan hükme tevfikan sırası gelmiyen birliklerde
ki çiftliklerin tercihan ve peşinen tapulanmasımn yapılması icabedeeektir. Bu ihtimaller karşısında, 
tapulaması ele alınan birlikte bu durumda tapulanmış yerler hakkında nasıl muamele yapılması 
lâzıni'geleeeği maddenin 1 nci fıkrasında açıklanmıştır. Şöyle M; bu yerler yeniden tapulanmı-
yacaktır. Birliğin geri kalan arazisinin tapulaması bltMilip tapu kütükler1!*tanzim, edilirken par
sel numarası kaçta kalmışsa bu numara teselsül ettirilmek suretiyle mücavir birlikte tetpulanam 
gayrinıenkuller, o hirliğin tapu kütüğünden asri birliğin tapu kütüğüne aynen ve naklen kayd 
edilecekti!'. Bu nakil sebebiyle eski tapu kütüğü sahifeleri Tapu Sicil Nizamnamesindeki usul? 
tevfikan kapatılacaktır. 

Hâdise, her iki birliği ilgilendiren paftalar üzerinde de tesir icra edeceğinden, paftaların ilgi
li kısımları buna göre ıslah olunacaktır. 

Eğer, evvelce tapullanan arazi, lâyihanın 76 ncı maddesi mevzuuna giriyorsa, bu takdirde ya
pılacak iş, o çiftliği teşkil eden parselleri binliğin heyeti uımuimıiyesine nazaran yeniden numara
layıp aidolduğu sahif elerin sırasına göre geçirmekten, ve aslki kütük sahif elerini kapatmaktan 
ibaret olacaktır. 

Bu mevzuda tatbikat sırasında karşılaşılan bir hâdise de; bir birilik sınırları içellisinde kalan 
arazinin bir kısmının bitişik birliklerin sınırı dâhilinde evvelce kadastrosu veya tapulanması ik
mal edirlmiş iken. bu cihet fark edilmiyerek aynı arazinin asıl sınırı içinde kaldığı birlikte, ikin-

-oi bir defa. daha tapulama muamelesi görmüş olması halidir. Bu takdirde yapılacak muamele, 
maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere muahhar tapulamayı, ister derdest ve isterse ikmal 
ve intacedilımiş olsun, bütün hukuki ve fiilî neticeleri ile birlikte hükümsüz saymaktır. 

Bu ikinci tapulama ortadan kaldırılınca ilk defa yapılmış olan tapulama ile ihticac olunacağı 
tabiîdir. Ancak, ilk tapulama ile tesis olunan ka yıtilarm hududu umuımiyesii içinde bulunduğu bir
liğe ait tapu kütüklerine nakilleri, eskü kayıtların kapatılması ve paftalar üzerinde de iktiza eden 
tashihatın yapılması gerekecektir ki, yukarda birinci şıkta izah olunduğu üzere.muamele göre
cektir. , 

Orman Kanununa tâbi Devlet ormanları ile diğer âmme hükmi şahıslarının veya hakiki şa
hıslara ait ormanların, Orman Kanunu hükümlerine tevfikan ve mahsus kanunlarına göre teşek
kül eden "komisyonları marifetiyle yaptırılan tahditleri kesinleşerek tapuca tescilleri icra edilmiş 
bulunuyorsa, tesis edilen Tapu kayıtlan taallûk ettiği birliğe ait tapu kütüğüne aynen nakledi
lecektir. Maddenin son fıkrası bu lüzumu ifade etmektedir. Zira lâyihanın 2 nci maddesinde bu 
nevi ormanlar Tapulama Kanununun tatbik sahası dışında bırakılmıştır. Binaenaleyh, yapılacak 
işin bundan ibaret olması lâzıımgeleceği aşikârdır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Bu bölüm tapulama sırasında tahaddüs edecek ihtilâfların tapulama mahkemelerinde ne suretle, 
hangi şekil ve şartlarla halledileceğine dair usuli hükümleri ihtiva etmektedir. 

Mer'i kanunun 4 ncü bölümünde muhakeme usulüne ve vazifeye mütaallik hükümler sevk edilmiş 
ise de; bunlar kifayetsiz görülmüştür. Bu sebeple bu bölümdeki maddeler yeniden kaleme alınmış, mad
delerin şevkinde tereddüde meydan bırakılmamasıiıa ve mahkemelerde süratin teminine çalışılmıştır. 

Madde 45. — Bu madde mevzuu itibariyle tapulama mahkemelerinin vazifesini belirtmekte olup 
mer'i kanunun 34 ncü maddesi yerine kaim olmaktadır. Mevzu itibariyle bu maddelerde halledilecek 
ihtilâflar açıkça belirtilmiştir. Tapulamadan gaye tutanakların tanzimi tarihindeki hukuki durumu 
belirtmeli olduğuna göre o tarihten sonra doğan haklara mütaallik ihtilâflar bu mahkemelerin vazifesi 
haricinde bırakıldığı gibi mahkemeden ihdas edici mahiyette hüküm istihsaline matuf ihtilâflar dâhi 
tutanağın tanzim edildiği tarihteki hukuki durumla alâkalı olmadığı için vazife haricinde bırakılmış
tır. ihtiyati tedbir ile alâkalı tereddütleri izale maksadiyle maddeye yeni fıkralar eklenmiştir. 

Madde 46. — Bu madde hâdiselerin hususiyeti itibariyle tapulama mahkemesinin vazifesini belirt
mektedir. Mer'i kanunun 35 nci maddesinde bu mahkemenin vazifesinin başlangıcı, birlikte tapulama 
işlerinin başladığı tarih olarak tarif olunmuştur. Birlikte tapulama işlerinin başlaması ile bütün gay-
rimenkullerin tapulaması arasında ekseriya seneleri aşan bir zaman geçmektedir. Tapulama mahke
mesinin vazifesi başlayınca mahalli mahkemelerin vazifesi sona erer. Mahallî mahkemesinde görül
mekte olan dâva mevzuu gayrimenkule ait tapulamanın başladıktan birkaç sene sonra yapılması ha
linde dosyayı devralan tapulama mahkemesi bu müddet içinde hareketsiz kalacak ve dâva yürüyemi-
yecektir. 

Bu sebeple lâyihada Tapulama Mahkemesinin vazifesi, her birlikte ilk parsele ait tapulama tu
tanağının tanzim edildiği tarihten itibaren başlaması esası ^kabul edilmiştir. Mahallî mahkemele
rinde görülmekte olan dâva mevzuu gayrimenkul hakkında henüz o birlikte ilk parselin ta
pulama tutanağı tanzim edilmemiş ise mahallî mahkemesi ö dâvanın rüyetine devam edecektir. 

Tapulanmasma başlanan birliklerde lâyihanın 48 nci maddesi uyarınca mahallî mahkemesinde-
ki dâva dosyaları tapulama hâkimine devredilecektir. Bu sebeple lâyiha mahallî mahkemelerinin 
vazifesi nihayet bulduğu anda Tapulama Mahkemesinin dâvaya hemen el koyarak tahkikata de
vam etmesi imkânını sağlamış bulunmaktadır. Bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler, ihtilâf 
ve dâvaların ne şekilde Tapulama Mahkemesine aksedeceğini belirtmek maksadiyle tanzim 
olunmuştur, (a) bendinde mahallî mahkemelerde görülmekte olup vazifenin sona ermesi üzerine 
lâyihanın 48 nci maddesine tevfikan Tapulama Mahkemesine devredilen dâva dosyalarına ait ih
tilâfları; (b) bendinde itiraz müddeti içinde açılacak veya Tapulama komisyonları kararları 
aleyhine ikame olunacak dâvalarla askı ilânından itibaren üç ay içinde Tapulama Komisyo
nunda intacedilemeyip mahkemeye tevdi olunacak itirazh tutanaklara ait itirazları; (c) bendinde 
ise Tapulama Mahkemesinde görülmekte olan dâvalara müdahale mahiyetinde olmak üzere vu-
kubulacak sair talepleri tetkik ve halledeceği kabul olunmuştur. Maddenin (b) ve (c) bendi mer'i 
Kanunun 32 nci maddesi yerine kaim olmaktadır. Maddenin son fıkrası tapulama işlerinde 3533 
sayılı Kanuni tahkim usulünün cereyan etmiye:;ağiui belirtmektedir. Filhakika bahsi geçen ka
nunda yazılı daire ve müesseseler arasındaki ihtilâfın tahkim yolu ile halli sürat ve işlerin 
masrafsız; bitirilmesi bakımından lüzumlu görülmüştür. Tapulama mahkemelerinde, dahi dâvalar 
masrafsız ve süratle görüldüğü için talupalamaya tâbi gayrimenkuller hakkında 3533 sayılı Ka
nunun tatbik sebebi kalmamıştır. 

Madde 47. — Bu madde tapulama mahkeme finin mahal itibariyle salâhiyetini belirtmekte
dir. Mahkemeler bölge itibariyle kaza salâhiyetini haizdir. Aynı bölgede mütaaddit tapulama mah
kemeleri kurulması halinde iş bölümü Adliye Vekâletince tesbit olunur. Lâyihada bu mahkemele
rin mahal itibariyle salâhiyetleri, bulundukları bölgeye dâhil birliklerin genel krokisi hududu ile tah-
didedilmiştir. Birlik genel sınır krokisi bu kammun tatbikine münhasır olmak üzere ve iş programı 
mahiyetinde olarak tanzim edilir. Teknik zaruretler dolayısiyle veya hataen mülkî teşkilât bakımm-
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dan diğer bir kaza hududu dahilindeki gayrimenkul, birlik genel krokisi içine alınmış ise o gayrimen-
küle taallûk eden ihtilâflar o birliğin bağlı bulunduğu bölgede vazife gören hâkim tarafından halle
dilecektir, Birlik, orada tapulamaya başlandığı tarihte tapulama mahkemesinin bulunduğu bölgeye 
bağlı iken tapulamaya başlandıktan sonra idari teşkilât bakımından başka bir bölgeye bağlandığı tak
tirde o birliğe dâhil gayrimenkullere mütaallik ihtilâfı, evvelce bağlı bulunduğu bölge hâkimi hal
leder. Tasarı, bu -hükmü sevk etmekle dosyaların mahkemeden mahkemeye devrine mâni olmak iste
miştir. 

Madde 48. — Bu madde 46 ııeı maddedeki esaslara mütenazır olmak üzere mer'i kanunun 35 nci 
maddesinden tadilen alınmıştır. Mer'i kanun birlikte tapulama işlerinin başladığı tarihte mahalli 
mahkemelerinıdeki dosyaların tapulama hâkimine devredileceğini kabul etmiştir. Tapulamaya başla
ma anını açıkça tâyin etmek lüzumlu görülmüştür. Zira, o tarih tapulama mahkemesinin vazifesi
nin mebdeini ve bilmukabele mahalli mahkemesinin vazifesinin müntehasını gösterecektir. Bu itibar
la lâyihada devir zamanı, bir birliğin ilk parseline ait tapulama tutanağının tanzimi tarihi olarak 
kabul olunmuştur. Bu maddenin tatbikinde mahallî mahkemelerinde henüz açılmış, tahrirî tebligat 
safhasında bulunan dâva dosyalariyle duruşmaları yapılmakta olan dâva dosyaları ve hükme bağlan
mış olup da henüz kesinleşmemiş olan dosyalar dâhildir. Mevzu itibariyle tapulama mahkemesinin 
vazifesi dışında kalan 45 nci maddenin son fıkrasındaki ihtilâflara mütaallik dosyalar tapulama mah
kemesine devredilmeyecektir. Maddedeki «görülmekte olup» ibaresi Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu bakımından müracaata bırakılmış dâvalara mütaallik dosyaların tapulama mahkemesine dev-
rolunmıyacağını belirtmektedir. Bu gibi dâvalar alâkalılar tarafından yenilendiği takdirde, dosya 
tapulama mahkemesine gönderilecektir. 

Madde 49. — Bu madde mer'i kanunun 36 nci maddesinden ufak bir değişiklik yapılmak sure
tiyle yeniden kaleme alınmıştır. Bu değişiklik; mer'i kanunda müphem görülen (Tapulamanın bit
mesinden) ibaresinin tavzihinden ibarettir. Bir bölgede tapulama işlerinin ikmal edilerek tapu kütük
leri ile müstenidatmm tapu idarelerine devrinden 'altı ay sonra tapulama mahkemesinde henüz hük
me bağlanmamış dosyalar hakkında yapılacak muameleye mütaallik bulunmuştur. 

Madde 50. — Bu madde mer'i kanunun 15 nci maddenin 2 nci fıkrası yerine kaim olmak üzere 
ve tereddütleri izale maksadiyle tafsilen kaleme alınmıştır. 

Tapulama Kanununun tatbikatından doğacak her türlü ihtilâflarda, tapulama mahkemelerince 
5 nci bölümde yazılı hukuki esasların tatbik edilmesi lâzımdır, ihtilâf tapulama mahkemesine hangi 
yoldan aksederse etsin bu mahkemelerde aynı esaslar göz önünde tutularak halledilecektir. 

Lâyihanın 49 ncu maddesi uyarınca tapulama mahkemesinin vazifesi nihayet bulduğu halde elin
de henüz hükme bağlanmamış işler mevcut ise bu işler kıymetine bakılmaksızın mahalli Asliye Mah
kemelerine devir edileceğinden mahalli Asliye Mahkemeleri yine 5 nci bölümde yazılı esasları göz 
önünde tutarak ihtilâfı çözecektir. 

Bir bölgede tapulama işleri ikmal edilerek tapulama mahkemesinin 49 ncu maddede beyan edilen 
müddete mütaallik yetkisi hitam bulduktan sonra tapulamanın yanlış yapıldığı iddiasiyle lehine tes-
bit ve tescil yapılan aleyhine dâva açıldığı takdirde bu dâvaya kıymet itibariyle vazifeli mahalli sulh I 
veya Asliye Mahkemesi yine 5 nci bölümde yazılı esasları tatbik edeceklerdir. Tapulama tesbitleri 
ile ilgili olmayan yani tapulamadan sonra tahaddüs eden sebepler dolayısiyle açılacak dâvalara bu 
maddenin şümulü yoktur. O dâvalar umumi hükümler dairesinde halledilecektir. 

Madde 51. — Bu madde mer'i kanunun 15 nci maddesinin son cümlesine tekabül etmek üzere 
yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin 1 nci fıkrası uyarınca beşinci bölümde yazılı esasların tat
bikinde her türlü delil ve beyyineye istinadedilebilecektir. Bu hususta delil takyidi yoktur. Yal
nız 31 nci maddenin ikinci fıkrasındaki delil takyidine mütaallik hususi hükümleri mahfuz tutul
muştur. Maddenin ikinci fıkrası yeni hüküm olarak sevk edilmiştir. Tapulama işleri başlıyan böl- " 
gede tapu fen memuru veya kadastro veyahut tapulama fen elemanları mevcuttur. Mahkemede tec
rübesiz kimselere yaptırılan mesaha ve haritaya müstenit hükümlerin infazında müşkilât çıkmak
ta ve yanlışlıklara yol açılmaktadır. Bu sebeple mahkemeye akseden bir ihtilâfın halli için yeni
den ölçme yapılmak lâzımgeldiği veyahut hüküm tapulama haritasında değişiklik yapılmasını 
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icabettirdiği takdirde ölçme işi ve yeni harita mahkemece tapu fen memuruna veya kadastro veya
hut tapulama fen elemanına yaptırılacaktır. Lâyiha bu bapda hâkimin takdir salâhiyetini tak-
yidettiği gibi tapu fen memuruna veya kadastro veyahut tapulama fen elemanlarına o yolda vazife 
tahmil etmiştir. 

Madde 52. ••— Bu madde yeniden kaleme alınmıştır. Tapulama, hak sahiplerinin doğru ola
rak'tâyini gayesini istihdaf eder. Hâkimin vazifesi ihtilâf halinde bulunan tarafların ileri sür
dükleri iddia ve müdafaaları tetkik ile nihayet bulmuş olmaz. Hâkim ittihaz edeceği karar ile 
yeni bir sicil ihdas edecektir. Bu sicilin doğru olarak ihdas edilmiş olması lâzımdır. Dâvada ta-" 
raf olanların dâvayı iyi takip etmemeleri veya üçüncü «şahıs zararına olarak aralarında uyuşmaları 
takdirinde üçüncü şahsa ait bir gayrimenkul hakkında sicil tesisi neticesi doğabilir. Bu sebeple lâ
yiha, hâkimi tarafların iddia ve müdafaaları ile bağlı tutmamıştır. Tarafların delillerini topla
dıktan sonra re'sen tahkikatı genişletmek ve lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplamak salâhiyeti 
hâkime tanınmıştır. Hâkim delilleri serbestçe takdir edecek tahkikattan elde edeceği kanaata göre 
b^r karar verecektir. Dâva mevzuu gayrimenkulun kimin adına tescil edileceği kararda belirtilmek 
lâzımdır, • * 

Meselâ tesbit A. adına yapılmıştır. B. tarafından itiraz edilmiştir. Yapılan tahkikat netice
sinde o gayrimenkulun, A. ya ve B. ye aidolmayıp sahipsiz bir yer bulunduğu anlaşılmıştır. 
Bu takdirde hâkim o gayrimenkulun Hazine adına tesciline karar vermekle mükelleftir. Diğer 
başka bir misal; yapılan tahkikat neticesinde gayrimenkulun davacı B. ye murisinden intikal et
tiği kendisinden başka hak sahibi mirasçılar bulunduğu anlaşılmıştır. Bu takdirde gayrmenkulün 
bütün mirasçılar adına tesciline karar verilecektir. Bu hüküm lâyihanın.21 nci maddesi ile mü
tenazır bulunmaktadır. Nasıl ki, teknisiyen ve yardımcısı hak sahibini re'sen aramakla mükellef 
ise, ihtilaflı işlerde bu vazife, hâkime tereddübeder. Lâyihada mer'i kanundan farklı olarak mi
rasçıları tâyin olunamıyan ölü kayıt sahibi adına sicil ihdası usulü kabul olunmuştur. Bu esas ile 
ilgili olarak mahkemece nizalı gayrimenkulun ölü bir şahsa aidolduğu sabit görülürse ölü olduğu 
yazılmak suretiyle o şahıs adına tescil kararı verilebilecektir, mirasçıların belirtilmesini alâkalılar 
talebettikleri takdirde hâkim mirasçıların adlarını veT hisse miktarını tahkik edecek onlar adına 
tescil kararı verecektir. " 

Madde 53. — Bu madde 52 nci maddedeki hükmün bir neticesi olarak yeniden tanzim olunmuş
tur. Umûmi hükümlere göre mahkeme kararları dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde muhkem 
kaziye teşkil ederler, ve esasen kararlar taraf olanlara izafeten ittihaz olunur. Tapulama Mahke
mesi ise 52 nci madde uyarınca dâvada taraf olmıyan lehine dahi karar verebilecektir. Dâvada 
taraf olmadığı halde lehine karar verilen kimse bu madde uyarınca o karardan taraflar aleyhine 
istifade edecektir. Dâvanın tarafları, lehine karar verilen üçüncü şahıs aleyhine yeniden dâva aça-
mıyacaklardır. Muhkem kaziyenin akdi veya kanuni haleflere tesir derecesi müddeabihte ve dâva 
sebebinde ittihat gibi şartlar umumi hükümler dairesinde nazara alınacaktır. 

Madde 54. — Bu madde tapulama ile ilgili kimseler hakkında vekil tâyininde kolaylık sağlamak 
maksadiyle yeniden tanzim edilmiştir. Tapulama Mahkemesi kısmen köylerde faaliyette bulunacak
tır. Bölge merkezinde avukat veya dâvavekili tedariki müşküldür. Bölge merkezinde üçten ziyade 
avukat veya dâvavekili bulunmadığı takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi bu sıfatı haiz olmıyan kimselerden vekil tâyinini mümkün kılmaktadır. Bölge merkezin
de üçten ziyade avukat veya dâva vekili bulunduğu takdirde bu sıfatı haiz bir kimsenin dâvaya 
vekil tâyin edilmesi umumi hükümler iktizasındandır. Fakat tapulamaya mevzu olan gayrimen
kulun kıymeti avukat veya dâva vekili masraflarına mülte'na-manil olmıyabilir. Alâkalı şahıs bir
lik merkeainde bulunmıyabildr. Veyahut işini bizzat taMbetaıekten âciz olabilir. Veyahut işini 
avukat veya dâva vekili ile takibetmeye malî imkânları müsaade vermez. Halbuki tapıilama işleri 
süratle nihayete erdirilecektir. Ve müddetlere tâbidir. Bu işlerin behemahail -avukat veya dâva ve
kili ile takip ve intacına zorlandığı takdirde iş sahibi hakkını kuİlanamıyacak veya müdafaa 
edemiyecefc duruma düşecektir. Bu sebeple lâyihada tahdıiden belirtilen yakın hısımların vekil SL-
fatiyle tapulamanın idari ve adlî safhalarında bulunmaları kabul edilmiştir. 
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Madde 5 5 . — Bu madde vekâletlerin şekli bakımından yeni hükmü ihtiva etmektedir. Tapula

ma işlerinin süratle yürüdüğü ve müddetlere tâbi olduğu hakların kullanılmasında gecikmenin 
zararları mucıibolacağı göz önünde tutularak maddenin birinci fıkrasında köy ihtiyar heyeti ve
ya sulh hâkimi veya tapulama hâkimi tarafından tasdik edilen vekâlet namelerin tapulama işle
rinde muteber olacağı kabul edilmiştir. Noterden tasdikli vekâletnamelerin dahi muteber olması 
tabiîdir. :" '-*-

Maddenin ikinci fılkrası vekâlet ücretine mütaalli/k istisnai! hükmü ihtiva etmektedir. Avu
katlık ücreti hakkında tapulama işlerinin hususiyetini nazara alaralk istisnai bir hüküm sevk 
edilmiştir. Bu mahkemelere işlerin intikal şekli ve sebebi, bu mahkemelerde takibedilen usul di
ğer dâvalardan farklı bulunmaktadır. Dâvâlı adına onun haber ve malûmatı ve arzusu haricinde 
yanlış tesbit yapılmış olabilir. H a k M hak sahibi ile husumet mevkiine düşer. Bu takdirde ücret 
tarifesindeki esaslar dairesinde vekâlet ücreti ile mesul tutulması nasafet kaideleri ile telif olu
namaz. Tapulama faaliyetinin kesafeti karşısında halkkınm taallûk ettiği gayrimenküle mütaallik 
parselde yanılarak bir kimse başkasına ait tesbite itiraz etmiş olabilir. Bunun da nispi ücretle mes
ul tutulması hakkaniyet kaidelerine uygun düşmez. Diğer taraftan bu gibi dâvalar harca tâbi ol
madığı için kıymetleri belirtilmemiştir. Vekâlet ücretine esas olmak üzere kıymetin tahkiki dâvanın 
uzamasına sebebolur. Ve kanunun gayesi ihlâl edilir. Lâyiha bu ve buna benzer halleri ve sebepleri 
göz önünde tutularak Tapulama mahkemelerinde vekâlet ücretinin maktuan tâyin olunacağını ka
bul etmiş ve göz önünde tutulacak esasları belirtmiştir. 

Tapulama mahkemelerinde vekâlet ücreti dâvayı avukat veya dâvavekili marifetiyle takibeden 
ve dâvada haklı çıkan taraf lehine hükmedilecektir. Usul Kanununun verdiği imkânlara dayanarak 
veya 54 nçü madde uyarınca avukat ve dâvavekili olmıyan kimseler marifetiyle dâvanın takibedilmiş 
olması halinde vekâlet ücreti takdir olunmıyacaktır. 

Madde 56. — Bu madde mer'i kanunun 3.1 nci maddesi yerine kaim olmak üzere yeniden kale
me alınmıştır. Mer'i kanunda dâvanın hâkimin takdirine göre âdi veya şifahi muhakeme usulü ile 
yürütüleceği esası kabul edilmiştir. Tatbikatta bu hal karışıklığı mucibolmaktadır. Ve âdi muhake
me usulüne baş vurulduğu nadir görülmüştür. Esasen tapulama işlerinde âdi usulü muhakemenin tatbi
ki haklara müessir faide ve teminat sağlamadığı gibi sürate de mâni olmaktadır. Bu sebeple lâyihada 
prensip itibariyle şifahi muhakeme usulünün uygulanacağı kabul edilmiştir. Ancak bu bölümde be
lirtilen istisnai hükümler mahfuz bulunmaktadır. 

Madde 57. — Tapulama işlerinin müstaceliyeti göz önünde tutularak Tapulama mahkemelerinin 
adlî tatilde faaliyette bulunacakları hakkındaki bu madde yeniden tertibolunmuştur. Maddenin ikin
ci fıkrası bu mahkemelerin adlî tatile tâbi olmaması keyfiyetinin bir neticesi olarak sevk edilmiştir. 

Madde 58. — Bu madde Tapulama Mahkemesine açılacak dâvalarla itiraz sebebiyle intikal ede
cek ihtilaflı tutanaklar üzerinde mahkemece yapılacak muameleleri göstermektedir. 

Tapulama Mahkemesine dâva, bu lâyihanın 25 nci maddesinde bahis mevzuu olan askı ilân müd
deti içinde açılacak veyahut lâyihanın 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında itirazlı tutanakları tetki-
ka yetkili kılman Tapulama Komisyonunca ittihaz edilen ve alâkalılarına tebliğ olunan karar aley
hine otuz gün içinde ikame edilebilecektir. Bundan başka mezkûr maddenin son fıkrası hükmüne 
tevfikan askı müddetinin bitiminden itibaren üç ay içinde tapulama komisyonunca bir karara 
bağlanamamasmdan dolayı tapulama müdürü tarafından itirazlı tutanaklar hükmen halledilmek 
üzere tapulama mahkemesine tevdi olunacaktır. Bu hallerde mahkeme alâkalıların müracaatleri-
ni beklemeksizin dâva dosyalarını açacak ve lüzumlu kayıt ve malûmat ile sair evrak ve vesika
ları celbederek duruşmaya mütaallik ihzari muameleleri yapacaktır. Tapulama tutanaklarında 
tesbit sebepleri nelirtildiği gibi itiraz edenlerin itiraz sebeplerini açıkça belirtmiş olmaları, du
ruşma hazırlığında hâkime kolaylık sağlıyacaktır. 

Tutanağın mahkemeye tevdiinden sonra, itiraz sebep ve delilleri gösterilmemiş olanlar için bu 
hususun açıklanmasını sağlamak zarureti meydandadır. Bu sebepler açıklanmadıkça tahkikatın 
selâmetle sevk ve idaresine ve tahkikattan isabetli bir netice alınmasına imkân yoktur. Bu sebep-
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le maddenin ikinci fıkrasında itiraz sebep ve delilleri henüz açıklanmamış olan tutanaklar sebe
biyle muterizlerin bu cihetleri bildirmeye davet usulü ihdas edilmiştir. Bu husus lâyihanın 60 ncı 
maddesi uyarınca kendisine gönderilecek davetiye ile beraber muterize tebliğ olunacaktır. Mute-
riz kendi yedinde olmıyan bir kayda veya vesikaya istinadediyorsa bunu duruşma celsesinden ön
ce mahkemeye bildirmeleri ve bu suretle duruşmadan önce kayıt ve vesikaların bulunduğu daire
lerden mahkemece celbi imkânını sağlamalıdır. Aksi takdirde lüzumsuz taliklere sebebiyet veri
lecektir. Muteriz; itiraz sebeplerini en geç ilk duruşma celsesinde bildirmelidir, i lk duruşma cel
sesine gelmez veya o zamana kadar itiraz sebeplerini mahkemeye bildirmez veyahut ilk duruşma 
celsesine geldiği halde itiraz sebeplerini açıklamadan imtina ederse işbu ikinci fıkra hükmüne gö
re itiraz etmemiş sayılacaktır. Lâyiha bu sureti3 sebepsiz ve yersiz itirazlar muvacehesinde mah
kemeyi işin esasına girmekten vareste tutmuş ve mahkemenin mesaisini tahdidetmiştir. Diğer ta
raftan sebep ve delilleri açıklanmıyan itiraz muvacehesinde tahkikattan isabetli bir netice alma-
mıyacağını derpiş eden lâyiha, isabetsiz bir hükmün muteriz aleyhine muhkem kaziye teşkil et
miş olmasını önlemiştir. Muterizin" itiraz etmemiş sayılması muvacehesinde mahallî mahkemelere 
müracaatle tescil aleyhine dâva açmak hakkının mevcut ve mahfuz bulunduğu tabiîdir. Tutanak
lara mütaaddit kimseler tarafından itiraz edildiği ve bunlardan bir kısmı hakkında bu madde 
uyarınca itiraz etmemiş sayılmasına karar verildiği takdirde itiraz sebep ve delillerini açıklıyan 
diğer muterizlerin itirazlarına binaen talhkikata devam edilecektir. Bu tahkikatnı devamı sırasın
da ve hüküm verilmeden önce, itiraz etmemiş sayılan kimse itiraz sebep ve delillerini açıklıyarak 
tapulama mahkemesine başvurursa 46 ncı maddenin ikinci fıkrasının (C) bendi uyarınca bu mu
teriz duruşmaya alınacak, ona ait itiraz sebep ve dedililleri tetkik ve hallolunacaktır. Muterizin 
itiraz etmemiş sayılmasına karar verildiği halde diğer muterizlerin itiraz sebep ve delillerini tah
kik dolayısiyle toplanan delilleri itiraz etmemiş sayılan kimse lehine hüküm vermeye müsaidol-
dıığu takdirde hâkim 52 nci madde uyarınca karar verbilecektir. Maddenin mütaakıp fıkrası 
muterizin bidayette yaptığı itiraz sebep ve delilleriyle bağlı olmadığını bildirmektedir. 
* Madde 59. — Bu madde mahallî mahkemelerde görülmekte olan dâvalardan tapulamayı ilgi

lendirmesi sebebiyle lâyihanın 48 nci maddesine göre tapulama mahkemesine devri icabedenler 
hakkında yapılacak işlemleri açıklamaktadır. Lâyiha bu gibi dâvalar hakkında münferit ilân usu
lünü ihdas etmiştir. 12 nci maddede açıklandığı üzere mahallî mahkemelerde derdest olan dâva 
mevzuu gayrimenkullere ait tapulama tutanağı müdür tarafından tapulama mahkemesine verile
ceğinden hâkim bu tutanaklarla ilgili dâva dosyalarını birleştirerek 25 nci maddede derpiş edilen 
askı ilânını yaptıracaktır. Bu askı ilânının yaptırılmasında zaruret vardır. Çünkü o gayrimenku-
le ait tesbite davacılardan başkalarının da itiraz etmeleri mümkün bulunduğundan hak ziyama 
meydan verilmemesi gözetilmiştir. Maddenin son fıkrası dosyaya tapulama mahkemesince el kon
madan önce- ihtilâfın mahallî mahkemelerince hükme bağlanmış olması ve henüz hükmün kesinleş
memiş bulunması halinde yapılacak işlemi belirtmektedir. Buna göre tapulama hâkimi hükmün 
kesinleşmesini bekliyecektir. Hükmün kesinleşmesi ilâmın tebliğine bağlı ise tebliğ işlemini tapulama 
hâkimi re'sen yapacaktır. Hüküm Temyiz edilmediği için kesinleştiği takdirde bu hüküm ile teesssüs 
eden muîıkem kaziyei göz önünde tutarak dâvanın taraflarına ait hakları tâyin edecektir. Aynı gay
rimenkul hakkında tapulama dolayısiyle başka şahıslar arasında niza tahaddüs etmiş iss veyahut bu 
niza kesinleşen ilâmın taraflarından biri ile üçüncü şahıs arasında bulunuyorsa muhkem kaziyenin 
sirayet ve şümulü hakkındaki umumi esasları göz önünde tutarak işi halledecektir. Mahallî mahke
melerce ittihaz edilen karar Temyizden nakzedilirse görülmekte olan dâva mahiyetini alacağından ta
pulama mahkemesince nakız ilâmına uyulup uyulmıyacağı hakkında tetkikat yapılarak uyulup uyul
mamasına göre dosya işleme tâbi tutulacaktır. 

Madde 60. — Bu madde mer'i kanunun 33 ncü maddesinin tavzih ve ikmali suretiyle yeniden ter
tiplenmiştir. 

Prensip itibariyle ilk duruşma celsesinin behemehal birlikte açılması bu maddede kabul edilmiştir. 
Bu hal zaruridir. Çünkü, hangi gayrimenkulun kimler arasında ihtilaflı olduğunun o birlik sakinleri 
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tarafından bilinmesi lâzımdır. O gayrimenkul üzerinde hakkı olduğunu zanneden başka kimseler 46 
nci maddenin (C) bendi uyarınca itirazda bulunabileceklerdir. Bunların itirazlarını kabule imkân 
vermek için ilk duruşma celsesinin birlikte açılması lâzımdır. Bu usul icabı hale ve maslahata da uy
gundur. Tatbikatta birçok dâvaların birlikte açılan ilk celsede hükme bağlandığı müşahede edilmiştir. 
îlk celsenin bölge merkezinde açılması halinde birçok dâvaların ilk celsede karara bağlanması imkânı 
selbedilmiş olacaktır. Bu usul alâkalılara kolaylık sağlıyacaktır. îlk celsede bütün delillerini hâkime 
arz eden alâkalılar artık bölge merkezine gitmek külfetinden vareste kalacaklar ve süratle hüküm istih
sal etmiş olacaklardır. Bu usulün ihtjlâfları süratle halletme bakımından faydalı olacağı düşünülmek
tedir. Alâkalılar mütaakıp celseler için bölge merkezine gitmek külfetinden vareste kalmak gayesiyle 
ilk celsede bütün delillerini toplayıp hâkime arz etmek gayretini göstereceklerdir. Bu suretle 58 nci 
maddenin 2 nci fıkrası ile kabul edilen usulün hüsnüniyetle cereyanı da temin edilmiş olacaktır. Bu 
usul Hazine aleyhine fazla bir külfeti icabettirmiyecektir. Aynı birlikteki dâvalar için ilk celseler 
aynı veya mütakıp günlerde açılacaktır. Hazinenin tahammüle mecbur olduğu külfet ve masraflar mu
kabilinde aynı birlikteki birçok dâvaların duruşmasına başlamak imkân dâhiline girecektir. Mer'i ka
nunda olduğu gibi duruşma günü ilân suretiyle birlik sakinlerine duyurulacaktır. Bu suretle diğer şa
hısların duruşma sırasında itirazlarına imkân verilmiştir. Mer'i kanundan farklı olarak duruşma cet
veli örneğinin mahkeme divanhanesine astırılması usulü ihdas edilmiştir. Bu usul bölge merkezinde 
sakin olup da birlik ile alâkalı şahısların duruşmadan haber ve malûmat almalarını sağlamak maksa-
diyle zaruri görülmüştür. Mer'i kanunda duruşmanın dâvanın taraflarına dahi ilân suretiyle tebliği 
kâfi görülmüştür. Tatbikatta dâvanın taraflarından olan kimselerin birlikte yapılan ilândan haber ve 
malûmat alamadıkları ve bilhassa başka yerlerde sakin olanların bu imkânı elde edemedikleri ve bu 
yüzden haklarını koruyamadıkları müşahede edilmiştir. Maddenin mütaakıp fıkrasında dâvanın ta
raflarından olan kimselere duruşma gününün ayrıca davetiye ile tebliği usulü ihdas olunmuştur. Da
vetiye ancak dâva dosyasında hüviyeti belli hakiki veya hükmi şahıslara tebliğ edilecektir. Mer'i ka
nundaki ilân keyfiyetinin kifayetsizliği nazara alınarak 6091 sayılı Kanun ile mer'i kanunun 33 ncü 
maddesine yalnız Hazineye tebligat yapılmasını teminen bir fıkra eklenmiştir. Hazine hakkında vârid-
olan mahzur diğer âmme hükmi şahsiyetleri veya şahıslar hakkında da varit bulunmaktadır. Dâvanın 
tarafları kim olursa olsun davetiye tebliği usulü kabul edildikten sonra Hazine hakkında ayrıca bir hü
küm şevkine lüzum görülmemiştir. Davetiye hükmi şahıslar hakkında onların o bölgedeki işlerine ba
kan mümessillerine çıkarılacaktır. Tapulama tesbiti ölü filânca mirasçıları gibi hüviyeti malûm olmı-
yan kimseler adına yapılmış veyahut muteriz tebliğe salih hüviyetini belirtmemiş ise bunlara davetiye 
çitarılmıyacaktır. 

Madde 61. — Bir taraftan tapulamanın icabettirdiği sürat ve hususiyet, diğer taraftan tapulama 
hâkimine tanınan re'sen hareket etmek ve takdir 'salâhiyetleri göz önünde tutularak bu maddede 
gıyap muamelesi hakkında meri kanunun, tatbikatına uygun olarak istisnai hükümler sevk edil
miştir. Tapulama mahkemelerinde davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmiy enler hakkında 
gıyap kararı tebliğ edilmiyecektir. Gelmiyenlerin huzurlarına bakılmaksızın duruşma yapılacak
tır. Tapulama mahkemesine akseden bir işin behemehal bir karar ile halledilmesi lâzımdır. Aksi 
takdirde o dâva mevzuu gayrimenkul tapulama haricinde kalır. Bu hal birinci maddede belirtilen 
gayeye aykırı düşer. Bu sebeple taraflardan hiçbirinin duruşmaya gelmemiş olması takdirinde 
dosyanın muameleden kaldırılamıyacağı ve hâkimin re'sen gerekli tahkikatı yaparak işi karara 
bağlıyacağı maddede tasrih olunmuştur. Maddede, 58 nci maddenin ikinci fıkrasına mütenazır 
olarak itiraz sebeplerini bildirmemiş olan muterizin itiraz etmemiş sayılması hali ile itirazdan 
açıkça vazgeçmek hali istisna edilmiştir. Yani muterizin itiraz etmemiş sayılmasına karar veril
diği takdirde veyahut muteriz açıkça itirazından vazgeçmiş bulunuyorsa tapulama mahkemesince 
prensip itibariyle ayrıca tahkikat yapılmıyarak tapulama tutanakları o birliğin henüz tapu idare
sine devredilmemiş bulunuyorsa tapulama müdürüne devredilmiş ise mahallî tapu idaresine iade 
edilecektir. Bu takdirde tapulama teşkilâtınca veya tapu idaresince yapılacak muamele, itiraz 
ortadan kalktığına göre tesbit veçhile tescil yapmaktan ibarettir. Ancak işin bu safhasında bâzı 
suiniyet sahibi kimselerin tapulama işlerini askıda bırakmak maksadiyle itirazlarını ihya etmek is-
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temelerine yer verilmiyecek şekilde maddenin son fıkrasına hüküm konulmuştur. Bu hüküm alâ
kalıların tapulama mahkemesine dâva yolu ile başvurmalarına engel teşkil etmiyecektir. 

Madde 62. — Bu madde birlikte açılan ilk duruşma celsesinde tahkikatın ikmal edilememesi 
halinde yapılacak işleri göstermektedir, ilk celsede tahkikat ikmal edilemediği veyahut tahkika
tın ikmaline rağmen nihai karar verilemediği takdirde prensip itibariyle mütaakıp celseler bölge 
merkezinde yapılacaktır. Ancak, tahkikatın ikmali mahallinde yeniden tetkikat yapılmasını icabet-
tirdiği takdirde bunu istisnai bir hal olarak mütalâa etmek icabeder. Keşif ve tahkikatı icabettir-
miyen mütaakıp celselerin, bölge merkezinde yapılması zaruridir. Meselâ : Dâva bir vesikanın ibrazı 
veya resmî bir daireden bir hususun sorulması, şahit dinlenmesi veyahut hükmün tefhimi gibi se
beplerle talik edilmiş ise mütaakıp celsenin bölge merkezinde açılarak bu işlemlerin yerine getiril
mesi lâzımdır. 

Maddenin mütaakıp fıkrası, talik kararında gelecek celsenin nerede ve ne zaman yapılacağı açık
lanarak hazır bulunanlara tefhim edilmesi lüzumunu belirtmektedir. Bu fıkra hükmünün yerine 
getirildiği duruşma zaptından anlaşılmalıdır. Buna mütenazır olarak son fıkrada celsenin nerede 
ve ne zaman açıldığı duruşma zaptında belirtilmesi lüzumuna işaret olunmuştur. 

Madde 63. — Bu madde tapulama mahkemelerince ilâmların ne şekilde tanzim ve tebliğ edile
ceğini belirtmektedir. Bu hususta asliye mahkemelerinde cereyan eden usul ve şekil tatbik olunacak
tır. 52 nci maddenin hükmü göz önünde tutulmalıdır. İlâmda tarafların hüviyetleri, iddia ve mü
dafaaları, dâva konusu gayrimenkulun pafta ve parsel numarası ve gayrimenkulun kimin adına tes
cil edileceği; eğer tesbit ile iktifa edilecekse bu cihet açıkça belirtilmelidir. İlâmlar mucip sebep
leri ve istinadolunan delilleri göstermelidir. Eğer mahkeme kararı gayrimenkulun hendesi duru
munda değişiklik icabettiriyorsa, meselâ hudut tashihi ve ifraz yapılmışsa ilâma bu ciheti gösteren 
harita eklenmelidir. Haritanın tanziminde 51 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü nazara alınmalıdır. 

Tapulama mahkemeleri asliye mahkemesi sıfatını haiz olduğundan bunların ilâmlarına karşı ka
nun yoluna müracaat müddeti tebliğ ile cereyana başlar. İlâmlar taraflara tebliğ edilmedikçe kesin-
leşemez. Tebliğ için alâkalıların müracaatini beklemek tapulamadan istihdaf edilen gayeyi ihlâl eder. 
Bu sebeple bu maddede ilâmların re'sen tebliği esası kabul edilmiştir. Zaruri masraflar hakkında 
73 ncü madde hükmü tatbik olunacaktır. 

Dâvada tarafların hüviyetleri her zaman dâva dosyasından anlaşılamaz. Tapulama tesbiti ölü 
falanca veresesi gibi hüviyeti belli oimıyan kimseler adına yapılmış is# dâva sırasında bunların 
mirasçıları meydana çıkmamış olabilir. Bu gibi hallerde bunlara, umuımi hükümler dairesinde 
ilân yolu ile tebliğ yapılacaktır. Hükmi şahıslara tebligat hususunda 59 ncu maddenin son fıkra
sı tatbik edilecektir. . 

Madde 64. — Bu madde tapulama mahkeme sd kararlarına karşı kanun yoluna müracaat hak
kınca hususi hükümleri ihtiva etmektedir. İlk fıikrada mer'i kanunun'tatbikatına uyularak tapula
ma mahkemelerinin nihai kararlarına karşı kanun yoluna müracaatın, asliye mahkemesinde ce
reyan eden usule tabi olacağı belirtilmiştir. Bu kararlar Temyiz (kabiliyetini haiz olduğu gibi 
Temyiz Mahkemesinden sâdır olan ilâmlara karşı karar tashihi yoluna gidilebilir. Temyiz müd
deti tapulama mahkemesi ilâmının tebliğinden itibaren cereyana başlar, asliye mahkemelerinde 
olduğu gibi 15 gür.dür. Yalnız 57 nci maddede açıklandığı üzere, adlî tatil sebebiyle munzam 
müddetten istifade edilemez. Maddenin ikinci fıkrası istisnai bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu 
fıkrada tapulamanın icabettirdiği sürat göz önünde tutularak ilâm kanuni müddetinden sonra 
Temyiz edilmiş veyahut Temyiz ilâmına karşı müddetinden sonra karar tashihi yoluna başvurul-
ımuş ise hâkim talebin reddine veyahut kanuni müddeti içinde Temyiz veya karar tashihi talebin
de bulunulmuş ilken dosyanın Temyize şevkinden sonra kanun yoluna müracaatten yani temyizden 
veya karar tashihinden vazgeçilmiş ise tapulama hâkimi knaun yoluna müracaatten vazgeçilmiş 
sayılmasına karar verecektir. Diğer taraftan temyiz veya karar tashihi talebi karşısında dosyanın 
merciine sevk masraflari lâyihada 73 ncü madde ile temyiz veya karar tashihi talebinde buluna
na tahmil olunmuştur. Bu masrafların tapulama hâkimi tarafından tâyin edilecek münasip me
hil zarfında ödenmemiş olması takdirinde dahi tapulama hâkimi o kimsenin kanun yoluna mü-
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racaatten vazgeçmiş sayılmasına karar verecektir, iş bu fıkra uyarınca temyiz veya karar tas
hihi taleplerinin müddet bakımından veya feragat sebebiyle reddine veyahut kanun yoluna mü
racaatken vazgeçilmiş sayılmasına dair tapulama hâkimi tarafından ittihaz edilecek karar o kim
seye tebliğ edilecektir. Bu nevi kararlar aleyhine kanun yollarına müracaat edilebileceği tabiî
dir. 

Dosyanın temyize şevkinden sonra kanun yoluna müracaatten feragat edilmiş ise feragat ar
zuhali derhal Temyiz Mahkemesine gönderilerek bu hususta Temyiz Mahkemesince karar ittihaz 
olunacaktır. 

Madde 65. — Bu madde mer'i kanunun 37 nci maddesi yerine kaim olmak üzere sevk edil
miştir. 1 nci fıkrada hüküm değişikliği yapılmamış yalnız 2 nci fıkra değiştirilerek kaleme alın
mıştır. Şöyle ki ; mer'i kanunda mahkeme kararına göre, sınırlarda değişiklik gerekiyorsa tuta
naktaki krokinin karara göre düzeltileceği veyahut yeni bir krokinin tutanağa bağlanacağı be-
lirtiilımiş bu işler tapulamaya ve tapu idarelerine bırakılmıştır. Bu maddenin tatbikinde mahke
melerce dâva sırasında yeni bir kroki yaprlan-aımakta yalnız ilâmın hüküm fıkrasında değişikliğin 
nasıl yapılacağı gösterilmekle iktifa olunmaktadır. Bu hal ise hükümlerin harita bakımından infa
zında ihtilâfı mucibolmaktadır. Lâyihanın 63 ncü maddesiyle hudutlarda veya gayrimenkulun hen
deği durumunda hüküm ile bir değişiklik yapılmış ise ilâma bu ciheti açıkça gösteren haritanın 
ekiemmesi lüzumu kabul olunmuştur. Buna mütenazır olarak maddenin 2 nci- fıkrasında mahke
me ilâmının ilik haritada değişiklik yapılmasını lüzumlu kıldığı hallerde ilâma ekli haritaya gö
re tapulama plânın düzeltileceği tasrih olunmuştur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Bu bölümde, lâyihanın içine aldığı çeşitli hizmetlerin ifası ile ilgili görülen malî hükümler bir 
araya toplanmış bulunmaktadır. 

Madde 66. — Bu madde, mer'i kanunun 50 n c i maddesinin, 6245 sayılı Harırah Kanununun 63 
ncü maddesi muvacehesindeki ilgaya mütaallik durumu nazarı dikkate alınarak tanzim olunmuştur. 

Hizmetin icabettirdiği taşıt ücretleri Harcırah Kanunu hükümlerine tâbi kılınmış, tapulama iş
lerinin arz ettiği hususiyet bakımından vazifelilere verilecek demirbaş ve lüzumlu eşya için bu 
madde; tedvin edilmiştir. 

Madde 67. — Bu madde mer'i kanunun 51 nci maddesinden kısmen hüküm değişikliği yapılmak 
suretiyle alınmıştır. Tapulama tesbitlerinin bağışlama ve intikal suretiyle yapılması halinde Veraset 
ve İntikal Vergisi hakkında yapılacak işlemi belirmektedir. Maddenin son fıkrasına ilâve edilen 
hüküm, ihtilaflı gayrimenkuller hakkında mahke m e kararma istinaden yapılacak tescillerde kü
tüklerin tapu idarelerine devredilmiş olması halinde maliyeye verilecek malûmatın tapu idareleri
ne terettübedeceği beyanına matuftur. 

Madde 68. — Bu madde, mer'i kanunun 5887 sayılı Harçlar Kanunu ile ilga edilen 59 ncu mad
desindeki hükmü, halin icaplarına uygun şekle ifrağ etmek suretiyle yeniden tertiplenmiştir. Şöy
le k i ; Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 nci sırasının son fıkrasında, 5602 sayılı Ta
pulama Kanununa göre, arazi kadastrosu yapılan gayrimenkuUerden her parselden iki liradan 
aşağı olmamak üzere beher dönüm ve küsurundan (50) elli kuruş alınacağı hükmü vaz'edilmiştir. 

Tapulama tesbitleri yapılan gayrimenkullerin bir kısmı tapulu ve bir kısmı tapusuz bulunmak
tadır. Tapuru gayrimenkullerin tesbitlerinde icra edilen ameliye eski kayıtların yenilenmesinden 
ibaret kalmaktadır. Tapusuz olanlara gelince; ortaya yepyeni bir sicil kaydı ihdası çıkmaktadır. 
Bu bakımdan tapulu gayrimenkullerin malikleri ile tapusuz gayrimenkullerin zilyedlerinin, tapula
ma masraflarına iştirakleri yönünden hare namı altında ödiyecekleri paranın yekdiğerinden farklı 
olması lâzımgeleceği derkârdır. Bu mülâhaza ile tapulu ve tapusuz gayrimenkullerin tesbitinde 
alınacak harem, hizmete ve bugünkü şart ve icaplara uygun şekilde olması düşünülmüş ve madde 
buna göre tanzim edilmiştir. 
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Madde 69. — Bu madde, tapulama harçlarının ne suretle tahakkuk ettirileceğine dair olup mer'i 

kanunun 60 ncı maddesinden kısmen hüküm değişikliği yapılmak suretiyle alınmıştır. Yalnız 
mer'i kanunda 4 ncü nüsha cetvelin köy odasına asılacağı kaydedilmişken lâyihada belediye teş
kilâtı olan bâzı yerlerde dahi bu kanunun tatbik edileceği nazara alınarak «veya belediye kapı
sına» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 70. — Bu madde, mer'i kanunun 61 nci maddesi yerine kaim olmak üzere ve ahiren sebk 
eden tadil tekliflerinin Dahiliye Encümeninde cereyan eden müzakere safhalarından istifade edi
lerek yeniden kaleme alınmıştır. Mer'i kanun, tapulama harçlarının defaten ödenmesini emret
mektedir. Lâyihada bazan bu harçların defaten ödenemiyecek miktara baliğ olabileceği düşünüle
rek bir senede müsavi taksitlerle ödenmesi usulü ihdasolunmuştur. Taksitlerin ödeme tarihi zirai 
mahsullerin idrâk edilmesi ve paraya çevrilmesi zamanları ile ayarlanmıştır. 

Maddenin son fıkrası, mer'i kanunun 60 ncı maddesinin son fıkrasından iktibasen tertibolun-
muştur. İştirak halindeki mülkiyetlerde harem tamamının şeriklerden biri adına tahakkuk ettiril
mesi yerine, cümlesi adına tahakkuk ettirilip bunlardan gayrimenkule zilyed bulunan şerikten tah
sil edilmesi ve o şerikin diğerlerine rucu hakkının mahfuziyeti şekli ikame olunmuştur. 

Madde 71. — Bu madde harç ve resimden muafiyete dair prensip hükmünü ihtiva etmekte olup 
mer'i kanunun 54 ncü maddesi yerine geçmiştir. Bu kaidenin istisnası 72 nci maddede belirtilmiştir. 
Bundan başka tapulama harçlarına aidolmak üzere lâyihanın 68 nci maddesine yeniden konulan 
hükmün mahfuziyeti tabiîdir. Maddenin ikinci fıkrası tereddütleri izale maksadiyle harçtan ve re
simden muaf olan teferruat hakkında tafsilâtı ihtiva etmektedir. 

Madde 72. — Bu madde muafiyetten istisna edilen bir kısım ilâm harcına taallûk etmekte olup 
yeniden kaleme alınmıştır. Filhakika mer'i kanunda Tapulama Mahkemesi kararları mutlak şekilde 
ilâm harcından muaf tutulmuştur. Tapulamadaki meccanilik esası haksız tarafın ilâm harcından 
muafiyetini icabettirmemelidir. Lâyihadaki bu hükümler o şekilde tanzim edilmiştir ki hakiki mal 
sahibi iş mahkemeye aksetse dahi bir gûna masraf yapmadan ve dâva neticesinde dahi kendisine 
bir külfet tahmil edilmeden çaplı tasarruf vesikasını alabilecektir. «Tapulama harcı müstesna» fa
kat hakiki hak sahibi olmıyan bir kimse ise Hazinenin yaptığı masrafları ve ayrıca ilâm harcı öde
mek mecburiyetinde kalacaktır. Bu sureti hal haksız hareketlerin tabiî bir neticesi olarak kabul edil
mek lâzımdır. Haksız tarafın masraf ve harçla ilzam edilmesi, haksız dâvaları ve yersiz müdafaa
ları önlemeye matuf terbiyevi bir tesiride haiz bulunmaktadır. 

Maddede umumi prensiplerden ayrılarak ilâm harcı parsel itibariyle maktu olarak belirtilmiştir. 
Bu hal sureti, bir taraftan kolaylığı sağlıyacak diğer taraftan hare mesuliyetini tahdidedecektir. 
Maddede feragat ve kabul veya sulh akdi ile dâvadan alâkasını kesen tarafın hare ile ilzam cdilmi-
yeceği kabul olunarak iyi niyet sahiplerinin mutazarrır olması önlenmiştir. Ancak, bu hükmün tat
biki için feragat, kabul ve sulh akdi dâvanın ilk öksesinde yapılmış olmalıdır. Hare hususunda par
selin bir cüzü dahi bir parsel gibi mütalâa olunur. Aynı sebeplerden dolayı Temyiz ve karar tashihi 
taleplerinin reddi veya hükmün tasdiki maktu harca tâbi tutulmuş, hükmün bozulmasına mütaallik 
temyiz ilâmları hakkındaki muafiyet esası muhafaza edilmiştir. 

Madde 73. — Bu madde tapulamanın icabettirdiği sürati temin ve haksız yere masraf yaptıran
lara rücu gibi esasları telif etmek maksadiyle yeniden tanzim olunmuştur. Filhakika tapulama mah
kemelerinde dâvalar harcdan ve resimden muaf olarak yürütülecektir. Bununla beraber dâvanın 
icabettirdiği bâzı zaruri masraflar olacaktır. Bunların peşinen alâkalıdan alınması meccanilik pren
sibini ihlâl edeceği gibi masrafların zamanında ödenmemesi hali de dâvanın süratle yürütülmesine 
mâni olacaktır. Bu itibarla dâvaların icabettirdiği hâkim, zabıt kâtibi, mübaşir ve teknik elemanların 
Harcırah Kanunu hükümlerine göre müstahak oldukları tazminatlarla bilirkişi, şahit y e v m i l e r i . 
davetiyelerle ilâmların tebliğ masrafları nakil vasıta ücreti gibi bilûmum zaruri masrafların ve Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğünün bütçesine mevzu tahsisat tertiplerinden ödenmesi lâzımdır. Mad
denin birinci fıkrasında bu lüzum belirtilmiştir. Ancak yapılan masrafların Hazine uhdesinde kal
masında mâdelet ve zaruret mevcut değildir. Bu masraflar haksız yere dâva açana veya haksız mü
dafaaları ile masrafa sebebiyet veren dâvâlıya ak ettirilecektir. Meselenin bu şekilde halli, yapılan 

( S . Sayısı : 135 ) 



— . « — 
masrafların bir zaman sonra Hazineye avdet etmesini sağlıyacak ve haksız dâvalarla lüzumsuz mü
dafaaları önliyecektir. 

Diğer taraftan, dâva miktarının tahminler hilâfına büyük rakamlara baliğ olması ve malî yıl so
nuna doğru bütçede tahsisatın azalması veya Devlete ait vasıtanın bulunmayışı yahut da hariçten 
vasıta temin edilememesi hallerin'den tapulama sebebiyle tahaddüs eden ihtilâfların halli gecikmekte
dir. Mer'i kanunun 34 ncü maddesinin son fıkrasında sevk edilen hüküm ilse kanunun tatbikatındaki 
sürati teminden uzak bulunduğu gibi ihtilâfların hallinde müspet bir tesir de göstermemektedir. Bu 
sebeple tarafların müracaatı üzerine tapulama mahkemesinin derhal harekete geçebilmesi imkânları 
temin olunmuş ve bu maksatla maddenin üçüncü fıkrası ile mütaakıp fıkraları tanzim edilmiştir. 
Bu fıkra hükümlerine göre, ilgilinin hâkim ve diğer vazifelilerin yevmiyeleri ile sair giderleri ver
mesi ve vasıtayı da temin etmesi halinde ilk duruşma celsesinin arazide açılması veya mütaakiben ic
ra olunacak keşif ve tatbikatın ifası mümkün kılınmıştır. Ancak alâkalı ilk celsenin açılması veya 
mahkemece re^en keşif icrasına mütedair verdiği kararın ifası için masraf vermeyi kabul ettiği tak
dirde ahiren bu talebinden vazgeçmesi halinde hâkim bütçedeki tahsisatla muameleyi ifa edecek ve 
intikal eden işi lâyihadaki esaslar dairesinde neticeye bağlayacaktır. Bunun dışında ilk duruşma cel
sesinde mahkemece gerekli tetkikat icra edilerek bu kanunda yazılı esaslara göre tahkikat ve tetkikat 
ikmal olunduktan sonra itiraz veya dâvanın tarafları yeniden ibraz edecekleri belge ve delillerin ma-
halinde tetkikini ve bu maksatla keşif ve tatbikat icrasını isterlerse bu muamelenin icabettirdiği za
ruri masrafları ödemekle mecbur tutulacaklardır. Şayet alâkalı bu yolda yapılmasını istediği muame
leye ait masırafları tâyin edilen müddet içinde vermekten imtina ederse muamelenin ifasına müteda
ir olarak sebk eden taleplerinden sarfınazar etmiş addolunarak dâva hükme iktiran ettirilecektir. Her 
halde tarafların talebi ile yapılan muameleye ait masrafta haksız çıkan tarafa tahmil olunacak ve bu 
masrafın icraen tahsilini temin etmek üzere ilâmda gösterilecektir. 

Maddenin son fıkrasında, ise mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına müracaat edenlerin pos
ta ve tebliğ masraflarcnı ödemeye mecbur oldukları gösterilmektedir; 

Madde 74. —• Bu kanun hükümlerine göre bakılmakta olan dâvalar dolayısiyle lüzumlu görülen 
hare ve masraflarla, lâyihanın 49 ncu maddesinde tesbit edilen ahvalde mahallî asliye mahkemele
rine ^devredilen ve yine bu kanun hükümlerine göre bakılacak olan dâvalar dolayısiyle ihtiyar edi
len ve tahsili gereken hare ve masrafların sureti tahsilleri aynı şekilde mütalâa edilmiş ve tahsü 
şekli birleştirilmiştir. 

Bu maddede derpiş edilen hare ve masrafların tahsil şekil ve usulü âmme alacaklarının tahsiline 
mütedair olan kanun hükümlerine mütenazır bir şekilde tedvin edilmiştir. 

Madde 75. — Bu madde tapulamaya mütaallik fennî işlerin mukavele ile mütaahhidine yaptırıl
ması imkânını bahşetmek üzere 2613 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine mütenazır olarak ve meri ka
nunun 64 ncü maddesi ile birleştirilerek yeniden kaleme alınmıştır. Maksat, malî imkânlar ihzar 
edildikçe tapulama işlerinin daha süratle intacını sağlamak üzere bu sahada tecrübe sahibi olmuş ve 
ellerinde yeter derecede vasıta ve eleman bulunan yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahısların 
faaliyetlerinden geniş mikyasta istifade etmektir. Prensip itibariyle bu hususta karar vermek salâhi
yeti icra Vekilleri Heyetine tevdi olunmuştur. Mer'i kanunun 64 ncü maddesine tekabül eden ge
lecek yıllara sâri taahhüde girişmeye mütaallik miktarlar, işe daha fazla vüsat verilmek düşüncesiyle 
maddenin 2 nci fıkrası ile yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Madde 76. — Bu madde 2613 sayılı Kadastro ve tapu tahriri Kanununun 6 ncı maddesi hük
mü göz önünde bulundurulmak ve tatbikatta vukııbulan istekleri karşılıyabilmek maksadı ile yeniden 
tertibedilmiştir. 

Birinci fıkrada henüz tapulama sırası gelmemiş olan birliklerle çiftliklerin, talebedildiği ve tapu
lama masrafları emaneten malsandıklanna yatırıldığı takdirde, tapulamalarının tercihan yapılma
ları derpiş olunmuştur. Bu takdirde, tapulamanın bütçeye müteveccih malî külfeti kısmen olsun telı-
vin edilmiş ve diğer taraftan zaten yapılacak olan bir iş için ilgililerin arzuları tercihan yerine ge
tirilmiş olacaktır. 
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Maddenin 2 nci fıkrasında bu zaruri masrafların nelerden ibaret olacağı tereddüde mahal kal

maması için tasrih edilmiştir. ' ' 
Maddenin son fıkrasına gelince, alâkalıların iptidaen emanet olarak malsandıklarma yatırdıkları 

paranın tapulama bittikten sonra bilhesap tahakkuk ettirilecek miktara tekabül etmemesi ihtimali 
düşünülerek sevk olunmuştur. 

Madde 77. — Kütük ve sair müsbit evrakın saklanması için yeni binalar inşasını derpiş eden bu 
madde, mer'i kanunun 57 nci maddesinden alınmıştır. Yalnız mer'i maddeden binaların vilâyet mer
kezinde yapılabileceği mânası çıktığı için bu ciheti tavzih maksadiyle ve ihtiyaçlara karşı elastikiyeti 
temin için bina yapılacak bölgelerin tâyini Umum Müdürlüğe bırakılmıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 

Bu bölümde, lâyihanın diğer bölümleri dışında kalan müteferrik mevzuları ilgilendiren madde
ler bir araya toplanmıştır. 

Madde 78. — Bu madde tapulama işleri dolayısiyle mahallî mülkiye âmirlerinin müzaheretin
den bahsetmekte olup mer'i kanunun 41 nci maddesinden alınmıştır. Mezkûr 41 nci maddenin idare 
âmirlerinin mesuliyetinden bahis olan son ibaresi, bu makam sahiplerinin il idaresi Kanununa ve 
umumi hükümlere göre esasen mevcudolan velayeti âmmeleri ve binnetice mesuliyeti tabiîyeleri göz 
önünde bulundurularak maddeye alınmamıştır. 

Madde 79. — Bu madde mer'i kanunun 39 ve 40 nci maddeleri yerine kaim olmak üzere birleş
tirilerek kaleme alınmıştır. Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescile mütaallik işlerle 
her türlü muamelelere tapu idarelerince devam olunacaktır. Bu işlerin aksamadan yürümesi zaruri
dir. Bir afcdin yapılması ve bir tasarrufun tescili için tapu idarelerine müracaat edilince tapu idaresi 
o gayrimenkulu o esnadaki tapulama durumunu tapulama müdüründen soracak ve alacağı cevap ve 
malûmat, akit, ve tescile mâni bir hususu ihtiva etmiyorsa o muameleyi ikmal ederek akit ve tescil iş
lemlerinin örneklerini hemen tapulama müdürüne gönderecektir. Bu suretle tapulama işleminin son 
hukuki duruma göre yürütülmesi temin olunacaktır. 

Tapulama teşkilâtından gelecek malûmat ya esasen tapuda kayıtlı veya kaydı olmıyan bir gayri-
mienkule taallûk edebilir. Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise, tapulama tesbiti ya kayıt sahibi veya mi
rasçıları veyahut bir başkası adına yapılmış olabilir. Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçıları 
naimma yapılmış ve tapudaki muamele bunlar tarafından istenilmiş bulunuyorsa mesele yoktur. Eğer 
tesbit kayıt sahibinden veya mirasçılardan başkaları adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise tapuda yapıl
ması istenilen muamele ister kayıt sahibi veya mirasçıları, isterse namına tesbiti yapılan kimse tara
fından vukubulsun, her iki halde de bu tapulama tesbitinin lâyihadaki usul ve esaslar dairesinde ke
sinleşmesini beklemek zarureti olduğu için, tapu idarelerinin istenilen muameleyi yapması mümkün 
değildir. Keyfiyetin ilgililere tebliği ile iktifa olunması iktiza edecektir. 

Eğer tapuda yaptırılmak istenilen muamele tapusuz bir gayrimenkule taallûk ediyorsa, bu takdirde 
tapulama tesbitinin yine kesinleşmiş olmasını beklemek lâzım ve zaruridir. Çünkü işin bu safhasında 
o gayrimenkulun maliki henüz katiyetle taayyün etmiş değildir. Maddenin son iki fıkrası bu hususları 
hükme raptetmektedir. 

Madde 80. — Bu madde tapulama sınır işaretleriyle teknik tesislerin iyi bir şekilde korunmasını te
min maksadiyle gayrimenkul mali'ki veya şagillerine ve birlik muhtarları ile belediye reislerine tahmil 
edilen mecburiyetleri belirtmekte olup, mer'i kanunun 42 nei maddesinden alınmıştır. Bu maddeye 
muhalefetin cezai müeyyidesi lâyihanın 80 nei maddesinde gösterilmiştir. 

Madde 81. — Bu madde mer'i kamunun 43 ncü maddesinin tevsii suretiyle ve 4784 sayılı Kanunun 
11 nei maddesinden mülhem olarak memzucen tertiplenmiştir. Tapulama işlerinin yolunda cereyanını 
temin maksadiyle alâkalı şahıslara tahmil edilen mecburiyetleri göstermektedir. Bu mecburiyetlerin 
yerine getirilmemesi halinde lâyihanın 86 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunacaktır. 
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Madde 82. — Mer'i kanunda mevcudolmıyan bu hüküm 2613 sayılı Kadastro ve tapu tahriri Ka
nununun 7 nci maddesinden esaslı bir değişiklik yapılmadan alınmış bulunmaktadır. Tapulama Kanu
nunun tatbikatı dolayısiyle bütün mesai, gayrimeııkullerin hudutları içinde cereyan edeceğinden yani 
tahdit, -tesbit, ve ölçü işleri sebebiyle gayrimcnkullere girip çıkmak zarureti hâsıl olacağından bu hu
susları mümkün kılmak için bu madde sevk edilmiştir. 

Madde 83. — Bu madde mer'i kanunun 22 nci maddesinden alınmak suretiyle sevk edilmiştir. 
Şu kadar ki, mer'i kanundaki ilân keyfiyeti lâyihada geçecek bütün ilânlara teşmil edilmiş ve ha

kiki şahıslara mütaallik hak ve vazifelerin hükmi şahısların kanuni mümessillerine terettübetdeceği 
daha derli toplu bir ifade ile kaleme alınmıştır. 

Madde 84. — Sınırlara konulacak işaretlerin nevi ve şekilleriyle ölçü ve plânların yapılması tarzı 
ve sair teknik esaslar hakkındaki bu madde mer i kanunun 48 nci maddesinden hüküm değişikliği 
yapılmak suretiyle alınmıştır. Filhakika 19 ncu madde ile alâkalı teknik esasların ve ölçüye taallûk 
eden teknik metotların nizamname ile tesbitinin p ra tMe güçlükler doğuracağı ve tapulamanın süratine 
engel teşkil edeceği mülâhaza olunmuştur. Tekmile inkişaflar nazara alınarak daha ziyade tatbikat ve 
teferruata taallûk eden bu hususları Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün takdirine bırakılması 
isabetli görülmüştür. 

Madde 85. — Bu lâyihada birtakım belgelerin imza ile tevsik mecburiyeti konulmuştur. İmza ata
cak derecede okuyup yazma bilmiyen kimsenin mevcudiyeti düşünülerek ve Noterlik Kanunundaki 
esaslar göz önünde tutularak bu madde yeniden tarizdim edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cezai hükümler 

Madde 86 - 89. — Dört maddeden terekkübeden bu bölüm, tapulama işlerinin, inzibatını sağ
lamak yolunda ve düzeninde cereyanım temin e'mek maksadiyle tanzim olunan cezai .hükümleri 
ihtiva etmektedir. Mer'i kanunun "7. bölümü yerine kaim olmuştur. Prensip itibariyle ce
zayı müştekim fiiller iki katagoride mütalâa edilmektedir. Bir kışını münhasıran tapulamanın 
idari ve adlî safhalarında inzibatın teminine matuf olup inzibati karakteri taşımakta ve para ceza
sı, hükmünü ihtiva etmektedir. Bir kısım fiil ve hareketler ise cezai mahiyette olup hapisle bir
likte para cezasını veyahut hapsi ve takdire göre ağır para cezasını istilzam etmektedir. 86. 
maddede derpiş edilen fiil ve hareketler inzibati mahiyette olup bu maddenin tatbiki tapulama 
hâkimine bırakılmıştır. Tapulama hâkiminin o yelden ayrılmış olması halinde 49. madde uya
rınca işlem yapılacaktır. 

87. madde suç mahiyetinde olan fiil ve hareketleri cezalandırmaktır. Bu maddenin tatbi
kinde hile ve desise unsuru esastır. 

88. madde ise, hile ve desise unsurundan mücerrede!arak tapulama tutanaklarının tanzimi 
sırasında vakıaların hilâfına beyanda bulunanları bu beyanları sebebiyle cezalandırılmaktadır. 89. 
madde ise, tapulama tesis ve sınır işaretlerinin olduğu gibi muhafazasını temin maksadiyle sevk edil
miştir. Gerçi Tüık Ceza Kanununun 516. maddesinin 4. bendinde bu fiil ve hareketlerin bir kısmı 
müeyyide altına alınmış ise de o hükmün kifayetsizliği muvacehesinde ve tereddütlerin izalesi mak
sadiyle bu madde kaleme alınmıştır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son maddeler 

Bu bölüm son maddeleri ihtiva etmektedir. 90, 91, 92 nci maddeler yeniden kaleme alınmış, 
mütaakıp maddeler ise bütçe ve kadrolara taallûk etmekte olup tapulama hizmetinin zaruri kıldığı 
ihtiyaçlar göz önünde tutularak tanzim edilmiştir. 

Madde 90. — Yukarda umumi hükümler kısmında belirtildiği üzere Tapulama Kanununun 
bir bölgedeki bütün birliklerden aynı zamanda tatbikine başlanarnamasmm doğurduğu ikiliği 
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bertaraf etmek maks&diyle bu mad<4e yeniden sevte o^un^ş^uı-, Fühakika, Tapulama Kanunu
nun tatbik edildiği birliklerde, tapulama mahkemelerince bu Kanunıuı 5 nei bölümünde yapılı 
hukuki esaslar tatbik edilirken henüz tapulamasına bajlamnıyaıı o bölgedeki diğer birlikler
de mahallî hukuk mahkemelerince umumi hüküinlerinin tatbikine devam olunması, kanunun tat
bikatında vahdeti bertaraf edecektir. Bir taraf Un tasfiye edici karekfeeri taşıyan bu lâyihada, 
derpiş edilen hususi hükümler tatbik edilirken aynı sebepten dolayı tasfiye edilmeleri icabeden 
diğer birliklerdeki gayrimenkuller hakkında umumi hükümlerin tatbikine devam edilmesi hu
kuk mantığı ile telif olunamaz. Umumi esasların tatbiki eğer maslahata ve memleket menfaatine 
uygun bulunuyorsa bu lâyihanın tatbik sahasına giren gayrimenkuller hakkında da o hüküm
ler nazara alınmalıdır. MerH kanunun esbabı mucibe lâyihasında belirtildiği üzere tapu sicilindeki 
teşevvüşler, eski zamanlara ait ihmaller ve uzun zamandan beri tapu yoklamaları yapılmamış ol
ması gibi haller nazara almarak hususi hükümler şevk edilmek ve bu suretle hukuki durum
daki teşevvüşü tasfiye eylemek zarureti mevcuttur. Bu zaruret, lâyihada dathi kabul edilmiştir. 
Tapulamasına başlanmış olan bölgenin henüz ele alınamıyan diğer birliklerdeki gayrimenkulleri 
aynı zaruret sfbebiyle bu lâyihanın hususi hükümlerine tâbi tutmak icabeder. 

Bu sebeple, kısa bir zaman sonra tapulama-ıı yapılacak olan aynı bölgenin diğer birliklerin-
deki gayrimenkuller hakkında, tapulamaya başlamadan önce mahallî mahkemelerde tahaddÜK 
etmiş ve edecek ihtilâfların bu lâyihanın 5 nci bölümünde yazılı esaslar dairesinde halledileceği 
hükmü kabul edilmiştir. 

Madde 91. — Doktrin ve tatbikatta ihtilaflı bulunan bir meseleyi halletmek maksadiyle bu 
madde sevk edilmiştir. Şöyle ki; Medeni Kanun bilhassa 639 ncu maddesiyle 704 ncü maddesinin 
son fıkrası, bâzı şartların tahakkuku halinde zilyede iktisap hakkı tanımıştır. Keza Tapulama Ka
nununun tatbik edildiği yerlerde zilyede daha g«niş iktisap hakları tanınmış bulunmaktadır. Bu 
hakların tapulama sırasında veyahut umumi hükümler dairesinde ancak tescil dâvam zımnında 
zilyed tarafından ileriye sürüleceğinde ihtilâf ve tereddüt mevcut değildir. Fakat zilyed aleyhi no 
açılan men'i müdahale dâvalarında bu hakların defan dermeyan edilebilip edilemiyeceği münaka
şayı mueibolmaktadır. Asıl dâva zımnında dermeyan edilebilecek bir iddianın, zilyed aleyhine açıl
mış dâvaya karşı defan dermeyan edilemiyeceğini kabul, tenakuzu muciptir. Bir hak ya mevcut
tur veya değildir. Mevcut ise aslen veya defan dermeyan edilebilir. Mevcut değilse aslen derme
yan edilemiyeeeği gibi defan dalü dermeyan olamaz. G«rek Kanunu Medeni ve gerek Tapula
ma Kanunu zilyede bâzı haklar tanımış olmasına göre bu hakların asıl dâva zımnında kullanılma
sını temin için defan dermeyanma imkân verilmek lâzımdır. Bu madde zilyede kanunun tanıdı
ğı iktisap hakkını defan dermeyan etmek imkânını gaj^aıs.îştn•. 

Madde 92. — Bu lâyihanın 70 nci maddesi ile tahakkuk ettirilecek tapulama harçlarının bir se
nede müsavi taksitlerle tahsil olunacağı hükmü ka>ul edilmiştir. Merii kanunun 61 nei maddesi ise 
bu harçların defaten tahsil edileceğini âmirdir. . 

Bu madde ile hakkaniyet ve taadüiü temin düşüncesiyle lâyihanın meriyete girdiği tarihten 
önce tahakkuk ettirilip, henüz tahsili cihetine Edilmemiş ol&n tonlama harçları hakkında da ye
ni tahsil usulünün tatbik edilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 93 ve 94. .*— Lâyihanın 3ya iki maddesi ; esbabı ı?»uejfoenân asnuaali azaînat tosmnıîn III nu
maralı bendinde temas edildiği üzere bütün yurda şâanil olarak tapulama işlerini mümkün olduğu 
kadar "kısa bir zamana sığdırabilraek maksadiyle gerek Adliye ve gerekse Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü için şimdilik alınıması lüzumlu görülen hâkim ve ımemur kadrolarım gösteren cetvel
lere taallûk etmektedir. 

Halen tapulama işlerine 223 bölgede devam edilmekledir. Bu fce^kîiat için 5602, 5860, 6206. 
6587 ve 6756 sayılı kanunlarla muhtelif tarihlerde alman kadrolar, (bugünkü iş kaçanına ve du
rumuna göre mahduttur. Her bölgede mer'i kanun hükümieriıı© göre Mr müdür /ye bir tapula
ma hâkimi bulunmasa gerekmekte olmasına rağmen, yufeu?ada gaydan kanunlara müsteniden an
cak, 100 bölgede çalışmayı mümkün kılmak üzere 100 nrüd&r ve 100 hâkim kadrosu mevcuttur. 
Faaliyette 'bulunulan bölgelerden 123 ünde tapulama işlerinin idari kıimı -5602 sayılı Tapulama 
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Kanımunun 58 nei maddesinin verdiği imkânlardan faydalanılarak yetkili memurlar vasıta&iyle 
yürütülmekte re kazai işlere ise Adliye Vekâletince salâhiyetlendirilen maihallî hâkimler bak
maktadır. Bu tarzdaki tatbikatın istenilen şekilde verimli olamıyacağı izahtan müstağnidir. Her 
şeyden evvel halen çalışılan 223 bölgeye kadrolu tapulama hâkim ve müdürü vermek ve bunları 
lüzumu kadar sair personel ve hizmetlilerle teçhiz ve takviye eylemek zarureti vardır. 

Bu sebeple lâyihaya, ekli 1 ye 3 numaralı kadro eetvelİeri mevcut bölgeleri takviye ederek ça
lışılacağı esasına göre ihzar olunmuştur. Bu arada lâyihanın 9 ncu -maddesindeki imkândan yi
ne faydalanılmak suretiyle Tjölge faaliyet merkezlerini arttırmak yoluna gidilebileceği de tabiî
dir. 

Muvakkat madde 1. — Lâyiha ile kadroları kaldırılan memurlardan muvakkat vazife, 'hasta
lık, izin gibi kanuni sebeplerle vazifeli başında foııluıımıyanlardan, Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü teşkilâtında maaşlı vazifelere tâyin edilenlerin işe başlama kaydı olmaksızın maaşlarının 
odenelbilmesini teminen bu madde kaleme alınmıştır. 

Muvakkat madde 2. — 5602 sayılı Kanun hükümlerine göre itirazlı bulunması sebebiyle Tapulama 
Mahkemesine verilmiş olan. tııanaklardan, henüz durıışmalanna başlanmamış olanların bu kanun hü
kümleri dairesinde komisyonca tetkik ve karara bağlamak üzere mahkemece Tapulama Müdürlüğüne 
iadesini ve duruşması açılmış bulunanların da bu kanım hükümleri uyarınca mahkemece bakılması
nı teminen bu muvakkat ikinci madde sevk edilmiştir. 

Bu suretle de, şimdiye kadar mahkemelerde teraküm etmiş bulunan binlerce dosyanın, birinci dere
cede tetkik edilerek haksız ve yersiz itirazların önlenmesi sağlanmış olacaktır. 

Muvakkat madde 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan 6335 sayılı Kanununda önce, iktisap şartı olarak 10 se
nelik zilyedlik esas tutulmuş ve gayrimenkulun miktarı ne olursa olsun vergi kaydının mevcudiyeti 
aranmamış, yani vergi kaydı zilyedlik delili sayılmamıştır. 

6335 sayılı Kanunla yapdan değişiklikte zilyedlik müddeti Medeni Kanunun 639 ncu maddesine 
mütenazır bir hale getirilmek üzere 20 seneye çıkarılmış ve 20 dönümden fazla olan gayrimenkul-
terde ayrıca 10 yıl ve daha önceki vergi kayıtlarının zilyedlik delili olarak aranılması cihetine gi
dilmiştir. 

Memleketimizdeki arazi tahrirlerinin muntazaman yapılmamış olması gibi sebepler tahtında sa
hipli birçok gayrimenkullerin vergi kayıtlarının tesis edilemediği, hususiyle kıymetsiz ve verimi 
az olan toprakların vergi mükellefiyetinden uzak kalmak için sahipleri tarafından vergiye kaydet-
t irilmedikleri bir vakıadır. 

Tatbikatta her türlü zilyedlik şartlan meveuclolduğu halde, sadece vergi kaydının mev-
ctıdolmaması sebebiyle vatandaşın yegane geçim vasıtası olan toprağının elinden alına
rak Hazineye maledilmesi Hükümetin vatandaşı toprak sahibi kılmak ve kendilerini emniyete ka
vuşturmak prensibine uygun düşmemiştir. Bu sebepledir ki vergi kayıtlarının olmaması veya ver
gi kaydı olduğu halde muntazam bir surette takibedilmemesi sebebiyle bu kayıtların bulunamamış 
olması halleri birçok hak sahiplerini mağdur etmiştir. Bu mağduriyete son vermek ve memleketi
mizin ölçülerine göre 100 dönüme kadar olan ve çok** yerlerde küçük sayılan bu sebeple de ver
giye kaydı ihmal edilen arazi parçalan üzerindeki zilyedliğin vergi kaydı aranmadan tescilini müm
kün kdmak -üzere tedvin edilen 31 nei maddenin sağladığı imkânlardan nıer'i kanunun 13 ncü mad
desinin (D) bendinin tatbiki neticesi olarak mağdur edilenlerin de istifade ettirilmesi hakkaniyete 
uygun görülmüştür. 

• Bu görüşle tedvin edilen Muvakkat 3 ncü madde ile : Gerek tapulama teşkilâtı ve gerekse mahke
meler tarafından mer'i kanuna 13 ncü maddesinin D bendi mucibince vergi kaydının bulunama
ması sebebiyle gay?imenfculleri İ&tzineye mal edilen 'kimselerin de 31 nei madde gereğince 100 dönü
me kadar ol«n kısım üzerindeki haklarının faaJbulü ve bu kısmın vergi kaydı aranmaksızın zilyedleri 
namına tesbit ve tescili cihetinle gidilmesi temin olunmuştur. -

Mer'i kanuna göre zilyedliğe mütaalİik diğer şartlar tahakkuk ettiği halde sadece vergi kaydı bu
lunmadığından dolayı Hazineye mal edilen gayrimeııfculler, ya tapulama öMplerinin tesbitdne yahut 
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mahkeme kararıma müstenittir. Her iki ahvalde de muvakkat maddenin zilyed lehine tatbiki suretiyle 
'haklarımın himaye edilmesi uygun buluaımuştur. Binaenaleyh bu maddenin tatbik sahası bulduğu yer
lerde tapulama ekipleri faaliyette ise bu ekiplere yapılacak müraeaatin muvakkat madde hükmüne 
göre tetkik ve nertâcelendirilmesi, o yerde tapulama ekipleri mevcut değilse mahallî tapu idareleri ile 
mal-Hftemurlarının bu gerekçe ile iddiaları tesıbiıt ve tevsik etmeleri ve salahiyetli mal memurunun ta
lebi ile zilyedi namına tescili cihetine gidilmesi maddenin maksadı icabından bulunmaktadır. 

Muvakkat madde 4. — Bu madde lâyihanın kanuniyett toesbedip yürürlüğe girdiği malî yıl zar
fında yetişmiş kâfi miktarda eleman bulunarak hemen tâyinleri temin edilemiyecek olan memurlar 
için Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) cetveline alınarak mevkuf tutulması düşünülen kad
roları göstermek üzere .tertiplenmiştir. îlerde personel yetiştirildikçe peyderpey fiilî kadroya intikal
leri sağlanabilecektir. 

Elk madde 1. — Bu kanunla kaldırılan 6336 saydı Kanunun bıraktığı boşluğu doldurmak ve umu
mi mahlkemıelerdeikıi derdest dâvalarla, yeniden ikame edilecek tescil dâvalarında 31 nci maddedeki 
esaslarım tatbikini sağlamak üzere işbu ek madde tedvim edilmiştir. 

Madde 95. — Bu madde lâyihanın kanunlaşması halinde meriyetten kaldırılması zaruri bulunan 
kanunlarla bâzı kanun maddelerini ve kısımlarını göstermek üzere tertiıbedilmiştir. 

Madde 96. — Lâyihanın meriyet tarihine taallûk etmektedir. Bu tarihin neşrinden bir ay sonra 
tesbit edilmesinin sebebi; yeni hükümlere göre alınması gereken tedbirlere ve talimatnameye, izahııame 
gibd tatbikatçıları aydınlatacak mevzuatın ihzarına imkân vermek düşüncesine matuftur. 

Madde 97. — Bu madde lâyiha 'hükümlerinin icrasına taallûk etmektedir. Mer'i kamumda olduğu 
gibi icra salâhiyeti îcra Vekilleri Heyetine müteveccih olara!» bırakılmıştır. , 
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Muvakkat Enci 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/536, 1/285, 2/40,81,121,126,165,174 
Karar No. 2 

Yüksek 

I - 22 . III . 1950 tarihli ve 6602 sayılı Ta
pulama Kanununun geçirdiği 10 senelik tat
bikat devresinde, bu kanunda görülen boş
luklar dolayısiyle tatbikattaki aksaklığı gider
mek ve memleketin bu mühim dâvasında sürat 
ve sıhhati sağlamak maksadiyle Hükümetçe 
yeniden hazırlanmış bulunan Tapulama ka
nunu lâyihası, ilgili vekâlet temsilcilerinin de 
iştiralkiyleNücümenimizıde tetkik olundu. 

Bir taraftan tapu siciline intikal etmiş bu
lunan hakları mahfuz tutan, diğer taraftan 
da tesbit edilen zilyedlik şartlarının tahakku
ku halinde zilyed lehine tesbit ve tescil ^hüküm
lerini derpiş eden lâyihanın ana yapısı, zilyed-
ligi himayeye matuf bulunması ve dolayısiyle 
bir tasfiye kanunu 'karakterini taşıması itiba
riyle memleketimizin ihtiyaçlarına uygun, bu
lunmuştur. 

II - Bu lâyilha ile getirilen esaslı yenilikler 
aşağıda hülâsa edilmiştir : 

1. Muhakeme usullerinde değişiklik: Mer'i 
kanuna 'göre, tapulama faaliyetinden doğan 
ihtilâfları hal için teşkil olunan «Gezici Arazi 
Kadastro Mahkemeleri» 'bütün duruşma cel
selerini birliklerde açmak mecburiyetindedir. 
Bu mecburiyetin hem zaman 've hem de masraf 
balkımından mahzurlu olduğu anlaşılmaktadır. 
Zaman ve masraftan tasarruf maksadiyle bu 
mahkemelerin gezicilik vaısfı, prensibolarak 
kaldırılarak lâyihada olduğu gibi, ilk duruş
ma celsesinin birlikte açılması ve mütaakip cel
selerin yerini tâyin hususunda hâkime yetki 
verilmesi uygun görülmüştür. Ayrıca usul 
'hükümlerine nıütaallik diğer değişiklikler ve 
bu ımeyanda hâkimin, dâvayı re'sen takibe-
rlerek neticelendirmesi hususunda salahiyetli 
kılınmış olhnası mevzuun hususiyetine uygun bu
lunmuştur, 

2. Tesbit usullerindeki değişiklik : Mer'i 
kanunda, Medeni Kanundan evvel tesis edil
miş tapu kayıtları ile sonradan tesis edilenler 
arasında hüküm farkı vardır. Yeni lâyiha ile 

(•& Say: 

mazbatası 

30 . IV . 1960 

Reisliğe 

bu fark ortadan kaldırılmış ve tapu kayıtları 
zilyedlikle iktisap şartları bakımından aynı 
hüküm ve kuvvette telâkki olunmuştur. 

Yine mer'i kanunun tapulama sırasında ya
pılan tesibitlere vâki itirazları hiçjbir kayıt ve 
şarta tâbi tutmamış olması, tatbikatta mes
netsiz ve maksatlı olarak yapılan itiraflarla 
işin ihtilaflı' olarak doğrudan doğruya mahke
meye intikalini icabettirmektedir. Bu halin 
hem kadastro ekiplerinin faaliyetini verimsiz 
bıraktığı ve hem de mahkemeleri fuzulen işgal 
ettiği göz önünde tutularak, itirazların, ida
ri bir komisyon tarafından tetkik ve bir süz
geçten geçirilmesi tatbikatın telkin ettiği bir 
zaruret olarak encümenimizce benimsenmiştir. 

3. Zilyedliğe müstenit iktisaplar : Tapu
da kayıtlı olmayıp da, zilyedlikle iktisabedi-
lebilen gayrimenkullerin miktarına taallûk 
eden ve mıer'i kanunun 13 ncü maddasinin (D) 
fıkrasını değiştiren 6335 sayılı Kanunun tatbi
kinden doğan şikâyetlerin bir neticesi olarak 
tedvin edilen 31 nci maddenin, hukuki bir an
layış içinde ihtiyaçlara cevap verir (bir İhale if
rağı hususunda gösterilen dikkat, lâyihanın 
en esaslı yeniliklerinden biri olarak zikre şayan 
görülmüştür. 

III - Yukardaki prensiplerin ışığı altında 
hazırlanan lâyihanın maddeleri üzerine yapılan 
görüşmelerde : 

1. Lâyihanın birinci maddesi : «Vilâyet 
ve kazaların merkez belediye sınırları dışında 
kalan gayrimenkull erden, tapusuz olanlarını 
bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve ta
pulu olanların da kayıtlarını bu kanun hüküm
lerine göre yenilemek suretiyle kadastro plân
ları tanzim ve tapu sicilleri tesis olunur» diye 
encümenimizce tadilen kabul edilmiştir. 

Maddedeki tadilin 'birinci, sebebi redaksiyon 
bakımındandır. ikincisi ise, «Yenileme» tâbirinin 
şümulümü tâyin içindir. Zira bu kamına göre ka
yıtları yenilemek sadece tapu kayıtlarını birinden 
diğerine nakletmek demek olmayıp, bunlardan 
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îâynıadaki zilyedlik şartlarına göre zdlyed löhine 
iktisap hakkı doğanlarında yeni malik >adma tes
cili gibi bir neticeyi dıe istihdaf etmektedir. Bina
enaleyh maksat, «Yenileme» mefhumunun şümu
lünü bu kanunun çerçevesi içimde mütalâa etmeyi 
temindir. 

2. ikinci maddenin başına «Hilafı saibit olma
dıkça» ibaresinin ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 
Zira tapulu ve hususi mülkiyete konu teşkil eden 
arazi içinde bulunan kayalar, tepeler ve doğlarm 
tapu ile malik bulunanın mülkiyetinden çıkarıl
ması .bahis mevzuu olmayıp, (bu gibi yerlerin tapu 
kayıtlarının hudut ve şümulü içinde mütalâası ge
rektiğini teyide matuftur. Bu anlayışla madde : 
«Hilafı sabit olmadıkça ziraate elverişli olmıyan 
sahipsiz yerlerle kayalar, tepeler, dağlar ve Or
man Kanununa tâbi onmanlar hakkında bu kanun 
hükümleri tatbik edilmez» şekline konulmuştur. 

3. Üçüncü maddenin ikinci fıkrasında : Bir 
mahiye ve köye (bağlı olmıyan mahalleri tâbiri, 
mülki teşkilât ve taksimat itibariyle her mahallin 
mutlaka bir köy ve nahiyeye bağlı bulunması hu
susundaki Anayasa prensibi bakımından mah
zurlu görülmüş ve bu tâbir «Bir nahiye veya köy
den hangisine bağlı olduğu anlaşılamıyan. mahal
leri» diye tadil edilmiştir. 

4. Beşinci maddede, ekiplerin adedinin en az 
dört teknisiyen ve dört teknisiyen yardımcısından 
teşkiline lüzum görülmesi, zayıf ekiplerle yeni ye
ni 'bölgelerin açılmaması, mevcut bölgelerin takvi
yesi ve hizmetin mevcut imkânlara göre -ayarlan
masını temine matuftur. 

5. "Altıncı maddedeki «Hukuk» kelimesi Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununa intııbakı sağ
lamış olmak ve maddenin- başındaki «Olup» keli
mesi de zait görüldüğünden madde metninden 
çıkarılmıştır. 

(Buna mukabil, kâtip tâbirinin, tapulama kâ-
tipleriyle mahkeme zabıt kâtipleri bakımından il
tibasa yer vermemesi için zabıt kâtibi olarak tas
rih edilmiştir. 

6. On üçüncü maddemin son fıkrasında yapı
lan değişiklik redaksion bakımındandır. Yeni fık
ranın hu kısmı : «Tapulama Müdürünün müra-
eatı üzerine alâkalı civar birlikler veya şehir veya 
kasaba halkından bu bölgenin mülkiye âmiri tara
fımdan bilir kişiler seçilir» şeklini almıştır. 

7. Lâyihamım om dördüncü 'maddesinde, .bele
diye reis veya muhtar tarafından bilir kişilere 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yap-

itınlacak yeminin, hâkim huzurunda yaptırılması 
yemin müessesesinin mehabetine nygun bulun
muş ve madde : «Tapulamaya başlamadan evvel 
tapulama müdürünün daveti üzerine 'bilir kişiler, 
tapulama hâkimi veya aynı bölgedeki sulh hâki
mi huzurunda yemin ederler» şekline konııknuş 
ve bu suretle istimlâk Kanunuma 'göre seçilem bi
lir kişilere yaptırılan yemin usulüne uygunluk 
sağlanmıştır. 

8. Lâyihanın on sekizinci maddesinin 2 nci 
fıkrasındaki «Edecek» tâbirinim bir sehiv eseri ol
duğu anlaşılmış ve «Edilecek» şeklinde tasihih 
edilmiştir. 

9. Yirminci madde mucübinoe tapulama teknd-
siyeninin birlikte yapacağı mevki ilânı için tâyin 
edilmiş olan bir ıgümlük müddetin, hak sahipleri
nin durumdan haberdar olmalarını temin bakı
mımdan iki güne çıkarılması uygun görülmüştür. 

10. Yirmi birinci maddede, sair kimselerin 
yeminli mütalâasına müracaat edilmesi hallerin
de, yeminin, hâkim huzurunda yaptırılması pren
sibi muvacehesinde maddedeki yemin tâbirinin 
kaldırılması uygun bulunmuştur. 

11. Yirmi beşinci maddede askı ilânlarının 
yapılacağı tesbit edlen yerler arasına okul, ca
mi ve köy odası gibi umuma mahsus yerlerin 
ilâvesi, ilânla istihdaf edilen alâkalılara duyur
ma gayesinin tahakkuku bakımından lüzumlu 
sayılmıştır. 

12. Yirmi altıncı maddede geçen idareten 
tâbirinin «idarece» olarak ifade edilmesi muva
fık görülmüştür. 

13. Yirmi yedinci maddede : Tapulama Ko
misyonunun, lüzumunda mahallen yapacağı tet-
kikatta : Heyeti teşkil eden üyelerden icabı ha
linde birden fazlasının bulunmasını teminen fık
ranın bu kısmı : «İcabı halinde bu komisyon ve
ya içlerinden biri veya ikisi mahallinde tetkikât 
ve tahkikat yapar, alâkalıları dinler. Komisyon 
neticeye göre işi karara bağlar» şeklinde değiş
tirilmiştir. 

Bu maddenin son fıkrasında üç ay zarfında 
tetkik ve neticelendirilmiyen tutanakların mü
dür tarafından mahkemeye şevkinde sebebi ka
rarı bağlanmak yerine, sebebi belirtilmek şekli
ne konulmuştur. Zira ortada neticeyi tâyin eden 
bir karar mevcudolmayıp, tutanakların mahke
meye şevkini icabettiren sebep vardır. Binaen
aleyh bunun izahı bahis mevzuudur. 
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14. Yirmi dokuzuncu maddenin maksadı 
tedvini tapulamaya müstenit tesis edilen kayıt
larda istikrarı sağlamak olduğuna göre, burada
ki 10 yıllık müddetin müruru zaman müddeti 
olmayıp sukutu hak müddeti olduğunu teyit ba
kımından maddenin matlabına «sukutu hak müd
deti» tâbirinin ilâvesi uygun görülmüş ve mad
denin ikinci fıkrasında zait görülen «karşı» ke
limesi çıkarılmıştır. 

15. — Otuzuncu maddenin fıkralarına ke
nar başlığı konulması uygun bulunmamış ve 
bu başlıklar maddenin matlabı olarak, «Malik 
muvafakatle ailyed, temellük sebebiyle zilyed 
adına ve zilyedliğe müstenit tesbitler» şekline ko-
nulmuştuı*. 

16. — Lâyihanın getidiği en mühim yeni
liklerden biri, 31 nci maddede görülmüştür. 
Filhakika mer'i kanunun 13 ncü maddesinin 
(D) bendini tadil eden 6335 sayılı Kanun, 
tapuda kaydı olmayıp da, 20 dönüme kadar 
olan gayrimenkullerin zilyedlikle iktisabı husu
sunda vergi kaydını, zilyedlik şart ve karinesi 
olarak aramamıştır. Ancak, 20 dönümü geçen 
gayrimenkullerin zilyedlikle itkisabı için 10 se
ne veya daha önceki tarihli vergi kayıtlarını 
iktisabın mutlak bir şartı olarak kabul etmesi 
şikâyetlerin başlıca kaynağı ve sebebi olmuş
tur. Gerçekten, bir kimsenin ceddinden intikal 
eden ve lâyihada zilyedlik delili sayılan «Vergi 
kaydı hariç» vesikalardan birine istinadetmiş 
de bulunsa, bu gayrimenkulun tescilini tale-
betmesi halinde yirmi dönümden bir miktar 
fazla çıkması, gayrimenkulun tamamı üzerindeki 
mülkiyet hakkını kaybetmesi gibi çok ağır bir 
neitiee ille yüzyüze gefllmesi, m.'emileik.ettiiinıliizde 
arazi hukukunun geçirdiği istihaleler ve bu me-
yanda vaktiyle tasarruf belgesi veren tımar, zea
met, mütevelli ve mültezim gibi değişik merci
lerin tuttukları kayıtların kifayetsizliği muva
cehesinde haklı bir şikâyet konusu olarak teza
hür etmiştir. 

Lâyihadaki madde üzerinde eneümenimiz ta
rafından yapılan değişiklikle, bir taraftan Ha
zine arazisinin, kanunun aradığı zilyedlik şart
larını haiz olmıyan kimselerin ellerinde kalma
masının temini ve diğer taraftan da zilyedl'iği 
hukukan himayeye şayan kimselerin zilyedliğin 
sağladığı iktisap sebeplerinden faydalanmaları 
js$hdaf edilmiştir. 

Her iki maksadın tahakkuku nıülâhazasiyle 
ki, maddenin ikinci fırası : «Yüzölçümü topla
mı 50 dönümden fazla olup da yekdiğerine mut
tasıl bulunan parçaların zilyedi ve iktisap sebe
bi aynı olursa, 50 dönümden fazlaki miktarı 
ile, yüzölçümü 50 dönümden fazla olan müsta
kil gayrimenkuUerde bu miktarı geçen kısım 
üzerinde, zilyedliğin maddede tesbit edilen bel
ge ve kayıtlardan biri ile de tevsiki imkânı sağ
lanmıştır. 

Maddeye göre, bir kimsenin birlik dâhilin
de ve fakat muhtelif semtlerde bulunan gayri-
menkullerinden beherinin tutarı 50 dönümü 
geçmiyorsa parça ededine ve parçaların yüz öl
çümü toplamına bakılmaksızın zilyedi adına 
tesbit ve tesciline hiçbir mâni yoktur. 

Memleketimizde, köylülerimizin muhtelif 
yerlerde ve muhtelif vüsatte ve hattâ değişik 
evsafta (ev, bahçe, bağ ve tarla gibi) gayrimen-
kullere sahibolduğu bir vakıadır. Bunlardan 
yüz ölçümü 50 dönümü geçmiyenlerin ayrı ayrı 
zilyedi lehine tesbit ve tescili maddenin istih
daf ettiği bir gayedir. Yani bu suretle bir par
çadaki 100 dönüme mukabil, muhtelif ve mü-
taaddit parçaların beheri 50 dönümü geçmemek 
kaydiyle zilyedlikle yüzlerce dönümlük mahal
lin tesbit ve tescili mümkün kılınmıştır. 

Yekdiğerine muttasıl olan gayrimenkullere 
gelince : Yüzölçümü 50 dönümden fazla olup 
da, lâyihanın 50 dönüm olarak tahdidettiği mik
tarın dışında kalmak maksadiyle bu gibi yerle
rin, tapulama ekiplerinin veya mahkemelerin 
faaliyetine takaddüm, eden zaman içinde bölü
nerek. 50 dönümden aşağı parçalar haline geti
rilmesi suretiyle bu tahdidi hükmün dışmda ka-
lınmaması için yekdiğerine muttasıl olan ve 
miktarları 50 dönümden fazla bulunan gayri
menkullerin zilyedlikle iktisabı için, zilyedi 
aynı kimse olsa bile, zilyedlik sebebinin ayrı 
olması aranmıştır. Filhakika, bir kimsenin zil
yedi bulunduğu 50 dönümlük bir arazisine mut
tasıl ve miktarı 50 dönüm içinde bulunan bir 
gayrimenkulun, kanunen şayanı himaye görü
len zilyedliğini bir başkasından devir alması ve 
bu suretle de istinadettiği iktisap sebebinin ay
rı bulunması halleri vardır. Bu gibi hallerde 
o kimseyi zilyedlik hükümlerinin himayesi dı
şımda bıralkmamak ve kendilerini, ellerinde bulu
nan gayrimenkul sahibi yapmak lâyiha ile güdü
len maksat ve gayenin tabiî ıfair neticesidir. 
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İzahına çalışılan bıı mucip sebepler tahtında-
dır ki, lâyihada yüzölçümü 100 dönüme kadar 
olan gayrimenkullerin vergi kaydından istisna 
edilen iktisap baklan 50 dönüme indirilmiş ve bu
nun yanmbaşında zilyedlikle ikitsap şart ve sebep
leri zilyed lehine genişletilmiştir. Bu suretle bir 
parçadaki "100 dönümlük araziye mukabil, muhte 
lif parçalar halinde toplamı yüzlerce dönüm ola
bilecek arazinin, zilyed namına tesbdt ve tescili
nin temini cihetine gidilmiştir. 

17. Lâyihanın otuz ikinci maddesine vuzuh 
vermek bakımından «Söz ile» kelimesi yerine 
«Beyanlariyle» ve «Gayrimenkul zilyedi» ibaresi 
de «Gayrimenkuller zilyedleri» şeklinde değişti
rilmesi uygun görülmüştür. 

Bu cümleden olarak lâyihanın 33 ve diğer 
maddelerinde yer almış bulunan «Sözleri» keli
mesi de aynı mülâhaza ile «Beyanları» şeklinde 
ifade edilmiştir. 

18. — Lâyihanın otuz beşinci maddesinin so
nuna «Hususi kanunlar hükümleri mahfuzdur» 
fıkrası ilâve edilmiştir. Bu ilâve, Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun tatbik sahası dışında 
ve meselâ Delicelik, bataklıkları kurutma ve ben
zeri yerlerin imarına mütaallik (hususi kanun hü 
kümlerinin mahfuziyetini sağlamaya matuftur. 

19. — Kırkıncı maddenin ikinci fıkrasında : 
Gayrisabit ve tevsia müsait hududu ihtiva eden 
tapu ve vergi kayıtları ile sair belgelerin .muhte
vasını tâyinde kayıt ve belgede yazılı miktara iti 
bar edilir hükmünün, ,31 nei maddenin maksadı 
tedvinine uygun düşmediği görülerek bu fıkra
nın : «Gayrisabit ve tevsia müsait hududu ihtiva 
eden tapu ve vergi kayıtları ile sair belgelerin 
muhtevasını tâyinde komşusunun arazisine teca
vüz etmemek şartiyle kayıt ve belgede yazılı mik
tarın fazlası hakkında 31 nci madde tatbik olu
nur» denilmek suretiyle miktar fazlaları üzerinde 
de zilyedliğe dayanan hakların himayesi düşü
nülmüştür. 

20. Lâyihanın elli dördüncü maddesindeki 
«Olmak» kelimesi maddeye vuzuh vermek bakı 
ramdan «Kalmak» şeklinde ifade edilmiştir. 

21. Lâyihanın altmış dördüncü maddesinin 
sonuna : «Bu karar kabili temyizdir» ibaresi ilâ
ve edilmiştir. Bu ilâveye maddenin son fıkrasın
da derpiş -edilen kanun yollarına nıüracaatten 
vazgeçilmiş sayılmasına dair mahkemece verilen 
kararlann kabili temyiz olduğunun açıkça anla 

şılması ve tatbikatta düşülecek -tereddüden 
gidermesi bakımından lüzum görülmüştür. 

22. Bu lâyihanın altmış sekizinci maddesin
de tapulama harclannm nispeti tesbit edilmiştir 
Bu nispetler de tapulama hizmetinin istilzam et 
t iği büyük masrafların küçük bir kısmıma vatan
daşın iştiraki lüzumlu görülürken bu harçların 
sureti tahsili hakkındaki yetmişinci maddede tes 
bit edilen müddet, mükellefin ödeme güeü ve ma 
liye teşkilâtının tahsil hıısusundaiki takip masraf-
lan da nazara alınarak yetmişinci maddenin bi
rinci fıkrası : «Tapulama hardan İhtilafsız iş
lerde cetvelin asıldığı, "ihtilaflı işlerde hükmün 
kesinleştiği tarihten nibnra ilk gelecek ay başında 
başlamak üzere 300 liraya kadar olan harçlar altı
şar aylık iki müsavi taksitte ve bir yılda; 300 lira
yı geçen harçlar h.ev altı aylık taksit 150 liradan 
az olmamak iteere iki senede altışar aylık müsavi 
taksitler halinde Amme alacaklannın tahsili usu
lü hakkındaki Kanuna göre tahsil olunur» diye 
değiştirilmiştir. 

23. Lâyihanın altmış sekizinci maddesinde 
nispetleri ve yetmişinci maddesinde de sureti 
tahsili derpiş edilmiş bulunan tapulama harcın
dan lâyihanın 44 ncü maddesinde sözü edilen mü
kerrer kadastro ameliyesi veya hataların tashihi
ne müncer olan yenilemelerin hare mevzuu ilr 
ilgisi olmadığının encümenimizce belirtilmesi lü
zumlu görülmüş'üür. 

24-. Lâyihanın yetmiş sekizinci maddesinde, 
göstermeye mecburdur şeklinde yer alan ifade 
maksadı muhafaza etmekle beraber daha munis 
olan «'Gösterir» şeklinde değiştirilmiştir. 

25. Lâyihanın seksen üçüncü maddesine vu
zuh vermek maksadiyle bâzı ilâveler yapılmış ve 
bu meyanda: İkinci fıkra: «Kanunun hakiki şar 
hıslara tanıdığı hak ve yüklediği vazifeler, Hazi
ne ile sair hükmi şahısların kanuni mümessilleri
ne de şâmildir.» şeklinde tadil edilmiştir. 

26. Okuma, yazma bilip de, imza atmaya 
muktedir olmıyan kimseleri de lâyihanın 85 nci 
maddesinin şümulü içine alabilmek için «imzası
nı atacak derecede okuyup yazma bilmediği tak
dirde» cümlesi madde metninden çıkanlarak ye
rine «atamazsa» tâbiri kullanılmış ve belge üze
rinde parmak basmak suretiyle yapılan tasdikin, 
belgeyi tanzim eden kimseden ayn olarak, hazır 
bulunan alâkalılar ile de tevsikini teminen mad
deye: «ile diğer hazır bulunan alâkalılar tara-
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fından tasdik olunur.* ŞeklMe bir ilave yapıl
masına lüzum görülmüştür. 

27. Lâyihanın seksen yedinci maddesinin 
son fıkrasına vuzuhu teminen ^bunlar €a> ibare
si yerihç ^bunlar için» ibaresine yet Veriîmiş-
tir. 

28. Lâyihanın 31 üei maddesinde yapılalı Ve 
gâyrimenkullerin yüzölçümüniö taalluk eden de
ğişikliğin tabiî neticesi olarak muvakkat 3 ncü 
madde ile ek birinci maddedeki yüz dönüm iba
resi 50 dönüm olarak tashih edümiştir. 

Ayrıca, muvakkat 3 heü maddenin Son flfcra-
slyle istifena edilen hususlara: «Veya âmme hiz
metine tahsis edien» yerlerin de ithali uygun bu
lunmuştur. 

29. Lâyihanın doksan be^uci maddesinde 
ilga edildiği yazılı bulunan kanunlar meyanHidia 
zikredilen 6383 sayılı Kanunun münhasıran bi
rinci maddesinin ilga edildiği ve uçucuların taz
minatı ile ilgili hükmün mahfuz (bulunduğunun 
tesbitine lüzum görülmüştür. 

30. Lâyihaya bağlı Ve Adliye Vekâletine 
ait 1 ve 4 numaralı kadro cetvellerihdeki miktar 
Ve dereceler muhafaza edilmek suretiyle unvan
larının 6 neı dereceye kadar hâkim 7 Ve 8 ûci de
recelerin de hâkim Ve hâkim muavini olarak de
ğiştirilmiştir. 2, 3 ve 5 îsayılı cetveller Hüküme
tin tekMi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

31. Lâyihanın 4, 7 - 9, 10 - 12, 15 - 17, 19, 
22 o 24, 28, 34, 36 - 39, 41 - 53, 55 - 63, 65 - 69, 
71 - 77, 79 - 82, 84, 86, 88 - 95 nci maddeleriyle 
muvakkat 1 ve 2 nci maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Lâyihanın maddeleri üzerindeki görüşmeler 
sırasında 5602 saydı Tapulama Kanımunun bâzı 

maddelerinin tadili ve yeni maddeler ilâvesi hu
susunda Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan, An
kara Mebusu Selim Söley, Tunceli Mebusu Ars-
lah Bora, Giresun Mebusu Doğan Köymen, Van 
Mebusu Sait Erdinç ve Adana Mebusu Kemal 
Sarıiforahimoğlu taraflarından vâki tekliflerle, 
Hükümetçe hazırlanıp Dahiliye Encümeninde yu
karıdaki tekliflerle tevhiden görüşülen lâyiha 
göz önünde tutulmuş, bu tekliflerdeki esaslara 
lâyihada yer verildiği anlaşılarak tekliflerin red
dine ve Hükümet tarafından hazırlanan Tapula
ma lâyihasının encümenimizce yapılan değişiklik
lerle kabulüne karar verilmiştir. 

Takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasviplerine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat Encümen Reisi M. M. 

Siird Çorum 
M. Daim Süalp K. Erdem 

Adıyaman Antalya 
S. Turanlı A. SeUkler 

İmzada bulunamadı 
Aydın Bolu 

F. Batar Söz hakkım mahfuzdur 
M. Güçbümez 

Çorum Gazianteb 
C. Köstekçi E. Cenani 
Kütahya Maraş 

E. Topaler H. Soydan 
İmzada bulunamadı 

Mardin Siird 
M.- Ali Arıkan E. Şendur 

tmzada bulunamadı 
Sinob Yozgad Konya 

Ö. öun Mu. 29, 31 O. Bibioğlu 
$. Eronüt 

% 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

i Tapulama kanunu lâyihası 

BİBİNGÎ BÖLÜM 

Umumi hükümler 

Kanunim mevzuu ve tatbik sahafı 

MADDE 1. — Vilâyet ve (kazaların merkez 
belediye ısınırları dışında kalan gayrimenkul-
lerden tapusuz olanların bu kanun hükümleri
ne göre tapulammalk ve tapulu olanların da ka
yıtılan yenilenmek ^suretiyle kadastro plânlan 
tanzim ve tapu sicilleri tesis olunur, 

Kanunun tatbiki dtşı?ıda kalan gayrimenkuller 

MADDE 2. — Ziraatta elverişli olmıyan sa
hipsiz yerler, kayalar, tepeler, dağlar ile Orman 
Kanununa tâbi ormanlar hakkında bu kanun 
hükümleri tatbik edilmez. 

Bölge ve birlikler 

MADDE 3. — Tapulama işleri -için her vi
lâyetin merkez kazası ile diğer kazaları birer 
bölge, her nahiye merkezi ile her 'köy birer bir
lik sayılır. 

Vilâyet ve kaza merkezlerinin belediye sı
nırları dışında kalıp, 'bir nahiye veya köye bağ
lı olmıyan (mahalleni, bu kanunun tatbikine mün
hasır olmak üzere, yakınlık ve sair hususiyet
lerini gözeterek topluca veya 'kısım kısım nahi
ye veya köylerin birlik sınırlan içerisine alma
ya tapulama müdürü salahiyetlidir. 

idari teşkilâtta değişiklik 

MADDE 4. — Diriilk dâhilinde tesMtine baş
lanıp tapulama taıtanağı tanzim edilen gayri-
anenlkulieıin tamamının veya bir ikramının, idari 
teşkilâttaki değişiklik sebebiyle bu kanunun 
tatbik sahası dışına çıkmış veya başka birlik 
dâhilinde tapulamayı icabettirmiş olması, o 
gayrimenkullerin tapulamasını durdurmaz. Ta
pulamaya bu kamın hükümleri dairesinde de
vam edilir. 

Bu gibi gayrifmenlkullerin tapu kütükleri 
aynca tanzim olunur. 

( S. Sayısı : 135 ) 
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Tapulama kanunu lâyihası 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Umumi hükümler 

Kanunun mevzuu ve tatbik sahası 
MADDE 1. — Vilayet ve kazaların merkez belediye smırlan dışında kalan 

gayrimenkullerden tapusuz olanlarmı bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve 
tapulu olanların da kayıtlarını bu kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle 
kadastro plânları tanzim ve tapu sicilleri tesis olunur. 

Kanunun tatbiki dışında kalan gayrimenkuller 
MADDE 2. — Hilafı sabit olmadıkça ziraate elverişli olmıyan sahipsiz yerlerle 

kayalar, tepeler, dağlar ve Orman Kanununa tâbi ormanlar hakkında bu kanun 
hükümleri tatbik edilmez. 

Bölge ve birlikler 
MADDE 3. — Tapulama işleri için her vilâyetin merkez kazası ile diğer ka

zaları birer bölge, her nahiye merkezi ile her köy birer birlik sayılır. 
Vilâyet ve kaza merkezlerinin belediye smırlan dışında kalıp, bir nahiye ve

ya köyden hangisine bağlı olduğu anlaşılamıyan mahalleri, bu kanunun tatbi
kine münhasır olmak üzere, yakınlık ve sair hususiyetlerini gözeterek topluca 
veya kısım kısım nahiye veya köylerin birlik smırlan içerisine almaya Tapula
ma Müdürü salahiyetlidir. 

İdari teşkilâtta değişiklik ft * ,.,, 
MADDE 4. — Birlik dâhilinde tesbitine başlanıp tapulama tutanağı tanzim edi

len gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının, idari teşkilâttaki değişiklik 
sebebiyle bu kanunun tatbik sahası dışına çıkmış veya başka birlik dâhilinde ta
pulamayı icabettirmiş olması, o gayrimenkullerin tapulamasını durdurmaz. Ta
pulamaya bu kanun hükümleri dairesinde devam edilir. 

Bu gibi gayrimenkullerin tapu hükümleri aynca tanzim olunur. (Lâyihanın 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir) ; < 
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I ÎKlNCÎ BÖLÜM 
I Teşkilât 

! idari teşkilât 
i 

İ jMLADPE 5,. — Tapulama işleri her bölgede bir 
| Müdür tarafından idare olunur ve müdüre lüzu-
j mu kadar fen ve tasarruf kontrol memurları ile 

teknisiyen ve yardımcısı, kâtip, daktilo, jaloncu 
| ve hademe verilir. 

Adlî teşkilât 

MADDE 6. — Bu kanunun tatbikatı ile ilgili 
olup niyeti sulh ve asliye mahkemelerine ait 
dâva ve işleri, tesbit olunan usul ve esaslar daire
sinde görmek üzere her bölgede tek hakimli ve 
Asliye Hukuk mahkemesi sıfatını haiz yeter sa-

| yıda (Tapulama Mahkemesi) kurulur. Bu mah
keme hâkimleri, Hâkimler Kanununun hükümle
rine tâbidir. 

Hâkim emrine lüzumu kadar kâtip, mübaşir 
ve Jıademe verilir. 

İdari memurların tâyini 

MADDE 7. — Tapulama müdürleri, fen ve 
tasarruf kontrol memurları, teknisiyen ve yardım
cıları, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü teş
kilâtı mensuplarından bu işe elverişli memurlar
la, bu maksatla açılmış ve açılacak kurs veya okul
lardan mezun olanlar arasında re'sen kâtipler, 
Tapulama müdürlüklerinin inhası ile; Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünce, hizmetliler ise, 
Tapulama Müdürünün teklifi üzerine mahallinin 
en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin olu-
nıuriar. 

Tapulama Müdürünün vazifeleri 

M43DDE S. — Tapulama Müdürü, bu kasan
da gösterilen vazifelerden başka tapulama isleri
nin çabuk ve düzeninde yürütülmesini sağlıyacak 
tedbirleri alır. Memurların iş durumlarını ta-
Mbşder. 

Umum Müdürlüğün, memurları vazifelendirme 
salâhiyeti 

MADDE 9. — Tapu ve Kadastro Umum Mü-

(& Sayısı* 135) 
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ÎKtNCÎ BÖLÜM 
Teşkilât 

îdari teşkilat 
MADDE 5. — Tapulama işleri her bölgede bir müdür tarafından idare olunur. 

Bu müdüre lüzumu kadar fen ve tasarruf kontrol memurları ile en az 4 teknisi-
yen ve 4 teknisiyen yardımcısı, kâtip, daktilo, jaloncu ve hademe verilir. 

Adlî teşkilat 
MADDE 6. — Bu kanunun tatbiki ile ilgili, rüyeti sulh ve asliye mahkeme

lerine ait dâva ve işleri, tesbit olunan usul ve esaslar dairesinde görmek üzere 
her bölgede tek hakimli ve asliye mahkemesi sıfatmı haiz yeter sayıda (Tapula
ma Mahkemesi) kurulur. Bu mahkeme hâkimleri, Hâkimler Kanununun hüküm
lerine tâbidir. 

Hâkim emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, mübaşir ve hademe verilir. 

îdari memurların tâyini 
MADDE 7. — Tapulama müdürleri, fen ve tasarruf kontrol memurları, tek

nisiyen ve yardımcıları, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü teşkilâtı mensuplarından 
bu işe elverişli memurlarla, bu maksatla açılmış ve açılacak kurs veya okullar
dan mezun olanlar arasından re'sen; kâtipler, Tapulama müdürlüklerinin inhası 
ile; Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünce, hizmetliler ise, Tapulama Müdürünün 
teklifi üzerine mahallinin en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin olunurlar. 
(Lâyihanın 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Tapulama Müdürünün vazifeleri 
MADDE 8. — Tapulama Müdürü, bu kanunda gösterilen vazifelerden başka 

tapulama işlerinin çabuk ve düzeninde yürütülmesini sağlıyacak tedbirleri alır. 
Memurların iş durumlarını takibeder. (Lâyihanın 8 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir) 

Umum Müdürlüğün, memurları vazifelendirme salâhiyeti 
MADDE 9. — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü, merkez ve vilâyetler teş-
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I dürlüğü, merkez ve vilâyetler teşkilâtında aylık 
veya ücretle çalışan her hangi bir memuru, ya-

| puması Umum Müdürlüğe ait i§ için orada Umum 
| Müdürlük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bu-
[ lunmaması ile kayıtlı olmaksızın, kadrosu ile bir

likte dilediği yerde vazifelendirmek salâhiyetini 
haizdir. 

I ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık işleri 

i Tapulama bölgelerinin tâyini uc ilân 

I MADDE 10. — Tapulaması yapılacak bölge-
| 1er, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 
S teklifi ve bağlı bulunduğu vekâletin tasvibi ile 
i tâyin olunur. Bu husus, tapulamaya başlama-
[ dan en az bir ay önce Besmî Gazetede, bölge mer

kezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu vilâyet 
merkezinde mûtat vasıtalarla ilân olunur, 

Kayıt, harita ve plânların çıkarılmam 

MADDE 11. — Her birliğe ait vergi kayıt-
| ları ile üzerindeki bütün hak ve mükellefiyet

leri muhtevi olarak tapu kayıtları, birlikler iti
bariyle ayrı ayrı çıkarılır. Bu kayıtların aslı-

j na uygunluğu çıkaran memurlar tarafından tas
dik olunur. 

Tapulama müdürü, bütün resmî daireler, 
belediyeler, hususi idareler ve müesseselerle şa
hıslar tarafından yaptırılmış harita ve plânlar
dan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait vesika
ların örneklerini aldırabilir. 

Mahallî makkemderdûn dâva Üstesinin istetıümesi 

MADDE 12. — Müdür, tapulama işine baş-
I lamadan Önce, mahallî hukuk mahkemelerinden 

o birlikteki gayTimenkuller hakkında tapulama 
ile il&ili olup, görülmekte • bulunan dâvalarla, 
hükme bağlanmış olup da kesinleşmiyen dâva
ların birer listesini alır. Dâvanın mahiyetine 
göre ihtilâf müİMyete ait ise maliki açık bırakıl
mak, hududa taallûk'ediyorsa o kısma işaretlen
mek suretiyle birlikteki parsel sırasına göre il
gili gayrimenkullerin tesbitlerini yaptırarak tu
tanaklarını- ekleriyle birlikte hemen tapulama 

I mahmekemsine verir. 

( * Say»» 135) 
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kilâtuıda aylık veya ücretle çalışan her hangi bir memuru, yapılması Umum Mü* 
dürlüğe ait iş için orada Umum Müdürlük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bu
lunmaması ile kayıtlı olmaksızın, kadrosu ile birlikte dilediği yerde vazifelen
dirmek salâhiyetini haizdir. (Lâyihanın 9 nen maddesi aynen kabul edilmiştir) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hazırlık İşleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilân 
MADDE 10. — Tapulama (yapılacak bölgeler, Tapu ve Kadastro Umum 

Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu vekâletin tasvibi ile tâyin olunur. Bu 
husus, tapulamaya başlamadan en az bir ay önce Resmî Gazetede, bölge mer* 
kezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu vilâyet merkezinde mûtat vasıtalarla ilân 
olunur. (Lâyihanın 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Kayıt, harita ve plânların çıkarılması 
MADDE 11. — Her birliğe ait vergi kayıtları ile üzerindeki bütün hak ye mü

kellefiyetleri muhtevi olarak tapu kayıtları, birlikler itibariyle ayrı ayrı çıkarılır. 
Bu kayıtların aslına uygunluğu çıkaran memurlar tarafından tasdik olunur. 

Tapulama Müdürü, bütün resmî daireler, belediyeler, hususi idareler ve mües
seselerle şahıslar tarafından yaptırılmış harita ve plânlardan lüzum gördüklerinin 
ve bunlara ait vesikaların örneklerini aldırabilir. (Lâyihanın 11 nei maddesi ay
nen kabili edilmiştir) 

^ 

Mahalli mahkemelerden dâva listesinin istenilmesi 
MADDE 12. — Müdür, tapulama işine başlamadan önce, mahallî jiükuk mah

kemelerinden o birlikteki gayrimenkuller hakkında tapulama, ile ilgili olup, gö
rülmekte bulunan dâvalarla, hükme bağlanmış olup ^ tkesi^lesniiyen dâvaların 
birer listesini alır. Dâvanın mahiyetine göre ihtilâf mülkiyete ait ise maliki açıfc 
bırakılmak, hududa taalluk ediyorsa o kısmı işaretlenmek suretiyle^ birlikt^l, 
parsel sırasına göre ilgili gayrimenkulların tesbitini yaptırarak tutacaklarım ek
leriyle birlikte hemen tapulama mahkemesine verir. (Lâyihanın İ2 nci maddesi 
ay nen kabul edilmiştir. 

• (S, Sayısı; 135) 
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Bilir kişilerin seçilmesi 

MADDE 13. — Müdür, tapulaması yapıla
cak birliklerin muhtarı ile ihtiyar meclisi üye
lerini ve belediye teşkilâtı olan yerlerde beledi
ye reisini o birliğin tapulamasına başlamadan 
önce bölge merkezine davet ederek bu işlerin 
nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. Köy ve
ya belediye idaresinin en yüksek karar uzvunu 
toplıyarak altı bilir kişi seçmelerim ve adlarını 
bildirmelerini tefhim ve keyfiyeti bir tutanakla 
tevsik eder. 

Bu tebliğ üzerine, bir hafta içinde köy ida
resinin veya belediyenin en yüksek karar uzvu, 
muhtar veya belediye reisi başkanlığında top
lanarak mutlak ekseriyetle altı bilir kişi seçer. 
Birinci toplantıda çöldük (bulunmazsa toplantı 
ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mev
cudu île seçim yapılır. Seçim neticesi karar def
terine- geçirilir. Ve seçilenlerin adları muhtar 
veya 'belediye reisi tarafından tapulama müdü
rüne (bildirilir. 

Bir birlikte (birden fazla tapulama teknisi-
yeııi ile yardımcısının çalıştırılması halinde her 
ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. 

Bilir kişiler süresi içinde seçilmediği takdir-
; de yeya üçüncü madde uyanınca bir nahiye ve

ya köye bağlı olmaksızın birlik sayılan mahal
ler için bilir kişiler o bölgenin mülkiye amirle
rince seçilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi husu
si sebeplerle 'birlik içindeki gayrimenkullerin 
tamamının veya bir kısanının durumunu o bir
lik bilin kişileri tâyin edemezlerse alâkalı civar 
birlikler veya şehir veya kasaba halkından ta
pulama müdürünün müracaatı üzerine bilir kişi
ler <bu bölgenin mülkiye amirlerince seçilir. 

Yemin 

MADDE 14. — Bilir kişilere, tapulamaya 
başlamadan önce tapulama teknisiyeni ve yar
dımcısı hazır bulunduğu halde o birlik muhtar 
veya belediye reisi tarafından Hukuk usulü 
muhakemeleri Kanunu hükümleri gereğince ye
min ettirilir ve keyfiyet tutanakla tevsik olu
nur. 

( & & § * » : 135) 
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Bilirkişilerin seçilmesi * 
MADDE 13. — Müdür, tapulaması yapılacak birliklerin muhtarı ile ihtiyar 

meclisi üyelerini ve belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye reisini o birliğin ta
pulamasına başlamadan önce bölge merkezine davet ederek bu işlerin nasıl ya
pılacağını kendilerine anlatır; köy veya belediye idaresinin en yüksek karar uz
vunu toplıyarak altı bilir kişi seçmelerini ve adlarını bildirmelerini tefhim ve 
keyfiyeti bir tutanak ile tevsik eder. 

Bu tebliğ üzerine, bir hafta içinde köy idaresinin veya belediyenin en yük
sek karar uzvu, muhtar veya belediye reisi başkanlığında toplanarak mutlak ek
seriyetle altı bilir kişi seçer. Birinci toplantıda çokluk bulunmazsa toplantı ertesi 
güne bırakılır. O gün bulunanların mevcudu ile seçim yapılır. Seçim neticesi ka
rar defterine geçirilir. Ve seçilenlerin adları muhtar veya belediye reisi tara
fından Tapulama Müdürüne bildirilir. 

Bir birlikte birden fazla tapulama teknisiyeni ile yardımcısının çalıştırılma
sı halinde her ekip için ayrıca üç bilir kişi seçilir. 

Bilir kişiler sürek içinde seçilmediği takdirde veya 3 ncü madde uyarınca bir 
nahiye veya köye bağlı olmaksızın birlik sayılan mahaller için bilir kişiler o bölge
nin mülkiye amirlerince seçilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi sebeplerle birlik içindeki gayri-
(menkullerin tamamının veya bir kısmının durumunu o birlik bilir kişileri tâyin 
edemezlerse Tapulama Müdürünün müracaatı üzerine alâkalı civar birlikler veya 
şehir veya kasaba halkından bu bölgemin mülkiye âmiri tarafından bilir kişiler se
çilir. 

Yemin 
MADDE 14. — Tapulamaya başlamadan evvel Tapulama Müdürünün daveti 

üzerine bilir kişiler, tapulama hâkimi veya aynı bölgedeki sulh hâkimi huzurunda 
yemin ederler. 

(S. Sayısı: 135) 
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Bilir kişiliğe mâni haller 

MADDE 15. — Otuz yaşım bitirmemiş olan
larla hacir altında bulunanlar, şeref ve haysi
yeti muhil bir suçtan kesinleşmiş hükümle mah
kûm olanlar büir kişi seçilemezler. 

Bİlir kişi olarak dinlenemiyecekler 

MADDE 16. — Bilir kişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine, usul ve furmına, kar

deşine, kardeşinin çocuklarına ve «eşinin usul 
ve furuuna ait gayrimerikullerin tespitinde, 

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

Bilir kişi olarak dinlenemezler. 

Bölgede ve birliklerde ilân 

MADDE 17. — Her birlikte tapulamaya 
başlama tarihi müdür tarafından tâyin oluna
rak mûtat vasıtalarla bölge merkezinde ve ta
pulamasına başlanacak birliklerle bitişik bir
liklerde en az yedi gün evvel ilân edilir. Bu ilâ
nın bir sureti, o birliğin bağlı bulunduğu böl
genin en büyük mal memuruna tevdi olunur ve 
keyfiyet tutanaklarla tevsik olunur, 

Birlik sınırının tâyini 

MADDE 18. — Bu kanunun tatbikine mün
hasır olmak üzere, teknisiyen ve yardımcısı be
raberce birlik genel «sınırını tâyin ve buna ait 
krokiyi tanzim ederler. 

Bu hususta, o birlikle bitişik bölge ve bir
liklerin belediye reislerinin, muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyelerinin ve genel sınırları tâyin ede
cek birliğe ait bilir kişilerle, bitişik birliklerini 

" varsa bilir kişilerinin irae ye beyanlarından, köy 
sınır kâğıtlarından, mahkeme lamı ve benzeri 
vesikalardan, tapu ve vergi kayıtlarından isti
fade edilir. 

Tapu veya \ergi kaydı veyahuft mülkiyet ve 
intifa bakımlarından kül teşkil «den gayrimen
kul, teknik zaruret olmadıkça aynı birlik sınırı 
içine alınır. 

Teknisiyen ve yardımcısının tâyin 'etftiği bir
lik sınırına itiraz halinde, tapulama müdürü 
işi inceler ve karara bağılar, tapulama mücliırü-

( S. Sayısı : 135) 
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Bilir kişiliğe mâni haller 
MADDE 15. — Otuz yaşını bittirmemiş olanlarla hacir altında bulunanlar, şe

ref ve haysiyeti muhil bir suçtan kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olanlar bilir 
kişi seçilemezler. (Lâyihanın 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Bilir kişi olarak dinlenemiyecekler ?-! 

MADDE 16. — Bilir kişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine, usul ve füruuna* kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve 

eşinin usul ve füruuna ait gayrimenkullesin tesbitinde, 
b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerden biri ile ara

sında dâvası bulunanlar, 
Bilir kişi olarak dinlenemezler. (Lâyihanın 16 ncı maddesi aynen kabul edil

miştir.) 

Bölgede ve birliklerde ilân 
MADDE ,17. — Her birlikte tapulamıya başlama tarihi müdür tarafından tâ

yin olunarak mûtat vasıtalarla bölge merrkezinde ve tapulamasına başlanacak bir
liklerle bitişik birliklerde en az yedi gün evvel ilân edilir. Bu ilânın bir sureti, 
o birliğin bağlı bulunduğu bölgenin en büyük mal memuruna tevdi olunur ve 
keyfiyet tutanaklarla tevsik olunur. (Lâyihanın 17 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.) 

Birlik sınırının tâyini 
MADDE 18. — Bu kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, teknisiyen ve 

yardımcısı beraberce, birlik genel sınırını tâyin ve buna ait krokiyi tanzim eder
ler. 

Bu hususta, o birlikle bitişik bölge ve birliklerin belediye reislerinin, muh
tar ve ihtiyar meclisi üyelerinin ve genel sınırları tâyin edilecek birliğe ait bilir
kişilerle, bitişik birliklerin varsa bilirkişilerinin irae ve beyanlarından, köy sı
nır kâğıtlarından, mahkeme ilâmı ve benzeri vesikalardan, tapu ve vergi kayıtla
rından istifade edilir. 

Tapu veya vergi kaydı veyahut mülkiyet ve intifa bakımlarından kül teşkil 
eden gayrimenkul, teknik zaruret olmadıkça aynı birlik sınırı içine alınır. 

Teknisiyen ve yardımcısının tâyin ettiği birlik sınırına itiraz halinde, Tapu
lama Müdürü işi inceler. Ve karara bağlar, Tapulama Müdürünün kararı katîdir. 
Bu karar itiraz ve dâva mevzuu olamaz. * . , , ; - :•''.-*: r*; 
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nün karan katidir. Bu karar itiraz ve dâva 
mevzuu olamaz. 

Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi 

MADDE 19. — Tapulaması yapılacağı ilân 
edilen birliklerde sınırlan işaretlerle belirtilme
miş olan gayrimemkullerin sahipleri, mahallî 
icaplara göre smırdannı belirtecek »şekilde işa
retler koymaya ve muhafaza ötmeye ve uçak
la fotoğraf alınacağının tebliği (halimde, gerekli 
malzemesi idarece temin ©dilmek şart'iyle, bu 
işaretleri tapulama müdür ve ımemıurlan tara
fımdan tarif olunacak şekle getirmeye mecbur
durlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tesbit işleri 

Tesbiti yapılacak mevkiin ilânı 

MADDE 20. — Tapulama iftekMısiyeni1 ve 
yardımcısı 11 rci 'madde gereğince alınacak 
kayıtlardan ve bilir kişilerin vereceği bilgiler
den faydalanarak tapulamasını yapacaktan 
mevki ve sokağa gidecekleri günü tesbit ve en 
az bir gün evvel ımuhtar veya belediye reisi 
marifetiyle ve mûtat vasıtalarla birlikleri için
de ilân ettirir ve aynca bu hususta düzenleme- • 
cek ilân, ihtiyar meclisinin çalışma yerinin ve
ya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet 
birer tutanakla tevsik olunur. 

Bu ilânda, belirli günde mal sahiplerimin ve 
diğer alâkalıların gayrimenkullerinin sınırlarını 
göstermek ve iddialarını bildirmek içim hazır bu
lunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyapla
rında tapulamaya devam edileceği belirtilir. 

Oayrimenkullerin tesbit usulü 

MADDE 21. — Tapulama teknisiyeni ve yar
dımcısı belli günde beraberce gayrimenkulun bu
lunduğu yere giderler. Muhtar ve hazır bulun
dukları takdirde mal sahipleri ve sair alâkalılar 
muvacehesinde, tapu ve vergi kayıtlarını ve ib
razı halinde imza mukabilimde teslim alacaklan 
sair vesikaları, em az üç bilir kişinin malûmatına 
müracaat suretiyle tetkik ve mahalline tatbik ede • 
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Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi 
MADDE 19. — Tapulaması yapılacağı ilân edilen birliklerde sınırları işaret

lerle belirtilmemiş olan gayrimenkullerin sahipleri, mahallî icaplara göre sınır
larını belirtecek şekilde işaretler koymaya ve muhafaza etmeye ve uçakla fotoğ
raf alınacağının tebliği halinde, gerekli malzemesi idarece temin edilmek şar-
tiyle, bu işaretleri tapulama müdür ve memurları tarafından tarif olunacak şekle 
getirmeye mecburdurlar. (Lâyihanın 19 hcu maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tesbit işleri 

Tesbiti yapilatak mevkiin ilâm 
MADDE 20.—Tapulama teknisiyeni ve yardımcısı 11 nci madde gereğince 

alınacak kayıtlardan ve bilir kişilerin vereceği bilgilerden faydalanarak tapulan-
masım yapacakları mevki ve sokağa gidecekleri günü tesbit ve en az iki gün evvel 
muhtar veya belediye reisi marifetiyle ve mûtat vasıtalarla birlikleri içinde ilân 
ettirir ve ayrıca bu hususta düzenlenecek ilân, ihtiyar meclisinin çalışma yerinin 
veya belediye dairesinin kapışma asılır. Keyfiyet birer tutanakla tevsik olunur. 

Bu ilânda, belirli günde mal sahiplerinin ve diğer alâkalıların gayrimenkulle-
rinin sınırlarını göstermek ve iddialarını bildirmek için hazır bulunmaları ve bu
lunmadıkları takdirde gıyaplarında tapukmaya devam edileceği belirtilir. 

Gayrimenkullerin tesbit usulü 
MADDE 21. — Tapulama teknisiyeni ve yardımcısı belli günde beraberce gay

rimenkulun bulunduğu yere giderler. Muhtar ve hazır bulundukları takdirde mal 
sahipleri ve sair alâkalılar muvacehesinde, tapu ve vergi kayıtlarını ve ibrazı ha
linde imza mukabilinde teslim alacakları ve sair vesikaları, en az üç bilirkişinin 
malûmatına müracaat suretiyle tetkik ve mahalline tatbik ede' 3k parselleri sınır
landırır ve beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde hak sahipıerini tesbit eder ve 
ölçüsünü yaparlar. 
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rek parselleri sınırlandırır ve 5 nci bölümde ya
zılı esaslar dairesinde hak sahiplerini tesbit eder 
ve ölçüsünü yaparlar. 

Teknisiyen ve yardımcısı, bilir kişişilerin mü
talâası ile bağlı değildir. Bilir kimilerin mütalâ
ası fcanaatlbahş .görülmediği veya ıbilir kişiler o 
işte bilir kişilik yapamıyacak durumda bulunduk
ları takdirde, teknisiyen ve yardımcısı, tutanak
ta mucip sebebini göstererek, sair kimselerin ye
minli mütalâa ve şahadetlerine müracaat edebi
lirler. 

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir 
©kiple Çalıştığı tekdirde, yerine ihtiyar meclisin
den bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı olan 
birliklerde köy ihtiyar meclisine terettübeden 
vazifeler, varsa mahalle ihtiyar heyeti, yoksa Be
lediye Reisi veya encümen âzası tarafından gö
rülür. 

16 ncı maddede gösterilen menmuiyet hükmü, 
tapulama teknisiyeni ve yardımcısı ile muhtar 
ve belediye reisi ve bunların yerine kaim olan
lar hakkında da tatbik olunur. 

Tapulama tutanağının tanzimi 

MADDE 22. — Tapulama teknisiyeni ve yar
dımcısı tetkikat ve tahkikat neticesinde elde et* 
tikleri malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini her 
gayrimenkul için açacakları bir tutanağa yazar
lar. 

Teknisiyen ve yardımcısı arasında görüş ayrı
lığı çıktığı takdirde teknisiyenin reyi tercih olu
nur. Yardımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa 
kaydeder. 

Tapulama tutanakları; teknisiyen ve yardım
cısı ile muhtar, bilir kişiler, mütalâa ve şahadet
lerine müracaat edilen diğer kimseler, orada ha
zır bulunan alâkalılarla bitişik gayrimenkul sa
hipleri ve tesbite karşı itiraz edenler varsa bun
lar veya mümessilleri tarafından imza edilir. İm
zadan istinkâf halinde keyfiyet, o şahsın İmzası
nın yerine yazılarak diğer hazır bulunanlar ta
rafından tasdik olunur. 

Tutanağın ihtiva edeceği hususlar, Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünce talimatname ile 
tesbit edilir, 
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Teknisiyen ve yardımcısı bilir kişilerin mütalâası ile bağlı değildir. Bilir kişile
rin mütalâası kanaatbahş görülmediği veya bilir kişiler o işte bilir kişilik yapamı-
yacak durumda bulundukları takdirde, teknisiyen ve yardımcısı, tutanakta mucip 
sebebini göstererek, sair kimselerin mütalâa ve şahadetlerine müracaat edebilirler. 

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir ekiple çalıştığı takdirde, yerine 
ihtiyar meclisinden bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı olan birliklerde köy 
ihtiyar meclisine terettübeden vazifeler, varsa mahalle ihtiyar heyeti, yoksa be
lediye reisi veya encümen âzası tarafından görülür. 

16 ncı maddede gösterilen memnuiyet hükmü, tapulama teknisiyeni ve yar
dımcısı ile muhtar ve belediye reisi ve bunların yerine kaim olanlar hakkında da 
tatbik olunur. 

Tapulama tutanağının tanzimi 
MADDE 22. — Tapulama teknisiyeni ve yardımcısı tetkikat ve tahkikat neti

cesinde elde ettikleri malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini her gayrimenkul için 
açacakları bir tutanağa yazarlar. 
. Teknisiyen ve yardımcısı arasında görüş ayrılığı çıktığı takdirde teknisiye-

nin reyi tercih olunur. Yardımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa kaydeder. 
Tapulama tutanakları; teknisiyen ve yardımcısı ile muhtar, bilir kişiler, mü

talâa ve şahadetlerine müracaat edilen diğer kimseler, orada hazır bulunan alâ
kalılarla bitişik gayrimenkul sahipleri ve tesbite karşı itiraz edenler varsa bun
lar veya mümessilleri tarafından imza edilir, imzadan istinkâf halinde keyfi
yet, o şahsın imzasının yerine yazılarak diğer hazır bulunanlar tarafından tas
dik olunur. 

Tutanağın ihtiva edeceği hususlar, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğün
ce talimatname ile tesbit edilir. (Lâyihanın 22 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir.) 
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Tutanakların tevdii 

MADDE 23. — Her birlikte, tapulama işinin 
'bitiminden sonra teknisiyen ve yardımcısı tara
fından tapulama tutanakları; gayrimenkullerin 
parsel numaraları sırasına göre, maliklerinin ad 
ve soyadlarını, tutanağa iliştirilen belgelerin sa
yısını ve gayrimenkullerden itirazlı olanları gös
terir iki nüsha cetvelle birlikte tapulama müdü
rüne verilir. 

Müdür tarafından; cetvelin bir nüshası imza
lanarak iade olunur. ÎMnci nüshası tutanakların 
bordurosu mahiyetinde saklanır. 

Tutanakların tetkiki 

MADDE 24. — Müdür, 23 ncü madde gere
ğince kendisine verilen tutanakları en kısa bir za
manda tetkik ederek noksan veya yanlışlıklar gö
rürse ilgili teknisiyen ve yardımcısına ikmal ve 
tashih ettirir. 

îkmal ve tashih, alâkalıların haklarına mües
sir bulunuyorsa bu hususta tapulama tutanak
larının tanzimindeki esaslara riayet olunur. 

Tutanakların askı İlânı 

MADDE 25. — Müdür, tapulaması biten bir
liklerde mevcut gayrimenkullerin tesbit durumu
nu, maliklerini ve varsa ınuterizini gösteren bir 
cetvel hazırlayarak, birliklerde ihtiyar meclisinin 
veya'Belediye Eeisinin çalışma yerinin kapusma 
ve ayrıca bölge merkezinde belediye reisinin gös
tereceği bir yere 30 gün asılmak suretiyle itirazı 
Olanların bu müddet içinde tapulama müdürlü
ğüne müracaat etmelerini ilân eder. 

Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği tarih
ler zabıt varakası ile tevsik olunur. 

İlân edildiği tarihi gösteren bu cetvellerin 
birer sureti mahallin en büyük mal memurluğu
na tevdi olunur. 

30 günlük itiraz müddeti, yerlerine en son 
asılan cetvelin asıldığı tarihten itibaren cereyan 
eder. 

Müdür henüz tapulaması nihayete ermiyen 
birliklerde bir mahalle veya mevkiden daha kü
çük olmamak şartiyle, tesbitleri ikmal edilen 
gayrimenkullere ait tutanakları teknisiyen ve 
yardımcısından alarak yukardaki esaslara göre 
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Tutanakların tevdii 
MADDE 23. — Her birlikte, tapulama işinin bitiminden sonra teknisiyen ve 

yardımcısı tarafından tapulama tutanakları; gayrknenkullerin parsel numarala
rı şuasına göre, maliklerinin ad ve soyadlarını, tutanağa iliştirilen belgelerin 
sayısını ve gayrimenkullerden iıtirazlı olanları gösterir iki nüsha cetvelle birlikte 
tapulama müdürüne verilir. 

Müdür tarafımdan; cetvelin bir nüshası imzalanarak iade olunur. îkinci nüs
hası tutanakların bordrosu mahiyetinde saklanır. - (Lâyihanın 23 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.) 

Tutanakların tetkiki 
MADDE 24. — Müdür, 23 ncü madde gereğince kendisine verilen tutanakları 

en kısa bir zamanda tetkik ederek noksan veya yanlışlıklar görürse ilgili tekni
siyen ve yardımcısına ikmal ve tashih ettirir. 

ikmal ve tashih, alâkalıların haklarına müessir bulunuyorsa bu hususta ta
pulama tutanaklarının tanzimindeki esaaslara riayet olunur, (Lâyihanın 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Tutanakların askı ilânı 
MADDE 25. — Müdür, topulaması biten birliklerde mevcut gayrimenkullerin 

tesbit durumunu, maliklerini ve varsa muterizini göstereni bir cetvel hazırlıya-
rak, birliklerde ihtiyar meclisi veya belediye reisinin çalışma yerinin kapısına 
veya okul, cami, köy odası gibi umuma mahsus mahallerde ve ayrıca bölge mer
kezinde belediye reisinin göstereceği bir yere 30 gün asılmak suretiyle itiraz, 
olanların bu müddet içinde Tapulama Müdürlüğüne müracaat etmelerini ilân 
eder. 

Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği tarihler zabıt varakası ile tevsik olunur, 
İlân edildiği tarihi gösteren bu cetvellerin birer sureti mahallin en büyük 

mal memurluğuna tevdi olunur, 
30 günlük itiraz müddeti, yerlerine en son asılan cetvelin asıldığı tarihten iti

baren cereyan eder. 
Müdür henüz tapulaması nihayete ermiyen birliklerde bir mahalle veya mev

kiden daha küçük olmamak şartiyle, fesbitleri ikmal edilen gayrinienkullere ait 
tutanakları teknisiyen ve yardımcısından alarak yukardaki esaslara göre ilân et
meye salahiyetlidir. Müddetlerin hesabında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
tatbik olunur. 
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I ilân etmeye salahiyetlidir. Müddetlerin hesabın
da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tatbik 
olunur. 

Askı ilânının bitiminden sonraki iddialar 

MADDE 26. — 30 günlük askı ilânının biti
minden sonra tapuda kayıtlı olmıyan gayrimen-
kuller hakkında tapulama dışında bırakıldığı yo
lundaki zilyedlik ve tesbit talepleri idareten din
lenmez. Tapulu gayrimenkullere mütaallik ta
lepler, o bölgede tapulama faaliyeti devam etti-

I ği müddetçe nazara alınır. 

I Tutamakların tasdiki 

MADDE 27. — 30 günlük itiraz müddeti geç-
I tikten sonra itirazsız olan tapulama tutanakları

na ait tesbitler kesinleşir. Müdür, müddetin bi-
I timini takibeden günün tarihini koyarak tuta-
I nakları tasdik eder. 
I İtirazlı tutanaklar, Müdürün reisliğinde ta-
I sarruf ve fen kontrol memurlarından müteşek

kil tapulama komisyonunca tetkik olunur, icabı 
halinde bu komisyon veya içlerinden biri mahal-

I linde tetkikat ve tahkikat yapar, alâkalıları din
ler, neticeye göre işi karara bağlar. Bu karar, 

I tapulama müdürü tarafından itiraz eden ile le
hine tapulama tesbiti yapılana tebliğ olunur. 

I Alâkalılar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün için
de tapulama mahkemesine dâva açtıkları takdir-

I de, tapulama tutanağı ve ilişikleri, Tapulama 
Hâkimi tarafından celp ve ihtilâf altıncı bölüm
de yazılı hükümler dairesinde hallolunur. 

I Tapulama Komisyonu kararı aleyhine 30 gün 
I içinde dâva açılmadığı takdirde tesbit kesinleşir 
I ve keyfiyet müdür tarafından karar altına yazı

larak tasdik olunur. 
I Tapulama Komisyonunca itirazlı işler hak-
I kında askı ilân müddetinin hitamından itibaren 

üç ay içinde bir neticeye varılamadığı takdirde, 
I sebebi karara bağlanmak suretiyle itirazlı tuta-
I naklar müdür tarafından tapulama mahkemesi-
I ne tevdi olunur. 

I Kütüklerin tanzimi ve tapu senetlerinin verilmesi 

MADDE 28. — Müdür tarafından tasdik 
I edilen tutanaklarla, tapulama komisyonunun ke-
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Askı ilânının bitiminden sonraki iddialar 
MADDE 26. — 30 günlük askı ilânının bitiminden sonra tapuda kayıtlı ol-

mıyan gayriınenkuller hakkında tapulama dışında bırakıldığı yolundaki zilyedlik 
ve tesbit taleppleri idarece dinlenmez. Tapulu gayrimenkullere mütaallik talep
ler, o bölgede tapulama faaliyeti devam ettiği müddetçe nazara alınır. 

Tutanakların tasdiki 
MADDE 27. — 30 günlük itiraz müddeti geçtikten sonra itirazsız olan tapula

ma tutanaklarına ait tesbitler kesinleşir. Müdür, müddetin bitimini takibeden gü
nün tarihini koyarak tutanakları tasdik eder. 

İtirazlı tutanaklar, Müdürün reisliğinde tasarruf ve fen kontrol memurlarından 
müteşekkil tapulama komisyonunca tetkik olunur, icabı halinde bu komisyon veya 
içlerinden biri veya ikisi mahallinde tetkikat ve tahkikat yapar, alâkalıları dinler. 
Komisyon neticeye göre işi karara bağlar. Bu karar, Tapulama Müdürü tarafmdan 
itiraz eden ile lehine tapulama tesbiti yapılana tebliğ olunur. Alâkalılar tebliğ ta
rihinden itibaren 30 gün içinde tapulama mahkemesine dâva açtıkları takdirde, 
tapulama tutanağı ve ilişikleri, tapulama hâkimi tarafından celp ve ihtilâf altmcı 
bölümde yazılı hükümler dairesinde hallolunur. 

Tapulama Komisyonu kararı aleyhine 30 gün içine dâva açılmadığı takdirde 
tesbit kesinleşir ve keyfiyet Müdür tarafından karar altma yazılarak tasdik olu
nur. 

Tapulama Komisyonunca itirazlı işler hakkında askı ilân müddetinin hitanım
dan itibaren üç ay içinde bir neticeye varılamadığı takdirde, sebebi belirtilmek su
retiyle itirazlı tutanaklar Müdür tarafından tapulama mahkemesine tevdi olunur. 

Kütüklerin tanzimi ve tapu senetlerinin verilmesi 
MADDE 28. — Müdür tarafmdan tasdik edilen tutanaklarla, tapulama komis

yonunun kesinleşen kararlarına ait tutanaklar, birlikler itibariyle parsel numarası 
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sinleşen kararlarına ait tutanaklar, birlikler iti
bariyle parsel numarası sırasına göre ve tuta
nakların tasdik tarihi, tescil tarihi olarak göste
rilmek suretiyle tapu kütüklerine geçirilir. Iti-
razlı olup tapulama komisyonunca tetkik edil
mekte olan veya tapulama mahkemesine intikal 
etmiş bulunan gayrimenkullerin parsel numara
larına ait kütük sayfaları boş bırakılır. 

Kütüğe geçirme işlerinde, mahallî tapu teş
kilâtı memurlarını çalıştırmaya Umum Müdür
lük salahiyetlidir. 

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten son
ra çaplı tasarruf vesikaları birliklerde falakalı
larına dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar, kadas
tro plânları ile fennî vesikalar ve sair fer'î sicil
ler mahallî tapu idarelerine devir ve teslim olu
nur. Tanzim olunacak üç nüsha devir cetvelinin 
birisi Tapulama Müdürlüğünde diğeri tapu ida
resinde saklanır ve üçüncü nüshası Umırnı Mü
dürlüğe gönderilir. 

Sicilin hukuki kıymeti 

MADDE 29. — Tapulamaya müsteniden te
sis olunan tapu sicilleri, hilafı hükmen sabit 
oluncaya kadar muteberdir. 

Bu sicillerde belirtilen haklara karşı tescil
leri tarihinden itibaren 10 sene geçtikten sonra 
itiraz olunamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Malik adına tesbit 

MADDE 30. — a) Gayrimenkul tapuda ka
yıtlı ise, bu kanunda zilyed lehine mevcut hü
kümler mahfuz kalmak şartiyle kayıt sahibi ve 
ölmüş ise mirasçıları adına ve eğer mirasçılar 
tâyin olunamazsa ölü olduğu yazılmak suretiyle 
kayıt sahibi, adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı itiraz yolu 
ile mirasçıların ve hisse miktarlarının tâyinini, 
ölüm tarihine göre aranılacak belgelere istina
den talebedebilir. Bu takdirde intikal işlemi ib
raz edilecek belgeye istinatla henüz kütükler ta
puya devredilmemiş ise tapulama müdürü, 
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sırasına göre ve tutanakların tasdik tarihi, tescil tarihi olarak gösterilmek sure
tiyle tapu kütüklerine geçirilir. îtirazlı olup tapulama komisyonunca tetkik edil
mekte olan veya tapulama mahkemesine intikal etmiş bulunan gayrimenkullerin 
parsel numaralarına ait kütük sayfalan boş bırakılır. 

Kütüğe geçirme işlerinde, mahallî tapu teşkilâtı memurlarım çalıştırmaya 
Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten sonra çaplı tasarruf vesikalan birlik
lerde alâkalılanna dağıtılır ve kütüklerle tutanaklar, kadastro plânlan ile fennî 
vesikalar ve sair fer'î siciller mahallî tapu idarelerine devir ve teslim olunur. Tan
zim olunacak üç nüsha devir cetvelinin birisi Tapulama Müdürlüğünde diğeri tapu 
idaresinde saklanır ve üçüncü nüshası Umum Müdürlüğe gönderilir. (Lâyihanın 
28 nci maddesi aynen kabul olunur) 

Sicillerin hukuki kıymeti ve sukutu hak müddeti 
MADDE 29. — Tapulamaya müsteniden tesis olunan tapu sicilleri, hilafı hük

men sabit oluncaya kadar muteberdir. 
Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene geçtikten 

sonra itiraz olunamaz. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 
Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Malik, muvafakatle zilyed, temellük sebebiyle zilyed adına ve 
zilyedliğe müstenit tesbitler 

MADDE 30. — 
a) Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise, bu kanunda zilyed lehine mevcut hüküm

ler mahfuz kalmak şartiyle kayıt sahibi ve ölmüş ise mirasçılan adma ve eğer mi
rasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adma tesbit 
edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı itiraz yolu ile mirasçıların ve hisse miktarları
nın tâyinini, ölüm tarihine göre aramlacak belgelere istinaden talebedebilir. Bu tak
dirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinatla henüz kütükler tapuya devr
edilmemiş ise Tapulama Müdürü, devredilmiş ise tapu idaresi tarafmdan yapılır. 
Bu suretle yapılacak intikal muamelelerinden intikal hare resmi alınmaz. 
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devredilmiş ise tapu idaresi tarafından yapılır. 
Bu suretle yapılacak intikal muamelelerinden 
intikal hare ve resmi alınmaz. 

Muvafakatle zilyed adına teslit 

b) Gayrimenkul, tapuda kayıtlı olup da, ka
yıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed 
bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçılarının 
tapulama teknisiyeni ve yardımcısı huzurunda 
muvafakatleri halinde zilyed adına tesbit olu
nur. 

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

Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyed adına 
tescile muvafakat etmezler veya muvafakat et
meye kanuni ehliyeti haiz bulunmazlar ise bu 
takdirde, 6 ncı bölümdeki hükümler dairesinde 
iş hükmen hallolunur. 

Temellük sebebi ih zilyed adtna tesbit 

c) Gayrimenkul tapuda kayıtlı olup da, ka
yıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed 
bulunuyorsa, zilyed, kayıt sahibinden veya mi
rasçılarından veyahut bunların mümessillerin
den gayriresmî surette temellük ettiğini her 
hangi bir belge ile veya bilir kişi veyahut şahit 
sözü ile tevsik ettiği ve ayrıca en az 10 sene 
müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adı-

ı na tesbit olunur. 

Zilyedliğe müstenit tesbit 

d) Gayrimenkul tapuda kayıtlı olup da, ka
yıt sahibi 20 sene evvel vefat etmiş yahut gaipli
ğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicillinden 
malikin kim olduğu anlaşılamamış ise nizasız ve 
fasılasız 20 sene müddetle ve mâlik sıfatiyle zil
yed bulunan kimse adına tesbit olunur. 

Tapusuz gayrimenkuUerin zilyed adınu tesbiti 

MADDE 31. — Tapuda kayıtlı olmıyan gay
rimenkul, nizasız ve fasılasız en az 20 seneden 
beri mâlik sıfatiyle zilyedliğr belgelerle veya bi
lirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik olunan zil
yedi adına tesbit olunur. 

Yüzölçüsü yüz dönümden fazla olan gayri 
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b) Gayrimenkul, tapuda kayıtlı olup da, kayıt sahibi veya mirasçılarmdan 
başkası zilyed bulunuyorsa, kayıt sahibi veya mirasçılarının tapulama teknisiyeni 
ve yardımcısı huzurunda muvafaktleri halinde zilyed adına tesbit olunur. 

Noter tarafmdan tesbit ve tevsik edilen muvafakat beyanı, huzurda yapılmış 
sayılır. 

Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyed adına tescile muvafakat etmezler veya 
muvafakat etmeye kanuni ehliyeti haiz bulunmazlar ise, bu takdirde altıncı bö
lümdeki hükümler dairesinde hükmen hallolunur. 

c) Gayrimenkul tapuda kayıtlı olup da, kayıt sahibi veya mirasçılarından 
başkası zilyed bulunuyorsa, zilyed, kayıt sahibinden veya mirasçılarından veyahut 
bunların mümessillerinden gayri resmî surette temellük ettiğini her hangi bir 
belge ile veya bilir kişi veyahut şahit beyanı ile tevsik ettiği ve ayrıca en az on 
sene müddetle zilyed bulunduğu takdirde zilyed adına tesbit olunur. 

d) Gayrimenkul tapuda kayıtlı olup da, kayıt sahibi 20 sene evvel vefat et
miş yahut gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim oldu
ğu anlaşılamamış ise nizasız ve fasılasız 20 sene müddetle ve malik sıfatiyle zilyed 
bulunan kimse adına tesbit olunur. 

Tapusuz gayrimerikullerin zilyed adına tesbiti 
MADDE 31. — Tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az 

20 seneden beri malik sıfatiyle zilyedliği belgelerle veya bilir kişi veyahut şahit 
beyanlariyle tevsik olunan zilyedi adına tesbit olunur. 

Yüz ölçümü toplamı elli dönümden fazla olup da yekdiğerine muttasıl bulunan 
parçaların zilyedi ve iktisap sebebi aynı olursa, elli dönümden fazlaki miktarı ile, 
yüzölçümü elli dönümden fazla olan müstakil gayrimenkullerde bu miktarı geçen 
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zilyedlik ayrıca aşağıda yazılı belge ve kayıt
lardan biri ile tevsik edilmek lâzımdır: 

a) 10 yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b)> Zilyed lehine katiyet iktisabetmiş olup da 

müruruzamandan dolayı icra vasıtasiyle ten-
fizi mümkün olmıyan ilâm, 

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

• messük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga Ha-

zinei hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmü
haberi, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı atika kalemi ka

yıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilme

miş. tasarruf kayıtları, 

Taksim halinde 

MADDE 32. — Tapuda kayıtlı bir gayrimen
kulun malikleri veya bunların mirasçıları veya
hut tapuda kaydı olmıyan bir gayrimenkulun 
zilyedleri arasında taksim yapıldığı belgelerle 
veya bilirkişi veyahut şahit sözleri ile sabit ol
duğu takdirde gayrimenkul, zilyedi adına tesbit 
ve tescil olunur. 

Ötrtfa mattan 

MADDE 33. — Mera, yaylak, kışlak, otlak, 
sıvat, harmanyeri, pazar ve panayır yerleri gibi 
âmmenin istifadesine tahsis edildiği veya kadim
den beri umumun istifade ve intifa ettiği belge
lerle veya bilir kişi sözleriyle tevsik edilen orta 
malı arazi, sınırlandırılır. 

Bu hudutlandırma tescil mahiyetinde olmadı
ğı gibi, bu suretle belirtilen gayrimenkuller, hu
susi kanunlarında yazılı hükümler mahfuz olmak 
üzere, hususi mülkiyete de konu teşkil etmez. 

Âmme hizmetlerinde kullanılan gayrimenkuller 

MADDE 34. -*. Namazgah, mezarlık, köy 
odası ve köy bütçesinden veya yardımlarla ya
pılan cami ve okul gibi âmme hizmetinin ifası-

I na tahsis edilen veya bu hizmetlerin ifasında 
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kısım üzerinde zilyedlik ayrıca aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri ile tevsik 
edilmek lâzımdır. 

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine katiyet iktisabetmiş olup da müruru zamandan dolayı icra 

vasıtasiyle tenfizi mümkün olmıyan ilân, 
c) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senedi, 
e) Kayıtları bulunmıyan tapu ve mülga Hazinei Hassa senedi veya muvakkat 

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

Taksim halinde 
MADDE 32. — Tapuda kayıtlı bir gayrimenkulun malikleri veya bunların 

mirasçıları veyahut tapuda kaydı olmıyan bir gayrimenkulun zilyedleri arasın
da taksim yapıldığı belgelerle veya bilir kişi veyahut şahit beyanlariyle sabit 
olduğu takdirde gayri menkuller zilyedleri adına tesbit ve tescil olunur. 

Orta mallan 
MADDE 33. — Mera, yaylak, kışlak, otlak, sıvat, harmanyeri, pazar ve pa

nayır yerleri gibi âmmenin istifadesine tahsis edildiği veya kadimden beri umu
mun istifade ve intifa ettiği, belgelerle veya bilir kişi beyaniyle tevsik edilen or
ta malı arazi, sınırlandırılır. 

Bu hudutlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi, bu suretle belirtilen gay
rimenlmller hususi kanunlarında yazılı hükümler mahfuz olmak üzere, hususi 
mülkiyete de konu teşkil etmez, 

Âmme hizmetlerinde kullanılan gayrimenkuller 
MADDE 34. — Namazgah, mezarlık, köy odası ve köy bütçesinden veya yar

dımlarla yapılan cami ve okul gibi âmme hizmetinin ifasına tahsis edilen veya bu 
hizmetlerin ifasında kullanılan gayrimenkuller, sının içinde bulunduğu köy 
hükmi şahsiyeti adına tesbit ve tescil olunur. 
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I kullanılan gayrimenkuller, sınırı içinde bulun-
! duğu köy hükmi şahsiyeti adına tesbit ve teş-
| cil olunur. 
i Tapu kayıtlarına veya mahsus kanunlarına 

göre Hazineye, özel idareye ve belediyeye ait bu 
gibi gayrimenkuller bunlar adına tesbit re tes
cil olunur. 

İhya ve imar 

] MADDE 35. — Çiftçiyi topraklandırma Ra-
i nunu hükümlerine göre, Devletin hüküm ve ta-
t sarrufu altında bulunan sahipsiz ham topraktan 

açılıp işgal edilmek ve taşlık, pırnarlık ve deli-
j çelik araziden masraf ve emek sarf edilerek 
i bağ, bahçe, uıeyvalık, zeytinlik ve tarla haline 

getirilmek suretiyle ihya ve imar edilmiş gay
rimenkuller Hazine adına tesbit ve tescil olıı-

j mır. îhya ve imar edenlerle kanuni veya akdî 
i halefleri, tutanakta ve kütüğün beyanlar hane

sinde gösterilir. Bu gibi yerler hakkında yetkili 
? mercilerce Çiftçiyi topraklandırma Kanununun 
j muaddel geçici maddesi hükmü uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine ta-
j rafından temliki tasarrufta buluıralamıyacağı 

gibi, ihya ve imar edenlerle haleflerinin zilyed-
likleri ihlâl olunamaz. Bu cihet tapulama tuta
nağında belirtilir ve kütüğün şerhler hanesine 
de işaret olunur. 

Bu hükümler haricinde ihya ve imar edilmiş 
veya ihya ve imarına başlanmış olan gayrimen
kuller doğrudan doğruya Hazine adına tesbit 

i ve tescil olunur. 

Hazine adına tesbit 

] MADDE 36. — Yukardaki maddelerin hü
kümleri haricinde kalıp da tescile tâbi olan gay-

] rimenkuller Hazine adına tesbit olunur. 

Takyitler ve mülkiyetin gayrı ayni haklar 

MADDE 37. — Tapuda kayıtlı gayrimenku
lun zilyed lehine tesbitinde, gayrimenkulun tak
yidinden ve mülkiyetin gayrı ayni haklardan, 
tedbirlerden ve hacizlerden mütevellit üçüncü 
şahısların hakları mahfuz tutulur. Tapu kayıt-
lanndaki bu nevi hak ve mükellefiyetler tapu
lama tutanağında belirtilerek yeni kütüklere 

J aynen geçirilir. 
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Tapu kayıtlarına veya mahsus kanunlarına göre Hazineye, özel idareye ve 
belediyeye ait bu gibi gayriımenkuller bunlar adına tesbit ve tescil olunur. (Lâyi
hanın 34 ncii maddei aynen kabul edilmiştir.) 

thya ve imar 
MADDE 35. — Çiftçiyi topraklandırma Kanunu hükümlerine göre, Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz ham topraktan açılıp işgal edil
mek ve taşlıik, pırnallık ve delicelik araziden masraf ve emek sarf edilerek bağ, 
bahçe, meyvelik, zeytinlik ve tarla haline getirilmek suretiyle ihya ve imar edil
miş gayriımenkuller Hazine adına tesbit ve tescil olunur. îhya ve imar edenlerle 
kanuni veya akdi halefleri, tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. 
Bu gibi yerler hakkında yetkili mercilerce Çiftçiyi topraklandırma Kanununun 
muaddel geçici maddesi hükmü uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller üzerinde Hazine tarafından temliki tasarrufta bulu-
nulamıyaeağı gibi, ihya ve imar edenlerle haleflerinin zilyedlikleri ihlâl oluna
maz. Bu cihet tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün şerhler hanesine de 
işaret olunur. 

Bu hükümler haricindeki ihya ve imar edilmiş veya ihya ve imarına başlan
mış olan gayrimenkuller doğrudan doğruya Hazine adına tesfoit ve tescil olunur. 

Husususi kanunlar hüküm! eri mahfuzdur. 

Hazine adına tesbit 
MADDE 36. — Yukardaki maddelerin hükümleri haricinde kalıp da tescile 

tâbi olan gayrimenikııller Hazine adına tesbit olunur. (Lâyihanın 36 ncı madde
si aynen kabul edilmiştir.) 

Takyitler ve mülkiyetin gayri aynı haklar 
MADDE 37. — Tapuda «kayıtlı gayrimenkulun ziİyed lehine tesbitinde, gayri

menkulun .takyidinden ve mülkiyetin gayrı ayni haklardan, tedbirlerden ve haciz
lerden mütevellit üçüncü şahısların hakları mahfuz tutulur. Tapu kaytılarındaki 
bu nevi haik ve mükellefiyetler tapulama tutanağında belirtilerek yeföi kütüklere 
aynen geçirilir. (Lâyihanın 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
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MADDE 38. — Gayrimenkul üzerinde arzın 
malikinden başkasına ait muhdesat mevcut ise, 
muhdesatın cinsi ve ihdas tarihi tutanağın ikti
sap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle, 
muhdesatın sahibi tıatanaŞm v e kütüğün beyan
lar hanesinde gösterilir. 

Diğer kanun hükümler in..d uygulanacağı haller 

MADDE 39. — B:t bölümde hilâfına hüküm 
bulunmıyan hallerde, Türk Kanunu Medenisi 
ile diğer kanunların iktisap ve tescile mütaal-
lik hükümleri tatbik olunur. 
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Kayıt ve belgelerin şümulünü tâyin 

MADDE 40. — Sabit ve tevsie gayrimüsait 
hududu ihtiva eden tapu ve vergi kayıtları ile 
sair belgelerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve 
belgelerde gösterilen hudutlara itibar edilir. 

Gayrisabit ve tevsie müsait hududu ihtiva 
eden tapu ve vergi kayıtları ile sair belgelerin 
muhtevasını tâyinde, kayıt ve belgelerde yazılı 
miktara itibar edilir. 

Kayıt ve belgeler haritaya istinadettirilmiş 
ise, mahallinde tatbik kabiliyeti bulunduğu tak
dirde, haritaya itibar edilir. 

Hususi kanunlarında miktara itibar edilece
ği gösterilen veya sicil ve belgelerinde o yolda 
meşruhat bulunan gayrim enkuller hakkında, 
sicil ve belgelerinde yazılı miktara itibar olunur*. 

Miktar fazlasının ifrazı 

MADDE 41. — Yukardaki maddeye göre 
miktara itibar edilmesi icabeden hallerde, ka
yıt ve belgeler gayrisabit ve tevsie müsait hu
dudu ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan 
ifraz edilir. 

Sabit ve tevsie gayrimüsait hudutlu kayıt ve 
belgelere dayanan tesbitlerde miktar fazlası, 
zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. 

Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz veya 
tercih hakkını kullanmaktan imtina ederse if
raz, zilyedin menfaatine uygun düşen taraftan 
yapılır. 
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Muhdesat 
MADDE 38. — Gayrimenkul üzerinde arzın malikinden başkasına ait muhde

sat mevcut ise, muhdesatın cinsi ve ihdas tarihi tutanağın iktisap sebebi sütunun
da izah edilmek suretiyle, muhdesatın sahibi tutanağın ve kütüğün beyanlar ha
nesinde gösterilir. (Lâyihanın 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller 
MADDE 39. — Bu bölümde hilâfına hüküm bulunmıyan hallerde, Türk Ka

nunu Medenisi ile diğer kanunların iktisap ve tescile mütaallik hükümleri tatbik 
olunur. (Lâyihanın 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

- Kayıt ve belgelerin şümulünü tâyin 
MADDE 40. — Sabit ve tevsie gayrimüsait hududu ihtiva eden tapu ve ver

gi 'kayıtları ile sair belgelerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve belgelerde gösteri
len hudutlara itibar edilir. 

Gayrisabit ve tevsie müsait hududu ihtiva eden tapu ve vergi kayıtları ile 
sair belgelerin muhtevasını tâyinde, komşusunun arazisine tecavüz etmemek şar-
tiyle, kayıt ve belgelerde yazılı miktarın fazlası hakkmda 31 nci madde tatbik 
olunur. 

Kayıt ve belgeler haritaya istinadettirilmiş ise> mahallinde tatbik kabiliyeti 
bulunduğu takdirde, haritaya itibar edilir. 

Hususi kanunlarında miktara itibar edileceği gösterilen veya sicil ve belgele
rinde o yolda meşruhat bulunan gayrimenkuUer hakkında, sicil ve belgelerinde 
yazılı miktara itibar olunur. 

Miktar fazlasının ifrazı 
MADDE 41. — Yukardaki maddeye göre miktara itibar edilmesi icabeden 

hallerde, kayıt ve belgeler gayrisabit ve tevsie müsait hududu ihtiva ediyorsa 
miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. 

Sabit ve tevsie gayrimüsait hudutlu kayıt ve belgelere dayanan tesbitlerde 
miktar fazlası, zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. 

Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan imti
na ederse ifraz, zilyedin menfaatine uygun düşen taraftan yapılır. 

Bu madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları Hazine adına tes
bit olunur. Şu kadar ki 40 nci maddenin 2 nci fıkrasına temas eden hallerde çı
kacak miktar fazlalıkları hakkmda 35 nci maddede zikrolunan arazi nevilerinden 
ise o madde hükmü uygulanır. (Lâyihanın 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
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Bu madde hükmüne göre ifraz olunan mik-
' tar fazlalıkları Hazine adına tesbit olunur. 

Şu kadar ki 40 ncı maddenin 2 nci fıkrasına 
temas eden hallerde çıkacak miktar fazlalıkları 
hakkında 35 nci maddede zikrolunan arazi ne
vilerinden ise o madde hükmü uygulanır. 

Kısmi veya hisseli iktisap 

MADDE 42. — Bu bölümde zilyed lehine 
kaibud edilecn iktisap sebepleri, tapuda foayıth 
olsun veya olmasın, bir gayrimenkulun ifrazı 
kabil bir kısmı veya şayi hissesi hakkında da
hi tatbik olunur. 

Zilyedlik kaklarının devri ve müddetlerin 
eklenmesi 

MADDE 43. —• Bu bölümde zilyed lehine 
tanınan haklardan zilyedin akdî ve kanuni ha
lefleri faydalanabilecekleri gibi, birbirine halef 

! olan zilyedlerin zilyedlik müddetleri eklenir. 

Evveke kadastrosu veya tapulaması yapılan 
yerlerle müseçcel ormanlar 

MADDE 44. —Bir birlik sınırları dâhi
linde evvelce kadastrosu veya tapulaması ik
mal edilmiş olan yerler, yeniden tapulanımı-

| yarak o birlikte tapulanmanın hitamını mütaa-
kıp son parsel numarası teselsül ettirilmek stı-

I retiyle asıl birliğin tapu kütüğüne aynen ve 
i nailden kaydedilir. Bu • gaymn^irıjkaıılerafiı eslkü 
I tapu kütüklerindeki kayıtları kapatılmakla be

raber paftalarında, da buna göre gerekli düzelt
me yapılır. 

Birlik sınırları dâhilinde evvelce kadasfc-
I rosu veya tapulaması ikmal edilmiş olan yer

ler, ikinci bir defa tapulamaya tâbi tutulmuş 
ise, ikinci tapulama ne safhada bulunursa bu
lunsun, bütün neticeleriyle birlikte hükümsüz 
sayılır. Ancak, birinci tapulama mevzuuna gi
ren gayrimenkuller ikinci ve hükümsüz sayı
lan tapulamanın yapıldığı birlik sınırları için
de kalıyorsaj bu takdirde birinci fıkraya göre 
muamele yapılır. 

Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapüa-
| rak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait 

(:S. Sayı» : 135) 
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Kısmi veya hisseli iktisap 
MADDE 42. — Bu bölümde zilyed lehine kabul ©dilen iktisap sebepleri, ta

puda kayıtlı olsun veya olmasın, bir gayrimenkulun ifrazı kabil bir kısmı veya 
şayi hissesi halkkında dahi tatbik olunur. (Lâyihanın 42 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.) 

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerin eklenmesi 
MADDE 43. — Bu bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zilyedin akdi ve 

kanuni halefleri faydalanabilecekleri gibi, birbirine halef olan ziiyedlerin zilyedlik 
müddetleri eklenir. (Lâyihanın 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Evvelce kadastrosu veya tapulaması yapılan yerlerle müseccel ormanlar 
MADDE 44. — Bir birlik sınırları dâhilinde evvelce kadastrosu veya tapula

ması ikmal edilmiş olan yerler, yeniden tapulanmıyarak o birlikte tapulanmanın hi
tamını mütaakıp son parsel numarası teselsül ettirilmek suretiyle asıl birliğin 
tapu kütüğüne aynen ve naklen kaydedilir. Bu gayrimenkullerin eski tapu kü-
tüklerindeki kayıtlan kapatılmakla beraber paftalarında da buna göre gerekli 
düzeltme .yapılır. 

Birlik sınırları dâhilinde evvelce kadastrosu veya tapulaması ikmal edilmiş 
olan yerler, ikinci bir defa tapulamaya tâbi tutulmuş ise, ikinei tapuplama ne saf
hada bulunursa bulunsun, bütün neticeleriyle birlikte hükümsüz sayılır. Ancak, 
birinci tapulama mevzuuna giren gayrimenkuller ikinci ve hükümsüz sayılan ta
pulamanın yapıldığı birlik sınırları içinde kalıyorsa, bu takdirde birinci fıkraya 
göre muamele yapılır. 

Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş or
manlara ait kayıtlar, müseccel bulunduğu köyün tapu kütüklerine aynen nakledi
lir. (Lâyihamın 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir) 
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kayıtlar, müseccel bulunduğu köyün tapu kü
tüklerine aynen nakledilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

İhtilâfların Tapulama Mahkemesinde halli 

Umumiyet itibariyle vazife 

MADDE 45. — Tapulama Mahkemesi; gay
rimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin gayriayni 
haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek ve
yahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair hak
lara, sınır ve ölçü ihtilâflarına, tapulamayı ve 
tapu simlini ilgilendiren benzeri bütün dâvala
ra bakar. Veraset ihtilâflarını halledebileceği 
gibi, talep üzerine veraset vesikası verir. Veli-
siz ve vasisiz küçüklere ve mahcurlara yalnız 
tapulama işlerinde yetkili olmak üzere kayyim 
tâyin eder. Küçüklerin ve mahcurların menfaat
lerini 'korumak maksadiyle Türk Kanunu Mede
nisinin haklimin iznini şart kıldığı hallerde bu 
izni verir. 

Tapulama mahkemesi; vazifesi dahilindeki 
işlerde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Kararı, 
hemen tapulama müdürü ile mahallî tapu ida
resine bildirir. Tedbir kararı tarihinde gayri
menkulun tapulama tutanağına henüz itiraz 
edilmemiş iste, kararı alan taraf, karar tarihin
den ve karar tapulama tutanağının tanzimin
den önce alınmış ise tutanağın tanzimi tarihin
den itibaren on gün içinde tutamağa itiraz et 
meye mecburdur. Bu müddet içinde itiraz edil
mezse tedbir hükümsüz kalır, 

Tapulama tutanağının tanzimi tarihinden ve 
eğer tutanak bilâhara ikmal ve tashih edilmiş 
ise, o tarihte a sonra doğan haklar ve ihtilâf
larla, taksim, izalei şüyu veya muhdesata teba
an temellük, muhdesatın ka'l'i ve hedmi gibi 
mahkemeden ihdas edioi mahiyeltte hüküm istih 
şaline .matuf ihtilâfların tetkiki, tapulama mah 
kemesinin vazifesi haricindedir. 

Hususiyet itibariyle vazife 

MADDE 46. — Tapulama mahkemesinin 
vazifesi, her birlikte ilik parsele ait tapulama 
tutanağının tanzim edildiği tarihte başlar. 

S. "Sayısı : 135) 
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ALTINCI BÖLÜM 
İhtilâfların Tapulama Mahkemesinde halli 

Umumiyet itibariyle vazife 
MADDE 45. — Tapulama Mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve mülkiyetin 

gayriayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde 
gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü ihtilâflarına, tapulamayı ve tapu sicilini 
ilgilendiren benzeri bütün dâvalara bakar. Veraset ihtilâflarım halledebileceği gibi, 
talep üzerine veraset vesikası verir. Velisiz ve vasisiz küçüklere ve mahcurlara 
yalnız tapulama işlerinde yetkili olmak üzere kayyum tâyin eder. Küçüklerin ve 
mahcurların menfaatlerini korumak maksadiyle Türk Kanunu Medenisinin hâki
min iznini şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

Tapulama mahkemesi; vazifesi dahilindeki işlerde ihtiyati tedbir kararı verebi
lir. Kararı, hemen Tapulama Müdürü ile mahallî tapu idaresine bildirir. Tedbir 
kararı tarihinde gayrimenkulun tapulama tutanağına henüz itiraz edilmemiş ise, 
kararı alan taraf, karar tarihinden ve karar tapulama tutanağının tanziminden 
önce almmış ise tutanağm tanzimi tarihinden itibaren on gün içinde tutanağa 
itiraz etmeye mecburdur. Bu müddet içinde itiraz edilmezse tedbir hükümsüz 
kalır. 

Tapulama tutanağının tanzimi tarihinden ve eğer tutanak bilâhara ikmal ve 
tashih edilmiş ise, o tarihten sonra doğan haklar ve ihtilâflarla, taksim, izalei şüyu 
veya muhdesata tebaan temellük, muhdesatın kal'i ve hedmi gibi mahkemeden 
ihdas edici mahiyette hüküm istihsaline matuf ihtilâfların tetkiki, tapulama 
mahkemesinin vazifesi haricindedir. (Lâyihanın 45 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir) ; • 

Hususiyet itibariyle vazife 
MADDE 46.— Tapulama mahkemesinin vazifesi, her birlikte ilk parsele ait 

tapulama tutanağının tanzim edildiği tarihte başlar. 
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Bu mahkeme; 
a) Mahallî hukuk -mahkemelerinden 48 nci 

madde uyarınca tapulama mahkemesine devre
dilen dâva dosyalariyle alâkalı ihtilâfları, 

b) 25 nci maddede tâyin edilen a^kı ilânı 
müddeti içinde ikanıe edilecek dâvaları ve 27 
nci maddeye göre tapulama komisyonu karar
ları aleyhine müddeti zarfında açılacak dâva
larla, tapulama müdürü tarafından tevdi olu
nacak itirazlı tutanaklara ait ihtilâfları, 

e) Tapulama mahkemesinde görülmekle 
olan dâvalara dâhil almak üzere yapılacak ta
lepleri, 

Tetkik v* halleder. 
Tapulama işlerimde ÎJ533 sayılı Kanun hük 

mü tatbik edilmez. 

Salâhiyet 

MADDE 47. - - Tapulama mahkemesinin 
mahal itibariyle salâhiyeti, bulunduğu bölge
lerdeki birliklerin genel sınır krokisinde belir-
titen hudut ile tâyin olunur. 

İdari teşkilât sebebiyle sonradan başka bir 
bölgeye bağlanan birliklere ait ihtilâfları hai
le, o birliğin evvelce bağlı bulunduğu bölgenin 
tapulama hâkimi salâhiyeti idî r. 

Mahallî mahkemelerde görülmekte olan 
dâvaların devri 

MADDE 48. - - Mahallî hukuk mahkemek-
riınde görülmekte olup tapulama ile ilgili bulu
nan kesinleşmemiş, gayrimenkul dâvaları hak
kında, her birlikte dik parsele ait- tapulama, tu
tanağının tanzimi tarihinde, bu mahkemelerin 
vazifesi sona erer ve bu dâvalara ait dosyalar 
tapulama 'mahkemesine devrolunur. 

Tapulama mahkemesinde görülmekte olan 
dâvaların mahallî mahkemelere devri 

MADDE 49. — Tapulama işlerinin bir böl
gede ikmal cdilereik tapu kütük ve 'müstenidi 
vesikaların mahallî tapu idaresine devrinden 
altı ay sonraya kadar tapulama mahkemesinde 
hükme bapanımanuş dâvalara ait dosyalar, ma
hallî asliye mahkemesine devrolunur. Bu mah
kemelerde dâvaya kaldığı noktadan bu kanuıı-
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Bu mahkeme; 
a) Mahallî hukuk mahkemelerinden 48 nci madde uyarınca tapulama mah

kemesine devredilen dâva dosyalariyle alâkalı ihtilâfları, 
b) 25 nci maddede tâyin edilen askı ilânı müddeti içinde ikame edilecek dâ

vaları ve 27 nci maddeye göre tapulama komisyonu kararları aleyhine müddeti zar
fında açılacak dâvalarla, Tapulama Müdürü tarafından tevdi olunacak itirazk 
tutanaklara ait ihtilâfları, 

c) Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâvalara dâhil olmak üzere yapı
lacak talepleri, 

Tetkik.ve halleder. 
Tapulama işlerinde 3533 sayılı Kanun hükmü tatbik edilmez. (Lâyihanın 46 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Salâhiyet 
M.ADDE 47. — Tapulama mahkemesinin mahal itibariyle salâhiyeti, bulundu

ğu bölgelerdeki birliklerin genel sınır krokisinde belirtilen hudut ile tâyin olunur. 
idari teşkilât sebebiyle sonradan başka bir bölgeye bağlanan birliklere ait ih

tilâfları halle, o birliğin evvelce bağlı bulunduğu bölgenin tapulama hâkimi sa
lahiyetlidir. (Lâyihanın 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir) 

* Mahallî mahkemelerde görülmekte olan dâvaların devri 
MADDE 48. — Mahallî hukuk mahkemelerinde görülmekte olup tapulama ile 

ilgili bulunan kesinleşmemiş gayrimenkul dâvaları hakkında, her birlikte ilk par
sele ait tapulama tutanağının tanzimi tarihinde, bu mahkemelerin vazifesi sona 
erer ve dâvalara ait dosyalar tapulama mahkemesine devrolunur. (Lâyihanın 48 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâvaların mahallî 
mahkemelere devri 

MADDE 49. — Tapulama işlerinin bir bölgede ikmal edilerek tapu kütük ve 
müstenidi vesikaların mahallî tapu idaresine devrinden altı ay sonraya kadar 
tapulama mahkemesinde hükme bağlanmamış dâvalara ait dosyalar, mahallî 
asliye mahkemesine devrolunur. Bu mahkemelerde dâvaya kaldığı noktadan bu 
kanunda yazılı usul dairesinde devam edilir. Bu müddeti uzatmaya Adliye Vekili 
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da yazılı usul dairesinde devam edilir. Bu müd
detli uzatmaya Adliye Vekili yetkilidir. Temyiz 
mahkemesinden bozularak yollanacak dâvalar 

I hakkında da hu madde hükmü tatbik olunur. 

I Mahkemede tatbik edilecek esaslar 

MADDE 50. — Tapulama mahkemelerinde 
ve 49 ncıı madde uyarınca devredilen dâvalar 
hakkında mahallî asliye mahkemelerinde veya
hut tapulama tesMtleri aleyhine sonradan ma
hallî mahkemelere açılacak dâvalarda bu ka
rılman 5 nci bölümünde yazılı esaslar tatbik 
clımur. 

Deliller 

MADDE 51. — 31 nci maddenin ikinci fık
rası hükmü mahfuz kalmak şartiyle 5 nci bö
lümdeki sair esasların tatbikinden mütevellit 
ihtilâflarda her türlü delile dayanılarak hüküm 
verilebilir. 

Yeniden ölçme veya tapulama plânında de-
. ğişikllk yapmak icabettiği takdirde, bu işler 

mahkemece tapu fen memuruna veya kadastro 
veyahut tapulama fen elemanına yaptırılır. 

Hâkimin takdiri 

MADDE 52. — Hâkim; tarafların iddia ve 
müdafaaları ile Ibağlı değildir. Tarafların de
lillerini topladıktan sonra re'sen tahkikatı ge
nişletmek, lüzumlu gördüğü diğer delilleri top-

I lamak ve delilleri serbestçe takdir etmek yet
kisini (haizdir. Tahkikattan elde edeceği ka 

I naate göre 5 nci bölümde yazılı esaslar dalre-
isinde karar vermek re gayrimenkulun kimin 
adına tescil edileceğini belirtmekle mükelleftir. 
Gayrimenkulun ölü bir şahsa aidolduğu tahak-

I kuk eder ve alâkalılar mirasçıların tahkikini 
I istemezlerse, ölü olduğu yazılmak suretiyle o 
I şahıs adına tescil kararı verebilir. 

I Muhkem kaziye 

I MADDE 53. — Tapulama mahkemsi karar-
I lan dâvada taraf olanların leh ve aleyhinde 
I muhkem kaziye teşkil edeceği gibi, taraf olma-
j dığı halde lehine karar verilen şahıs hakkın
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yetkilidir» Temyiz Mahkemesinden bozularak yollanacak dâvalar hakkmda da bu 
madde hükmü tatbik olunur. (Lâyihanın 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir), 

Mahkemede tatbik edilecek esaslar 
MADDE 50. — Tapulama mahkemelerinde ve 49 ncu madde uyarınca devredi

len dâvalar hakkmda mahallî asliye mahkemelerinde veyahut tapulama tesbitleri 
aleyhine sonradan mahalli mahkemelere açılacak dâvalarda bu kanunun 5 nci bö
lümünde yazılı esaslar tatbik olunur. (Lâyihanın 50 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir) 

Deliller 
MADDE 51. — 31 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartiyle 

5 nci bölümdeki sair esasların tatbikinden mütevellit ihtilâflarda her türlü delile 
dayanılarak hüküm verilebilir. 

Yeniden ölçme veya tapulama plânında değişiklik yapmak icabettiği takdirde, 
bu işler mahkemece tapu fen memuruna veya kadastro veyahut tapulama fen 
elemanına, yaptırılır. (Lâyihanın 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Hâkimin takdiri 
MADDE 52. — Hâkim; tarafların iddia ve müdafaaları ile bağlı değildir. Ta

rafların delillerini topladıktan sonra re'sen tahkikatı genişletmek, lüzumlu gör
düğü diğer delilleri toplamak ve delilleri serbestçe takdir etmek yetkisini haiz
dir. Tahkikattan elde edeceği kanaate göre 5 nci bölümde yazılı esaslar dairesin
de karar vermek ve gayrimenkulun kimin adına tescil edileceğini belirtmekle 
mükelleftir. Gayrimenkulun ölü bir şahsa aidolduğu tahakkuk eder ve alâkalı
lar mirasçıların tahkikini istemezlerse, ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahıs adı
na tescil kararı verebilir. (Lâyihanın 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Muhkem kaziye 
MADDE 53. — Tapulama mahkemesi kararları dâvada taraf olanların leh ve 

aleyhinde muhkem kaziye teşkil edeceği gibi, taraf olmadığı halde lehine karar 
verilen şahıs hakkında fdahi o dâvanın tarafları aleyhinde muhkem kaziye teş
kil eder. 
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da dahi o dâvanın tarafları aleyhinde öiuhkenı 
•kaziye teşkil eder. 

Muhkem kaziye hakkında hukuk usulü mu-
hakemeleri kanununun diğer şartları mahfuz
dur'. 

Vekâlet 

MADDE 54. — Hukuk usulü muhakemeleri 
Kanununun tanıdığı imkânlar mahfuz olmak 
şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve seibe-
ben usul ve turu, ikinci dereceye kadar (Bu 
derece dâhil) neseben ve sebeben civar hısımla
rı. karı ve koca dahi tevkil edilebilirle]-. 

Vekaletname ve vekâlet ücreti 

MADDE 55. — Tapulama işlerinde köy ih
tiyar heyeti veya sulh hâkimi veyahut tapula
ma hâkimi tarafından tasdik edilmiş vekâlet
nameler dalhi muteberdir. 

Avukat veya dâva vekili marifetiyle takib-
edilen dâvalarda vekâlet ücreti dâvanın ehem
miyeti, vekilin sarf ettiği mesai, tarafların dâ
vada hüsnüniyetle hareket edip etmediği ve 
nasfet kaideleri göz önünde tutularak mak-
tuatı takdir ve tâyin olunur. 

Muhakeme usulü 

MADDE 56. — Bu kanunun tatbikinde, ay
rıca sarahat bulunmıyan hallerde, şifahi muha
keme nsulü uygulanır. 

Adlî tatil 

MADDE 57. — Tapulama mahkemeleri adlî 
tatile tâbi değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun müddetlerin adlî tatil sebebiyle uza
tılmasına dair hükümleri tatbik edilmez. 

ı 
Tapulama mahkememle açılacak dâvalarla 

itiraz 'yoliyle f/eleıı işler 

MADDE 58. — Askı ilânı müddeti içinde 
açılacak dâvalarla, tapulama komisyonu karar
ları aleyhime ikame olunacak dâvalar ve tapula
ma müdürü tarafından mahkemeye tevdi oluna
cak itirazlı gayrimenkullere ait tapulama, 'tuta
nakları hakkınca hâkim dâva dosyası açar. Alâ-
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* 
Muhkem kaziye hakkında Hukuk usulü .muhakemeleri Kanununun diğer şart

ları mahfuzdur. (Lâyihanın 53 neü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Vekâlet 
MADDE 54. — Hukuk usulü muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar 

•mahfuz kalmak şartiyle, tapulama işlerinde, neseben ve sebeben usul ve furuu, 
ikinci dereceye kadar (bu derece dahi) neseben ve sebeben civar hısımları, karı 
ve koca dahi tevkil edilebilirler. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti 
MADDE 55. — Tapulama işlerinde köy ihtiyar heyeti veya sulh hâkimi ve 

yahut tapulama hâkimi tarafından tasdik edilmiş vekâletnameler dahi muteberdir. 
Avukat veya dâva vekili marifetiyle takibedilen dâvalarda vekâlet ücreti dâ

vanın ehemmiyeti, vekilin sarf ettiği mesai, tarafların dâvada hüsnüniyetle hare
ket edip etmediği ve nasfet kaideleri göz önünde tutularak maktuan takdir ve 
tâyin olunur. (Lâyihanın 55 nei maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Muhakeme usulü 
MADDE 56. — Bu kanunun tatbikinde, ayrıca sarahat bulunmıyan hallerde, 

şifahi muhakeme usulü uygulanır. (TÂyihanm 56 net maddesi aynen kabul edil
miştir) 

Adlî tatil 
MADDE 57. — Tapulama mahkemeleri adlî tatile tâbi değildir. Hukuk usu

lü muhakemeleri Kanununun müddetlerin adlî tatil sebebiyle uzatılmasına dair 
hükümleri tatbik edilmez. (Lâyihanın 57 nei maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Tapulama mahkemesine açılacak dâvalarla itiraz yoliyle gelen işler 
MADDE 58. — Askı ilânı müddeti içinde açılacak dâvalarla, tapulama komis

yonu kararları aleyhine ikame olunacak dâvalar ve tapulama müdürü tarafın
dan mahkemeye tevdi olunacak itirazlı gayrimenkullere ait tapulama tutanak
ları hakkında hâkim dâva dosyası açar, Alâkalıların müraeaatlermi beklemek
sizin ihtilâfın halline müessir kayıt ve diğer malûmatı, tapulama komisyonu ka
ran ile tutanakları ve ilişiklerini ilgili dairelerden getirir. 

( S. Sayısı : 135) 



112 
Hü. 

kakların müracâatlerini beklemeksizin ihtilâfın 
halline müessir kayıt ve diğer malûmatı, tapula
ma komisyonu kararları ile tutanakları ve ilişik
lerini ilgili dairelerden getirtir. 

İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini bildir
memiş, ise hâkim, 60 ncı madde uyarınca gön
derilecek davetiye ile bu hususun bildirilmesi 
lüzumunu tebliğ eder. Muteriz en geç ilk du
ruşma celsesinde itiraz sebep ve delillerini bil
dirmezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu 
hükmü davetiye varakasında açıkça belirtilir. 

Muteriz; teknisiyene, tapulama müdürüne 
veya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep ve 
delilleri ile bağlı değildir. 

Bu bölüm hükümlerinin tatbikinde, itiraz 
dâva mahiyetinde sayılır. 

Mahallî mahkemelerden müdevver dâvalar 
hakkında, yapılacak işler 

MADDE 59. — Tapulama hâkimi, mahallî 
mahkemelerden devredilen dâva dosyaları ile 
12 nci madde gereğince müdür tarafından tevdi 
edilecek tapulama tutanaklarını birleştirerek 25 
nci maddede yazılı askı ilânını yaptırır. İlân 
müddeti bitmeden duruşmaya başlanmaz. 

Mahallî mahkemelerince verilmiş olan hüküm
lerin kesinleşmesi ilâmın tebliğine bağlı bulunu
yorsa, ilâm tapulama hâkimi tarafından re'sen 
alâkalılara tebliğ olunur. 

İlk duruşma celsesi, ilân ve davetiye tebliği 

MADDE 60. — İlk duruşma celsesi birlikte 
açılır. Aynı birlikteki dâvalara aynı veya müftaakıp 
günlerde bakılır. Tapulama hâkimi birliğe gide
ceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva eden
lerle edilenlerin ad ve soyadlarını en az 8 gün 
evvel köy odası veya belediye kapısına astıracağı 
bir cetvelle o birlikte ilân eder. Cetvelin en az S 
gün askıda kaldığı ihtiyar heyeti veya belediye 
mazıbatası ile tesbit olunur. Cetvelin bir örneği 
en az 8 gün evvel mahkeme divanhanesine astırı
lır. 

Duruşmanın yapılacağı gün, dâvanın tarafla
rından olup da dâva dosyasında hüviyetleri belli 
olan hakiki şahıslara ve hükmi şahısların o böl
gedeki işlerine bakan müıııeıssilleriiie davetime ile 
ayrıca tebliğ olunur. 
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itiraz eden, itiraz sebep ve delillerini bildirmemiş ise hâkim, 60 ncı madde 
uyarınca gönderilecek davetiye ile bu hususun bildirilmesi lüzumunu tebliğ 
eder. Muteriz en geç ilk duruşma celsesinde itiraz sebep ve delillerini bildir
mezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye varakasında açıkça 
belirtilir. 

Muteriz; teknisiyene, tapulama müdürüne veya komisyona yapmış olduğu 
itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir. 

Bu bölüm hükümlerinüı tatbikinde, itiraz dâva mahiyetinde sayılır. (Lâyiha
nın 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir,) 

Mahallî mahkemelerden müdevver dâvalar hakktnda yapılacak işler 
MADDE 59. — Tapulama hâkimi, mahallî mahkemelerden devredilen dâva 

dosyaları ile 12 nci madde gereğince müdür tarafından tevdi edilecek tapulama 
tutanaklarım birleştirerek 25 nci maddede yazılı askı ilânını yaptırır. îlân müd
deti bitmeden duruşmaya başlanmaz. 

Mahallî mahkemelerince verilmiş olan hükümlerin kesinleşmesi ilâmın tebli
ğine bağlı bulunuyorsa, ilâm tapulama hâkimi tarafından re'sen alâkalılara teb
liğ olunur. (Lâyihanın 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

İlk duruşma celsesi, ilân ve davetiye tebliği 
MADDE 60. — İlk duruşma celsesi birlikte açılır. Aynı birlikteki dâvalara 

aynı veya mütaa'kıp günlerde bakılır. Tapulama hâkimi birliğe gideceği günle
ri ve göreceği dâvaları ve dâva edenlerle edilenlerin ad ve soyadlarını en az 8 gün 
evvel. köy odası veya belediye kapısına astıracağı bir cetvelle o birlikte ilân eder. 
Cetvelin en az 8 gün askıda kaldığı ihtiyar heyeti veya belediye mazbatası ile 
tesbit olunur. Cetvelin bir örneği en az 8 gün evvel mahkeme divanhanesine as
tırılır. 

Duruşmanın yapılacağı gün, dâvanın taraflarından olup da dâva dosyasında 
hüviyetleri belli olan hakiki şahıslara ve hükmi şahısların o bölgedeki işlerine ba
kan mümessillerine davetiye ile ayrıca tebliğ olunur. (Lâyihanın 60 ncı madde
si aynen kabul edilmiştir.) 

(S.-Sw5«» : 'M-) 



Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 

MADDE 61. — Tapulama mahkemesince gı
yap kararı tebliğ edilmez, hazır bulunanların vi-
ealııMa ve gelmeyenlerin huzurlarına bakılmaksı
zın duruşmıa yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez
se dosya muameleden kaldırılmaz, hâkini 52 noi 
anaddeye göre re'ısen gerekli tahkikatı yaparak işi 
karara bağlar. 

ttirazlı işlerde, muterizin itirazdan vazgeç
mesi veya 58 ncl maddenin 2 nci fıkrasına göre 
itiraz ötmemiş sayılması hallerinde tapulama hâ
kimi bu cihetleri zabıtla te&bit ederek ilgili tapu
lama tutanaklarının, kütükler tapu idaresine dev-
ı<edilmemiş ise tapulama müdürüne, devredilmiş 
îse tapu idaresine iadesine karar verir, itirazın 
yenilenmesi yolundaki iddialar idaneten dinleu-
tmiyerek ilgili gayriınıeııikullerin tesibit veçhile kü
tüklere tescilleri yapılır. 

Duruşmanın taliki halinde 

MADDE 62. — ilk duruşma .celsesinde nihai 
karar verilmediği takdirde, mütaakıp eelseler 
bölge merkezinde yapılır. Talik kararında, müta
akıp celsenin nerede ve ne zaman yapılacağı açık
lanarak hazır bulunanlara tefhim olunur. 

Her duruşma zaptımda celsenin nerede ve ne 
zaman açıldığı belirtilir. 

tlâmm muhtevalı ve tebliği 

MADDE 63. — Tapulama mahkemesi ilâm
ları, asliye mahkemesindeki usul dairesinde tan
zim ve re'sen taraflara tebliğ olunur. Dâva dos-
yaapdft hüviyeti belli olmııyan tarafa tebligat 
umumi bükümler dairesinde ilân yolu ile yapılır. 

Mahkemenin karan tapulama plânının ben
desi' durumunda değişikliği icabettiriyorsa bu ci
heti gösteren plân ilâma eklenir. 

Kanun yollarına müracaat 

MADDE 64,— Tapulama mahkemesinin ka
rarlarına kargı kanun yoluna mtiracaatte asliye 
mahkemelerinde cereyan eden usul tatbik olunur. 

Tapulama hâkimi; kanuni müddetinden sonra 
temyiz veya karar tashihi yollarına müracaat 
edilmiş olması halinde talebin reddine, müddeti 
içinde temyiz veya karar tashihi isteğinde bulu-
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Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 
MADDE 61. — Tapulama mahkemesince gıyap kararı tebliğ edilmez, hazır 

bulunanların vicahmda ve gelmiyenlerin huzurlarına bakılmaksızın duruşma ya» 
pılır. Taraflardan hiçbiri gelmezse dosya muameleden kaldırılmaz, hâkim 52 nci 
maddeye göre re'sen gerekli tahkikatı yaparak işi karara bağlar. 

ît.irazlı işlerde, muterizin itirazdan vazgeçmesi veya 58 nci maddenin 2 nci 
fıkrasma göre itiraz etmemiş sayılması hallerinde tapulama hâkimi bu cihetleri 
zabıtla tesbit ederek ilgili tapulama tutanaklarının, kütükler tapu idaresine dev
redilmemiş ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise tapu idaresine iadesine ka
rar verir. İtirazın yenilenmesi yolundaki iddialar idareten düılenmiyerek ilgili 
gayrimenkullerin tesbit veçhile kütüklere tescilleri yapılılr. » (Lâyihanın 61 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Duruşmanın taliki halinde 
MADDE 62. — İlk duruşma celsesinde nihai karar verilmediği takdirde, mü-

taakıp celseler bölge merkezinde yapılır Talik kararanda, mütaakıp celsenin ne
rede ve ne zaman yapılacağı açıklanarak hazır bulunanlara tefhim olunur. 

Her duruşma zaptında celsenin nerede ve ne zaman açıldığı belirtilir. (Lâ
yihanın 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

İlâmın muhtevası ve tebliği 
MADDE 63. — Tapulama mahkemesi ilâmları, asliye mahkemesindeki usul 

dairesinde tanzim ve re'sen taraflara tebliğ olunur. Dâva dosyasında hüviyeti 
belli olmıyan tarafa tebligat umumi hükümler dairesinde ilân yolu ile yapıkr. 

Mahkemenin kararı tapulama plânının hendesi durumunda değişikliği ioabet-
tiriyorsa bu ciheti gösteren plân ilâma eklenir. (Lâyihanın 63 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.) 

Kanun yollarına müracaat 
MADDE 64. —• Tapulama mahkemesinin kararlarına karşı kanun yoluna mü-

ı^aeaatte asNye mahkemesinde cereyan eden usul tatbik olunur. 
Tapulama hâkimi; kanuni müddetinden sonra temyiz veya karar tashihi yol

larına müracaat edilmiş olması halinde talebin reddine, müddeti içinde temyiz 
veya karar tashihi isteğinde bulunup da dosyanın Teniyize şevkinden önce fera
gat vukuunda veyahut dosyanın Temyize şevki i^ih zaruri masrafların verilen 
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nulup da dosyanın Temyize şevkinden önce fera
gat vukuunda veyahut dosyanın Temyize sevkı 
için zaruri masrafların, verilen münasip mehile 
rağmen ödenmetmesi takdirinde kanun yoluna 
uıüracaatten vazgeçilmiş sayılmasına karar verir 
ve keyfiyeti alâkalı tarafa tebliğ eder. 

İlâmların infaz t 

MADDE 65. Mahkeme; kesinleşen ilâmları, 
ırıüstenidatı dâva dosyaları ile birlikte, doğrudan 
doğruya tescil olunmak üzere tapulama müdfi 
rüııe ve eğer o birliğin evrakı ve kütükleri devre
dilmiş ise tapu idaresine verir. 

Plânda değişiklik yapılmasını icabettiren ilâm
ların infazında, tapulama plânı üzerindeki iashi 
hat, ilâma ekli plâna göre yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM' 

Malî hükümler 

Memurlara verilecek e$ya 

MADDE 66. - Tapulama işlerinde çalışan 
bütün memurlara ve hizmetlilere vazifeleri sıra
sında çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştıra
cak her çeşit demirbaş ve lüzumlu eşya verilebilir. 

Veraset ve intikal Vergisi 

MADDE 67. — Bu kanuna göre hibe ve inti
kal suretiyle tesbit edilen gayrimenkuller hakkın
daki tapulama muamelesi, Veraset ve İntikal Ver
gisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan neti 
celendirilir. Ancak, bu durumdaki gayrimenkul-
lerin üstesini, tescillerini, mütaakıp bir ay zar
fında tapulama müdürü Maliye dairesine vermek
le mükelleftir. Tescil işinin tapu idaresince ya
pılması halinde, bu mükellefiyet tapu idarelerine 
terettübeder. 

Tapulama Harcı 

MADDE 68. — Bu kanun hükümlerine göre 
tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu kay
dı ile malik olan kimse veya mirasçıları namına 
yapılan tescülerde beher dönüm ve küsurundan 
üç lira, bunun haricindeki tescillerde altı lira 
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münasip mehile rağmen ödenmemesi takdirinde, kanun yoluna müracaatten vaz 
geçilmiş sayılmasına karar verir ve keyfiyeti alâkalı tarafa tebliğ eder. Bu karar 
kabili temyizdir. 

İlâmların infazı 
MADDE 65. — Mahkeme; kesinleşen ilâmları, müstenidatı dâva dosyaları ue 

birlikte, doğrudan doğruya tescil olunmak üzere tapulama müdürüne ve eğer o 
birliğin evrakı ve kütükleri devredilmiş ise tapu idaresine verir. 

Plânda değişiklik yapılmasını ieabettiren ilâmların infazında, tapulama plânı 
üzerindeki tashihat, ilâma ekli plâna göre yapılır. (Lâyihanın 65 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir.) 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Malî hükümler 

Memurlara verilecek eşya 
MADDE 66. — Tapulama işlerinde çalışan bütün memurlara ve hizmetlilere 

vazifeleri sırasında çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştıracak her çeşit demir
baş ve lüzumlu eşya verilebilir. (Lâyihanın 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiş
tir.) 

Veraset ve intikal Vergisi 
MADDE 67. — Bu kanuna göre hibe ve intikal suretiyle tesbit edilen gayrı-

menkuller hakkındaki tapulama muamelesi, Veraset ve İntikal Vergisinin tahak
kuk ve tahsiline bakılmadan neticelendirilir. Ancak, bu durumdaki gayrimenkul-
lerin listesini, tescillerini mütaakıp bir ay zarfında tapulama müdürü Maliye da
iresine vermekle mükelleftir. Tescil işinin tapu idaresince yapılması halinde, bu 
mükellefiyet tapu idarelerine terettübe der. (Lâyihanın 67 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir.) 

Tapulama Hara 
MADDE 68. — Bu kanun hükümlerine göre tapulaması yapılan gayrimenkul-

lerden tapu kaydı ile malik olan kimse veya mirasçıları namına yapılan tesciller
de beher dönüm ve küsurundan üç lira, bunun haricindeki tescillerde altı lira 
Hare alınır. Şu kadar ki, her parsel için alınacak hare miktarı on liradan aşağı 
olamaz. 
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I Hare alınır. Şü kadar M, her parsel için alma-
I cak hare miktarı on liradan aşağı olamaz. 

Harem tahaldrakunda bir dönüm İOOO m2, sa
yılır. 

Tapulama hardannm tahakkuku 

MADDE 69. — Tahakkuk ettirilecek tapula
ma harçları için mükellefin adı, soyadı, adresi, 
gayrimenkulun cinsi, kütük sayfa numarası, yüz 
ölçümü ve Hare miktarı gösterilmek suretiyle 
tapulama müdürü tarafından birlikler itibariyle 
dörder nüsha cetvel tanzim olunarak iki nüshası 
Maliyeye, bir nüshası tapu idaresine verilir. Dör
düncü nüsha cetvel köy odasına veya belediye ka
pışma asılarak mûtat vasıtalarla ilân ve keyfiyet 
bir tutanakla tevsik olunur. 

Tapulama harçlarının tahsili 

MADDE 70. — Tapulama harçları ihtilâfsın 
iğlerde cetvelin asıldığı, ihtilaflı işlerde hükmün 
kesinleştiği tarihten sonra ilk gelecek Kasım ayı 
başından itibaren bir senede müsavi taksitlerle 
âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Ka
nuna göre tahsil olunur. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk etti
rilen Harcın tamamı diğer şeriklere rücu hakkı 
mahfuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule aslen ziî-
yed bulunan şerikten tahsil olunur. 

Hare ve Resimden muafiyet 

MADDE 71. — Tapulama işleri dolayısiyle 
müdür ve memurlara ve tapulama mahkemeleri
ne vâki olacak itiraz ve dâvalara ait evrak ve tu
tanaklar ve ittihaz olunacak idari ve kazai ka
rarlar ve icra edilecek tebligat ve verilecek çaplı 
tasarruf vesikaları ve emsali bilûmum evrak Dam
ga Eesmi ile Tayyare Resminden ve diğer Hare, 
Kaydiye ve resimlerden muaftır. 

Tapulama hâkiminin ve bilir kişilerin reddi, 
I merci tâyini, dâvanın ihbarı, dâvaya müdahale, 

ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yollarına müracaat 
1 ve eski hale getirme gibi hukuk usulü muhake-
I meleri Kanununun taraflara ve üçüncü şahısla-
I ra tanıdığı hakların kullanılması halinde dahi 
I birinci fıkra hükmü tatbik olunur. 
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Harem tahakkukunda bir dönüm 1000m2 sayılır. (Lâyihanın 68 net maddesi 
aynen kaimi edilmiştir.) 

Tapulama harçlarının tahakkuku 
MADDE 69. — Tahakkuk ettirilecek tapulama hardan için mükellefin adı, 

soyadı, adresi, gayrimenkulun cinsi, kütük, sayfa numarası, yüz ölçümü ve hare 
miktarı gösterilmek suretiyle tapulama müdürü tarafnidan birlikler itibariyle 
dörder nüsha cetvel tanzim olunarak iki nüshası Maliyeye, bir nüshası tapu ida
resine verilir. Dördüncü nüsha cetvel köy odasına veya belediye kapışma asılarak 
mûtat vasıtalarla ilân ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur. (Lâyihanm 6H 
nen maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Tapalama harçlarının tahsili 
MADDE 70. — Tapulama harçları ihtilafsız işlerde cetvelin asıldığı, ihtilâftı 

işlerde hükmün kesinleştiği tarihten sonra ilk gelecek ay başmda başlamak üze
re 300 liraya kadar olan harçlar altışar aylık iki müsavi taksitte ve bir yılda; 300 
lirayı geçen harçlar her altı aylık taksit 150 liradan az olmamak üzere iki senede 
altışar aylık müsavi taksitler halinde Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkın
daki Kanuna göre tahsil olunur. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı diğer 
şeriklere rücu hakkı mahfuz kalmak şartiyle, o gayrimenkule aslen zilyed bulu
nan şerikten tahsil olunur. 

Hare ve Resimden muafiyet 
MADDE 71. — Tapulama işleri dolayısiyle müdür ve memurlara ve tapulama 

mahkemelerine vâki olacak itiraz ve dâvalara ait evrak ve tutanaklar ve ittihaz 
olunacak idari ve kazai kararlar ve icra edilecek tebligat ve verilecek çaplı tasar
ruf vesikaları ve emsali bilûmum evrak Damga Resmi ile Tayyare Resminden ve 
diğer hare, kaydiye ve resimlerden muaftır. 

Tapulama hâkiminin ve bilir kişilerin reddi, merci tâyini, dâvanın ihbarı, 
dâvaya müdahale, ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yollarına müracaat ve eski hale ge
tirme gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun taraflara ve üçüncü şahıslara 
tanıdığı hakların kullanılması halinde dahi birinci fıkra hükmü tatbik olunur. 
(Lâyihanın 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir) 

(& Sayısı:»? 
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Muafiyetten istisna 

MADDE 72. — Tapulama mahkemesi ilâmla
rından, o İhımda karara bağlanan parsellerin her 

j 

biri için 10 lira ilâm Harcı alınır. Bu hare ay
nı dâvada 50 lirayı geçemez ve haksız çıkan ta
rafa yükletilir. Taraflar kısmen hakh ve kısmen 
haksız çıkmışlarsa, takdir edilecek nispet daire
sinde paylaştırılır. 

Dâvanın ilk celsesinde dâvadan feragat veya, 
dâvayı kabul veya sulh ile dâvadan a! akarımı ..ke
sen taraf İlâm Harcı ile ilzam edilmez. 

Temyiz ve karar tashihi talepleri peşin Harca 
tâbi değildir. Ancak, bu taleplerin Temyiz Mah
kemesince reddi halinde 10 lira, hükmün Temyiz 
Mahkemesince tasdiki halinde, tapulama mahke
mesi ilâmmdaki miktar kadar .hare alınır. 

Zar uri muluık mu masraf i 

MADDE 73. —- Tapulama mahkemelerinde 
ve 49 ncu madde uyarınca devredilen dâvalar 
hakkında mahallî asliye mahkemelerinde itiraz 
ve dâvaların icabettirdiği zaruri masraflar, hak
sız çıkan tarafa yükletilmek üzere bütçeyi1 mevzu 
tahsisattan ödenir. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar, 
ihtilaflı parsellerin adedi ile mütcnasibolmak 
üzere paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen hak
lı kısmen haksız çıkmışlarsa bu masraflar takdir 
edilerek nispet dairesinde taraflara yükletilir. 

Tarafların; hâkim ve diğer vazife!ilerin 6245 
sayılı Harcırah Kanunu hükümleri dairesinde ta
hakkuk eden yevmiyelerini, keşif ve tatbikatın 
icabettirdiği sair giderleri vermesi ve mutat vası
tayı da temin eylemesi halinde, ilk duruşma cel
sesi ile arazi üzerinde lüzumlu görülen diğer mu
ameleler ifa olunabilir. 

Bu takdirde ifa edilen muamolelenu masrafı 
dâvada haksız çıkan tarafa tahmil edilerek, taraf
lar kısmen haklı kısmen haksız çıkmışlarsa nis
petleri takdir v<' tâyin edilerek ilâmda, gösteri
lir. 

İlk duruşma celsesinden sonra, gayrimenkul 
üzerinde keşif ve tatbikat icrasına, mahkemece 
re'sen lüzum görülen haller müstesna olmak üze-
r® taraflar, icrasını talebettikleri muamelenin ica
bettirdiği masrafları tediyeye mecbur olup tâyin 
edilen müddet içinde lüzumlu masrafı vernûyen 
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Muafiyetten istisna 
MADDE 72. — Tapulama mahkemesi ilâmlarından, o ilâmda karara bağlanan 

parsellerin her biri için 10 lira îlâm Harcı alınır. Bu hâre aynı dâvada 50 lirayı 
geçemez ve haksız çıkan tarafa yükletilir. Taraflar kısmen haklı ve kısmen haksız 
çıkmışlarsa, takdir edilecek nispet dairesinde paylaştırılır. 

Dâvanın ilk celsesinde dâvadan feragat -veya dâvayı kabul veya sulh ile dâ
vadan alâkasmı kesen taraf ilâm Harcı ile ilzam edilmez. 

Temyiz ve karar tashihi talepleri peşin harca tâbi değildir. Ancak, bu talep
lerin Temyiz Mahkemesince reddi halinde 10 lira, hükmün Temyiz Mahkemesince 
tasdiki halinde, tapulama mahkemesi ilâmmdaki miktar kadar hare alınır. (Lâyi
hanın 72 nci maddesi aynen kabul edilmistif) 

Zaruri muhakeme masrafı 
MADDE 73. — Tapulama mahkemelerinde ve» 49 ncu madde uyarınca devredi

len dâvalar hakkında mahallî asliye mahkemelerinde itiraz ve dâvaların icabettir-
diği zaruri masraflar, haksız çıkan tarafa yükletilmek üzere bütçeye mevzu tahsi
sattan ödenir. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar, ihtilaflı parsellerin adedi ile mutena-
sibolmak üzere paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı kısmen haksız çıkmış
larsa bu masraflar takdir edilecek nispet dairesinde taraflara yükletilir. 

Tarafların; hâkim ve diğer vazifelilerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümleri dairesinde tahakkuk eden yevmiyelerini, keşif takibatın icabettirdiği sair 
giderleri vermesi ve mûtat vasıtayı da temin eylemesi halinde, ilk duruşma celsesi 
ile arazi üzerinde lüzumlu görülen diğer muameleler ifa olunabilir. 

Bu takdirde ifa edilen muamelelerin masrafı dâvada haksız çıkan tarafa 
tahmil edilerek, taraflar kısmen haklı kısmen haksız çıkmışlarsa nispetleri takdir 
ve tâyin edilerek ilâmda gösterilir. 

ilk duruşma celsesinden sonra gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat icrasına 
mahkemece re'sen lüzum görülen haller müstesna olmak üzere taraflar, icrasını 
talebettikleri muamelenin icabettirdiği masrafları tediyeye mecbur olup tâyin 
edilen müddet içinde lüzumlu masrafı vermiyen taraf, yapılmasını istediği mua
meleye ait talebinden sarfınazar etmiş addolunur. 

Tapulama, Mahkemesinin kararlarına karşı kanım yollarına müracaat eden ta
raf posta ve tebliğ masraflarım ödemeye mecburdur. (Lâyihanın 78 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir) 
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taraf, yapılmasını istediği muameleye ait talebin
den sarfınazar etmiş addolunur, 

Tapulama Mahkemesinin kararlarına kargı ka
nun yollarına müracaat eden taraf posta ve teb» 
liğ masraflarını ödemeye mecburdur. 

Muhakeme hare ve masraflarının tahsili 

MADDE 74. — Tapulama Mahkemesinde ve 
49 neu maddeye tevfikan mahallî asliye mahke
mesine devredilen dâvanın icabettirdiği zaruri 
masraflarla ilâm hardan, tapulama hâkimi ta
rafından hükmün kesinleşmesi tarihinden itiba
ren 15 gün zarfında yazılacak bir tezkere ile il* 
gili vergi dairesine bildirilir. 

Müzekkerelerde harcın ve masrafın nev'i, ma
hiyeti, miktan, mükellefin adı ve soyadı ve en 
son ikametgâhı adresi gösterilir. 

Bu tezkerede yazılı hare ve masrafla» vergi 
dairesi tarafından mükellefe yapılacak tebligat* 
tan itibaren iki ay içinde ödenir. 

Müddeti içinde ödenmiyen hare ve masraflar 
Âmme alacaklannm tahsili usulü hakkındaki 
Kanuna tevfikan tahsil olunur. 

Fennî işlerin mütaalıhide verilmssi 

MADDE 75. — Tapulamanın fennî işleri kıs
men veya tamamen, müstakillen veya Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü ile müştereken ya
pılmak üzere îera Vekilleri Heyeti karariyle ha
kiki veya hükmi şahıslara ihale edilebilir. 

Bu sebeple, yıllık ödeme miktan üç milyon 
lirayı geçmemek üzere 30 milyon liraya kadar ge
lecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünün bağlı bulunduğu 
vekil yetkilidir. 

Tcrcihan tapulama yapılması 

MADDE 76, —- Tapulamasına başlanan böl
gelerde henüz sırası gelmiyen birliklerle çiftlik
lerin, tapulama masrafları ilgilileri tarafından 
mal sandıklarına peşinen ve emaneten yatınldığı 
takdirde, tapulamaları tercihan yapılabilir. 

Tapulama masrafı; memur ve müstahdemler
le bilirkişilerin ve tapulama mahkemesinin taz
minat, yevmiye ve taşıt ücretlerini ihtiva eder. Bu 
masraflar, mahallî mal sandığına yatmlan para
dan mahsup yoliyle ödenir. 

(S. Sayım : 185 ) 
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Muhakeme hare ve masraflarının tahsili 
MADDE 74. — Tapulama Mahkemesinde ve 49 ncu maddeye tevfikan mahallî 

asliye mahkemesine devredilen dâvanın icabettirdiği zaruri masraflarla ilâm harç
ları, tapulama hâkimi tarafmdan hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren 15 
gün zarfında yazılacak bir tezkere ile ilgili vergi dairesine bildirilir. 

Müzekkerelerde harem ve masrafın nev'i, mahiyeti, miktarı, mükellefin adı ve 
soyadı ve en son ikametgâhı adresi gösterilir. 

Bu tezkerede yazılı hare ve masraflar vergi dairesi tarafmdan mükellefe ya
pılacak tebligattan itibaren iki ay içinde ödenir. 

Müddeti içinde ödenmiyen hare ve masraflar Âmme alacaklarının» tahsili usulü 
hakkmdaki Kanuna tevfikan tahsil olunur. (Lâyihanın 74 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir) 

Fennî işlerin mütaahhide verilmesi 
MADDE 75. — Tapulamanın fennî işleri kısmen veya tamamen, müstakillen 

veya Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü ile müştereken yapılmak üzere tera 
Vekilleri Heyeti karariyle hakiki veya hükmi şahıslara ihale edilebilir. 

Bu sebeple, yıllık ödeme miktarı üç milyon lirayı geçmemek üzere 30 milyon 
liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünün bağlı bulunduğu vekil yetkilidir. (Lâyihanın 75 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir) 

Tercihan tapulama yapılması 
MADDE 76. — Tapulamasına başlanan bölgelerde henüz sırası gelmiyen birlik

lerle çiftliklerin, tapulama masrafları ilgilileri tarafından mal sandıklarına peşi
nen ve emaneten yatırıldığı takdirde, tapulamaları tercihan yapılabilir. 

Tapulama masrafı; memur ve müstahdemlerle bilir kişilerin ve tapulama mah
kemesinin tazminat, yevmiye ve taşıt ücretlerini ihtiva eder. Bu masraflar, ma
hallî mal sandığına yatırılan paradan mahsup voliyle ödenir. 

Tahakkuk eden tapulama masraflarım emaneten yatırılan para karşılamadı
ğı ahvalde, bakiyesi tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmediği takdirde, 
birlik belediyesi veya ihtiyar meclisi veyahut çiftlik sahiplerinden Âmme ala-

(S. Say»» t .186) 
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Tahakkuk öden tapalama masraflarını ema
neten yatırılan para karşılamadığı ahvalde, baki
yesi tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde öden
mediği takdirde,, birlik belediyesi veya ihtiyar 
meclisi veyahut çiftlik .sahiplerinden amme ala
caklarının tahsil usulü hakkındaki kanun lıük-

i mürıe tevfikan tahsil olunur. 

I Tapu sicil binalarım yaptırmak 

MADDE 77. — Tapulaması yapılan yerlerde 
I tanzim olunan tapu kütükleri ile fer'î sicillerin 
I ve evrakı müsbiteleri ile kadastro plânlarının 

muhafazası için Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğünce lüzum görülen bölgelerde kabul edi
lecek plânlara göre tapu sicil binaları yaptırılır. 

SEKİZİNCİ B(VLÜ.M 

j Müteferrik hükümler 

1 Mülkiye âmirlerinin vazifeleri 

i MADDE 78. — Bu kanunun uygulanmasın
da mahallin mülkiye âmiri her türlü kolaylığı 

. göstermeye mecburdur. 

Tapulama başladıktan sonra yapılacak akit ve 
tesciller 

MADDİM 79. — Birliklerde tapulamaya baş-
| 1 andıktan sonra akit ve tescil işleri ile her türlü 

muameleler, gayriıııenkullerin o esnadaki tapula
ma tesbit durumu Tapulama Müdüründen soru-

I ]arak, alınacak cevap ve malûmata göre tapu ida
relerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal Tapu
lama Müdürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti, kayıt sahibi veya mirasçı
larından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş 
ise tapulama neticesini beklemeleri lüzumu ilgi
lilere tebliğ olunur. 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbitleri kesinleş
medikçe Tapu idaresince bir muamele yapılamaz. 

Sınır işaretlerinin korunması 

MADDE 80. — Arazi üzerindeki sınır işaret
leri ve teknik tesisler iyi şekilde korunmadığı ve 

I bozulduğu zaman keyfiyeti, bozulan tesisin için-

( 8 . Sayısı • 135) 
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caklarınm tahsil usulü hakkındaki Kanun hükmüne tevfikan tahsil olunur. 
(Lâyihanın 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Tapu sicil binalarım yaptırmak 
MADDE 77. — Tapulaması yapılan yerlerde tanzim olunan tapu kütükleri 

ile fer'î sicillerin ve evrakı müsbiteleri ile kadastro plânlarının muhafazası için 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünce lüzum görülen bölgelerde kabul edile
cek plânlara göre tapu sicil binaları yaptırılır. (Lâyihanın 77 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir.) 

S E K İ Z İ N C İ BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 

Mülkiye Âmirlerinin vazifeleri 
MADDE 78. — Bu kanunun uygulanmasında mahallin mülkiye âmiri her tür

lü kolaylığı gösterir. 

Tapulama haşladıktan sonra yapılacak akit ve tesciller 
MADDE 79. — Birliklerde tapulamaya başlandıktan sonra akit ve tescil işleri 

ile her türlü muameleler, gayrimenkulla rin o esnadaki tapulama tesbit durumu 
tapulama müdüründen sorularak, alınacak cevap ve malûmata göre tapu idarele
rince yapılır ve kayıt örnekleri derhal tapulama müdürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti, kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve 
kesinleşmemiş ise tapulama neticesini beklemeleri lüzumu ilgililere tebliğ olunur. 

Tapusuz gayrimeııkullerm tesbit'Jeri kesinleşmedikçe tapu idaresince bir mu
amele yapılamaz. (Lâyihanın 79 nen maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Sınır işaretlerinin korunması 
MADDE 80. — Arazi üzerindeki sınır işaretleri ve teknik tesisler iyi şekilde 

korunmadığı ve bozulduğu zaman keyfiyeti, bozulan tesisin içinde bulunduğu gay-

(& &wm,-. 18B ) 
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I de bulunduğu gayrimenkul malik veya gağilleri 
I ve o birliğin muhtar veya Belediye Reisi derhal 
I mahallî Tapu İdaresine bildirmeye mecburdur-
I 1ar. 

Gayrimenkul sahiplen ite ilgililerin mecburi
yetleri 

MADDE 81. — Tapulama teknisiyeninin ve* 
ya komisyonunun veyahut bu komisyon âzasın
dan birinin talebi üzerine, gayrimenkul sahip-
leri ile o birlikteki sınır komşuları gayrimenkul-
lerinin sınırlarını göstermeye ve bilgilerine mü
racaat edilmek istenilen sair kimseler do çalışma 
yerinde hazır bulunmaya mecburdurlar. 

Gayr (menkullere girmek 

MADDE 82. — Bu kanunun uygulanması ile 
ilgili işler için vazifeli memurlar, ellerinde o ye
rin mülkiye amirince verilmiş vesikaları ve yan
larında belediye veya köy ihtiyar meclislerinden 
bir kişi bulunmak şartiyle bütün gayrim enkul-
lere gündüzleri girebilirler. 

Mümanaat halinde zabıta marifetiyle bu hu 
«tıs sağlanır, 

İlânların, mahiyeti, hak m vazifelerin şümulü 

MADDE 83. — Bu kanunda bahsi geçen bü
tün ilânlar ilgili hakiki ve hükmi şahıslara şah
san tebliğ mahiyetindedir. 

Kanunun hakiki şahıslara tanıdığı hak ve 
vazifeler, Hazine ile sair hükmi şahısların ka
nuni mümessillerine terettübeder. 

Teknik hususların iesbİU 

MADDE 84, ~- Sınırlara konulacak işaret* 
I lerin nev'i ve şekilleri ile ölçü ve plânların ya

pılması tarzı ve sair teknik esaslar, Tapu ve Ka-
I dastro Umum Müdürlüğünce tesbit olunur. 

tmm yerine kaim i§aret 

MADDE 85. — Bu kanun gereğince tanzim 
olunan belgeleri imzalamak mevkiinde buluna11 

kimse imzasını atacak derecede, okuyup yazma 
I bilmediği takdirde, sol elinin baş parmağını, 

.(«. -Sayısı;:» 185)' 
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rimenkul malik veya şagilleri ve o birliğin muhtar veya belediye reisi derhal 
mahallî tapu idaresine bildirmeye mecburdurlar. (Lâyihanın 80 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.) 
İ,' - . ' '" '• »« " ' , * V * * f 

1 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri 
MADDE 81. — Tapulama teknisiyeninin veya komisyonunun veyahut bu ko

misyon âzasından birinin talebi üzerine, gayrimenkul sahipleri ile o birlikteki sı
nır komşuları gayıimenkullerinin sınırlarını göstermeye ve bilgilerine müracaat 
edilmek istenilen sair kimseler de çalışma yerinde hazır bulunmaya mecburdur
lar. (Lâyihanın 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Gayrimenkullere girmek 
MADDE 82. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili işler için vazifeli memurlar, 

ellerinde o yerin mülkiye amirince verilmiş vesikaları ve yanlarında belediye ve
ya köy ihtiyar meclislerinden bir kişi bulunmak şartıyle bittim ğayrimenküllere 
gündüzleri girebilirler. 

Mümanaat halinde zabıta marifetiyle bu husus sağlamı-. (lÂyihamn 82 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

İlânların mahiyeti, hak ve vazifelerin sunıubu 
MADDE 83. — Bu kanunda bahsi geçen bütün ilânlar ilgili hakiki ve hükmi 

şahıslara şahsan tebliğ mahiyetindedir. 
Kanunun hakiki şahıslara tanıdığı hak ve yüklediği vazifeler, Hazine ile sair 

hükmi şahısların kanuni mümessillerine de şâmildir. 

Teknik hususların tesbiti 
MADDE 84. — Şuurlara konulacak işaretlerin nevi ve şekilleri ile ö:Jçü,ve 

plânların yapılması tarzı ve sair teknik esaslar, Tapu ve Kadastro Umum Müdür* 
lüğünCe tesbit olunur. (LâyiMmn 84 ncü maddesi aynen kabul edityaüştir.) 

imza yerine kaim i§aret 
MADDE 85. — Bu kanun gereğince tanzim olunan belgeleri imzalamak mev

kiinde bulunan kimse imzasını atamazsa sol elinin baş parmağını, yoksa diğer 
her hangi bir parmağını basması imza yerine geçer. Bu hal de parmak işaretinin 

(8.'Sayın ; 135} 
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yoka a diğer her hangi bir parmağım basması 
imza yerine geçer. Bu halde parmak işaretinin 
kime ve hangi parmağa ait olduğu belirtilerek 
belü'eyi tanzim eden tarafından tasdik olunur, 

DOKUZUNCi; .BÖLÜM 

Ceaai hükümler 

İnzibati ceza 

MADDE 80. — Tapulama işlerine engel 
olanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu kanu
nun 19, 80 nei maddelerinde yazılı mükellefiyet
leri yerine getirin i yenler 50 liradan 100 liraya 
kadar, 

Tapulama tesbiti veya itirazların tetkiki sı
rasında çağırılan yerlere veyahut tapulama mah
kemeline davetnamesinde ücret verileceği göste
rildiği halde, mazeretsiz gelmiyen bilir kiş'lev ve 
şahitler 10 liradan 50 liraya kadar, 

inzibati mahiyette olmak üzere para cezası 
ile cezalandırılırlar. Bu madde hükmünü, tapa
lama nıüdüriiııün tezkeresi üzerine ve muhakeme 
sırasında işlenen fiiller hakkında re'sen tapula
ma hâkimi tatbik eder. 

Şahit ve bilir kişilerin gelmemelerini mazur 
gösterecek sebeplerin mevcudiyeti halinde itti
haz olunan ceza kaldırılır. 

il-il i' r> desise ile mâlikinden başkası adına 
yazdırmak 

MADDE 87. — Tapulama tutanaklarımı] 
tanzimi sırasında bir kimse sahibi olmadığı gay
rimenkulu, hile ve desise kullanarak kendisi ve-

. ya başkası adma kaydettirir veyahut kendisine 
aidolımyan evrak ve kayıtları bu maksatla kul
lanırsa, dört aydan üç seneye kadar hapis ve 
(50) liradan (200) liraya kadar ağır para cezası 
ile tecziye olunur. 

Kanunen vazifeli kılman veya salahiyetli 
mercilerce vazifelendirilen kimselerin yalan yere 
beyanda bulunmalarından dolayı yukardaki fık
rada yazılı netice husule gelirse, bunlarda ceza, 
üçte bir artırılarak hükmedilir. 

Sayım : ••195 ) 
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kime ve hangi parmağa ait olduğu belirtilerek belgeyi tanzim eden ile diğer ha
zır bulunan alâkalılar tarafından tasdik olunur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Cezai hükümler 

İnzibati ceza 
MADDE 86. — Tapulama işlerine engel olanlar veya zorluk çıkaranlar veya» 

hut bu kanunun 19, 80 nci maddelerinde yazılı mükellefiyetleri yerine getirmi-
. yenler 50 liradan 100 liraya kadar, 

Tapulama tesbiti veya itirazların tetkiki sırasında çağırılan yerlere veyahut 
tapulama mahkemesine, davetnamesinde ücret verileceği gösterildiği halde, maze
retsiz gelmiyen bilir kişiler ve şahitler 10 liradan 50 liraya kadar, 

İnzibati mahiyette olmak üzere para cezası ile cezalandırılırlar. Bu madde 
hükmünü, tapulama müdürünün tezkeresi üzerine ve muhakeme sırasında işlenen 
fiiller hakkında re,sen tapulama hâkimi tatbik eder. 

Şahit ve bilir kişilerin gelmemelerini mazur gösterecek sebeplerin mevcudi
yeti halinde ittihaz olunan ceza kaldın ir. (Lâyihanın 86 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir) 

Hile ve desise ile malikinden başkası adına yazdırmak 
MADDE 87. — Tapulama tutanaklarının tanzimi sırasında bir kimse sahi

bi olmadığı gayrimenkulu, hile ve desise kullanarak kendisi veya başkası adına 
kaydettirir veyahut kendisine aidolmıyan evrak ve kayıtları bu maksatla kulla
nırsa, dört aydan üç seneye kadar hapis ve (50) liradan (200) liraya kadar ağır 
para cezası ile tecziye olunur. • * 

Kanunen vazifeli kılınan veya salahiyetli mercilerce vazifelendirilen kimsele
rin yalan yere beyanda bulunmalarından dolayı yukarclaki fıkrada yazılı netice 
husule gelirse, bunlar için ceza, üçte bir arttırılacak Mkmedilir. 

(S. Sayısı: lİŞ) 
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Yalan beyan 

j. , MADDE 88. — Tapulama tutanaklarının 
tanzimi sırasında sahibi olmadığı bir gayrimen-

] külü kendi veya başkası adına kaydettirmek ve
yahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkasi adı
na yazdırmak için vakıaların hilâfına beyanda 
bulunanlar, bir aydan altı aya kadar hapis veya 
(İ00) liradan (500) liraya kadar ağır para ce-

J zası ile cezalandırılırlar. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 

j MADDE 89. — Tapulama dolayısiyle vücu-
J da getirilen sınır işaretlerini, nirengi, poligon, 

röper gibi tesisleri bozanlar, imha veya tahrib-
edenler veyahut yerlerini değiştirenler üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır-

: ; j 1ar. 

t 
i ONUNCU BÖLÜM 
] Son maddeler 

i Bölgelerde mahallî mahkemelerin vazifeleri 

I MADDE 90. — Tapulamasına başlanan böl-
İ gelerde bulunup da henüz tapulama sırası gel-
j miyen birliklerdeki gayrimenkuUerle ilgili olarak 
| bu kanunun mevzuuna giren hususlar hakkında 
I mahallî mahkmelere açılan dâvalarda, 5 nci bö-
I lümde yazılı esaslar tatbik olunur. 

] Zilyedin defi haklan 

j MADDE 91. — Bu kanunun zilyede tanıdığı 
iktisap hakları, zilyed aleyhine açılan dâvalarda 

i. defan dermeyan edilebilir. 

i Eski tapulama hardan 

;•., I MADDE 92. — Bu kanunun meriyetinden ev-
1 vel tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemiş 
! olan tapulama harçları hakkında 70 nci madde 
! hükmü tatbik olunur. 
i 
i 
I Adliye Vekâleti teşkilâtına eklenecek kadrolar 
ı 
| MADDE 93. — Devlet memurları aylıklan-
! mn tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka-

(S . Sayısı : 135) 
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Yalan beyan 
MADDE 88. — Tapulama tutanaklarının tanzimi sırasında sahibi olmadığı bir 

gayrimenkulu kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait 
gayrimenkulu başkası adına yazdırmak için vakıaların hilâfına beyanda bulunan
lar, bir aydan altı aya kadar hapis veya (100) liradan (500) liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. (Lâyihama 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Tapulama işaretlerini bozanlar 
MADDE 89. — Tapulama dolayısiyle vücuda getirilen sınır işaretlerini, ni

rengi, poligon, röper gibi tesisleri bozan'ar, imha veya tahribedenler veyahut 
yerlerini değiştirenler üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır
lar. (Lâyihanın 89 ncu maddesi aynen kcbul edilmiştir) 

ONUNCU BÖLÜM 
Son maddeler 

Bölgelerde mahallî mahkemelerin vazifeleri 
MADDE 90. — Tapulamasına .başlamas. bölgelerde bulunup da henüz tapula

ma sırası gelmiyen birliklerdeki gayrinıeriirjllerle ilgili olarak bu kanunun mev
zuuna-giren hususlar hakkında mahallî mahkemelere açılan dâvalarda, 5 nci bö
lümde yazılı esaslar tatbik olunur. (Lâyihanın 90 nci maddesi aynen kabul edil
miştir) 

Zilyedin defi hakları 
MADDE 91. — Bu kanunun zilyede tanıdığı iktisap hakları, zilyed aleyhine 

açılan dâvalarda defan dermeyan edilebilir. (Lâyihanın 91 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir) 

Eski tapulama harçları 
MADDE 92. — Bu kanunun meriyetinden evvel tahakkuk ettirilip henüz tah

sil edilmemiş olan tapulama harçları hakkında 70 nci madde hükmü tatbik olu
nur. (Lâyihanın 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Adliye Vekâleti teşkilâtına eklenecek kadrolar 
MAD0E 93. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve taadülüne dair olan 

3656 sayılı Kanununa bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâ- ' 
,(.S. Sayışı: 135) 
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nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adliye Vekâleti kısmına, ilişik (1) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

Tapu 've Kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar 

MADDE 94. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamına 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kısmından ili
şik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıka
rılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar ilâve olunmuştur. 

I Kanuni sebeplerle vazifeleri başında bulunmıyan 
memurlar 

I MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunla 
kadroları kaldırılanlardan kanunun meryete gir
diği tarihde muvakkat vazife, hastalık ve izin 
gibi kanuni sebeplerle vezifesi baş nda bulunmı-

j yanlar Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
teşkilâtında maaşlı vazifeye tâyin olundukları 
takdirde işe başlama kaydı olmaksızın almakta 
olduğu maaşların verilmesine devam edilir. 

Kanunun meriyete grdiği tarihte memur 
bulunanlardan kadro, maaş ve unvanları değiş
tirilmemiş olanların yeniden tâyinine lüzum ol
mayıp haklarında yukardaki fıkra hükmü tat
bik olunur. 

Mahkemelerde bulunan dosyaların tâbi 
olacağı işlem 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
meriyeti tarihinde Tapulama Mahkemesine inti
kal etmiş olup da, 5602 sayılı Kanuna tevfikan 
duruşmaları açılmamış bulunan itirazlı parsel
lere ait dosyalar, 27 nci madde mucibince iti
razları tetkik edilmek üzere, Tapulama Komis
yonuna devredilir. 

27 nci maddedeki üç aylık müddet, bu dos
yaların Tapulama komisyonlarına devrinden iti-

I baren 6 ay sonra işlemeye başlar. 
Duruşması açılmış olan, Temyiz Mahkeme

sinden bozularak iade edilen veya mahallî mah-
I kemelerden devren gelen dâvalara bu kanun hü

kümlerine göre Tapulama Mahkemelerince ba-
| kılir. 
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leti kısınma, ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. (Lâyiha
nın 93 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Tapu ve Kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar 
MADDE 94. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve taadülüne dair olan 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü kısmından ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıka
rılmış ve aynı cetvele, ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ilâve olunmuş
tur. (Lâyihanın 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir) 

Kanuni sebeplerle vazifelen başında bulunmıyan memurlar 
MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun 

meriyete girdiği tarihte muvakkat vazife, hastalık ve izin gibi kanuni sebeplerle 
vazifesi başında bulunmıyanlar Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü teşkilâtın
da maaşlı vazifeye tâyin olundukları takdirde işe başlama kaydı olmaksızın al
makta olduğu maaşların verilmesine deyam edilir. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro, maaş ve un
vanları değiştirilmemiş olanların yeniden tâyinine lüzum olmayıp haklarında yu-
kardaki fıkra hükmü tatbik olunur. (Lâyihanın muvakkat 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir) 

Mahkemelerde bulunan dosyaların tâbi olacağı işlem 
MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun meriyet tarihinde Tapulama Mah

kemesine intikal etmiş olup da, 5602 sayilı Kanuna tevfikan duruşmaları açıl
mamış bulunan itirazlı parsellere ait dosyalar, 27 nci madde mucibince itirazla
rı tetkik edilmek üzere, Tapulama Komisyonuna devredilir. 

27 nci maddedeki üç aylık müddet, bu dosyaların Tapulama komisyonlarına 
devrinden itibaren 6 ay sonra işlemeye başlar. 

Duruşması açılmış olan, Temyiz Mahkemesinden bozularak iade edilen veya 
mahallî mahkemelerden devren gelen dâvalara bu kanun hükümlerine göre Tapu
lama mahkemelerince bakıhr. (Lâyihanın muvakkat 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir) 

(S. Sayısı : 135 ) 
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Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan 
tesbit ve tescillerin tâbi olacağı işlem 

MUVAKKAT MADDE 3. — 5602 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiş
tirtmesine ve bu Kanuna bir madde eklenmesine 
dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan 
tesbitlerde veya açılan tescil dâvalarında zil-
yedliğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu 
halde, vergi kaydı bulunmadığından tamamı 
Hazineye mal edilen gayrim enkullorin, 100 dö
nüme kadar olan kısmı, (100 dönüm dâhil) bu 
kanunun 31 nci maddesi hükmüne göre tahas-
sul eden iktisap şartlarına istinaden zilyedleri 
adına tesbit ve tescil olunurlar. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu kanunun meri
yete girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinden 
çıkmış bulunan gayrimenkuller hakkında tat
bik edilmez. 

Mevkuf kadrolar 

MUVAKKAT MADDE 4. — İlişik (4^ sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar . . . . malî yı
lı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelin Adliye Vekâletine ait kısmına 
ve (5) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar da 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kısmına 
eklenmiştir. 

Yüz dönümden fazla araziye ait tescil dâvaları 

EK MADDE 1. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve 
yüzölçümü 100 dönümden fazla olan gayrimen-
kullerin gerek 5519 sayılı Kanuna ve gerek 
fevkalâde iktisabi zaman aşımına dayanılarak 
umumi hükümlere göre tescili dâvalarında, zil-
yedliğin 31 nci maddede yazılı kayıt veya vesi
kalardan biriyle sabit olması lâzımdır. 

Yukardaki fıkra hükmü, kesin hükme bağ
lanmamış olan tescil dâvaları ile bu kanunun 
meryetinden sonra açılacak tescil dâvalarında 
da tatbik olunur. 

tlga edilen hükümler 

MADDE 95. — 5602 sayılı Tapulama Kanu
nu ile bu kanunun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapula-

, ma Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrası-
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Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan, tesbit ve tescillerin tabi olacağı işlem 
MUVAKKAT MADDE 3. — 5602 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) 

fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair olan 6335 
sayılı Kanun gereğince yapılan tesbitlerde veya açılan tescü dâvalarında zilyed-
liğe mütedair diğer şartlar mevcudolduğu halde vergi kaydı bulunmadığından 
tamamı Hazineye mal edilen gayrimenkullerin, elli dönüme kadar olan kısmı 
(elli dönüm dâhil) bu kanunun 31 nci maddesi hükmüne göre tahassül eden ikti
sap şartlarına istinaden zilyedleri adına tesbit ve tescil olunurlar. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu kanunun meriyete girdiği tarihte Hazinenin mül
kiyetinden çıkmış bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen gayrimenkuller 
hakkında tatbik edilmez. 

Mevkuf kadrolar 
MUVAKKAT MADDE 4. — İlişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adli
ye Vekâletine ait kısmına ve (5) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar da Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

Elli dönümden fazla araziye ait tescil dâvaları 
EK MADDE 1. — Tapuda kayıtlı olmıyan ve yüz ölçümü elli dönümden faz

la olan gayrimenkullerin gerek 5519 sayılı gamına ve gerek fevkalâde iktisabi 
zaman aşımına dayanılarak umumi hükümlere göre tescil dâvalarında, zilyedliğin 
31 nci maddede yazılı kayıt veya vesikalardan biri ile sabit olması lâzımdır. 

Yukardaki fıkra hükmü, kesin hükme bağlanmamış olan tescil dâvaları ile bu 
kanunun meriyetinden sonra açılacak tescil dâvalarında da tatbik olunur. 

îlga edilen hükümler 
MADDE 95. — 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerin

de değişiklik yapılmasına dair 6091 sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 13 
ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapulama Kanununun 5 nci maddesinin değiş-
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nın değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapula
ma Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair 
6383 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ve 5887 sa
yılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 
26 nci sırasının son fıkrası ilga edilmiştir. 

Kanunun meriyeti : 

MADDE 96. — Bu İkamın neşri tariflimden 
bir ay sonra meriyete girer. 

Kanunun icrası : 

MADDE 97. — Bu kanun hükümlerini icra
ya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
/ . Akçal 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekilli 
Â. Benderlioğlu 

Ticaret Vekili ve 
tmar ve îskân V. V. 

/ / . Erkmen 
Güm. ve tnh. Vekili 

H. Hüsnıan 

Münakalât Vekili 
$. Ergin 

Sanayi Vekili 
S. Ataman 

tmar ve tskân Vekili 

24 . I I . 1960 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

M. Berk 

Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
E. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kır dar 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Tura. V. V. 

H. Şaman 
Bas.-Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 
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tirilmesine ve bu kanuna yeni hükümler ilâvesine dair 6383 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 ncı sırasının 
son fıkrası ilga edilmiştir (Lâyihanın 95 nci maddesi aynen kahul edilmiştir.) 

Kanunun meriyeti 
MADDE 9 6 — Bu kanun neşri tarihinden bir ay sonra meriyete girer. 

Kanunun icrası 
MADDE 97. — Bu kanun hükümleri icraya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine lağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

). 

3 

4 

5 

6 

Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Reis, Hâkim, Âza, Sulh hâ
kimi 

Cumhuriyet Başmüddeiumu-
miliği 

Başmuavini, Cumhuriyet Baş-
müddeiumumiliği 

Muavinleri, Cumhuriyet Müd
deiumumisi 

Aded 

5 

10 

10 

20 

Aylık 
tutarı 

1 500 

1 250 

1 100 

950 

D. Memuriyetin unvanı 

7 Muavinleri 
8 icra Hâkimi ve Hâkim mu

avinleri, Sorgu Hâkimleri, 
Temyiz Raportörleri 

Kâtipler 

Aylık 
Aded tutarı 

40 

15 

800 

700 

11 

12 
13 
14 

Başkâtip, Başkâtip Muavin
leri 
Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 
Kâtip 
Mübaşir 

25 
40 
50 

150 

450 
400 
350 
300 

[2] SAYILI CETVEL 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
5 

6 

7 
7 

12 
13 
12 

MERKEZ 

Raportör 
» 
» 

Şef 
Birinci mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Baş Fen Müfettişi (Yüksek 
mühendis veya mühendis ih
tisas mevkii) 
Fen Müfettişi (Yüksek mü
hendis veya mühendis ihtisas 
mevkii) 
Fen Kontrolörü 
idare Kontrolörü 
Memur 

» 
Fotoğraf ve Pafta Arşiv 
Memuru 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 

2 
3 
3 

10 
10 

10 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

1 100 

950 
800 
800 
400 
350 

400 

7 
8 
9 

10 

9 
10 
11 

13 
14 

10 
11 
12 

14 

14 

VİLAYETLER 

Arazi Kadastrosu Müdürü 
» » » 
» > » 
» > » 

Kontrol Memuru 
?? •& 

Sicil Kâtibi 
» » 

Kadastro Teknisiyeni 

» » 

Kadastro Teknisiyeni Mua
vini 

Kadastro Teknisyen Yar
dımcısı 

14 
27 
27 
32 

44 
70 1 \J 

88 

100 
100 
225 
315 
640 

640 

540 

800 
700 
600 
500 

600 
500 U\J\J 

450 

350 
300 
500 
450 
400 

300 

300 

MERKEZ 

7 Raportör 
8 » 
9 » 

[3] SAYILI CETVEL 

800 
700 
600 

. 9 Şef 1 600 
10 Birinci mümeyyiz 1 500 
11 Mümeyyiz 3 450 
5 Baş Fen Müfettişi (Yüksek 

mühendis veya mühendis ih-
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D. 

6 

7 
7 

12 
13 
12 

7 

Memuriyetin unvanı 

tısas mevkii) 
Fen Müfettişi (Yüksek mü
hendis veya mühendis ihtisas 
mevkii) 
Fen Kontrolörü 
İdare Kontrolörü 
Memur 

» 
Fotoğraf ve Pafta Arşiv 
Memuru 

VİLÂYETLER 

Tapulama Müdürü 

Aded 

1 

2 
3 
3 

10 
10 

10 

28 

Aylık 
tutan 

1 100 

950 
800 
800 
400 
350 

400 

800 

D. 

8 
9 

10 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
14 
12 
13 
14 

Memuriyetin unvanı 

Tapulama Müdürü 
> » 
* * 

Tapulama Kontrol Memuru 
» » > 
» » » 

Tapulama Teknisiyeni 
» » 
» » 
» , » Yardımcısı 
» Sicil Kâtibi 
» » » 
» » » 

Aded 

54 
54 
64 
84 

120 
148 
275 
390 
775 

1440 
100 
200 
100 

Aylık 
tutarı 

7Ö0 
600 
500 
600 
500 
450 
500 
450 
400 
300 
400 
350 
300 

VİLAYETLER 

Beis, Hâkim, Âza, Sulh Hâ
kimi 
Cumhuriyet Başmüddeiumu-
miliği 
Başmuavini, Cumhuriyet 
Başmüddeiumumiliği 
Muavinleri, Cumhuriyet 
Müddeiumumisi 
Muavinleri 

5 

10 

10 

20 
40 

1 500 

1 250 

1 100 

. 950 
800 

8 

11 
12 
13 
14 

[4] SAYILI CETVEL 

İcra Hâkimi ve Hâkim Mu
avinleri, Sorgu hâkimleri, 
Temyiz raportörleri 15 

Kâtipler 

Başkâtip, Başkatip muavinleri 25 
Zabıt Kâtibi ve muavinleri 40 
Kâtip 50 
Mübaşir 150 

700 

450 
400 
350 
300 

VİLÂYETLER 

7 Tapulama Müdürü 14 
8 . » » 27 
9 » » 27 

10 » » 32 

9 Tapulama Kontrol Memuru 52 
10 » » » 66 

[5] SAYIM CETVEL 

-I 11 Tapulama Kontrol Memuru 60 450 
gOO 10 Tapulama Teknisiyeni 50 500 
700 11 * » ?5 450 
600 12 » » 135 400 
500 1 4 » > Yardımcısı 527 300 
600 12 » Sicil Kâtibi 100 400 
500 13 » » » 100 350 

(8. Sayın: 1851-



D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
5 

6 

7 
7 

12 
İ3 

£« M — 

Muvakkat Encümenin tadiline bağlı cetveller 

Memuriyetin unvanı 

Vilâyetler 

Hâkim 

Hâkim ve Hâkim Muavinleri 
» » t 

MERKEZ 

Raportör 
» 
* 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Baş Fen Müfeitigi (Yüksek 
mühendis veya mühendis ih
tisas mevkii) 
Fen Müfettişi (Yüksek mü
hendis veya mühendis ihti
sas mevkii) 
Fen Kontrolörü 
İdare » 
Memur 

» 

[1] 

Aded 

5 
10 
10 
20 
40 
15 

[2] 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 

2 
3 
3 

10 
10 

SAYILI 

Aylık 
tutarı 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

SAYILI 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

1 100 

950 
800 
800 
400 
350 

CETVEL 

D. 

11 

12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Kâtipler 

Başkâtip, Başkâtip Muavin
leri 
Zabıt kâtibi ve Muavinleri 
Kâtip 
Mübaşir 

[ CETVEL 

12 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
13 
14 
10 
11 
12 

14 

. 14 

VİLÂYETLER 

Fotoğraf ve Pafta Arşiv Me
muru 
Arazi Kadastro Müdürü 

» » » 
» » » 
» » » 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Sicil Kâtibi 
» » 

Kadastro Tekn'isiyeni 
» » 
» » 

Kadastro Teknisiyeni Mua
vini 
Kadastro Teknisiyen Yar
dımcısı 

Aded 

25 
40 
50 

150 

10 
14 
27 
27 
32 
44 
70 
88 

100 
100 
225 
315 
640 

640 

540 

(Lâyihanın 2 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

[3] SAYILI CETVEL 

MERKEZ 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
5 

Raportör 
» 
» 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Başfen Müfettişi (Yüksek 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

A 
\J 

7 
7 

12 
13 

mühendis veya mühendis, 
ihtisas mevkii) 
Fen Müfettişi (Yüksek mü
hendis veya mühendis ihti
sas mevkii) 
Fen Kontrolörü 
İdare Kontrolörü 
Memur 

2 
3 
3 

10 
10 

(S . Sayısı: 135) 



— 141 

D. 

12 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 

Memuriyetin unvanı 

Fotoğraf ve pafta arşiv me
muru 

VİLAYETLER 

Tapulama Müdürü 
» » 
» 3» 

Tapulama Kontrol Memuru 
» » » 
» » » 

Aded 

10 

28 
54 
54 
64 
84 

120 
148 

Aylık 
tutarı 

400 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 

D. 

10 

11 

12 

14 

12 
13 

14 

Memuriyet unvanı 

Tapulama Teknisiyeni 

» » 

» > 

Tapulama Teknisiyeoi Yar
dımcısı 

Tapulama Sicil Kâtibi 
» » » 

» » » 

Aded 

275 

390 

775 

1440 

100 
200 

100 

Aylık 
tutan 

500 

450 

400 

300 

400 
350 

300 

(Lâyihanın 3 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

[4] SAYILI CETVEL 

Vilâyetler 

3 Hâkim 
4 » 
5 > 
6 » 
7 Hâkim ve Hâkim Muavinleri 
8 » » 

5 
10 
10 
20 
40 
15 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

Kâtipler 

11 Başkâtip Başkâtip Muavin-
leri 25 450 

12 Zabıt kâtibi ve Muavinleri 40 400 

13 Kâtip 50 350 
14 Mübaşir 15Q 300 

VİLÂYETLER 

7 Tapulama Müdürü 
8 » > 
9 » » 

10 » » 

9 Tapulama Kontrol Memuru 
10 • » > » 
11 » » » 

[5] SAYILI CETVEL 

10 Tapulama Teknisiyeni 

11 » > 

12 » » 

14 
27 
27 
32 

52 
66 
60 

12 Tapulama Sicil Kâtibi 

13 » > > 

(Lâyihanın S sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 

14 Tapulama Teknisiyeni Yar
dımcısı 

50 

75 

135 

527 

100 

100 

500 

450 

400 

300 

400 

350 

(S . Sayısı : 135 ); 





Devre : XI 
tçtima: 3 S. SAYISI : 

Köy içme suları hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümten 
mazbatası (1/496) 

T. C. 
Başvekâlet *•'•''•• 23 . I . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1043/108 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 18 . I . 1960 tari
hinde kararlaştırılan Köy içme suları hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı muoibesiyle birlikte, su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Halen Türkiye'de mevcut 35 879 köy ve 22 222 mahalleden 24 232 köy ile 9 322 mahalleye içme. 
suyu getirilmiş olup, 11 642 köy ile 12 900 mahallede sakin 5,5 milyon nüfus sıhhi içme suyundan 
mahrum bulunmaktadır. Bu köyler halkını sıhhi içme suyuna kavuşturma için 400 milyon liraya ihtrt-
yaeolduğu tahmin edilmektedir. 

işbu muhammen keşif bedeli, sadece suyun kaptajı, yani temini ile isalesini ve köyün münasip 
yerlerindeki depolardan veya depolu çeşmelerden veya âdi çeşmelerden akıtılmasını ihtiva edip su
yun köy içinde tevzii bahis mevzuu değildir. 

Ancak, geri kalan bu köylere içme suyu temini ve isalesi evvelkilere nispetle, gerek etüd ve 
proje, gerekse tatbikat bakımından daha muğlâk bir durum arz etmektedir. îsalelerin ekseriyetle 
uzak mesafelerden ve mühim ameliyat icra ederek yapılabileceği veya suyun cazibe ile isalesi müm
kün olmayıp ancak terfi ile elde edilebileceği veya yer altı suyundan istifade edilmesi zarureti gibi 
meseleler ile karşılaşılacağı tebeyyün etmiştir. 

Şimdiye kadar meydana getirilmiş olan köy içme su tesislerinin gerek etüd ve projesini ve ge
rekse tatbikatını muvaffakiyetle yapan vilâyet nafıa müdürlüklerinin, geri kalan susuz köylere su 
temini hakkında yukarda kaydedilen teknik müşkülât muvacehesinde zor durumda kalacakları an
laşıldığından bu köylerin içme su tesislerinin DSÎ Umum Müdürlüğü vasıtasiyle meydana getiril
mesi daha uygun mütalâa edilmiştir. 

Bu maksatla hazırlanmış olan kanun lâyihasında en çok nüfusu en kısa zamanda sıhhi içme suyu 
na kavuşturmak için, içme suyuna ihtiyacı ve nüfusu en fazla olan ve matlûp iştiraki temin eden köy 
lene rüçhaniyet verilmek suretiyle hazırlanacak programlara göre icraat yapılması ve en kısa zamanda 
içme suyu atmayan bir köyün kalmaması esas olarak alınmıştır. Aynı zamanda bu işler yapılırken vilâ-, 
yetlerle tegrilM mesai, iköylülerîn emekleri, vamtaları ve paralan ile iştirak etmesi, tesislerin ikmalinden 
sonra bakum ve onarımını halkın derahde ederök şahısların ve h/eyetlerin mesuliyeti prensibinden isti
fade edilmesi Bonıretö jgörûtoeikfceüir. 
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Bugüne kadar ki, tatbikatta zuhur eden menba ihtilâflarının, birçok köylerin susuz kalmasına 

veya icraatın gecikmesine sebebiyet verdiği müşahede edilmiştir. Bu mahzuru bertaraf etmek 
maksadiyle bir membam evvelemirde içme suyu ihtiyacı için kullanılması esas alınarak, memba 
ihtilâflarının halli için lâyihaya gerekli hükümler konulmuştur. 

Bütün alternatiflere baş vurulduğu halde, bir köye sıhhi su temini çok fahiş masraf ihtiyarına 
ve bakımı, onarımı çok zor inşaat icrsına vabeste olduğu anlaşılan hallerde ve ayrıca* askerî ve tu
ristik bir mahzur da bulunmadığı takdirde, köyün suya yakın bir mahalle nakledilmesi bu kanun
la imkân dâhiline alınmıştır. 

Köy halkı için hayati ehemmiyeti haiz olan bu tesislere vâki olacak müdahale ve tecavüzleri 
önlemek için lâyihada lüzumlu cezai hükümlere yer verilmiştir. 

Bu kanunla ele alınacak olan köy içme suyu tesisleri için tahminen 150 bin km. boruya ihtiyaç 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu boruların süratle ve iktisadi şartlara uygun'olarak temini için DSİ Umum Müdürlüğünün 
müstakildi fabrika kurabileceği gibi, Millî Bankalar ve diğer teşekküllerle ortak olarak, bilhassa 
asbestli çimento boru fabrikası tesisine salâhiyet verilmesi kanunda derpiş edilmiştir. Filhakika 
iyi evsaf arz eden bu boruların, son zamanlarda demir borulara tcrcihan kullanıldığı görülmektedir. 
Memleketimizin birçok yerlerinde amyant madeni mevcuttur. Bu suretle maddei asliyelerinin ta
mamen memleket dâhilinden temini mümkün olan bu boruların maliyet fiyatının düşüklüğü ve sık
letinin azlığına ilâveten mühim döviz tasarrufu bakımından da böyle bir fabrikanın kurulması 
memleketimiz için büyük fayda sağlıyacaktır. 

Köy içme su tesislerinde terfi ile isal e ieabettiğinde santrfüjlü tulumbalara ihtiyaç hâsıl ola
cağı gibi suyun derin kuyulardan temini halinde de ya derin kuyu tulumbalarını veyahut su 
5 metreye kadar derinde ise yine santrafüj tulumbaları kullanmak icabedecektir. Bunların çok 
fazla olan miktarı senelerce sürecek olan ihtiyaç dolayısiyle boru fabrikası ile birlikte bir veya 
birkaç tane tulumba fabrikasının da kurulması lüzumlu ve faydalı mütalâa edilmektedir. 

DSt Umum Müdürlüğünün şimdiki iş hacmin da bir azalma veya gerileme veyahut erteleme 
bahis mevzuu olmadan köy içme su işlerinin de yapılabilmesi için DSt Umum Müdürlüğü bünye
sinde mütenazır bir teşkilâtın kurulması icabedeceği ve bilcümle faaliyetlerin bu kanunla birlikte 
6200 sayılı Kanunun hükümleri dâhilinde yapılacağı tabiîdir. 

Bu işler için ehliyetli ve çok adette personele de ihtiyaç vardır. Bu personelin yetiştirilmesi 
için DSÎ Umum Müdürlüğüne dahilî ve haricî öğretim müesseselerinde, içme su işlerinde çalışa
cak teknik eleman yetiştirmek için burs verme salâhiyetinin tanınması ve kurslar açması bu ka
nunun hükümleri meyanındadır. 

Nihayet en kısa zamanda Türkiye'de susuz köy kalmaması gaye edinildiğine göre, içme su 
tesislerinin zamanında tahakkuku için. her sene DSİ Umum Müdürlüğü bütçesine gerekli tahsi
satın konulmasınm zaruri olduğu aşikârdır. 

( S. Savu* : 186) 



Muvakkat Ene 
T. B. M. M 

Muvakkat Encümeni 
Esas No: 1/496 
Karar No: 2 

Yüksek 

Köy içme suları hakkındaki kanun lâyihası 
Hükümet mümessillerinin iştiraki ile encümeni
mizde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde arz ve 
izah edilen hususlar üzerine dikkat ve titizlikle 
eğilmek zarureti kendiliğinden meydana çıkmak
tadır. 

DSİ Umum Müdürlüğünden alman malûmata 
göre, bugün mevcut 35 879 köy ve 22 222 mes
kun mahalleden 24 232 köy ve 9 322 meskûn ma
halle içme suyu getirilmiş ve halen 11 642 köy 
ile 12 900 meskûn mahalde 6 000 000 insan içme 
suyundan mahrumdur, îçme suyundan mahrum 
olan bu insanları içme suyuna kavuşturacak te
sisler için de asgari 400 000 000 liraya ihtiyaç 
olduğu anlaşılmıştır. 

Türk köylüsünün çok mühim sağlık ve temiz
lik dâvası olan bu meselenin en kısa zamanda hal
li ve gaye olarak topraklarımız üzerinde yaşıyan 
tek insanın dahi hayatın en mühim asli unsuru 
olan sudan mahrum etmemektir. 

Bu gayeye erişebilmek için bugüne kadar bir 
yardım tahsisatı şeklinde bütçelere konarak yü
rütülmeye çalışılan bu dâvanın artık tam ve sa
lâhiyetle mücehhez (bir sahibi olması gerekmek
tedir. Bunun, hem dâvanın kısa zamanda ran-
tabl bir şekilde halledilmesi bu meselenin bünye
si icabı bir dirijan olması, yani bu dâvanın hal
li uğrunda bütün kuvvetleri cem edip Devlet ve 
milletin müştereken bu meselenin halline iştira
kini sağlamak lâzımdır. 

Köy içme suyu dâvası bugün artık bir ekono
mi ve ucuzluk meselesi olmaktan çıkmıştır dene
bilir. Zira, bir milletin IBüyük bir çoğunluğunun 
hayatını alâkadar eder. Böyle bir mesele bizatihi 
ekonomiktir. Bununla beraber, bu meselenin hal
linin insani olduğunu da unutmamak lâzımdır. 
Kaldı ki., bugünkü Devlet fikrinin toprakları üze
rinde yaşıyan vatandaşlarına asgari hayat şart
larım teminde mündemiç olduğu hususu da her 
türlü şüpheden varestedir. Bu itibarla, bu me
sele, geri kalan işlerinde mahiyeti düşünülerek, 
sadece bir yardım meselesi olmaktan çıkarılıp 

(S. Sayı* 

3 • — 
ümen mazbatası 

2 . V . 1960 

Reisliğe 

bir Devlet mükellefiyeti haline getirilmesi realî -
tesiyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu arada şu- ..< 
nu da kaydetmek gerekir ki, dâva bir köy içme 
suyu dâvası olduğu kadar, meskûn mahallelerin 
içme sularının temin ve tedariki dâvası haline 
getirilmiştir. 

Bu mühim dâvanın halli için her türlü im
kândan faydalanılacaktır. Her türlü fennî ehli
yetten istifade edilecektir. Buna göre cihazla-
nacak personel yetiştirilecek, sanayi kurulacak ve 
teşkilâtlandırılacaktır. 

Vilâyetlerde ve mahalli teşekküllerdeki im
kânlardan âzami derecede istifade edilecektir. Ya
ni, idareci, teknisiyen ve ihtiyaç içinde (bulunan 
vatandaşlardan birtakım teşkil edilerek yek vü
cut olarak çalışılacaktır. 

Bu arada, geçen yılların tecrübelerinden de 
faydalanılarak, yapılan işin standardı iyi olacak 
ve bu dâva artık sadece bir bardak temiz su dâ
vası olduğu kadar, gelecek nesillere bırakılacak 
eserler ve tesisler dâvası da olacaktır. 

Bu itibarla, suyun temin ve tedarikinde her 
türlü fennî usullere baş vurulacak ve bu meyan-
da sondaj, drenaj, bent, gölek, sarnıç, kehriz, 
baraj, uzak isale gibi suculuk sanatının bütün 
imkânlarından faydalanılacaktır. 

Bu suretle, en kısa zamanda en çok nüfusu 
suya kavuşturmak için Ibu tedbirlerin kifayet et
memesi halinde yeni tedbirler inkişaf ettirilecek 
ve tecrübe edilecektir. 

Netice, köy veya meskûn mahallin depo, ana-
dağıtıcı, yağlak, çamaşırhane, artan sulardan su
lama yapıp küçük sebzelikler meydana getirebil
mek için havuzlar yapılması, su isalelerinde köye 
yetecek kadar suyun değil fakat ne kadar su var
sa onun nakledilmesi cihetine gidilecektir. Hattâ 
çeşmelerin estetiği modern Türk köyünün olması 
lâzımgelen şekline uygun olacaktır. 

Tesislerin kifayetli bir şekilde plânlaması ya
pılacak ve ilerde köy içerisinde dağıtmaya imkân 
verecek tedbirler dahi düşünülecektir. Bu suret
le dâvanın sağlık dâvası olduğu kadar bir iş gücü 
dâvassı halinde de mütalâası icabetmefctedir. Bil-
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hassa köy kadını ve çocuğu zamanının büyük bir 
kısmını kendi gücü ile, hayvan ile uzak mesafe
lerden veya derin kuyulardan su çekmekten kur
tulacak ve bunlara sarf ettiği emeği ve hasrettiği 
zamanı asıl istihsaline sarf edecek ve hasredecek-
tir. 

Yukardan beri arz ve izah ettiğimiz veçhile, 
encümenimiz bu dâvanın üzerinde hassasiyet ve 
titizlikle durarak kanun lâyihasının aşağıda arz 
edeceğimiz maddelerini değiştirmiş ve (bu dâva
nın halli babında yeni maddeler tedvin etmek 
zaruretinde kalmıştır. 

Madde 1. — Bu maddenin birinci fıkrasını 
aynen kabul eden Encümenimiz 2 nci ve 3 neü 
fıkrasını da bu fıkraya mütenazır ve idari hizmet 
ademi merkeziyet sistemimize uygun olması üze
rinde durarak değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Lâyihanın 2 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Maddeye sarahat vermek babın
da teknik bakımdan bâzı değişikliğe tâbi tutul
muştur. 

Madde 4. — Lâyihanın 3 ncü maddesinin 2 
nci fıkrası daha sarih olarak encümenimiz met
ninde 4 ncü madde olarak tedvin edilmiştir. 

Madde 5. — Lâyihanın 4 ncü maddesi metni
mizde 5 nci madde olarak tedvin edilmiştir. 

Madde 6. — Lâyihanın 5 nci maddesi prensip 
olarak ele alınmış maddenin matlabı teknik deği
şikliğe tâbi tutulduğundan madde içerisindeki 
tâbirler de matlaba göre değiştirilmiştir. 

7. — Lâyihanın 6 nci maddesi 7 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde encümenimizce yeni
den tedvin edilmiştir. DSÎ Umum Müdürlü
ğünün bir veya birkaç köye su getirirken aynı 
sudan faydalanacak olan nüfusu üç binden yuka
rı kasabalar da faydalanıyorlarsa bu sudan isti
fade eder. Kasabalar, masrafları takabbül ettik
leri takdirde DSÎ Umum Müdürlüğü ile iller 
Bankasının teşriki mesai ederek istifade eden ka
saba veya kasabalarında bu sudan istifade etme
si kadar normal bir şey olamaz. Bu bir bakıma 
ekonomiktir de. Zira ayrı ayrı teşkilât ve mas
raflarla yapılacak işin bir elden yapılmasının da
ha ekonomik olduğu da her türlü şüpheden vares
tedir. Bu noktai nazarla bu madde tedvin edil
miştir. 

Madde 9. — Lâyihanın 7 nci maddesi ufak 

teknik kelime değişiklikleriyle 9 ncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Lâyihanın 8 nci maddesi köy ve 
belediye mevzuatlariyle bir tenazur teşkil etmek 
bakımından tadil edilmiştir. 

Madde 11, 12, 13, 14. — Bu maddeler 10 se
nenin verdiği tecrübelere istinaden, tatbikatta 
görülen ve hemen hemen her zaman karşılaşılan 
ihtilâfları halletmek gayesine matuf olarak encü
menimizce yeniden tedvin edilmiştir. 

Lâyiha, işin iyi, sağlam ve bir an evvel ya
pılması gayesine mâtüf olarak hazırlanmışsa da, 
tatbikatta doğan ve doğması melhuz olan hukuki 
ihtilâfları ve bilhassa 6830 sayılı İstimlâk Kanu
nunun reperküsyonlannı kanunun neşrinden beri 
takibeden azalarımızın şifahi izahları neticesinde 
mezkûr kanunun 30 ncu maddesinin bu sahada 
tatbik kabiliyeti olmaması üzerinde durulmuş ve 
yeniden tedvin edilmiştir. 6830 sayılı Kanunun 30 
ncu maddesi âmme hükmi şahıslarının birbirleri 
arasında istimlâki kaldırılmış, işleri anlaşmaya 
bırakmış, anlaşamadıkları takdirde de Devlet Şû
rasını hakem tâyin etmiştir. Şimdiye kadar hiçbir 
köy ve belediye anlaşamamış ve işin Şûrayı Dev
lete intikalinde de işler sürüncemede kalmıştır. 
Tatbikatta işlemiyen 30 ncu maddenin köy veya 
meskûn mahallelerin içme ve kullanma suyu ih
tiyacının bir an evvel temin ve tedariki zımnında 
bu maddenin tedvini zarureti ile karşılaşılmıştır. 

Bu maddeler, Dahiliye Encümenince hazırla
nan ve Heyeti Umufmiyeye arz edilen yeni Köy 
Kanununun «Köy orta malları» hükümlerini ih
tiva eden maddelerine mütenazır olarak hazırlan
mıştır. 

Malûm olduğu veçhile köy hükmi şahsiyetinin 
3 türlü orta malı vardır. 

a) Umuma ait mallar, 
b) Umumun hizmetine tahsis edilen mallar, 
e) Köyün hususi hukuk ahkâmına tâbi olan 

hususi malları. • 
Köylerin umuma aidolan malları arası

na giren sular ile, tesis yapmaya yetecek 
arazi üzerinde DSÎ ile vlâyet idare he
yetlerini parasız el koymaya salahiyetli tanımak 
bu dâvanın halli için şart olduğuna kaani olan 
encümenimiz, Temyiz Mahkemesi ile Şûrayı Dev
letin alâkadar daire reislerinin de mütalâa ve 
fikirlerini almak suretiyle maddeyi tedvin etmiş
tir. 

( S. Sayısı : 136 ) 
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Bu arada gerek âmme hükmi, gerekse hususi 

şahısların hususi emlâkinde 6830 sayılı İstimlâk 
Kanunu hükümleri dairesinde istimlâk edilmesi 
prensibini kabul etmiştir. 

Madde 12. — Bu dâvanın bir an evvel halle
dilmesi zarureti üzerinde duran encümen gerek 
DSİ Umum Müdürlüğünün gerekse vilâyet idare 
heyetlerinin vermiş oldukları kararların katî ol
masını encümen esas kabul etmiştir. Bu mercile
rin vermiş oldukları kararlar aleyhine hiçbir mer
cie (Adlî ve idari) itiraz hakkı tanımamıştır. An
cak bu arada hususi hukuk hükmüne tâbi gayri- * 
menkullerin istimlâkimde 6830 sayılı İstimlâk Ka
nunu hükümleri dairesinde itiraz hakları mahfuz
dur. 

Madde 15. — Bu madde de yeniden tedvin 
edilmiştir. 

Henüz yeni kasalba olmuş veya evvelce kasaba 
olmasına rağmen bir türlü köy. karakterinden 
kurtulamamış kasabalarımızın içme ve kullanma 
suyunun nüfusu 3 bine kadar olan (3 bin dâhil) 
kasabalar içme ve kullanma suyu getirilmesini de 
DSİ Umum Müdürlüğünün yapması külfetini 
memnuniyetle üzerine alan Hükümetin, bu anla
yış zihniyetini encümenimiz şayanı şükran bul

muştur. Bu arada bugün mevcut 3 bin nüfuslu 
524 aded kasabamızın kısa zamanda .borçsuz içme 
suyuna kavuşması hâli şükranla karşılanılacak bir 
vak'a olacağı da her türlü şüphgden varestedir. 
(982 aded kasaba olduğuna göre) 

Muvakkat madde — Lâyihanın muvakkat mad
desi değiştirilmiş ve bugünkü durumu göz önün
de bulunduran encümenimiz 3 yeni muvakkat 
madde ilâve etmiştir. 

Madde 16. — Meriyet maddesidir. , 
Madde 17. — İcra maddesidir. 
Takdimen ve tereihan görüşülmesi temenni

siyle Umumi Heyete arz olunmak üzere Yüksek 
Riyasete saygı ile sunulur. 
Muvakkat Encümen Reisi Mazbata Muharriri 

Gazianîteb Yozigad 
S. Kuranel ö. Lûtfi Erzurumluoğhı 

Kâtip 
Artvin G-aızianteb 

M. Bumîn C. San 
Kastamonu Kayseri 
8. Çağlar O. Kavuncu 

İmzada bulunamadı 
Sinob Yozgad 

ö. özen T. Alpay 

( S. Sayısı : 186 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Köy îçme Suları hakkında Kanun lâyihası 
Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Köylerin içme ve kullanma su
yu ihtiyacı, DSl Umum Müdürlüğü tarafından 
temin ve tedarik olunur. 

Bu hizmeti, vilâyetin bâzı köyleri veya bü
tün^ vilâyet için şimdiye kadar tatbik edilmiş 
olan usule uyarak görmek istiyen vilâyetler, bu 

«arzularını, kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren bir ay içinde Nafıa Vekâletine bildirerek 
kanunun kısmen veya tamamen şümulü dışında 
kalabilir. 

Kısmen veya tamamen kanunun şümulü dı
şında kalan vilâyetlere nakdî veya aynî yardım 
yapılır. 

Tahsisat 

MADDE 2. — Bu kanuna göre yapılacak işler 
için D Si Umum Müdürlüğü bütçesine her yıl 
lüzumu kadar tahsisat konur. 

İcraat programları 

MADDE 3. — Kâfi miktarda sıhhi içme ve 
kullanma suyu olmıyan bütün köyler ve köy ma
hallelerinin tesbitinden sonra ihtiyacı en çok, 
nüfusu en kalabalık, nüfus başına su getirme 
masrafı en az olan, içme su tesisleri için memba 
ve arazi hibe eden ve en fazla iş birliğinde bulu
nan köylere rüçhaniyet sırası verilmek suretiyle 
DSl Umum Müdürlüğünce, üçer yıllık icraat 
programları hazırlanır. 

Yıllık icraat programları ise, her sene bütçe 
yılı başında her vilâyet için Valinin raisliği al
tında bir encümen âzası ile DSl Bölge Müdürü 
ve Nafıa Müdüründen müteşekkil bir heyet ta
rafından hazırlanıp, DSl Umum Müdürlüğüne 
gönderilir. DSl Umum Müdürünün teklifi ve 
Nafıa Vekilinin tasdiki ile, programlar meriyete 
girer. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADlLt 

Köy içme suları hakkında Kanun 
Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Köylerin içme ve kullanma 
suyu ihtiyacı, DSl Umum Müdürlüğü tarafın
dan temin ve tedarik olunur. 

DSİ Umum Müdürlüğü 4. maddedeki prog
ramlara giren bâzı köylere ait işlerin, DSl kont
rol murakabesi altında yapılmasını, ilgili vilâ
yete bırakabilir. 

Vilâyete bırakılan işler için vilâyete nakdî 
ve ayni yardım yapılır. 

Tahsisat 

MADDE 2. — Bu lâyihanın 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Çakışma ve icrai programlar 

MADDE 3. — Kâfi miktarda sıhhi ve içme 
suyu olmıyan bütün köyler ve köy mahallerinin 
tesbitinden sonra : 

a) İhtiyacı en çok, 
b) Nüfusu en kalabalık, 
c) Nüfus başına su getirme masrafı en az, 
d) içme su tesisleri için memba, para ve 

arazi hibe eden, 
e) Birkaç köye ait işlerde aralarında birlik 

kuran, 
f) En fazla iş birliğinde bulunan köylere 

rüçhaniyet sırası verilmek suretiyle, vilâyetler
le teşriki mesai edilerek DSl Umum Müdürlü
ğünce her malî yıl başında üç yıllık çalışma 
programları hazırlanır. 

MADDE 4. — Her sene bütçe yılı başında 
her vilâyet için valinin reisliği altında bir dai
mî Encümen âzası ile DSl Bölge Müdürü ve 
Nafıa Müdüründen müteşekkil bir heyet tara
fından üç yıllık çalışma pragramına uygun ola-

(S. Sayısı : 136) 
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îşin yapüması 

MADDE 4. — Yukarda üçüncü maddede adı 
geçen programlar, bu kanunla, 6200 sayılı Ka
nunun hükümleri ve bütçe ile verilen tahsisat 
dâhilinde DSÎ Umum Müdürlüğü tarafından 
icra ve tatbik olunur.' 

DSÎ Umum Müdürlüğü bu işleri tâbi olduğu 
mevzuat dairesinde emaneten yapabileceği gibi, 
tediyesi diğer yıllara sâri taahhütlere de bağlı-
yabilir. 

Aynı veçhile bu işlerin etüd ve projelerinin 
ihzarı için gerekli taahhütlere girişebilir. 

DSÎ Umum Müdürlüğü bu maksatlar için, 
lüzumlu her türlü vasıta, makina, alât, edevat 
ve malzemeyi bu tahsisatlarla tedarik edebilir. 

Boru ve tulumba fabrikaları kurma salâhiyeti 

MADDE 5. — DSÎ Umum Müdürlüğü köy 
içme sularına lüzumlu aspestli çimento borularla 
sair içme su borularını ve tulumbalarını ve te
ferruatını imal etmek üzere, îcra Vekilleri He
yetinin müsaadesi ile, müstakillen fabrika: kura
bileceği gibi îller Bankası veya diğer yerli ve 
yabancı müessese ve teşekküllerle ortak olarak 
fabrikalar kurabilir. 

Bu maksatla kullanılacak bilûmum malzeme 
için birinci fıkra esasları dairesinde, lüzum gör
düğü atelye ve imalâthanelerle ortaklık yapabi
lip. 

Teşkilât ve personel 

MADDE 6. — DSÎ Umum Müdürlüğü köy 
içme su işleri için merkezde, bölgelerde ve şube
lerde gerekli teşkilâtı kurar. Bu teşkilâtın ihti
yacı bulunan teknik elemanların yetişmesi için 
yurt içinde ve dışında mevcut öğretim müesse
selerine bursla talebe gönderebilir. 

( ek' S*J 

Muvakkat E. 

rak yıllık icraat programları hazırlanıp, DSİ 
Umum Müdürlüğüne gönderilir. 

DSÎ Umum Müdürlüğünün teklifi ve Nafıa 
Vekilinin tasdiki ile programlar meriyete girer. 

îşin yapılması, 

MADDE 5. — Yukarda üçüncü ve dördün
cü maddelerde adı geçen programlar bu kanun
la, 6200 sayılı Kanunun hükümleri ve bütçe ile 
verilen tahsisat dâhilinde DSÎ Umum Müdürlü
ğü tarafından icra ve tatbik olunur. 

DSÎ Umum Müdürlüğü bu işleri tâbi olduğu 
mevzuat dairesinde emaneten yapabileceği gibi 
tediyesi diğer yıllara sâri taahhütlere de baglı-
yabilir. 

Aynı veçhile bu işlerin etüd ve projelerinin 
ihzarı için gerekli taahhütlere girişebilir. 

DSÎ Umum Müdürlüğü bu maksatlar için, 
lüzumlu her türlü vasıta, makina, alât, edevat ve 
malzemeyi bu tahsisatlarla tedarik edebilir. 

Fabrika ve imalâthaneler kurma salâhiyeti 

MADDE 6. — DSÎ Umum Müdürlüğü köy 
içme sularına lüzumlu içme su borularını, motor 
ve tulumbalarını ve sair teferruatını imal etmek 
üzere, îcra Vekilleri Heyetinin müsaadesi ile 
müstakilen fabrika, imalâthane kurabileceği gibi, 
îller Bankası veya diğer yerli ve yabancı mües
sese ve teşekküllerle ortak olarak fabrikalar ve 
imalâthaneler kurabilir. 

Bu maksatla kullanılacak bilûmum malzeme 
için birinci fıkra hükümleri dairesinde, lüzum 

I gördüğü iabrika ve imalâthanelere ortak olabi
lir. 

j Teşkilât ve personel 

IVLADDE 7. — Lâyihanın 6 ncı maddesi 7 nci 
madde, olarak aynen kabul edilmiştir. 

tVl0§) 
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Ayrıca lüzumlu teknisiyenleri yetiştirmek 
üzere kurslar açabilir. 

Bitirilen tesislerin devir ve teslimi 

MADDE 7. — Köy içme su tesisleri bitirilin-
ce tatbik projeleri ile birlikte, bir zabıtla ihtiyar 
heyetine ve birkaç köye ait sular ise, birliklere 
ve birliğin kurulmamış olması halinde, ihtiyar 
heyetlerine devir ve teslim edilir. Bu suretle te
sis, köyün veya köylerin malı olur. 

Tesislerin balam ve işletilmesi 

MADDE 8. — Köy ihtiyar heyetine devir ve 
teslim edilen ve bir köye aidolan tesislerin bak t m, 
onarım ve işletmesi ve icabında bâzı parçaları
nın yenilenmesi, o köy ihtiyar heyetinin vazifesi 
olup bu yolda ihtiyar edilecek masraflar köy büt
çesinden ödenir. r 

Birkaç köye birden devir ve teslim edilen müş
terek tesislerin bakım, onarım ve işletmesi ve ica
bında bâzı parçalarının yenilenmesi hizmetleri 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 56 neı madde
sine uyularak kurulan birlikleri vazifeli olup bu 
yolda ihtiyar edilecek masraflar, birlik ana nizam-
namesindeki hükümlere göre ve müştereken öde
nir. Birlik kurulmanıasışjsa kuruluncaya kadar 
köy ihtiyar heyetleri ibu vazifeyi görür. 

Tesislerin bakım, onanm, işletme ve icabında 
yenilenme hizmetlerinin devamlı ve iyi yapılması, 
idari makamlarca takip ve intaeolunur. 

Muvakkat E. 

Belediyelerle müştereken yapılacak tesisler 

MADDE 8. - Devle Su İşleri Umum Mü
dürlüğü bir veya mütaaddit köylerle birlikte, 
taraflar için fayda mülâhaza edildiği ve kendi
lerine isabet eden masrafları karşıladıkları tak
dirde İller Bankası ile teşriki mesai ederek mü
cavir belediyelerin de su tedarik ve isale işlerini 
ihtiva, eden müşterek tesisler yapmaya salahiyet
lidir. 

Tesislerin devir ve teslimi 

MADDE 9. — Köy içme su tesisleri bitiri-
lince tatbik projeleri ile birlikte, bir zabıtla 
ihtiyar meclisine ve birkaç köye veya birkaç köy 
ile birlikte belediyelere ait sularda ise, birliklere 
ve belediyelere ve ihtiyar meclislerine devir ve 
teslim edilir. Bu suretle tesis köylerin, belediye
lerin veya köylerle birlikte belediyelerin müş
terek malı olur. 

Tesislerin bakım ve işletilmesi 

MADDE 10. — Köy ihtiyar meclisine devir 
ve teslim edilen ve bir köye aidolan tesislerin 
bakım, onarım ve işletmesi ve icabında bâzı par
çaları m rı yenilenmesi, o köy ihtiyar heyetinin 
vazifesi olup bu yolda ihtiyar edilecek masraflar 
köy bütçesinden ödenir. 

Birkaç köy veya varsa belediye veya beledi
yelere devir ve teslim edilecek müşterek tesislerin 
bakımı, onarım ve işletilmesi ve icabında bâzı 
parçalarının yenilenmesi hizmetlerinin ifası için 
bu idareler kendi mevzuatları gereğince araların
da birlikler kurarlar. Birlik ara nizamnamsinde 
ne gibi hususların yer alacağını DSİ Umum 
Müdürlüğü ve alâkadar âmme hükmi şahıslar 
temsilcileri tesbit ederler. Tesislerin bakım, ona
rım, işletme ve icabında yenilenme hizmetlerinin 
devamlı ve iyi yapılması, idari makamlarca ta
kip ve intaeolunur. 

(& Stopitt :'iae-) 
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t Ceza hükümleri 

MADDE 9. — Bir kimse evvelce veya bu ka
nun hükümlerine göre meydana .•getirilmiş olan 
içme su tesislerini her ne suretle olursa olsun tah
rip veya imha eder veya bozar yahut bunlara za
rar verir, yahut tesis edilmiş nizamı bozarsa 3 
aydan 2 seneye kadar hapis ve 200 liradan 1 500 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Cürüm mevzuu olan şeyin veya ika edilen za
rarın kıylmeti pek fahiş ise mahkeme oürme mah
sus olan cezayı yarısına kadar artırır ve eğer ha
fif ise üçte birine kadar eksiltir. 

Kıymet tâyini için eürmün 'mevzuu olan şeyin 
veyahut vâki zararın cürüm işlendiği zamandaki 
kıylmet nazarı dikkate alınır, yoksa failin istihsal 
eylediği menfaat ıhesabedilmez. 

Eğer fail bu cürümden dolayı mükerrir ise ce
fayı tenkise mahal yoktur. 

Muvakkat E. 

îçme suyunun tesis ve tevzii 

MADDE 11. — Bu kanunun tatbikini temin 
için umuma ait sular ile hususi kanunlarla köye 
veya köylere devir ve tahsis edilmiş veya köyün 
veya köylerin öteden beri intifamda bulunmuş 
olan suları, köyün, köylerin veya meskûn ma
hallerin içme suyu ihtiyacına göre tevzie, kısmen 
veya tamamen başka köyün, köylerin veya mes
kûn mahallerin ihtiyacına tahsis etmeye veya 
tahsis şeklini değiştirmeye DSİ Umum Müdür
lüğü salahiyetlidir. 

Suyun bir veya birkaç köye aidiyetinin evvel
ce ferman ve mahkeme ilâmı gibi vesikalara bağ
lanmış olması bu madde hükmünün tatbikine 
mâni olmaz. 

Bu hususta istimlâk yoluna gidilemez ve İs
timlâk Kanunu hükümleri tatbik olunmaz. 

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su 
yollarının geçirilmesine 'lüzumlu olan arazi Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında veya köyün 
veya köylerin umumi yerleri içinde bulunuyorsa 
o araziler hakkında dahi bu madde hükmü tat
bik olunur. 

İstimlâk hükümleri 

MADDE 12. — Bu kanunun tatbikini temin 

( S. Sayısı : 136 ) 
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Köy içme su teknisiyenleri 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihten evvel DSİ Umum Müdür
lüğünce yetiştirilerek vilâyetler emrine verilmiş 
olan koy içme su teknisiyenleri, bu 'kanunun me-
riyelte girdiği tarihte DSÎ Uimufm Müdürlüğünde 
işe başlamak üzere bu Umum Müdürlük kadrosu
na nakil ve tâyin edilmiş [sayılırlar. 

Sarf edilmiyen para ve bakiye malzeme 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten evvel köylerde halkın 
yapacağı içme su işlerine yardım tahsisatından 
vilâyetlere yapılmış olan yardımdan bu kanunun 
'meriyete girdiği tarihe kaJdar sarf edilmemiş pa
ralar, iki <ay içinde DSÎ Umum Müdürlüğü hesa
bına Ziraat bankalarına yatırılır, ve tutarı DSÎ 
Umum Müdürlüğü bütçesinin tdberrular ve çeşit
li varidat faslına ,bir taraftan varidat ve 'mukabili 
köy içme suları ile ilgili tertibe Maliye Vekâle
tince tahsisat kaydolunur. 

Aynı veçhile yardım tahsisatından vilâyetler
de satmalınaralk 'kullanılmamış olan bilûmum mal
zeme, bu kanunun meriyette girdiği tarihten iti-
ibaren iki ay içinde DSÎ Umum Müdürlüğüne de
vir ve teslim edilir. 

( S. Sa: 

için sahipli veya köyün bedeli mukabilinde-
iktisabettiği sularla diğer gayi'imenkuUeri 6830 
sayılı İstimlâk Kanunu gereğince istimlâke veya: 
gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesisine DSÎ 
Umum Müdürlüğü salahiyetlidir. 

MADDE 13. — Bu kanunun 1 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası ile yapılması vilâyetlere bırakı
lan köylerin içme ve kullanma su ihtiyacını te
min için 11 ve 12 nci maddelerde yazılı salâhi
yetler vilâyet idare heyetlerine aittir. 

MADDE 14. — 11 ve 13 ncü maddelerin tat
biki bakımından DSİ Umum Müdürlüğü ile vilâ
yet idare heyetlerinin kararları kesindir. 

Bu kararlar aleyhine adlî ve idari 'kaza mer
cilerine müracaat edilemez. 

MADDE 15. — Belediye teşkilâtı bulunan ve 
nüfusu son umumi nüfus sayımına göre 3 000 e 
kadar olan (3 000 dâhil) kasabalar da bu kanun 
hükmüne tâbidir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
meriyete girmesinden evvel adlî ve idari merci
lere intikal etmiş olup da kanun meriyete girdi
ği tarihe kadar katiyet kesbetmemiş olan ihtilâf
lar bu kanun hükümlerine göre halledilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu 'kanunun ge
rektirdiği masraflar 1960 malî yılında DSÎ 
Umum Müdürlüğü (bütçesinin (A/2) işaretli cet
velinin 791 nci «Köy su işlerine yardım» faslın
dan ödenir. 
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Kanunun meriyete, girmesi 

MADDE 10. — Bu kanun 1 . I I I . 1960 tari
hinde meriyette girer. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini icraya 
tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
/. Akçal 

Devlet Vekili 

18 . I . 1960 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

M. Berk 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
Â. Benderlioğlu 
Ticaret Vekili ve 

imar ve iskân V. V 
H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
Ş. Ergin 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 
N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Ktrdar 

Sanayi Vekili 
S. Ataman 

İmar ve iskân Vekili 

Ziraat Vekili 
İV. Ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 

Muvakkat E. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun tat
bikatı için 1960 malî yılı içinde istihdam edile
cek geçici hizmetlilerin ücretlerini karşılamak 
üzere, DSl Umum Müdürlüğü bütçesinin 791 
nci «Köy su işlerine yardım» tertibinden ayni 
bütçenin 203 ncü «geçici hizmetliler ücreti» faslı
na lüzumlu tahsisatı aktarmaya Maliye Vekili 
mezundur. 

MADDE 16. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 17. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 136 ) 



• 



Devre : XI 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959 yılı Aralık ve 1960 yılı Ocak -
Şubat ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 

mazbatası (5/48) 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 

Esas No: 5/48 
Karar No: 9 

3 . V . 1960 

Lira 

17 867 
+ 6 463 

300 
414 

24 330 715 
11 652 

ı 
701 

K. 

95 
23 

Yüksek Reisliğe 

1 Aralık 1959 da Banka mevcudu, 
Aralık 1959, Ocak - Şubat 1960 aylarında Hazineden çekilip Bankaya yatırılan, 

18 Banka mevcudu, 
66 Aralık 1959, Ocak - Şubat .1960 aylarında sarf olunan, 

12 678 013 52 1 Mart 1960 daki Banka mevcudu, 
Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin Aralık 1959, Ocak - Şubat 1960 aylarına ait hesapları ince

lendi : 
1 Aralık 1959 da Ziraat Bankasındaki mevcudu ile Aralık 1959, Ocak - Şubat 1960 aylarında 

Hazineden alınarak Bankadaki hesaba yatırılan mebâliğin ceman 24 330 715,18 lira bulunduğu ve aynı 
aylarda yapılan sarfiyatın 11 652 701,66 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan miktar tenzil edildikten 
sonra 1 Mart 1960 tarihinde Bankadaki kasa mevcudunun 12 678 043,52 liradan ibaret bulunduğu, 
Muhasebedeki defatir ve evrakı sarfiye ile Banka dekontlarının mutabakatinden anlaşıldığı ve yapılan 
sarfiyatın İkamın ve .mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Meclis Hesaplarının Tetkiki 

Encümeni Reisi 
İstanbul 

F. N. Çamlıbel 
Adana 

M. Y. Mete 
Edirne 

8. Parsoy 
Erzurum 

F. Taşkesenlioğlu 
imzada bulunamadı 

İstanbul 
M. Gürpınar 

Konya 
R. Birand 

Trabzon 
8. Karayavuz 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

K. Demiralay 
Bolu 

Z. Danışman 
Erzurum 

S. Eroinman 
Erzurum 

R. Topcuoğlu 

istanbul 
C. Ramazanoğlu 

İmzada bulunamadı 
Malatya 

M. Kartal 
Trabzon 

P. Sanaç 

Kâtip 
Bingöl 

E. Yıldız 
Çorum 

F. Hacırecepoğlu 
Erzurum 

S. Kantarel 
Giresun 

A. N. Duyduk 

Kars 
A. Yeniaras 

Mardin 
Ş. Dursun 

Van 
S. Erdinç 

Murakıp 
Erzurum 

A. Eryurt 
Diyarbakır 

T.C. Çubukçu 
Erzurum 
M. Özer 
İstanbul 

M. Erdener 

Kırklareli 
/ / . Yaman 

Sivas 
N. Yaraş 

Zonguldak 
H. Ulus 




